
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

DOUTORADO EM DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL 

 

 

ADRIANA MACHADO YAGHSISIAN 

 

 

 

 

 

A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

AMBIENTAIS PARA ALCANÇAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 

AGENDA DO DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Direito como requisito para 
obtenção do título de doutora no curso de 
Doutorado em Direito Ambiental 
Internacional, da Universidade Católica de 
Santos. 

 
 

Orientador: Dr. Gilberto Passos de Freitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTOS 
2017 

 



ADRIANA MACHADO YAGHSISIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

AMBIENTAIS PARA ALCANÇAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 

AGENDA DO DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Direito como requisito para 
obtenção do título de doutora no curso de 
Doutorado em Direito Ambiental 
Internacional, da Universidade Católica de 
Santos. 

 
 

Orientador: Dr. Gilberto Passos de Freitas 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SANTOS 
2017 



                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Dados Internacionais de Catalogação] 

                Departamento de Bibliotecas da Universidade Católica de Santos 

 

 

________________________________________________________________________________________                                      

                
                     
        Yaghsisian, Adriana Machado 

 Y12p      A participação das mulheres na mediação de conflitos 

        Ambientais para alcançar o desenvolvimento sustentável 

        na agenda do direito ambiental internacional / Adriana 

        Machado Yaghsisian; orientador Gilberto Passos de 

        Freitas.- 2017.  

           219 f.; 30 cm 

 

           Tese (doutorado) - Universidade Católica de Santos, 

        Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito 

        Ambiental Internacional, 2017  

           Inclui bibliografia 

 

           1. Teses. 2. Mulheres. 3. Paz. 4. Desenvolvimento 

        Sustentável.  I.Freitas, Gilberto Passos de. II. Título. 

         

 

                                        

 

                                                           CDU 1997 – 34(043.2) 

_______________________________________________________________________________________

_ 

 

 



FADRIANA MACHADO YAGHSISIAN 

 

 

A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

AMBIENTAIS PARA ALCANÇAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 

AGENDA DO DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL 

 
 

 

Santos,        de                       de 2017. 

 

 

 

BANCA DE DEFESA 

 

 

___________________________________ 

Orientador: Dr. Gilberto Passos de Freitas 

 

___________________________________ 

Examinador: 

 

___________________________________ 

Examinador: 

 

___________________________________ 

Examinador: 

 

___________________________________ 

Examinador: 

 

 

SANTOS 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às mulheres das gerações passadas, em 

especial às minhas queridas avós, Aurora 

e Maria; do presente, representadas por 

minha mãe, Ana Maria, e (a)filha(da), 

Susanne; e do futuro, quiçá os filhos que 

ainda abraçarei como mãe, na esperança 

de que a tese contribua para o reencontro 

intergeracional de todas elas como 

sujeitos essenciais no desenho do projeto 

de (re)construção pacífica e sustentável 

da nossa “casa comum”. 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu Deus, Pai, e Jesus, Filho, pela possibilidade incrível de participar da 

construção de um mundo melhor.  

Aos meus pais, Ana Maria Trivella Machado da Silva e Manoel Machado da 

Silva, que proporcionaram todo meu conhecimento lançando-me ao mundo do 

saber. Pai: minha gratidão e fascinação eternas pelas lições únicas de vida e pelo 

exemplo de coragem e determinação. Mãe: minha admiração por desafiar as 

fronteiras da vida, renascendo com força a cada obstáculo que a vida lhe tem 

imposto. 

Ao meu marido Noubar Yaghsisian Junior, que me acompanha integralmente, 

em grande parte de minha jornada, sem nunca questionar minhas escolhas, ainda 

que, em certos momentos, não bem as compreenda. Meu amor incondicional. 

Ao meu querido e único irmão, Milton Machado da Silva, a quem Deus 

permitiu compartilhar nossas paixões únicas, como a música, que aquece e ilumina 

minha alma. Sou privilegiada por tê-lo ao meu lado. 

Ao querido e afetuoso orientador Dr. Gilberto Passos de Freitas, que me 

proporcionou descobrir a pacificação como parte essencial de meu projeto 

existencial. Minha eterna gratidão e carinho à pessoa nobre e íntegra, a qual sigo 

com admiração. 

À Dorothee Susanne Rüdiger, que me inspirou ao mergulho existencial para a 

compreensão de todas as mulheres que habitam em mim. 

À querida Andréia Costa Vieira, que muito contribuiu, com seu conhecimento, 

para a construção desta tese. 

 À alma bondosa, altiva e paternal do grande amigo Dr. Gildo dos Santos, a 

quem sigo, como uma filha, os conselhos e condutas éticas a serem tomadas diante 

dos desafios a que a vida nos lança. Meu exemplo de ser humano. 

Às minhas amigas/irmãs que Jesus me concedeu nesse rápido instante da 

vibrante passagem nesta “casa comum”, Simone Alves Cardoso e Josieni Pereira de 

Barros. Meu encantamento e gratidão eternos pela paciência, cumplicidade, 

compreensão e risadas. Sou muito feliz por tê-las ao meu lado. 

À querida e talentosa Gabriela Soldano Garcez, que esteve comigo em 

lugares até então desconhecidos na busca de conhecimento e sonhos. 



À Yolanda Maria Menezes Pedroso Speranza, que suporta e compreende 

meus momentos difíceis sempre com muito talento e inteligência. 

À querida amiga Verônica Maria Teresi, que tanto me auxiliou nas pesquisas. 

Aos queridos professores do programa de Mestrado e Doutorado da 

UniSantos, em especial aos Professores Doutores Maria Luiza Machado Granziera e 

Fernando Rei, que comigo caminharam nos primeiros passos de minhas pesquisas. 

À pesquisadora e ambientalista Professora Doutora Edith Brown Weiss, pelos 

conselhos e ensinamentos transmitidos na Universidade de Georgetown, em 

Washington D.C., EUA.  

À querida Cátia Caires, pelo estímulo constante. 

Aos queridos funcionários do programa de Pós-graduação da UniSantos, em 

especial à Márcia Leite dos Santos e Amanda A. A. Andrade, pelo carinho constante. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que nada nos limite. Que nada nos 

defina. Que nada nos sujeite. Que a 

liberdade seja a nossa própria substância.  

Simone de Beauvoir 

 

  



RESUMO 

 

A presente tese trata da inclusão das mulheres nos processos de paz conduzidos 

pela mediação ambiental internacional, em uma abordagem que pretende promover 

a sua participação efetiva no processo de tomada de decisões políticas, visando à 

paz duradoura e o alcance do desenvolvimento sustentável. Busca-se reconhecer o 

papel decisivo que desempenham como pacificadoras, dissociando-as da 

identificação de vítimas, apenas, na seara da resolução de conflitos marcados pela 

complexidade e pelo rompimento de fronteiras, o que exige formas novas, criativas e 

diferentes para sua resolução.  As estratégias de mediação internacional que 

incluem mulheres e a sociedade civil de forma mais ampla têm maior probabilidade 

de alcançar uma paz mais sustentável e gerar maior apoio internacional, 

conseguindo o fortalecimento de sua legitimidade e credibilidade. As perspectivas 

das mulheres trazem uma percepção e entendimento diferentes das causas e 

consequências do conflito, o que possibilita a construção de propostas mais 

abrangentes e objetivas para a resolução correspondente. A preservação das 

gerações futuras é capaz de ser assegurada com a participação de todos os atores 

envolvidos, e não mais admite exclusão de gênero. Nessa linha, o desenvolvimento 

sustentável também não será alcançado se à metade humana forem negados seus 

direitos humanos plenos. E o desenvolvimento de que tratamos é conceito que se 

expande para incluir dimensões sociais, direitos humanos, boa governança e 

democracia. Nessa dinâmica, a paz, o meio ambiente e o desenvolvimento 

compõem um arranjo harmônico único quando a música que então se desenha na 

partitura dos conflitos ambientais é regida pelas mulheres. As notas desse arranjo, 

assim interpretadas, traduzem cooperação ambiental e são capazes de “tocar” a 

humanidade para a importância da construção de um mundo melhor. 

 

Palavras-chave: Mulheres. Paz. Mediação ambiental internacional. 

Desenvolvimento sustentável.  



ABSTRACT 

 

This paper is about women’s inclusion in peacemaking processes led by the 

international environmental mediation and it intends to promote their effective 

participation in political decision making processes, aiming to reach everlasting 

peace and sustainable development. It aims to recognize their decisive role as 

peacemakers, avoiding identifying women’s role as victms only, in the conflict solving 

áreas marked by complexity and boundary breaking, which demands new, different 

and creative ways for resolutions. The international mediation strategies which 

include women and civil society in a wider way are more likely to achieve more 

sustainable peace and generate international support, the strengthening of its 

legitimacy and credibility. Women’s perspectives bring perception and understanding 

which are different from the causes and consequences of conflicts, and make way for 

the building of more comprehensive and objective proposals for their respective 

resolutions. The preservation of future generations islikely to be assured with the 

participation  of all actors involved, and it not longer allows gender exclusion. This 

way, sustainable development won’t be achieved if half of mankind gets its human 

rights denied. And the development that is studied in this paper is the concept  that 

expands so as to include social dimensions, human rights, good governance and 

democracy . For these dynamics, peace, the environment and development make a 

unique harmonious arrangement in which music that is written  on music sheets of 

the environment conflicts  is  conducted by women. The notes in this arrangement, 

interpreted this way, translate into environmental cooperation and are able to play an 

important role in mankind’s hearts concerning the importance of building a better 

world. 

 

Keywords: Women. Peace. Mediation international environmental. Sustainable 

development. 
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INTRODUÇÃO 

 

A complexidade dos conflitos de natureza ambiental, marcados por questões 

apoiadas no desordenado crescimento urbano e econômico e por temas 

proeminentemente ligados à moradia, destinação de resíduos sólidos e recursos 

naturais, especialmente, demanda um ajuste sustentável e concertado pela atuação 

de vários atores, tendo, na participação da mulher, seus acordes fundamentais. 

Como uma das medidas de inclusão de gênero, a solução dos conflitos 

ambientais contaria com a participação das mulheres. Dessa forma, pretende-se 

diminuir a desigualdade, que, por seu turno, afeta diretamente o desenvolvimento 

sustentável. Nessa perspectiva, o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à 

cultura da mediação é importante, pois a sua prática poderá atingir desde espaços 

regionais a grupos maiores da sociedade internacional. E as mulheres apresentam 

habilidades tais para contribuir para o desenvolvimento sustentável, já que, em 

geral, são as mais afetadas pelas repercussões ambientais negativas em sua 

comunidade. 

 Dessa forma, a pesquisa lança a indissociável relação existente entre a 

participação plena das mulheres na mediação ambiental internacional e o 

desenvolvimento sustentável intergeracional, em uma abordagem voltada à 

construção de significados criativos para as soluções pacíficas de conflitos 

ambientais internacionais.  Investiga a participação plena das mulheres e sua 

inserção na agenda internacional para condução de processos marcados pela 

transformação de comportamentos ambientais, em sintonia com um rico arranjo de 

instrumentos internacionais existentes, como a Convenção para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, as recomendações externadas 

pela Resolução nº 1325/2000, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e 

outras que se seguiram, os objetivos preconizados pela ONU Mulheres, criada em 

2010, as diretrizes lançadas pela Unidade de Apoio à Mediação da ONU – que se 

insere na Divisão de Políticas e Mediação e pertence ao Departamento de Assuntos 

Políticos da ONU –, a Declaração do Meio Ambiente e Desenvolvimento (Princípio 

20), a Declaração do Milênio das Nações Unidas, de 2000, que estabeleceu os 

objetivos do Milênio (Objetivo 3),  a Agenda 2030, entre outros. 
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Assim alinhada, a pesquisa examina a mediação e os conflitos subjacentes 

sob a ótica do direito ambiental internacional, associada à relação entre gênero, 

meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 

Diante dessa dinâmica que se estabelece entre a mediação conduzida por 

mulheres e o alcance do desenvolvimento sustentável, pretendemos esclarecer a 

problemática que levantamos com as seguintes perguntas: é possível à mediação 

ambiental alcançar novo significado com a participação das mulheres? Operar-se-á 

uma transformação social com resultado significativo ao se entrelaçar a mediação 

com essa participação? Por que a maior participação das mulheres, como 

condutoras de processos mediáticos, tem importância na agenda do 

desenvolvimento sustentável intergeracional? Essa atuação mostra-se hábil para 

alcançar o desenvolvimento sustentável? A participação das mulheres na arquitetura 

das políticas públicas contribui para o desenvolvimento sustentável intergeracional? 

Existe uma sintonia entre a atuação de mulheres nos processos de paz e o 

desenvolvimento sustentável com os instrumentos internacionais de direito 

ambiental? O que se fará do ponto de vista jurídico/político internacional ambiental 

para cumprir as normativas da ONU relacionadas a essa maior participação nos 

processos de pacificação e a sustentabilidade? 

 Diante desse complexo contexto, identificamos, na presente pesquisa, a 

necessidade de criação de políticas públicas voltadas à participação das mulheres 

nos processos de mediação para alcance do desenvolvimento sustentável. Desse 

modo, permite-se que todos sejam informados, com nova abordagem e 

perspectivas, sobre os princípios, benefícios, aplicabilidade e limitações da 

mediação, e, assim, sejam capazes de avaliar, de forma crítica e consciente, a 

indicação dessa alternativa como apta a solucionar o conflito ambiental. 

Para esse fim, lançamos a hipótese principal segundo a qual a adequação 

dos direitos das mulheres aos direitos humanos se reveste de grande importância 

para a inclusão das mulheres na liderança dos processos de mediação ambiental 

internacional. Ademais, as questões ligadas ao empoderamento das mulheres, sob o 

viés da relação entre gênero, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, são 

decisivas para se conseguir realizar as metas previstas para a construção de um 

projeto da sobrevivência humana que tenha como ponto de partida a  igualdade de 

gênero. 
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Lançamos a tese de que a participação das mulheres como líderes nos 

processos de pacificação, no caso, pela mediação, vem a ser uma das ferramentas 

que transformará o comportamento das presentes e futuras gerações em direção ao 

desenvolvimento sustentável. 

A tese investiga a contribuição das mulheres na busca de novas perspectivas 

para a solução dos conflitos ambientais internacionais com novo olhar, que parte das 

questões sensíveis ao gênero. Tal análise é capaz de compreender todos os 

aspectos que envolvem o conflito, além de permitir o envolvimento de todos os 

atores interessados. 

A investigação referenciada não se estende à violência, diretamente, embora 

se reconheça, até certo ponto, a sua influência nos processos de exclusão. Não se 

pretendeu evidenciar a vulnerabilidade com recorte tradicional, mas fortalecer o 

reconhecimento da importância da contribuição das mulheres para a (re)construção 

da sociedade pós-moderna. 

 De fato, a mediação passará a ser melhor compreendida com a construção 

de novos significados para a solução pacífica de conflitos ambientais. Segundo 

Machado (2009), o conhecimento é como uma grande rede em que sobressaem os 

nós e as relações. As noções, os conceitos são os nós; cada nó é constituído por um 

feixe de relações apreendidas/compreendidas. Organizadas essas ações, 

constroem-se os nós/os significados, articulando-se por meio de relações as noções 

a serem apreendidas com outras já conhecidas, tecendo, assim, uma rede de 

significações. 

Nessa visão, a mediação constitui modelo alternativo de soluções de conflitos 

ambientais, construído em articulação com práticas que envolvam a participação das 

mulheres e sejam adequadas a equacionar, de forma preventiva e pacífica, o 

desenvolvimento sustentável intergeracional. Em sua acepção mais ampla, o 

desenvolvimento sustentável intergeracional compreende as dimensões 

econômicas, sociais, democráticas, de direitos humanos e governança.  

A mediação é instrumento de consolidação da paz ambiental. As mulheres 

representam os agentes ativos de tal consecução, como pontes para o 

restabelecimento do diálogo entre os atores envolvidos, na perspectiva da equidade 

intergeracional. A paz e a cooperação intergeracional são parceiras na agenda 

ambiental internacional do desenvolvimento sustentável e têm na dialética dos 

saberes suas bases. 
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Na construção de propostas alternativas para um desenvolvimento 

sustentável, uma das contribuições consiste no reconhecimento do papel e 

habilidade das mulheres como líderes nos processos de mediação ambiental para 

incrementar a durabilidade da paz, assegurar acordos mais abrangentes e legítimos 

e aumentar o sentimento de apropriação nacional quanto ao processo e ao seu 

resultado. Assim contribuindo, isso permite a melhor conservação da biodiversidade, 

a valorização do conhecimento popular regional sobre o uso e manejo de recursos, 

exemplificativamente. 

De fato, pesquisadores do desenvolvimento sustentável têm comprovado que 

a participação das mulheres é necessária para o efetivo desenvolvimento 

sustentável.  A falta de cultura adequada e de habilidades sensíveis ao gênero são 

fatores que não favorecem a inclusão das mulheres, especialmente as que vivem 

em situação de pobreza (OSNES, 2014).  

As ferramentas atuais utilizadas na abordagem do desenvolvimento marcado 

pela exclusão de gênero favorecem, muitas vezes, o conjunto de habilidades 

daquele que atua nessa temática e representam uma combinação malsucedida com 

o modelo tradicional. Ao passo que o conhecimento e competências de gênero de 

muitas mulheres que vivem em extrema pobreza são capazes de contribuir para o 

efetivo desenvolvimento (OSNES, 2014). 

Um novo paradigma de desenvolvimento deve promover igualdade, direitos 

humanos e proteção ambiental.  

Na Rio+20 os Estados-membros da ONU concordaram que as mulheres têm 

um papel essencial na gestão do meio ambiente e no desenvolvimento. Assim, sua 

participação plena é vital para o alcance do desenvolvimento sustentável (ONU 

MULHERES, 2012a). 

Cotidianamente, as mulheres interagem nas questões ambientais e tomam 

decisões que repercutem em impactos ambientais. Para tal avanço, e com apoio na 

Rio+20, é imprescindível encorajar ações específicas que fomentem o 

empoderamento das mulheres e a igualdade de gênero e que sejam capazes de 

reduzir os impactos prejudiciais da pobreza das mulheres na saúde e no meio 

ambiente (ONU MULHERES, 2012a). 

A Plataforma de Ação de Pequim sobre mulheres e meio ambiente 

desenvolveu-se tendo um de seus focos centrado nas mulheres e no meio ambiente, 

além das relações entre as mulheres e a pobreza e as questões econômicas e 



18 
 

sociais, como saúde e educação. E o objetivo “K” da plataforma referida fez 

recomendações em três áreas, a saber: a) envolver a participação ativa das 

mulheres na tomada de decisões ambientais, em todos os níveis; b) integrar as 

preocupações e perspectivas de gênero às políticas e programas de direito social; e 

c) fortalecer ou estabelecer mecanismos, nos planos nacional, regional e 

internacional, para avaliar o impacto das políticas de desenvolvimento e meio 

ambiente sobre mulheres (ONU MULHERES, 2012a). 

A plataforma prestigia a participação das mulheres na tomada de decisões 

sobre a gestão de recursos e elaboração de políticas para o desenvolvimento 

sustentável. Nesse sentido, a pacificação encontra terreno fértil, como prática 

criativa para solução de conflitos ambientais e alcance da justiça social, tendo nas 

mulheres figura de agente transformador. 

A necessidade de participação adequada das mulheres nos processos de 

tomada de decisões ambientais explica-se por vários fatores, tais como: a) as 

mulheres têm maior incidência de pobreza do que os homens, e a pobreza sofrida 

pelas mulheres é mais severa do que pelos homens (BUDLEDNER; UNITED 

NATIONS DEVELOPMET FUNDATION FOR WOMEN, 2004 apud OSNES, 2014); 

b) as mulheres estão em desvantagem no sistema de agricultura, produzindo até 

80% do alimento de todo o mundo, mas possuem pequena terra sobre a qual esse 

alimento é produzido (UNIVERSITY OF ESSEX CENTRE FOR ENVIRONMENT 

AND SOCIETY, 1999 apud OSNES, 2014); c) as mulheres tendem a concentrarem-

se em atividades econômicas com baixos ganhos, que são irregulares e inseguras, 

com pequena proteção da legislação trabalhista (WINNIEFRIDAH, 2011 apud 

OSNES, 2014); d) em muitos países, as mulheres defrontam-se com discriminação 

legal. Não são tratadas igualmente como os homens. 

Com Machado (2009, p. 45), acreditamos que “as informações são como as 

notas; o conhecimento é como a música. Mais do que um estoque de notas, um 

compositor precisa de engenho e arte para criar uma melodia”, materializada, no 

caso, pela regência das mulheres na construção de soluções alternativas e pacíficas 

de conflitos ambientais, percebidas de forma crítica e consciente em direção ao 

desenvolvimento sustentável. 

A estrutura normativa internacional não contempla a atuação das mulheres 

como líderes dos processos de pacificação relacionados ao desenvolvimento 

sustentável. Essa conexão é permitida pela incidência integrada entre os princípios 
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25, 20 e 10 da Declaração do Meio Ambiente e Desenvolvimento. O Princípio 25 

trata da paz e funciona como declaração política; o Princípio 20 cuida da 

participação das mulheres nas questões afetas ao desenvolvimento sustentável; e o 

Princípio 10 aborda a participação de todos nessa temática. Para tanto, o 

desenvolvimento sustentável é compreendido com acepção ampla, a envolver 

direitos humanos, dimensões sociais, econômicas, democracia e governança. O 

direito das mulheres é visto como direitos humanos e, dessa forma, lançamos a tese 

de que as mulheres devem atuar no processo de tomada de decisões políticas 

ambientais pela mediação ambiental (Princípio 25), o que implica cooperação 

ambiental. Essa cooperação é resultante do diálogo que se estabelece entre a paz, 

o meio ambiente e o desenvolvimento, que atuam de forma interdependente.  

Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objeto o exame da 

participação das mulheres nos processos de pacificação, por meio da mediação 

ambiental internacional, como prática significativa e necessária à obtenção do 

desenvolvimento sustentável intergeracional. Objetiva-se verificar sua aplicabilidade 

e contribuição para a prevenção e pacificação de conflitos ambientais por meio do 

diálogo construtivo e participativo, com a constituição de novo paradigma, assentado 

em novas agências de jurisdição não estatais espontâneas, estruturadas pela 

mediação e participação ampla das mulheres. Por igual, tende a contribuir para a 

inclusão de direitos e poderes específicos das mulheres na agenda política 

ambiental internacional e para a solução desses conflitos, combatendo a exclusão 

social de gênero.  

Pretende-se contribuir com uma nova abordagem na solução dos conflitos 

ambientais que favoreça a sociedade, compreensiva de perspectivas sensíveis ao 

gênero e capaz de encontrar novas alternativas diferentes das tradicionalmente 

utilizadas, além de envolver, de forma mais ampla, a comunidade internacional. Isso 

permite a criação de sociedades mais resilientes, prósperas, pacíficas e inclusivas. 

Esta tese contribui para a ciência do Direito na medida em que combate, de 

forma eficiente, a exclusão social e equaliza a participação de todos em prol de uma 

sociedade que tem na igualdade de direitos seus alicerces. 

A pesquisa buscou examinar a participação das mulheres nos processos de 

pacificação, no caso, por intermédio da mediação, como prática transformadora da 

realidade atual, de forma a oferecer propostas para uma nova forma de se examinar 

os conflitos ambientais, de sorte que sirva como ponte para a mudança de 
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paradigma da realidade ambiental atual na agenda ambiental do desenvolvimento 

sustentável.   

Tais questões mereceram abordagem em quatro capítulos. O primeiro, parte 

do exame dos direitos das mulheres e a interface com os direitos humanos, com um 

recorte existencial, que busca a essência do conceito de mulheres e 

contextualização dos principais movimentos históricos que contribuíram para a 

evolução de seus diferentes papéis. Em articulação com o fator existencial, a tese 

desenvolve a proteção dos direitos humanos das mulheres no direito internacional, 

relacionando-os aos documentos internacionais importantes. 

No Capítulo 2, a pesquisa é desenvolvida com o estudo da participação das 

mulheres na agenda ambiental do desenvolvimento sustentável intergeracional. Para 

tanto, percorreu-se o conceito de desenvolvimento sustentável e sua natureza 

jurídica, passando para a análise da equidade intergeracional em estreita sintonia 

com a contextualização histórica do envolvimento das mulheres no desenvolvimento 

sustentável. Documentos internacionais de destaque e articulados com a 

participação das mulheres no processo de tomada de decisões ambientais em 

direção à pacificação foram abordados. Entre eles, a Declaração do Rio sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, em seus princípios 10, 20 e 25; a Agenda 21; e 

a Agenda 2030. 

O Capítulo 3 focaliza a atuação das mulheres nos processos de paz para a 

solução de conflitos ambientais no regime internacional. A paz e o conflito são 

desenvolvidos a partir de Hugo Grotius, em obra que se tornou clássica no direito 

internacional – “O direito da Guerra e da Paz” –, estendendo-se a Freud e Einstein, 

tudo para definir a justiça e o direito à permanência do conflito como componentes 

importantes na dinâmica social da Antiguidade e da atual fase pós-moderna da 

sociedade. As resoluções editadas pelo Conselho de Segurança da ONU, e que têm 

por ponto essencial a de número 1325/2000, foram referenciadas para legitimar a 

necessidade da participação das mulheres. Além disso, tratou-se dos métodos 

alternativos de solução de conflitos no direito internacional. 

No Capítulo 4, a participação das mulheres nos processos de paz por meio da 

mediação ambiental internacional foi articulada de modo mais profundo, com o 

exame acurado das teorias existentes e diferentes enfoques de mediação. O Núcleo 

de Apoio à Mediação do Departamento de Assuntos Políticos da ONU (DPA) 

mereceu tratamento ímpar na contribuição para reconhecer e estimular a 
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participação das mulheres como líderes dos processos de mediação, além de 

realizar pesquisas para identificar como essa contribuição se desenvolve e qual a 

intensidade dessa participação em sintonia com o que estabelece a Resolução nº 

1325/2000. Soluções são lançadas para melhor implementar essa liderança e 

aumentá-la nos processos de mediação, tanto no nível Track I como Track II, 

propiciando caminhos que auxiliarão a sociedade pós-moderna a redesenhar o 

traçado de sua história na seara da pacificação e inclusão de gênero. Isso será 

capaz de influenciar um mundo melhor em (re)construção constante para assegurar 

a sobrevivência de todos que habitam a nossa “casa comum”. 

Para compreender o contexto no qual a mediação e a participação das 

mulheres para o alcance do desenvolvimento sustentável estão inseridas, foi 

realizado levantamento bibliográfico, com abordagem na doutrina nacional e 

internacional existente. Foram considerados, também, textos normativos e 

documentos internacionais, como convenções e resoluções do Conselho de 

Segurança da Organização das Nações Unidas, e entrevista. 

Para tanto, a pesquisa desenvolveu-se ao longo dos últimos três anos e 

envolveu idas a Washington, D.C., nos EUA, no período de 26 a 30 de julho de 

2015, para participação no congresso realizado pela World Congress of the 

International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy,  na 

Universidade de Georgetown, local em que também houve reunião com a 

ambientalista Edith Brown Weiss, em 28 de julho de 2015; reuniões com a 

Organização dos Estados Americanos, em Washington, com a especialista da 

Sessão Institucional de Esforços no Diálogo e Departamento de Mediação de 

Democracia Sustentável e  Especiais Missões do Secretariado de Assuntos 

Políticos, a sra. Katalina Montana, em 29 de julho de 2015; visita à Organização das 

Nações Unidas, em Nova Iorque, EUA; visita e participação em congresso na  

Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, nos dias 6 a 9 de setembro de 

2015; visita e participação em congresso organizado pela International Planning 

History Society (IPHS) na Delft University of Technology , na Holanda, nos dias 16 a 

21 de julho; visita à Corte Internacional de Justiça e respectiva biblioteca, em Haia, 

em 20 de julho de 2016, entre outras ações praticadas. 

O método adotado na presente pesquisa, levando-se em conta o objeto 

escolhido, consiste na teoria crítica dialética, com viés indutivo, visando o exame do 

dinamismo das relações sociais que envolvem a participação das mulheres no 
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desenvolvimento sustentável, visualizada como direitos humanos. As mulheres 

estão inseridas em uma realidade histórica, em que as alterações de ideologias por 

que passa a sociedade são enxergadas como parte de um processo de transição. 

Esse processo tem relação especial no âmbito da pacificação dos conflitos 

ambientais, que exigem nova dinâmica, díspar da tradicional, que concebe o Direito 

como pura norma.  

 A abordagem do tema pretende ser crítica, de sorte que promova reflexão 

sobre a nova feição que se busca, voltada à Justiça da paz ambiental, com a adoção 

de bases bibliográficas e documentais. 
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1 OS DIREITOS DAS MULHERES E A INTERFACE COM OS DIREITOS 

HUMANOS 

 

Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito 
ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da 
luta, recomeçar na derrota, renunciar as palavras 
e pensamentos negativos. Acreditar nos valores 
humanos e ser otimista. Aprendi que mais vale 
lutar do que recolher tudo fácil. Antes acreditar do 
que duvidar. 

Cora Coralina 

 

1.1  Da Questão Existencial aos Direitos Humanos 

  

O que são as mulheres? Em verdade, haverá mulheres? Que lugares ocupam 

ou deveriam ocupar no mundo?1   

Parece-nos esse o ponto de partida para identificar a atuação das mulheres 

como atrizes e sujeitos dos processos de pacificação nas negociações marcadas 

pela mediação, em direção ao desenvolvimento sustentável intergeracional. A 

inserção das mulheres como sujeitos importantes na construção de soluções 

criativas nos conflitos ambientais internacionais, por meio das habilidades que lhes 

são próprias, pode, em muito, contribuir para a sociedade pós-moderna, marcada 

pela complexidade de conflitos que ultrapassam fronteiras espaciais e temporais e 

clamam por uma forma diferente de solução, que não as tradicionalmente 

conhecidas e capitaneadas apenas por organizações internacionais, Estados e pela 

Corte Internacional de Justiça. Precisamos alcançar espaços para além dos já 

conquistados, a fim de proteger as futuras gerações e percorrer caminhos que 

atualmente implicam compartilhamento, complementaridade e cooperação 

internacional entre todos os atores da sociedade, sem distinção do binário clássico 

homem/mulher. Assim é que, embora não haja dissenso quanto à existência de 

fêmeas na espécie humana, Beauvoir (1980) afirma que a feminilidade corre perigo, 

                                                           
1 A presente tese observa a linha da filosofia pós-moderna, desenvolvida por Jean-François Lyotard, 

em “A condição pós-moderna”, onde o filósofo realiza uma crítica às “percepções e valores que 
decorrem do contexto cultural iluminista, cujo projeto se pretendia universal” (GODOY, 2012). 
Assim, ao questionar as meta-narrativas única para a legitimação do conhecimento, Lyotard traz a 
ideia da existência de uma multiplicidade de modelos de conhecimento ao validar a existência de 
narrativas legitimadoras singulares (GODOY, 2012), o que torna tal linha filosófica adequada à 
interpretação dos fenômenos contemporâneos ora estudados. GODOY, A.S.M. Lyotard, o pós-
modernismo e o acesso ao conhecimento. 2012. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2012-
out-07/embargos-culturais-lyotard-pos-modernismo-acesso-conhecimento>. Acesso em: 5 abr. 
2017. 
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e há mesmo certa exortação para que sejamos e nos tornemos mulheres. Com 

efeito, para a autora:  

 

todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente 
mulher; cumpre-lhe participar dessa realidade misteriosa e ameaçada que é 
a feminilidade. Será esta secretada pelos ovários? Ou estará congelada no 
fundo de um céu platônico? (BEAUVOIR, 1980, p. 7). 

 

Aristóteles define a fêmea em virtude de certa carência de qualidades, tendo 

seu caráter sofrido de certa deficiência natural (BEAUVOIR, 1980).  

A humanidade é masculina, e o homem define as mulheres não com base 

nelas, mas tendo como paradigma ele próprio. Nessa lógica, elas não são 

consideradas um ser autônomo. Elas são o inessencial perante o essencial. Nessa 

alteridade, assim (pré) estabelecida, o homem é o sujeito, o Absoluto; e elas são o 

Outro (BEAUVOIR, 1980). 

E essa alteridade é uma categoria fundamental do pensamento humano, 

segundo Beauvoir (1980). Mais precisamente, nenhuma coletividade define-se como 

Uma sem colocar imediatamente a Outra diante de si. Todavia, a alteridade é 

relativa, pois, no foco do Outro, o terceiro, aquele a quem se olha, pode ser 

inessencial. E, assim, por bem ou por mal, os indivíduos e os grupos são compelidos 

a reconhecer a reciprocidade de suas relações. Isso, no entanto, não aconteceu 

entre os sexos, para espanto de Beauvoir (1980, p.12):  

 

Nenhum sujeito se coloca imediata e espontaneamente como inessencial; 
não é o Outro que definindo-se como Outro define o Um; ele é posto como o 
Outro pelo Um definindo-se como Um. Mas para que o Outro não se 
transforme no Um é preciso que se sujeite a esse ponto de vista alheio. De 
onde vem essa submissão nas mulheres?  

 

Beauvoir (1980) sugere que o desenvolvimento histórico explica o 

comportamento de submissão da mulher e sua existência como inessencial, à 

semelhança do que ocorre com o proletariado, onde seu desenvolvimento explica 

sua existência como classe e demonstra a distribuição desses indivíduos dentro 

dessa classe. Mas, obtempera ela, nem sempre houve proletários, e sempre houve 

mulheres. E elas são assim em razão de sua estrutura fisiológica. E prossegue 

afirmando que, por mais distante que se remonte na história, as mulheres sempre se 

mantiveram subordinadas ao homem. Sua dependência, no entanto, não é 

consequência de um evento ou de uma evolução, pois ela não aconteceu.  
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Sugere-se que a alteridade ocupa, nessa relação, caráter absoluto, 

afastando-se da relatividade que constitui sua própria essência. Em parte porque 

escapa ao caráter acidental do fato histórico e, paradoxalmente, porque a natureza 

desafia qualquer mudança. Mas, reage Beauvoir (1980), tanto ela como a realidade 

histórica não constituem dado imutável, a significar que “se a mulher se enxerga 

como inessencial que nunca retorna ao essencial é porque não opera, ela própria, 

esse retorno” (p. 13). Nesse alinhamento, as mulheres não se colocam como 

sujeitos, porque sua ação nunca passou de uma agitação simbólica. Elas nada 

tomaram, apenas receberam. 

As mulheres não têm passado, nem história e nem religião própria. Não 

conhecem a solidariedade de trabalhos e interesses, tal como os proletários. Apenas 

passeiam pelo território masculino, conectadas a ele por interesses econômicos e 

pela condição social (BEAUVOIR, 1980).  

A divisão dos sexos é um dado biológico e não um momento da história 

humana. O casal é formado por uma unidade fundamental, cujas metades 

encontram-se ligadas, umas às outras, de forma indissolúvel. Nessa dinâmica, 

nenhum corte se compreende. E esse dado é o que caracteriza as mulheres. Vale 

dizer: elas são o Outro dentro de uma totalidade cujos dois termos são necessários 

um ao outro (BEAUVOIR, 1980). Mas essa reciprocidade não bastou para facilitar, 

por assim dizer, a libertação. É que, na visão de Beauvoir (1980), recusar a 

cumplicidade do homem seria para elas renunciar a todas as vantagens que a 

aliança com a casta superior pode lhes conferir. Ao lado da pretensão de todo 

indivíduo de se afirmar como sujeito – pretensão ética – há, igualmente, a tentação 

de fugir de sua liberdade e refugiar-se como coisa.  E nessa sinuosa cadência que 

se compõe, as mulheres não se reivindicam como sujeitos porque não possuem os 

meios concretos para tanto. Elas sentem os laços necessários que a prendem ao 

homem sem reclamar a reciprocidade dele, e se comprazem no seu papel de Outro. 

 A indagação consubstanciada em como tudo isso começou nos instiga a 

identificar e a superar essa alteridade que se afigura absoluta, complexa e que 

rompe fronteiras com a natureza ou até mesmo com momentos históricos. Assim, 

faz-se necessário, na presente tese, compreender a contribuição das mulheres nas 

negociações que envolvem a mediação de conflitos ambientais na sociedade pós-

moderna e sua correlata (re)inserção. 
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Para tanto, iniciamos o tema com o pensamento de Platão, que costumava 

agradecer aos deuses por ter sido criado livre e não escravo, além de ser homem e 

não mulher. Para fazer uso desse privilégio, os homens o eternizaram por meio das 

leis, e os jurisconsultos transformaram-nas em princípios, legitimados pela filosofia, 

literatura e religião. A esse respeito, o Código Romano2 invoca a imbecilidade e a 

fragilidade do sexo para restringir os direitos das mulheres, especialmente para fins 

de herança (BEAUVOIR, 1980,). 

No século XVIII, os homens de origem democrata tratam dessa questão com 

maior objetividade. Destaca-se, entre eles, Diderot, que realça que as mulheres são, 

tal qual os homens, seres humanos. E, também, Stuart Mill, que defende as 

mulheres com ardor (BEAUVOIR, 1980). 

Todavia, no século XIX, retoma-se a questão do feminismo, em especial 

durante a Revolução Industrial, que força a participação das mulheres no trabalho 

produtor. Intensifica-se, a partir disso, a necessidade de se frear a libertação 

feminina, ainda que no seio da classe operária. Exige-se a presença das mulheres 

no lar e, com isso, o retorno à vida doméstica. Sua emancipação torna-se uma 

ameaça à solidez familiar, que encontra no argumento da garantia da propriedade 

privada seu melhor fundamento. É que as mulheres são consideradas fortes 

concorrentes, uma vez que estão habituadas a trabalhar por salários mais baixos. 

(BEAUVOIR, 1980).  

O apego ao passado revisita o presente por meio da religião, filosofia e  

teologia, acrescendo-se um componente novo, a ciência, e trazendo a biologia e a 

psicologia experimental para comprovar a inferioridade das mulheres. 

Nessa linha, concedia-se ao outro sexo “a igualdade dentro da diferença”, em 

um desenho homólogo ao da “alma negra” e do “caráter judeu” (BEAUVOIR, 1980, 

p. 17).  

Mas esse estado das coisas deve se perpetuar? Muitos homens o desejam, e 

a burguesia conservadora continua a ver na emancipação das mulheres um perigo 

que aterroriza a moral e os bons costumes.  

Segundo explicita Beauvoir (1980), os homens, na sua grande maioria, não 

assumem a sua existência como sujeitos únicos e absolutos. Imbuídos no ideal 

democrático, afirmam que todos os seres humanos são iguais. Nessa lógica, o 

                                                           
2 O Corpus Juris Civilis (Corpo de Lei Civil) é uma obra fundamental da jurisprudência, publicada pelo 

imperador bizantino Justiniano I. 
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homem acredita que não existe mais hierarquia social entre os sexos e que as 

mulheres, por meio das diferenças, são suas iguais. Nessa visão, o homem observa 

algumas inferioridades, especialmente a incapacidade profissional, e as atribui à 

natureza feminina.  

Ele tematiza o princípio da igualdade abstrata ao ter, para com as mulheres, 

uma atitude de colaboração e benevolência; e a desigualdade concreta não se 

coloca. No entanto, quando se põe em conflito com as mulheres, a situação se 

inverte: “ele tematiza a desigualdade concreta e dela tira autoridade para negar a 

igualdade abstrata” (BEAUVOIR, 1980, p. 20).  

A questão, todavia, não deve ser embasada nas noções de superioridade, 

inferioridade e igualdade. A perspectiva que deve ser adotada, e que parece melhor 

se amoldar à alteridade tão propagada, é a da moral existencialista. Nesse recorte, 

temos que todo sujeito se coloca concretamente através de projetos, como uma 

transcendência. Só se alcança a liberdade pela sua superação constante, em vista 

de outros níveis de liberdades. Não há outra justificação da existência presente 

senão sua expansão para um futuro indefinidamente aberto, segundo realça 

Beauvoir (1980). Dessa forma, cada vez que a transcendência cai na imanência, há 

degradação da existência em “em si”, da liberdade em facticidade. Tal queda 

constitui falha moral, uma vez consentida pelo sujeito. Ao revés, se infligida, adquire 

aspecto de frustração ou opressão.  É um mal absoluto em ambas as situações. 

Todo aquele que se preocupa em justificar sua existência sente-a com uma 

necessidade de se transcender.  Nessa cadência, o que define, de modo singular, a 

situação das mulheres é que, como todo ser humano, possuidor de liberdade 

autônoma, elas descobrem-se e escolhem-se em um mundo em que os homens 

lhes impõem a condição do Outro. Nessa visão imperativa, ele pretende torná-las 

objeto, uma vez que a transcendência será constantemente transcendida por outra 

consciência essencial e soberana (BEAUVOIR, 1980). Esse conflito que assim se 

delineia – de um lado, a reivindicação das mulheres que se põem como o essencial, 

e, de outro, as exigências de uma situação que a torna inessencial – constitui o 

drama das mulheres. 

Do ponto de vista da biologia, de uma forma simplista, as mulheres são uma 

matriz, um ovário; são fêmeas. Mas questiona-se: que espécie singular de fêmea se 

realiza nas mulheres? A questão não é tão simples, pois elas não constituem uma 

realidade imóvel, e sim um vir-a-ser, em torno do qual se deveria confrontá-las com 
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o homem, no sentido de se definir suas possibilidades. As mulheres são seres em 

transcendência e superação, e isso torna difícil tal tarefa.  

Alguns filósofos, tais como Sartre, Heidegger e Merleau-Ponty, 

argumentariam que, em razão do corpo não ser uma coisa, mas uma situação, uma 

tomada de posse do mundo e um esboço de nossos projetos, as mulheres seriam 

mais fracas do que o homem, uma vez que possuem menos força muscular, 

apresentam instabilidade e menor capacidade respiratória (BEAUVOIR, 1980). Em 

poucas palavras, seu domínio sobre o mundo é mais estrito. No entanto, há fatos 

que não têm sentido em si mesmos. Se aceitarmos uma perspectiva humana para 

definição do corpo a partir da existência, a biologia afigura-se uma ciência abstrata. 

E, afirma Beauvoir (1980), a partir do momento em que o dado fisiológico, no caso, a 

inferioridade muscular, assume uma significação, as mulheres passam a depender 

de um contexto, dos fins que o homem propõe.  Assim, não existindo a intenção de 

apreender o mundo, a ideia correspondente de posse das coisas não teria mais 

razão de ser:  

 

[...] quando o pleno emprego da força corporal não é exigido nessa 
apreensão, abaixo do mínimo utilizável, as diferenças anulam-se; onde os 
costumes proíbem a violência, a energia muscular não pode alicerçar um 
domínio: é preciso que haja referências existenciais econômicas e morais 
para que a noção de fraqueza possa ser concretamente definida 
(BEAUVOIR, 1980, p. 55). 

 

Nessa linha de pensamento, se podemos dizer que entre os animais 

superiores a existência individual se afirma mais fortemente no macho do que na 

fêmea, na humanidade as possibilidades individuais se sujeitam à situação 

econômica e social. 

O fato é que não podemos definir as mulheres como espécie. Uma sociedade 

não é uma espécie. De acordo com Beauvoir (1980), na sociedade, a espécie 

realiza-se como existência. Há transcendência dela para o mundo e para o futuro. 

Não é enquanto corpo, mas como corpos submetidos a tabus, a leis, que o sujeito 

toma consciência de si mesmo e se realiza. 

Dessa forma, é à luz de um contexto ontológico, econômico, social e 

psicológico que os dados da biologia deverão ser esclarecidos. Não basta, para 

definir as mulheres, o seu corpo, embora seja um dado importante, tal qual a sua 

sujeição à espécie e os limites de suas capacidades individuais. O corpo apenas 
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passa a ter realidade vivida quando assumido pela consciência, por meio das ações 

e no seio de uma sociedade. 

Nessa lógica, a biologia não é capaz de oferecer resposta firme à pergunta 

seguinte: por que as mulheres são o Outro? Em verdade, cuida-se de saber como a 

natureza foi na mulher revista através da história. Na linguagem de Beauvoir (1980), 

trata-se de saber o que a humanidade fez da fêmea humana. 

Do ponto de vista psicanalítico, a questão se engrandece, mormente, porque 

tem-se que o corpo-objeto descrito pelos cientistas tem papel periférico, dando lugar 

ao corpo vivido pelo sujeito. Nessa perspectiva, as mulheres são uma fêmea na 

medida em que se sentem fêmeas. Elas se definem retomando a natureza em sua 

afetividade.   

Todo o sistema foi construído em torno dessa perspectiva, calcada sobre um 

modelo masculino e alicerçada no passado, onde a transcendência não ocupa 

espaço. Assim é que, para Freud3, o desenvolvimento da vida humana se assenta 

unicamente na sexualidade. Para Adler4, tal desenvolvimento, por seu turno, se 

baseia na reintegração com sua personalidade total, no sentido de que o homem se 

apresenta objetivando a determinados fins e motivos, em que a inteligência assume 

lugar importante, de tal sorte que o sexual passa a ter um olhar simbólico.  Nessa 

construção, as mulheres, em relação ao seu complexo de inferioridade – que, a 

propósito acompanha todo o indivíduo –, assumem a forma de uma recusa 

envergonhada da feminilidade (BEAUVOIR, 1980). 

                                                           
3 Sigismund Schlomo Freud, médico neurologista criador da psicanálise, nascido em 06 de maio de 

1856. Com base na técnica da hipnose no tratamento com pacientes com histeria, como forma de 
acesso aos seus conteúdos mentais, Freud elaborou a hipótese de que a causa da histeria era 
psicológica e não orgânica. Tal hipótese serviu de fundamento para outros conceitos por ele 
desenvolvidos, como o do inconsciente. Também é conhecido por suas teorias dos mecanismos de 
defesa e repressão psicológica e por criar a utilização clínica da psicanálise como tratamento das 
psicopatologias por meio do diálogo entre o paciente e o psicanalista. Nova compreensão do ser 
humano com ele surge, no sentido de se tratar de um animal dotado de razão imperfeita e 
influenciado por seus desejos e sentimentos. Disponível em: 
<http://febrapsi.org.br/biografias/sigmund-freud/>. Acesso em: 14 ago. 2017. 

4 Alfred Adler foi um psicólogo austríaco fundador da psicologia do desenvolvimento individual, 
também conhecida como psicologia das diferenças individuais. O uso dessa expressão deve-se 
provavelmente à necessidade de dar um enfoque mais individualista do que o encontrado na 
psicologia convencional das diferenças individuais, onde frequentemente há um preconceito em 
relação à pesquisa nomotética. No contexto da psicologia adleriana, a psicologia individual significa 
que um indivíduo é indivisível, devendo ser tratado holisticamente. Tal psicologia acentua que o ser 
humano é quem melhor determina suas próprias necessidades, desejos, interesses e 
desenvolvimento. Disponível em: <http://febrapsi.org.br/?s=alfred+adler/>. Acesso em: 14 ago. 
2017>. 



30 
 

A par das diferenças teóricas postas entre Freud e Adler, a história humana 

explica-se, segundo os psicanalistas, por um jogo de elementos determinados, 

marcado por um componente comum: a atribuição do mesmo destino às mulheres. 

Nele, o drama se subsume ao conflito entre duas tendências “virilóides” e 

“femininas”.  Nas primeiras, a realização ocorre no sistema clitoridiano; nas 

segundas, no erotismo vaginal.  

Infantilmente, ela se identifica ao pai. Depois experimenta um sentimento de 

inferioridade em relação ao homem e é colocada na alternativa de manter sua 

autonomia, de se virilizar – o que sobre o fundo de um complexo de inferioridade 

provoca uma tensão suscetível de acarretar neuroses – ou de encontrar, na 

submissão amorosa, uma feliz realização de si mesma, solução que lhe é facilitada 

pelo amor que devotava ao pai soberano (BEAUVOIR, 1980). 

Entretanto, a psicanálise rechaça a ideia de escolha e a noção de valor que 

lhe é correspondente, e isso constitui a fraqueza intrínseca do sistema apontado. 

Nem tudo é um dado.  É fato que a sexualidade desempenha na vida humana 

papel de relevo, mas, nem por isso, é um dado irredutível.  

A noção de escolha, no entanto, malogra a visão psicanalista ao argumento 

da presença de um determinismo5. 

Por outro lado, a definição das mulheres não se exaure pela consciência que 

ela tem de sua feminilidade, pois, que toma consciência desta no seio da sociedade 

de qual faz parte. A vida é uma relação com o mundo. O indivíduo alcança sua 

definição quando escolhe-se através do mundo. E é para o mundo que nos devemos 

voltar para respondermos às questões que nos preocupam. 

Dessa forma, o problema do destino feminino encontra novos parâmetros, nos 

quais a mulher é colocada em um mundo de valores cujas condutas passam a ter 

dimensão de liberdade. Nessa linha, ela tem escolha entre a afirmação de sua 

transcendência e sua alienação como objeto. Deve realizar-se como transcendência, 

na visão de Beauvoir (1980), rejeitando a ideia de normalidade proposta pela 

psicanálise, que se funda em uma ligação com o passado e não em função de um 

futuro para o qual se projeta o indivíduo. 

                                                           
5 É uma corrente de pensamento que defende a ideia de que as decisões e escolhas humanas não 

ocorrem de acordo com um livre-arbítrio, mas por meio de relações de causalidade. Todos os fatos 
e ações humanas são predeterminadas pela natureza, de forma imutável, sendo a liberdade de 
escolha mera ilusão da vida e de um inconsciente coletivo. MORA, J. F. Determinismo. In: MORA, J. 
F. Dicionário de filosofia. Tomo I (A-D). 2. ed. São Paulo: Loyola, 2001. p. 690. 
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Na visão beauvoiriana, as mulheres devem ser concebidas como aquelas que 

hesitam entre o papel de objeto, de Outro, que lhes é proposto, e a reivindicação da 

liberdade. E, nesse alinhamento, “a mulher define-se como ser humano em busca de 

valores no seio de um mundo de valores, mundo cuja estrutura econômica e social é 

indispensável conhecer” (BEAUVOIR, 1980, p. 72). Isso implica seu estudo baseado 

em uma perspectiva existencial através de sua situação total. 

E o ponto de vista do materialismo histórico auxilia-nos a captar essa 

percepção, por assim dizer, existencialista, posto que a humanidade não é uma 

espécie animal. Ao revés, é uma realidade histórica, que retoma a natureza em suas 

mãos. Com esse viés, as mulheres não podem ser vistas apenas como um 

organismo sexuado. Os dados biológicos adquirem importância quando assumem, 

na ação, um valor concreto. Nessa relação de pura conexão com o mundo de 

valores exteriores as mulheres refletem uma situação que constitui conditio sine qua 

non da estrutura econômica da sociedade, o que traduz o grau de evolução técnica 

alcançado pela comunidade. É essa a linha que, nos parece, deve orientar e 

(re)dimensionar a questão das mulheres como negociadoras dos processos de 

mediação na questão ambiental, cuja finalidade é transcender-se em um processo 

que se projete para o futuro das gerações, na perspectiva da equidade 

intergeracional, e projetar-se como pacificadora de conflitos ambientais. Nessa 

dinâmica, as mulheres têm contribuição significativa para com a sociedade pós-

moderna, pois, na visão beauvoiriana, podem oferecer possibilidades criativas como 

resultado de escolhas calcadas em uma dimensão marcada pela liberdade. 

Engels (1985), em “A origem da família, da propriedade privada e do Estado”6, 

reconta a história das mulheres com base na história das técnicas7, e isso se torna 

importante para retraçar o feminismo e para trazer a igualdade entre mulheres e 

homens no trabalho. A par da diferença muscular que separa o homem da mulher, a 

técnica tem o condão de equacioná-la e até mesmo anulá-la, tornando-a um dado 

periférico diante de um contexto muito maior, que é o econômico-social. 

 Engels (1985), a despeito disso, realça que a história da origem da família 

depende, intrinsecamente, da história das técnicas. Na Idade da Pedra – quando a 

                                                           
6 Para maior aprofundamento, a obra de F. Engels referida oferece grande contribuição para a 

questão. ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 10. ed. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985. 

7 A história das técnicas demonstra a evolução dos instrumentos usados, como pá, cobre, entre 
outros.   
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terra adquiria caráter comunitário a todos os membros do clã – a pá e a enxada 

primitivas limitavam as possibilidades agrícolas, e as mulheres exerciam a atividade 

de cultivo dos jardins, em uma divisão de trabalho em que as classes já eram 

visualizadas, e a igualdade era uma constante. Nessa dinâmica, o homem caçava e 

pescava, e as mulheres dedicavam-se às tarefas domésticas, mas com caráter 

diverso do existente na sociedade moderna. Isso porque tais tarefas implicavam um 

trabalho produtivo, tal como fabricação de vasilhames, tecelagem e jardinagem, o 

que evidenciava grande contribuição para a vida econômica.  

É com a descoberta do cobre, do estanho, do bronze, do ferro e com o 

surgimento da charrua que se redesenha a agricultura, a qual encontra progressiva 

ampliação de seus domínios. Isso faz com que seja imposto trabalho intenso para 

tornar os campos produtivos e permitir desbravar florestas, donde o serviço de 

outros homens surge na figura da escravidão. O homem escraviza outros homens. 

Nesse contexto, surgem a propriedade privada e a figura do homem como senhorio 

dos escravos, da terra e, consequentemente, das mulheres (ENGEL, 1985). Eis aí, 

segundo Beauvoir (1980), a grande derrota do sexo feminino: o transtorno verificado 

na divisão do trabalho em razão da invenção de novos instrumentos. Como 

consequência, o trabalho doméstico das mulheres desaparece, e o trabalho 

produtivo do homem passa a ser preponderante. Diante disso, a ordem de papéis se 

modifica, dando lugar ao surgimento da família patriarcal, onde o direito paterno 

substitui o direito materno, e a transmissão da propriedade é realizada de pai para 

filho, e não mais da mulher para o seu clã. As mulheres passam a ser oprimidas, e o 

homem, enquanto opressor, resulta de fatores econômicos, essencialmente. 

O retraçado dessa história só encontrará a igualdade quando se puder 

restabelecer os direitos, juridicamente iguais, dos dois sexos, o que, por seu turno, 

somente se concretizará com a entrada do sexo feminino na atividade pública, 

quando puder ingressar na produção e quando  a atividade doméstica passar a 

representar apenas uma medida insignificante. Com a indústria moderna, essa 

relação se transmuda, tendo a mulher participação intensa na produção. Na visão de 

Engel (1985), as mulheres se entrelaçam, aí, ao socialismo, como ponto que justifica 

sua opressão. Mas o aspecto econômico não é hábil para desvendar o contexto 

maior que o ser humano está envolvido. Em outras palavras, esse conceito não 

basta para explicar o surgimento do interesse do homem nesse binário que se 

forma. E é exatamente nesse ponto que o materialismo histórico malogra. 
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As contribuições da biologia, da psicanálise, do materialismo histórico são 

importantes para a (re)descoberta das mulheres. Mas não bastam. Na concepção de 

Beauvoir (1980), deve-se considerar que o corpo, a vida sexual e as técnicas 

somente existem concretamente para o homem na medida em que ele vivencia 

essas descobertas dentro da perspectiva global de sua existência. Assim, o valor da 

força muscular, do falo e da ferramenta só se compreende num mundo de valores, 

pois é comandado pelo projeto fundamental do existente, transcendendo-se para o 

ser.  

Em um recorte histórico, que pretendemos recontar em nuances que 

influenciam o objeto desta pesquisa8, as mulheres estão ligadas ao destino da 

propriedade privada durante os séculos. Sua história confunde-se com a história da 

herança, e o patriarcado, que daí surge, constitui consequência desse processo de 

exclusão sucessória e de sua alienação.  

A evolução das mulheres acompanha o movimento reformista, desenvolvido 

no século XIX, pois nele se busca o ideal da justiça da igualdade. Elas passam a ter 

uma importância econômica, perdida desde as épocas pré-históricas, uma vez que 

saem do lar e têm, com o trabalho exercido nas fábricas, uma nova participação na 

produção, embora em condições precárias. A máquina passa a ser a atriz desse 

cenário, porquanto anula a diferença da força física entre trabalhadores femininos e 

masculinos. 

Nova era se abre para as mulheres, e sua libertação passa a pertencer à 

agenda de Engel e Marx, tal como ocorre com o proletariado. A Revolução Industrial 

passa a ser o fator de emancipação feminina, num primeiro momento. Reconhece-

se a necessidade de sua participação na produção em grande escala social e de 

modo formal. Mas, logo, questões afetas às condições em que as mulheres exercem 

seus trabalhos despontam, tal como a questão salarial. De fato, os baixos salários 

evidenciavam-se nessa nova relação, constituindo vantagem para o empregador e 

resistência dos trabalhadores masculinos. O sindicalismo, então, surge como forma 

de equacionar essa difícil situação e de superar o perigo da classe operária em seu 

conjunto. 

                                                           
8 O movimento histórico do feminismo compreende muitas etapas importantes verificadas ao longo do 

tempo e com diversos marcadores ocorridos em diferentes lugares. Na presente tese, lançaremos a 
posição das mulheres em um contexto evidenciado pelos direitos humanos, com o escopo de 
darmos melhor coesão aos objetivos pretendidos. 
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Mas a evolução prossegue, e, em 1906, 42% das mulheres entre 18 e 60 

anos estavam empregadas na agricultura, na indústria, no comércio, nos bancos, 

nas companhias de seguro, além de escritórios e em profissões liberais (BEAUVOIR, 

1980). A crise de mão de obra de 14-18 e a Segunda Guerra Mundial precipitaram 

esse movimento mundial, e a pequena e média burguesia também aderiram a ele. 

Entretanto, a conciliação do seu papel de reprodutora e seu trabalho produtor 

emerge, de forma permanente, dificultando os feixes que então eram formados. Com 

efeito, para muitas mulheres, a vida constituía série ininterrupta de partos.  

Com o receio de se enfraquecerem, muitas nações, em variadas épocas, 

dividiam-se quanto à necessidade de reduzir a população. 

Com a inseminação artificial, têm-se importante modificação para as 

mulheres, pois podem diminuir o número de períodos de gravidez e integrá-la 

racionalmente em sua vida, em vez de permanecer como escrava dela. Senhoras de 

seus corpos, as mulheres, no século XIX, libertam-se da natureza, e podem 

desenvolver papel econômico que se lhes propõe e lhes assegurará a conquista 

total de sua pessoa. 

Então, a participação na produção e a libertação da escravidão da reprodução 

desencadeiam a evolução da condição das mulheres. A civilização industrial opera 

revolução de paradigmas, e as reivindicações das mulheres encontram voz. Os nós, 

antes existentes, se desfazem. Surge, com força, o divórcio na América do Norte. Na 

França, a evolução é mais lenta ante o Código Napoleão, que coloca sob tutela as 

mulheres casadas. 

Em relação aos direitos políticos, foram conquistados sem grande dificuldade 

na França, Inglaterra e nos Estados Unidos, tendo no pronunciamento de Stuart Mill, 

certamente, uma antevisão dos problemas que afetam, atualmente, o alcance do 

desenvolvimento sustentável. Menciona ele a necessidade da igualdade das 

mulheres e do homem no seio da família e da sociedade, porque as relações sociais 

dos dois sexos, marcadas por uma subordinação de um ao outro em nome da lei, 

são más em si mesmas e são um dos principais obstáculos opostos ao progresso da 

humanidade (BEAUVOIR, 1980). 

O movimento feminista passa a se expandir e, na Rússia, teve maior ênfase. 

A União Russa pelos Direitos da Mulher reivindica a igualdade política dos sexos. 

Com a revolução, surge a emancipação das trabalhadoras. Em 1905, elas já haviam 

participado das greves políticas de massa e se entrincheirado nas barricadas.  
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Em 1917, em dias anteriores à Revolução, por ocasião do Dia Internacional 

das Mulheres (8 de março), elas realizam, em São Petersburgo, grande 

manifestação, a fim de exigir pão, paz e o retorno dos maridos.  Entre 1918 e 1920, 

as mulheres desenvolvem ações que marcam seu papel econômico e até militar na 

luta contra os invasores. Em consequência disso, Lênine conferiu-lhes a igualdade 

política e econômica, como resultante da tradição marxista. 

Mas, ainda assim, a história das mulheres foi construída pelos homens. 

“Nunca procuraram desempenhar um papel na história enquanto sexo” (BEAUVOIR, 

1980, p. 170). Nessa perspectiva, não se vislumbra nenhuma ação para modificar 

sua sorte, e as que assim buscaram, não pretenderam encerrá-la em sua 

singularidade, mas sobrepujá-la com um recorte masculino. 

Exatamente por isso as mulheres passaram a ter lugar privilegiado no 

pensamento e na arte. Mas tais domínios pressupõem a ação como sua fonte viva. 

Às margens do mundo nada se recria. Retoma-se, mais uma vez, a noção de que, 

para emergir do “dado”, faz-se necessário estar nele profundamente enraizado. 

Mantidas em situação inferior, as mulheres não encontram terreno para realizações 

pessoais e tampouco podem oferecer contribuição útil à sociedade.  

Parafraseando Beauvoir (1980), ninguém nasce mulher, torna-se mulher, mas 

a condição feminina impossibilitou, até então, esse “tornar-se”. 

O desejo feminino, intrínseco tanto nas mulheres quanto no resto da 

humanidade, é o de que a transcendência supere a imanência, os direitos abstratos 

e as possibilidades concretas lhes sejam concedidos. Espera-se que esse seja um 

curso crescente e que leve a caminhos que permitam que a sustentabilidade seja 

uma meta no âmbito do direito ambiental internacional, que abraçamos, sob pena de 

não se alcançar a sobrevivência da própria humanidade, como se aborda no 

Capítulo 3. Sem essa conjugação, a liberdade não passará de mistificação.   

E assim a história das mulheres vai se (re)construindo ao longo dos tempos, 

em movimentos de uma sinfonia marcada por sons sinuosos e cadências 

dissonantes. O (re)encontro  com elas mesmas torna-se a matriz e o pressuposto 

desse processo de transcendência, junto a uma necessidade de se projetarem como 

sujeitos essenciais no presente, em direção ao mundo e a um futuro do qual terão 

participado como sujeitos transformadores desse processo, no plano da 

sustentabilidade ambiental, como é melhor aprofundado nos capítulos seguintes. 
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O que vem se desenhando, no presente, concerne em como a teoria feminista 

ocidental conta a história de seu passado recente. Tal história, predominantemente, 

divide o pretérito em décadas determinadas, a fim de oferecer uma narrativa em 

desenvolvimento, calcada em uma linha do tempo marcada pelo progresso ou 

perda, que passeia pela identidade e diversidade, em direção à diferença e à 

fragmentação. Esses movimentos são associados às décadas de 70, 80 e 90, 

partindo-se do pensamento feminista radical, socialista e liberal para uma teoria pós-

moderna do gênero (HEMMINGS, 2009). 

A evolução dessa linha de pensamento aponta para os anos 70, ingênuos e 

essencialistas9, movimentando-se para os anos 80, marcados pela crítica do 

feminismo negro e pela guerra dos sexos, para lançar-se nos anos 90, delineados 

pela crítica da diferença, em um esboço que radiografa a história como progresso 

para além das categorias e identidades falsamente delimitadas. 

O esboço traçado também identifica a história da perda do compromisso com 

transformações políticas e sociais, partindo do início da segunda onda, que passeia 

pela academia nos anos 80, e parte para a fragmentação, em uma multiplicidade de 

feminismos e carreiras individuais. 

Nesse concerto, determinar qual abordagem pertence aos anos 2000 

dependerá da versão dessa história a que se alinha, e quando ela é uma celebração 

da diferença, segundo Hemmings (2009), somos convidados a (re)tornar ao afeto 

como fonte de conhecimento individual e coletivo .  

A cronologia mencionada tem, no pós-estruturalismo10, papel preponderante 

no questionamento das mulheres como ponto de partida para a política feminista e a 

produção de conhecimento.   

                                                           
9 Qualquer doutrina filosófica que sustenta a primazia da essência sobre a existência. Instituto 

Antônio Houaiss. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Verbete: essencialismo. 
10 Tendo, no âmbito filosófico, figuras como Michel Foucalt, Jacques Derrida, Gilles Deleuze e Jean-

François Lyotard, refere-se a um movimento de pensamento marcado pela radicalização e a 
superação da perspectiva estruturalista nas diferentes áreas do conhecimento. Sua emergência 
relaciona-se sobretudo aos eventos contestatórios que marcaram a primeira metade do ano de 
1968, notadamente na França. É assim definido por relacionar-se com o seu predecessor, o 
estruturalismo, que é um movimento intelectual desenvolvido na Europa no início e até a segunda 
metade do século XX, o qual defendia que a cultura humana pode ser concebida por meio da 
estrutura, modelada pela língua, que diferencia a realidade concreta da abstração de ideias. O pós-
estruturalismo tem como base uma teoria da desconstrução na análise literária, liberando o texto 
para uma pluralidade de sentidos. A realidade é tida como uma construção social e subjetiva, em 
perpétuo devir. Não se opõe, no entanto, ao estruturalismo, mas seus pensadores maximizam os 
conceitos e desenvolvimentos do estruturalismo até dissolvê-los no descontrutivismo, construtivismo 
ou no relativismo e no pós-modernismo. AGUILAR, M. A. B.; GONÇALVES, J. P. Conhecendo a 
perspectiva pós-estruturalista: breve percurso de sua história e propostas. Revista Conhecimento 
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Todavia, a história da teoria feminista ocidental, fortemente influenciada pela 

cultura anglo-americana e baseada no binário desenhado, não é a única que se tem. 

Outras histórias se constroem, bem mais complexas e informadas por fatores sociais 

e políticos que formam e reconstituem a narrativa de progresso e perda, como a 

teoria feminista continental. 

Em um contexto feminista, questões ligadas ao poder e à autoridade 

determinam quais histórias predominam ou são afastadas. 

Nessa perspectiva, Hemmings (2009), exteriorizando a visão cética a respeito 

dos relatos lineares do passado recente do feminismo, faz crítica às afirmações 

sobre o essencialismo da escrita feminista dos anos 70, com o argumento de que 

ignoram as ricas discussões sobre as relações que envolvem gênero, sexualidade e 

raça, encetadas na referida década. 

As emoções feministas constituem fator central para embasar as histórias e 

para determinar a forma como são contadas. Audre Lorde (1980), a esse respeito, 

afirma que o investimento emocional e os laços comunitários produzidos pelo 

trabalho feminista propiciam que as narrativas marginais sejam contadas. 

Os relatos do feminismo negro e a guerra dos sexos são abordagens 

frequentes da década de 80.  Entretanto, a preocupação com a diferença certamente 

constitui o mais importante legado do feminismo dos anos 80, o qual foi iniciado por 

feministas negras, que chamaram a atenção para sua situação de exclusão e a frágil 

representação das mulheres elaborada pelo feminismo dominante. Nesse aspecto, o 

feminismo pós-estruturalista também desenvolve seu foco sobre tal questão. 

 Construções teóricas surgem para (re)significar as diferenças de identidade 

sexual, orientação sexual, meios econômicos, localização geográfica e habilidade 

física, visualizando, nesses componentes, a base fundamental para nossa política e 

análise intelectual. Vale dizer que questões sociais e políticas afetam mulheres e 

homens em qualquer parte do mundo (HEMMINGS, 2009).  

Os anos 80 são identificados tanto como a era do feminismo negro quanto a 

de debates sobre sexualidade. Das guerras do sexo feministas à teoria política 

                                                                                                                                                                                       
Online. Novo Hamburgo, ano 9. v. 1. jan.-jun. 2017. p. 36-44. Disponível em: 
<http://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/460/1852>. 
Acesso em: 14 ago. 2017. 
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queer11 dos anos 90, debates acerca da política da sexualidade têm estado 

frequentemente presentes nas demandas teóricas, sociais e políticas 

contemporâneas. 

A sexualidade tem sido a base para a diversificação linear do feminismo. De 

fato, a geração anterior de acadêmicas feministas enfrentou ideologias patriarcais 

que relegaram a participação social das mulheres à capacidade biológica de criação 

e reprodução. Paradoxalmente, as atuais teóricas do gênero concentram sua 

preocupação na subjetividade histórica de indivíduos sexuais e na corporificação da 

identidade sexual, visualizada como ambígua, indeterminada e múltipla. Segundo 

Hermmings (2009, p. 227),  

 

[...] justapor desafios da ‘geração anterior de acadêmicas feministas’ às 
preocupações ‘históricas’ das novas teóricas do gênero consolida essa 
geração primeira como a-histórica ou trans-histórica, universalizante e que 
privilegia um sujeito feminino. Uma outra relação feminismo-gênero emerge 
para regular a diferença. 
 

A par desses marcadores da trajetória do feminismo existente, especialmente 

nos anos 70 aos 90, temos que o passado feminista deve ser imaginado como uma 

interação de feixes, conectados e relacionados, apesar das diferenças, afastando-se 

de um processo linear de deslocamento ou contraposições. 

Como parte integrante desses feixes, nos anos 2000, ao lado da Marcha 

Mundial das Mulheres12, o movimento feminista, que, para alguns, como Pythia 

Peay, em 2005, passou a se chamar de quarta onda de feminismo, combinando 

justiça com espiritualidade rigorosa13. Esse componente espiritual, no entanto, não 

está presente na maioria das definições para o termo, que, ao revés, tende a focar 

os componentes tecnológicos. 

Jennifer Baumgardner, por sua vez, identifica a quarta onda do feminismo 

como aquela iniciada em 2008, e que está presente até os dias atuais. Na sua visão, 

                                                           
11  A teoria queer tem por pressuposto investigar e desconstruir as categorias sexuais e as 

identidades de gênero hegemônicas como forma de criticar a heteronormatividade. SALIH, S. 
Judith Butler e a Teoria Queer. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015. p. 18-20.     

12  A Marcha Mundial das Mulheres nasceu no ano 2000 como resultado de uma grande mobilização 
que reuniu mulheres do mundo todo em uma campanha contra a pobreza e a violência. Tais ações 
tiveram início em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, e terminaram em 17 de outubro, 
organizadas a partir do chamado “2000 razões para marchar contra a pobreza e a violência 
sexista” Disponível em: <https://marchamulheres.wordpress.com/mmm>. Acesso em: 22 jun. 2017 

13  Embora com definição e limites muito contestados, o termo se refere às variações e conflitantes 
avaliações dos desenvolvimentos recentes dentro do movimento feminista. s/autor. Fourth wave 
feminism. Revolvy.LLC. Disponível em: https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Fourth-
wave%20feminism. Acesso em: 21 jun. 2017 
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a quarta onda do feminismo foi inspirada parcialmente pelo “Take our Daughters to 

Work” (Pegue nossas filhas para trabalhar), e incorpora recursos on-line, como a 

mídia social, que inspirou o projeto Doula, que atua em linhas de diálogos sobre 

questões pós-aborto, busca da justiça reprodutiva e apoio à moda plus size, além de 

apoiar o transgênero e a aceitação do trabalho do sexo. A mencionada onda 

também elevou, ao desenvolvimento da mídia, a chamada “Feministing”, o 

Racialismo, os blogs e as campanhas no Twitter14.   

A pesquisadora Diana Diamond define o feminismo como um movimento que 

combina política, psicologia e espiritualidade, com forte recorte na mudança15.  

Para Kira Cochrane16, o feminismo corresponde a um movimento que é 

conectado pela tecnologia, de sorte que está sempre associado ao feminismo on-

line, especialmente o Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e outras forma de 

mídia social, para discutir, elevar e estimular a igualdade de gêneros e a justiça 

social. Com esse movimento, o feminismo sai da academia e se lança de forma mais 

comunitária, por assim dizer, a todos, alcançando espaços sociais antes não 

conquistados. Isso sugere, certamente, a atuação das mulheres em rede como 

forma de inclusão positiva na agenda ambiental do desenvolvimento sustentável. 

E os direitos das mulheres ganham dimensões tais que necessitamos, para 

contextualizá-los à tese que lançamos, examiná-los à luz dos direitos humanos. 

Para Arendt (apud LAFER,1999), fundamentados no valor da pessoa 

humana, os direitos humanos são um construído histórico, uma invenção ligada à 

organização da comunidade política. 

Com a irrupção do fenômeno totalitário, marcado por atrocidades e horrores 

do legado do regime nazista, enfrenta-se a ruptura dos direitos humanos, que 

exigem reação forte da comunidade internacional, materializada pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, reiterada pela Declaração de Direitos 

Humanos de Viena, de 1993. Esse fato traduz a concepção contemporânea de 

direitos humanos, que, por seu turno, dá origem ao movimento de 

internacionalização dos direitos humanos, como destaca Piovesan (2004). 

                                                           
14  FOURTH-WAVE feminism topics. Revolvy. LLC. Disponível em: 

https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Fourth-wave%20feminism. Acesso em: 21 jun. 2017. 
Acesso em: 21 jun. 2017. 

15  Disponível em: <www. revolvy.com.>. Acesso em: 21 jun. 2017. 
16  Autora de “Todas as Mulheres Rebeldes: a ascensão da quarta onda do feminismo”, publicada em 

2013. Guardianshorts – English edition. 
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Como características dessa nova concepção dos direitos humanos, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos traz a universalidade e a indivisibilidade 

dos direitos. Trata-se de uma unidade indivisível, interdependente e inter-

relacionada, na qual convergem, em verdadeira relação de sinergia, os direitos civis 

e políticos e os direitos sociais, econômicos e culturais. 

A Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993, em seu parágrafo 5º, 

reitera a concepção da Declaração Universal de Direitos Humanos ao afirmar que  

 

todos os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-
relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos 
globalmente de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a 
mesma ênfase (ONU, 1948, n.p.).  

 

Como marco do movimento de internacionalização dos direitos humanos, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos fortalece a noção de que a proteção 

desses direitos não deve se cingir à jurisdição doméstica dos Estados, uma vez que 

revela tema de legítimo interesse internacional. Em razão disso, há necessária 

revisão da ideia de soberania absoluta do Estado, ao lado da noção de que a 

pessoa deve ser sujeito de direitos protegidos no âmbito internacional (PIOVESAN, 

2004). 

O movimento de universalização dos direitos humanos contribui para o 

abandono, por parte do direito internacional, da fase clássica.  Como exemplo, o 

direito da paz e da guerra, substituídos, na era moderna, pelo direito internacional da 

cooperação e da solidariedade. 

O sistema internacional de proteção dos direitos humanos, marcado por 

tratados internacionais, caminha ao lado dos sistemas regionais de proteção, os 

quais, por seu turno, buscam internacionalizar os direitos humanos nos planos 

regionais, especialmente na Europa, na América e na África (PIOVESAN, 2004). 

Por outro lado, não se concebe a existência dos direitos humanos sem 

democracia. Nessa perspectiva, o pleno exercício dos direitos políticos pode 

relacionar-se ao empoderamento daqueles mais vulneráveis, ao aumento de sua 

capacidade de pressão, articulação e mobilização políticas (PIOVESAN, 2004). 

E os direitos políticos convivem, sob a ótica do direito internacional e da 

indivisibilidade dos direitos humanos, com os direitos econômicos, sociais e 
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culturais, tendo, estes, como foco, a proteção aos grupos vulneráveis, que são 

titulares de direitos. 

Tal concepção nos conduz ao direito ao desenvolvimento, o que exige uma 

globalização ética e solidária (PIOVESAN, 2004), em que a pessoa humana é o 

sujeito central do desenvolvimento e deve ser ativa, participativa e beneficiária do 

direito ao desenvolvimento. 

Adicione-se, a essas considerações, a importante relação de 

interdependência entre a democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos que 

a Declaração de Viena, de 1993, reconhece. 

Um dos desafios enfrentados na implementação dos direitos humanos, 

hodiernamente, diz respeito ao enfoque de gênero, raça e etnia na tutela de grupos 

socialmente vulneráveis, como as mulheres. 

Não basta a universalidade e a indivisibilidade para a implementação dos 

direitos humanos. O respeito à diversidade e a necessidade de especificação dos 

sujeitos de direitos torna-se a tônica da proteção dos grupos socialmente 

vulneráveis. 

Com efeito, demanda-se um olhar voltado à peculiaridade e participação 

desses sujeitos de direitos, como a mulher. 

Nessa ótica, ganha pujança o respeito à diferença e à diversidade para o 

alcance da igualdade. 

Segundo destaca Piovesan (2004), as maiores vítimas de violação dos 

direitos econômicos, sociais e culturais, na experiência nacional, são as mulheres e 

as populações afrodescendentes. Para tanto, a adoção de políticas específicas, e 

não apenas universalistas, é conditio sine qua non para conferir visibilidade e o 

pleno exercício do direito à inclusão social. 

Para melhor orientar a formulação de políticas públicas, acresça-se, a esse 

importante componente, o democrático, consubstanciado pela efetiva participação 

das mulheres quanto à formulação de políticas que diretamente lhes afetem 

(PIOVESAN, 2004).  

Nessa ótica, a proteção aos direitos dos mais vulneráveis, no caso, as 

mulheres, reclama comportamento ético e solidário, tendo no direito da cooperação 

sua tônica, em uma relação marcada por conceitos que passam a ser indissociáveis 

para a sua plena participação, como sujeito de direito, a saber, a democracia, o 
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desenvolvimento e os direitos humanos, (re)construídos sob os pilares da 

universalidade e indivisibilidade de direitos. 

 

1.2 Os Direitos Humanos das Mulheres e a Proteção do Direito Internacional 

nos Documentos Internacionais 

 

No passado, os direitos humanos foram contextualizados sem levar em 

consideração a vida das mulheres e o fato de que, efetivamente, elas enfrentavam 

violência, discriminação e opressão. 

Nesse ponto, o trabalho de ativistas, os mecanismos dispostos pelos direitos 

humanos e os Estados constituem contribuição importante, embora a questão exija 

mais esforços e outras práticas. No caso dos Estados, são ainda mais importantes 

no sentido de incluir nas políticas públicas a proteção das mulheres e salvaguardar a 

integridade inerente às dimensões de gênero, especificamente quanto às violações 

de direitos humanos.  

Desde a fundação da Organização das Nações Unidas (ONU), a igualdade 

entre homens e mulheres tem estado entre as garantias mais fundamentais dos 

direitos humanos (ONU, 2014a). 

A Carta das Nações Unidas, adotada em 1945, estabelece, como um de seus 

objetivos, reafirmar a fé com os direitos humanos fundamentais na dignidade e valor 

da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e mulheres.  

Com efeito, o artigo 1º da Carta estabelece que uma das propostas das 

Nações Unidas é promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais, sem distinção de raça, sexo e religião. A proibição de discriminação 

baseada no sexo é reforçada em seus artigos 13 e 55.  

Em 1948, foi adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 

que também proclamava a igualdade de homens e mulheres aos direitos nela 

contidos, sem distinção de sexo. 

No rascunho da declaração, muito se discutiu sobre o uso do termo “todos os 

homens” no lugar de um termo genérico e neutro. Adotou-se “todos os seres 

humanos”, e “todos” para não deixar dúvidas a quem a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos se destinava (ONU, 2014a).   

Após a adoção da Declaração, a Comissão de Direitos Humanos iniciou um 

rascunho de dois tratados sobre direitos humanos, o Pacto Internacional de Direitos 
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Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Direitos Culturais. 

Junto com a Declaração Universal, tais pactos constituem o projeto dos Direitos 

Humanos Internacionais. 

Esses pactos usam a mesma linguagem para proibir a discriminação por 

motivo de sexo, entre outras coisas, assim como para assegurar os direitos iguais de 

homens e mulheres à fruição de todos os direitos neles contidos, a despeito de 

existir distinção conceitual à luz do movimento existencialista, já examinado 

anteriormente. 

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos garante, entre outros 

direitos, o direito à vida, o de estar livre de tortura e escravidão, o direito de 

liberdade e segurança da pessoa, os direitos relacionados ao devido processo em 

liberdade de movimento, pensamento, consciência e religião. Garantem, ainda, a 

liberdade de associação, os direitos relacionados à vida em família, às crianças, à 

cidadania e à participação política. Por fim, são assegurados os direitos de grupo de 

minorias à sua cultura, religião e língua (ONU, 2014a). 

O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais garante, a 

título de exemplo, o direito ao trabalho, o direito, relativamente, à maternidade, a 

proteção das crianças, o direito à saúde, à educação e à cultura e  ciência. 

No ano de 1967, os Estados-membros das Nações Unidas adotaram a 

Declaração de Eliminação de Discriminação contra as Mulheres, estabelecendo que  

constituem ofensa os  costumes, regulamentos e práticas discriminatórias contra 

mulheres, e declara que devem ser tomadas medidas apropriadas para estabelecer 

uma adequada proteção legal para a igualdade de direitos entre homens e mulheres 

(ONU, 2014a). 

Tal Declaração inspirou a criação da Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Contra a Mulher, adotada pela Assembleia Geral, em 

1979, que, em seu preâmbulo, expõe que, apesar da existência de outros 

instrumentos, as mulheres ainda não gozam de direitos iguais aos homens. 

A Convenção mencionada articula a natureza e o significado da discriminação 

baseada no sexo e estabelece as obrigações dos Estados para eliminar a 

discriminação e alcançar a igualdade substancial. As obrigações dos Estados devem 

ser endereçadas não só às leis discriminatórias, mas também às práticas e 

costumes que constituam discriminações contra mulheres, por atores privados 
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(ONU, 2014a).  Com esse reconhecimento, abrem-se ensanchas para uma agenda 

positiva de inclusão. 

Devido a esses princípios gerais, como um framework abrangente, as 

obrigações específicas dos Estados para eliminar a discriminação contra mulheres 

nos campos político, social, econômico e cultural são estabelecidas por 16 artigos. 

A Convenção abrange tanto direitos políticos como civis – como o direito de 

votar, de participar da vida púbica, adquirir, alterar ou manter a nacionalidade, 

igualdade perante a lei e liberdade de movimento – e direitos econômicos, sociais e 

culturais – como o direito à educação, trabalho, saúde e acesso a financiamentos. 

A Convenção também dá atenção especial a particulares fenômenos, como o 

tráfico para certos grupos de mulheres e as condições das mulheres rurais, e aborda 

específicos problemas em que haja riscos especiais para o pleno gozo dos direitos 

humanos pelas mulheres, como o casamento e a família (ONU, 2014a). 

No artigo 1º, a Convenção define a discriminação como 

  

qualquer distinção, exclusão ou restrição feita com base no sexo, a que 
tenha por objetivo conferir ou anular o reconhecimento, o gozo ou exercício 
pelas mulheres, independente de seu estado patrimonial, baseado na 
igualdade dos homens e mulheres, de direitos humanos e liberdades 
fundamentais na política, economia, social e cultural, civil ou qualquer outro 
campo (ONU, 1979, n.p.). 
 

A referida discriminação compreende qualquer diferença de tratamento 

quanto ao relacionamento entre os sexos, desvantagens, intencionais ou não, das 

mulheres. A Convenção previne a sociedade do reconhecimento dos direitos das 

mulheres nas esferas privadas e públicas, e defende as mulheres no exercício de 

direitos humanos e das liberdades fundamentais com as quais elas são intituladas 

(ONU, 2014a). 

A Convenção também especifica os diferentes caminhos que os Estados-

partes têm para eliminar a discriminação, como a implantação de legislação 

adequada para proibir a prática discriminatória e assegurar a proteção legal dos 

direitos das mulheres; a repressão de ações discriminatórias para protegê-las da 

discriminação de qualquer pessoa, organização ou empreendimento; e modificar ou 

abolir legislações discriminatórias, regulamentos e previsão de penas. 
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A Convenção estabelece aos Estados a possibilidade de utilização, 

temporária, de medidas especiais para o alcance da igualdade das mulheres em 

todas as esferas da vida. 

Dessa forma, não se limita apenas ao conceito de igualdade formal. Intenta a 

igualdade de oportunidades e igualdade de resultados (ONU, 2014a). 

Além disso, seu artigo 5º estabelece que os Estados devem realizar esforços 

para eliminar padrões sociais, culturais e tradicionais que perpetuem estereótipos 

prejudiciais de gênero. Ademais, estimulam criar um quadro global (overall 

framework) na sociedade que promova a realização de todos os direitos das 

mulheres necessários para o reconhecimento da igualdade legal e a promoção de 

sua igualdade de fato. Nesse sentido, a Convenção preconiza a adoção desse 

ideário em outros instrumentos que também visam o combate à referida 

discriminação, tal como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiências (artigo 6º), que reconhece a discriminação múltipla que as mulheres 

com deficiências estão sujeitas.  Dessa maneira, a Convenção demanda que os 

Estados adotem medidas para assegurar o pleno desenvolvimento, avanço e 

empoderamento das mulheres no gozo dos seus direitos humanos.  

Os tratados regionais de direitos humanos também preveem importantes 

objetivos na promoção e proteção dos direitos humanos das mulheres. 

A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos foi adotada em 1981 pela 

Organização da Unidade Africana. Seu artigo 2º proíbe a discriminação em qualquer 

área, inclusive quanto ao sexo, no gozo de direitos garantidos pela Carta Africana de 

Direitos Humanos e Povos. O artigo 18 menciona especificamente a obrigação dos 

Estados Africanos em “assegurar a eliminação de toda discriminação contra 

mulheres e também assegurar a proteção dos direitos da mulher e crianças 

estipulados nas declarações internacionais e convenções” (ORGANIZAÇÃO DA 

UNIÃO AFRICANA, 1981).  

A Carta da Organização dos Estados Americanos inclui a não discriminação 

no seu Capítulo II, artigo 3º (I), e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

em seu artigo 1º. Além disso, em 1994, a Organização dos Estados Americanos 

adotou a convenção interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher (Convenção do Belém do Pará).  
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A Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais 

proíbe a discriminação em algumas áreas, inclusive sexual, no gozo de direitos 

contidos na Convenção (artigo 14).  

Desde 1998, as pessoas, individualmente, podem levar, à Corte Europeia de 

Direitos Humanos, denúncias baseadas em alegações de violações da Convenção.  

Em 2011, o Conselho da Europa adotou uma nova convenção na prevenção e 

combate à violência contra mulheres e à violência doméstica, denominada 

Convenção de Istambul. 

As organizações políticas regionais, incluindo a Associação das Nações do 

Sudeste da Ásia, a Associação do Sul da Ásia para Cooperação Regional, a 

Comunidade Econômica do Oeste dos Estados Africanos e a Comunidade de 

Desenvolvimento da África do Sul, também adotaram protocolos e resoluções e 

emitiram declarações pertencentes aos direitos humanos das mulheres (ONU, 

2014a). 

Os direitos das mulheres têm sido a base de uma série de conferências 

internacionais que produziram compromissos políticos significativos para os direitos 

humanos das mulheres e a necessária igualdade, cujo rol é expressado doravante. 

Em 1975, que também foi considerado o ano Internacional da Mulher, a 

cidade do México sediou a Conferência Mundial sobre Mulheres, evento que 

resultou no Plano Mundial de Ação e designou o período de 1975-1985 como a 

Década das Mulheres nas Nações Unidas.  

Nessa Conferência, os líderes clamaram aos governos eliminar a violência 

contra as mulheres, além de reconhecerem a necessidade de muito se avançar para 

a melhoria da sua situação (REICHERT, 1998). 

A Conferência em comento trouxe três objetivos prioritários, a saber: 

igualdade, desenvolvimento e paz. No entanto, o termo “violência contra mulheres”, 

empregado em meados dos anos 1970, teve ênfase nesse documento (WELDON, 

2006). 

O Plano de Ação surgido em decorrência da Conferência Mundial sobre 

Mulheres trouxe mudanças importantes, tais como a modificação no tratamento 

dado às mulheres nos programas de desenvolvimento e a implementação de 

políticas que colimassem a igualdade entre os sexos. Como marca significativa, 

esse plano contribui para a aprovação, em dezembro de 1979, da Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW), com 
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ratificação de mais de 172 países, que é abordada adiante (SARDENBERG; 

COSTA, 2008). Além disso, o Plano de Ação estimulou a criação, nas agências da 

ONU e em outros órgãos de cooperação internacional, dos denominados Women’s 

Internacional Leardeship Development (WID). Também fomentou a realização de 

estudos e pesquisas focados na condição das mulheres em diversos países 

(SARDENBERG; COSTA, 2008). 

Criada com o objetivo de analisar os progressos ocorridos em decorrência do 

Plano de Ação da primeira conferência, a Segunda Conferência Mundial sobre a 

Mulher, realizada em Copenhague, em 1980, tratou dos temas afetos à educação, 

oportunidades de emprego e serviços de saúde das mulheres iguais aos dos 

homens. Em fórum paralelo, houve a participação expressiva de cerca de 8.000 

mulheres, o que contribuiu para o crescimento das ONGs de mulheres. Além dessa 

participação, a Conferência contou com delegações de 145 países e 135 ONGs 

(FONTÃO, 2011). 

A Segunda Conferencia Mundial sobre Mulheres teve como marca a 

modificação e inserção de temas relacionados ao sionismo, à questão da Palestina, 

ao apartheid, ao canal do Panamá, além de ter a aprovação, pelos delegados da 

ONU, da CEDAW.  

A Terceira Conferência das Mulheres foi realizada em Nairóbi, em 1985, com 

a participação de 1.400 delegados oficiais de 157 países, além de cerca de 15.000 

mulheres de 163 ONGs. 

Esse evento tem como traço característico a maior participação de mulheres 

de países pobres ou em desenvolvimento, sendo elas feministas latino-americanas e 

africanas, diferentemente do que ocorreu nas duas primeiras conferências, 

marcadas pela presença de feministas americanas e europeias. 

Nessa Conferência, declarou-se, pela primeira vez, que todos os problemas 

humanos também envolviam as mulheres, o que lhes confere direito legítimo de 

participação no processo de tomada de decisões e na gestão de todas as questões 

humanas (ONU, 1985).  

 Cuidou-se, na Terceira Conferência, da perspectiva de gênero e necessidade 

de sua transversalização. Em 1986, estabeleceu-se uma Resolução acerca do papel 

da Comissão de Status da Mulher (CSW), que previu a total integração das 

Estratégias  para o Futuro nos programas sociais e econômicos da ONU. 
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Em 1987, a ONU observou a estratégia de transversalização ao estabelecer 

“que todos os seus órgãos e agências deveriam formular e implementar políticas em 

prol da igualdade para as mulheres” (SARDENBERG; COSTA, 2008, n.p.). 

Essas três conferências mundiais testemunharam um ativismo extraordinário 

por parte das mulheres do mundo inteiro e estabeleceram as bases de trabalho para 

a série de conferências mundiais organizadas pela ONU ao longo da década de 

1990, dirigidas ao direito das mulheres, incluindo a Quarta Conferência Mundial 

sobre as Mulheres, realizada em Beijng, em 1995, adiante examinada. 

O reconhecimento definitivo do papel econômico e social da mulher, a 

consagração de todas as conquistas das mulheres por meio do princípio da 

universalidade dos direitos humanos e o respeito à especificidade das culturas 

constituem o marco da Conferência de Pequim (FAGANELLO, 2009). 

Da mesma forma que as conferências anteriores, a de Beijing teve como tema 

central as questões relativas à igualdade, desenvolvimento e paz. Questões como 

educação e saúde, violência contra as mulheres, participação nas esferas de poder, 

entre outras, mantiveram-se. De modo inovador, foram acrescentadas as questões 

afetas ao meio ambiente, atuação dos meios de comunicação e condição das 

meninas em todo o mundo.  

Durante a Quarta Conferência, foi adotada a Declaração de Beijng e a 

Plataforma de Ação, que focaram doze áreas relacionadas à implementação dos 

direitos humanos das mulheres e estabeleceram uma agenda para o seu 

empoderamento, contextualizada na atuação dos atores nos planos nacional, 

regional e internacional.  

Essa plataforma foi construída com base nos resultados das três conferências 

mundiais das mulheres, anteriormente referenciadas. É considerada uma conquista 

significativa, porquanto articula especificamente os direitos das mulheres como 

direitos humanos. 

A Plataforma de Ação inclui uma gama de objetivos estratégicos para eliminar 

a discriminação contra mulheres e alcançar a igualdade entre homens e mulheres. 

Ela envolve estratégias políticas e legais numa escala global calcada em uma 

framework de direitos humanos. A Plataforma de Ação constitui a mais abrangente 

expressão de compromissos dos Estados com os direitos humanos das mulheres 

(ONU, 2014a). Já nesse momento, 12 áreas críticas foram identificadas como 

obstáculos para o desenvolvimento das mulheres, dentre as quais pode-se realçar a 
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desigualdade entre homens e mulheres na participação do poder e na tomada de 

decisões em todos os planos; a falta de consciência dos direitos humanos das 

mulheres, reconhecidos internacional e nacionalmente, e de compromisso em prol 

desses direitos; a falta de reconhecimento suficiente à contribuição feminina na 

gestão dos recursos naturais e na preservação do meio ambiente, além da falta de 

apoio adequado a essa contribuição (ONU, 1995b).  

Nesse âmbito, revisões subsequentes da implementação da Declaração de 

Beijng, significantes para certas áreas dos direitos humanos das mulheres, 

diagnosticaram que práticas discriminatórias calcadas em estereótipos negativos às 

mulheres persistem, particularmente na família e em algumas leis de natureza 

administrativa, por exemplo. 

Com efeito, as revisões da Plataforma, havidas em 2005 e 2010, concluíram 

que a igualdade de direito e de fato não tinham sido alcançadas em qualquer país do 

mundo. A revisão de 2010 reconheceu que, até mesmo onde as reformas legais 

tinham ocorrido, estas eram implementadas de forma ineficiente (ONU, 2014a).  

Em 1993, foi realizada a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, em 

Viena. A Conferência teve sucesso ao adotar a Declaração e Programa de Ação de 

Viena, documento que declarava que os direitos humanos das mulheres e das 

meninas são uma parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos 

universais, dando ênfase, particularmente, na eliminação de todas as formas de 

violência baseada em gênero. 

A Conferência Internacional da População e Desenvolvimento, realizada em 

1994, representou um marco para os direitos das mulheres.  

As questões tomadas no Programa de Ação de Viena estão 

fundamentalmente relacionadas aos direitos humanos das mulheres, incluindo 

igualdade de gênero, família, saúde reprodutiva, controle de nascimento e 

planejamento familiar, saúde da mulher, assim como  educação e  emancipação das 

mulheres (ONU, 1994). 

O Programa de Ação, de grande relevo, é estruturado nos direitos humanos e 

proclama que o avanço da igualdade de gênero, equidade e empoderamento das 

mulheres, além da eliminação de todos os tipos de violação contra mulheres, com a 

salvaguarda das habilidades das mulheres de controlar sua própria fertilidade, são 

pedras fundamentais dos programas de população e dos relacionados ao 

desenvolvimento.  
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A Conferência mostra-se importante também pela sua declaração de direitos 

reprodutivos, expondo que reside no reconhecimento do direito básico de todos os 

casais e indivíduos decidir livremente e de forma responsável o número e o 

momento de ter filhos. É direito de cada um ter a informação e os meios de fazê-lo, 

além de poder obter o mais alto padrão de saúde sexual e reprodutiva. Ademais, o 

documento estabelece o direito de incluir a tomada de decisões em relação à 

reprodução, livre de discriminação, coerção e violência. 

Em 2000, a comunidade internacional acordou, no documento Agenda 21, 

surgida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, a adoção dos Objetivos do 

Milênio, que deveriam ser alcançados em 2015. Entre eles, realça-se o objetivo 

relativo à igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, assim como a 

redução da mortalidade materna. 

Posteriormente, de 13 a 22 de junho, em 2012, foi realizada a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio +20), que trouxe 

chefes de Estados de 190 países e teve por fim avaliar o progresso na 

implementação dos acordos estabelecidos desde o marco da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, 

além de discutir questões sociais, como moradia.   

Nessa Conferência, criou-se o documento denominado Agenda 2030, que 

constitui um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, além de 

buscar o fortalecimento da paz universal com mais liberdade. Nela se reconhece que 

a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões é o grande desafio 

global e indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

Nesse ambiente, são criados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 

as 169 metas a serem alcançadas, inspirados no legado dos Objetivos do Milênio, 

especialmente aqueles não alcançados. 

Busca-se assegurar, além da paz, os direitos humanos de todos, a igualdade 

de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas. As dimensões do 

desenvolvimento sustentável, no caso, a econômica, a social e a ambiental, 

entrelaçam-se de forma equilibrada. Numa visão mais ampla, a igualdade de gênero 

aponta como canal para o alcance da sustentabilidade social. 
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1.3 Componentes Importantes para a Proteção e Promoção dos Direitos 

Humanos das Mulheres 

 

Assegurar os direitos humanos das mulheres requer uma compreensão das 

estruturas da sociedade subjacente e as relações de poder que definem e também 

influenciam a habilidade que elas têm no exercício de tais direitos. 

A obrigação dos Estados é assegurar que o respeito à proteção dos direitos 

humanos das mulheres não seja violado por terceiros, garantir a universalidade dos 

direitos humanos, a igualdade e a não discriminação entre homens e mulheres, além 

de ampliar o significado de gênero. Ter conhecimento acerca de tais premissas é 

importante para compreender a proteção e a promoção dos direitos humanos das 

mulheres.  

A atuação dos Estados em assegurar o respeito e a proteção dos direitos 

humanos considerados standards são conditio sine qua non para a  sua efetivação, 

nos planos internacional, regional  e nacional. 

A obrigação consistente dos Estados em respeitar os direitos humanos, 

incluindo os direitos das mulheres, tradicionalmente, referia-se à obrigação de se 

abster de fazer qualquer coisa que pudesse violar esses direitos.  

Segundo essa lógica, eventuais violações praticadas e provenientes de 

terceiros, sem a intervenção direta dos agentes estatais, não era considerada 

violação aos direitos humanos. 

Entre os anos 80 e 90, todavia, o movimento dos direitos humanos critica 

fortemente essa interpretação restritiva, e passa a considerá-la como violações 

perenes dos direitos humanos das mulheres, provenientes de preconceitos 

masculinos (ONU, 2014a). 

Em razão disso, atualmente reconhecem-se as obrigações dos Estados em 

proteger e se fazer cumprir os direitos humanos das mulheres que foram violados 

por terceiros, tendo o dever, por igual, de praticar ações para concretização da dita 

proteção.  

A propósito, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra a Mulher determina que a proteção aplica-se tanto aos atos 

públicos como privados. Seu artigo 2º estabelece a obrigação do Estado em 

combater a discriminação praticada contra as mulheres por qualquer pessoa, 

organismo ou empresa. O referido artigo 2º também trata da necessidade de 
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modificação e abolição de leis, regulamentos discriminatórios, além de costumes e 

práticas. 

Nessa linha, o Comitê de Direitos Humanos, em seu Comentário Geral de nº 

31, estabeleceu, acerca da natureza da obrigação legal geral imposta aos Estados-

partes da Convenção, que têm eles tanto as obrigações negativas como positivas 

para conter as violações de direitos humanos, além de proteger e preenchê-los, 

abrangendo atos cometidos por pessoas ou entidades privadas (UNHR, 2004).  

A universalidade dos direitos humanos e a indivisibilidade de tais direitos, 

desde a adoção da Declaração Universal, vêm sendo reafirmadas pelos Estados.  

Na Conferência Mundial de Viena, os Estados reconheceram que os direitos 

humanos das mulheres são parte dos direitos humanos universais, e têm 

subsequentemente reafirmado isso, o que também se deu na Quarta Conferência 

Mundial sobre as Mulheres.  

O Programa de Ação de Viena estabeleceu a importância de erradicar 

quaisquer conflitos violadores dos direitos das mulheres e os efeitos prejudiciais de 

certas práticas tradicionais ou costumeiras, bem como preconceitos culturais e 

extremismo religioso. 

Não obstante a existência desses documentos, a universalização tem sido 

trazida habitualmente cada vez que os Estados buscam justificar as violações dos 

direitos das mulheres em nome da cultura. 

A esse respeito, a relatora especial sobre a violência contra mulheres, em seu 

relatório sobre as práticas culturais violentas dentro da família, (ONU, 2002), 

destaca, entre outras práticas, a mutilação da genitália das mulheres. Esse é um 

exemplo de costume que tem sido defendido como pretexto de integrar parte de uma 

dada cultura. Estereótipos e normas culturais que prescrevem papéis para as 

mulheres na sociedade contribuem de forma negativa na perspectiva dos direitos 

humanos das mulheres (ONU, 2014a). 

Nesse relatório, também se destaca a falta de influência das mulheres nos 

processos de tomada de decisões, os quais definem a cultura de qualquer 

comunidade (ONU, 2012b). 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher conclama aos Estados a tomada de medidas apropriadas para 

modificar os padrões sociais e culturais das condições dos homens, as outras 

práticas habituais, baseadas na ideia de inferioridade e superioridade de cada um 
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dos sexos e dos papéis estereotipados para homens e mulheres (artigo 5º). E assim 

faz para estimular a complementaridade e cooperação de ambos. Tal cooperação 

deve se dirigir a uma sociedade que se constrói com seres humanos que têm na 

diferença biológica uma base única inseparável, influenciada pelo passado, que 

estrutura o presente e se projeta para o futuro, em um contexto econômico, social e 

cultural, na visão beauvoiriana, por assim dizer.  

O Comitê de Direitos Humanos, na sua Recomendação Geral nº 19, de 1992, 

estabelece, nos artigos 2 (f), 5 a 10 (c), que as atitudes e práticas  a que as 

mulheres são subordinadas pelos homens confirmam a subjugação das mulheres na 

sociedade e, consequentemente, afetam os direitos humanos das mulheres, a 

igualdade e a não discriminação de gêneros, mencionando as práticas da violência e 

abuso familiar, casamentos forçados, mortes por dote, ataques por ácido e 

circuncisão feminina. Em seu artigo 12, a referida recomendação trata do direito à 

saúde, declarando que certas práticas tradicionais, perpetuadas pela cultura e 

tradição, são prejudiciais à saúde das mulheres e crianças, incluindo restrições 

alimentares para mulheres grávidas, preferência ao nascimento de meninos e a 

circuncisão feminina e mutilação genital (CEDAW, 1989). 

A referida relatora especial declara, no relatório mencionado, a possibilidade 

de negociação entre os direitos humanos e a cultura, desafiando aspectos 

discriminatórios e opressivos de uma cultura baseada em um dualismo marcado 

pela alteridade absoluta entre homens e mulheres. E conclui que negociar os direitos 

das mulheres não é opção. Sob esse aspecto, o desafio que se tem é respeitar e 

valorizar as diferentes culturas e desenvolver estratégias comuns para resistir às 

práticas opressivas existentes em nome da cultura. Ademais, há que se promover e 

apoiar os direitos humanos e rejeitar práticas violadoras desses direitos (ONU, 

2010a). A promoção universal e a proteção dos direitos humanos, incluindo os 

direitos culturais e o respeito à diversidade cultural, são ideais perseguidos pelo 

relatório respectivo. 

A igualdade e a não discriminação entre homens e mulheres constituem 

princípios nucleares na estrutura dos direitos humanos. Documentos internacionais, 

como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, proíbem a discriminação baseada em sexo 

e garantem às mulheres e homens a igualdade e a fruição dos direitos neles 
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previstos. O artigo 26 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos estabelece 

a igualdade perante a lei e a proteção correlata. 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher prevê, no conceito de discriminação, uma variedade de ações 

discriminatórias possíveis. Isso vale para qualquer distinção, exclusão ou restrição 

cujo propósito expresso ou efeito real conduza à discriminação contra as mulheres. 

A referida Convenção descreve, também, as obrigações dos Estados e as ações a 

serem tomadas para se alcançar a igualdade de gênero na prática. Ademais, proíbe 

práticas que possam perpetuar a desigualdade das mulheres. Na Convenção, a 

igualdade de gênero substantiva e formal, assim como a discriminação de fato e de 

direito, são importantes conceitos a serem observados. 

Com efeito, a discriminação pode advir de leis e políticas ou programas que 

estabeleçam efeitos prejudiciais às mulheres, embora aparentem neutralidade em 

gênero. É o caso, por exemplo, de programas assistenciais que distribuem ao “chefe 

de família” certas benesses, que podem não beneficiar as mulheres igualmente. E 

comumente se atribui essa qualidade ao homem (ONU, 2014a). 

O alcance da igualdade substancial requer levar em conta desigualdades 

históricas e condições atuais das mulheres num dado contexto. Nesse sentido, 

pode-se demandar dos Estados ações positivas a fim de se evitar desvantagens 

específicas e voltadas às necessidades das mulheres. Sugere-se, como ação 

concreta, uma agenda de inclusão positiva, em que a visão tradicional do papel 

ocupado pelas mulheres, até então, na seara doméstica, seja relegado a um plano 

periférico, substituindo-o por uma atuação participativa, significativa e concreta na 

vida pública e na tomada de decisões que possam influenciar questões ambientais. 

Desse modo, é possível transformar comportamentos em ações que visem o 

desenvolvimento sustentável. 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher compreende a igualdade substantiva, reconhecendo que as leis 

ditas neutras de gênero podem ter efeitos discriminatórios e que a igualdade formal 

não é bastante para contê-las. 

A propósito, o Comitê de Direitos Humanos, no seu Comentário Geral nº18, 

de 1989, que trata da não discriminação, e o Comitê sobre os Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, no seu Comentário Geral nº 16, de 2005, que versa sobre a 

igualdade entre homens e mulheres para fruição de todos os direitos econômicos, 
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sociais e culturais, e no Comentário de nº 20, de 2009, que cuida da não 

discriminação nos direitos econômicos, sociais e culturais, também adotaram o 

mesmo princípio de igualdade substantiva ao garantir a não discriminação e a 

fruição igual, por homens e mulheres, de todos os direitos civis e políticos, assim 

como econômicos, sociais e culturais (ONU, 2014a). 

O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais expôs, em seu 

Comentário Geral nº 16, de 2005, que os Estados-partes são obrigados a eliminar a 

discriminação direta e indireta. Posteriormente, o Comitê de Direitos Humanos, em 

seu Comentário Geral nº 20, de 2009, também destaca a importância de dirigir 

ambas as discriminações, direta e indireta, nas leis, políticas e práticas e na 

discriminação múltipla – questão que afeta especialmente as mulheres. 

Em seu Comentário Geral nº 28, de 2000, o referido Comitê expressa que os 

Estados-partes devem remover os obstáculos que impedem a igualdade e adotar 

medidas positivas para assegurá-la. Também especifica que os Estados-partes 

devem assegurar que as atitudes tradicionais, históricas, religiosas ou culturais não 

sejam usadas para justificar violações do direito das mulheres à igualdade perante a 

lei. Devem, ainda, garantir igual fruição de todos os direitos contemplados no 

Tratado (UNHR, 2000).  De fato, a discriminação das mulheres baseadas em gênero 

está intrinsecamente ligada a outros fatores, que as afetam, como raça, etnia, 

religião (ONU, 2012c).  

A inclusão das mulheres na agenda do direito ambiental internacional nas 

questões afetas ao desenvolvimento sustentável é um dos meios positivos de 

superação desses obstáculos, em uma relação nova que se constrói, tendo na 

redefinição do conceito de empoderamento sua nota fundamental. 

Em relação ao uso das terminologias igualdade (equality) e equidade (equity), 

a primeira é frequentemente usada em tratados internacionais, enquanto a segunda 

é usada em outros segmentos. 

O termo equity, na temática do gênero, tem sido empregado no sentido de 

perpetuar estereótipos acerca de regras impostas às mulheres na sociedade, 

sugerindo que elas deveriam ser tratadas com justiça, conforme as regras que 

desempenham (ONU, 2014a). Equity, nesse sentido, importa igualdade relativa, que 

mascara as diferenças que persistem na denominada alteridade, que ainda é 

concebida de forma absoluta. 
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A esse respeito, o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a 

Mulher enfatizou, na Recomendação de nº 28, de 2010, a respeito do artigo 2º da 

Convenção, que os “Estados partes são chamados sobre o uso exclusivamente dos 

conceitos de igualdade de homens e mulheres ou igualdade de gênero e não utilizar 

o conceito de equidade de gênero ao implementar suas obrigações sob a 

Convenção” (ONU, 2014a, p. 34). Como termo legal usado na Convenção, a 

igualdade de gênero não pode ser substituída pela equidade, que é um conceito 

subjetivo. 

No entanto, a igualdade substantiva, a qual é o standard a ser atingido na 

estrutura dos direitos humanos, demanda medidas adequadas para o alcance da 

igualdade de resultados. Tal concepção pode significar que as mulheres e homens 

não são sempre tratados exatamente de igual modo, a fim de reparar históricas 

discriminações e/ou levar em conta as diferenças biológicas das mulheres (ONU, 

2014a), que, frisamos, não devem ser preponderantes para uma política de inclusão 

na agenda do direito ambiental internacional. Isso porque a definição de mulheres 

demanda contextualização maior, a levar em conta aspectos históricos, sociais e 

econômicos que ressignificam seu conceito em busca de uma transcendência, que 

antevê na fraternidade social sua eficaz contribuição para a sociedade pós-moderna.  

Nesse cenário, constitui menção importante o significado do termo gênero, 

que se refere a identidades construídas socialmente, papéis e atribuições dadas a 

homens e mulheres. 

O significado social e cultural da sociedade, exteriorizado tradicionalmente 

para essas diferenças biológicas, resulta em relações hierárquicas entre homens e 

mulheres e na distribuição do poder e dos direitos, os quais favorecem homens em 

detrimento das mulheres (ONU, 2014a). Frisamos que tais diferenças são, em 

grande parte, apoiadas em uma fragilidade muscular, em uma visão fisiológica que 

não mais pode persistir, dada a superação tecnológica. Em outras palavras, temos, 

na escolha, a definição do que pretendemos enquanto membros da sociedade, e a 

possibilidade de não persistimos em bases que se apoiam nessas diferenças, eis 

que elas se atenuam ou até mesmo desaparecem quando empregamos a tecnologia 

no lugar da força muscular.  

É interessante observar que o posicionamento social dos homens e mulheres 

é afetado por fatores políticos, econômicos, culturais, sociais, religiosos, ideológicos 

e ambientais, e podem ser modificados pela cultura, comunidade e sociedade. 
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Ainda na visão beauvoiriana, as mulheres vivenciam um dualismo marcado 

por uma hesitação estabelecida entre o papel de objeto, de Outro, que lhes é 

proposto, e a reivindicação da liberdade. Nessa perspectiva, “a mulher define-se 

como ser humano em busca de valores no seio de um mundo de valores, mundo 

cuja estrutura econômica e social é indispensável conhecer” (BEAUVOIR, 1980, p. 

72). Em um recorte existencial observado através da releitura da situação total das 

mulheres, estas devem se enxergar e atuar como sujeitos em busca de uma 

transcendência, em que a inessencialidade dê lugar a um posicionamento que 

permita retornarem ao essencial por si mesmas. Nessa dinâmica em que as 

construções de gênero se manifestam, o Outro passa a ser substituído por um 

sujeito essencial na transformação e (re)construção das relações sociais, 

econômicas e sociais, com novo significado, capaz de operar mudanças que vão 

além das fronteiras culturais impostas atualmente às mulheres. 

Assim alinhadas, as construções de gênero admitem que sejam concebidas 

como dinâmicas e fluídas, operando transformações com o tempo, além de 

assumirem variadas acepções em culturas diversas. 

Como um dos exemplos marcantes das diferenças socialmente aprendidas, 

cite-se o papel das mulheres na maioria das sociedades tradicionais, que tem sido o 

de cuidar da família e das crianças, enquanto o papel do homem, o de prover a 

família, é trabalhar fora de casa (ONU, 2014a). Atualmente, esses papéis estão em 

constante evolução e mutação e não admitem essas marcas perpétuas. O papel das 

mulheres, no recorte tradicional apontado, deve ser evidenciado como um aspecto 

secundário, existente ao lado de outros que têm na transcendência, na escolha de 

possibilidades voltadas a uma efetiva participação social, a sua maior característica. 

Nessa perspectiva, as mulheres têm na rejeição de seu papel como o Outro e na 

assunção como sujeitos das relações sociais, visto como paradigma de sua 

existência, sua maior importância, em uma visão beauvoriana, por assim dizer.  

O entendimento do direito internacional, bem como do direito internacional 

dos direitos humanos, sob a perspectiva de gênero, é importante para a 

compreensão das violações de direitos e das influências das diferenças existentes, 

tais como idade, classe, religião, cultura e lugar. Evidencia-se, com isso, as relações 

ainda marcadas pela hierarquia e desigualdade, além dos papéis diferentes entre 

homens e mulheres e, especialmente, o acesso desigual das mulheres ao poder e 



58 
 

no processo de tomada de decisões, assim como em questões ligadas ao direito de 

propriedade e recursos.  

Gênero também constitui termo importante para a intelecção do contexto da 

identidade correspondente, o que reflete um profundo sentido do próprio gênero da 

pessoa, o qual pode ou não estar associado ao nascimento, conforme o sexo 

biológico (ONU, 2014a).  

Na abordagem dos direitos das mulheres, com recorte nos direitos humanos, 

faz-se necessário, para o alcance do desenvolvimento sustentável, trazer o direito à 

educação como componente básico para a participação das mulheres no processo 

de tomada de decisões oriundas de negociações no seio da mediação.  

Assim é que o direito à educação é reconhecido no Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (artigo 13), na Convenção dos Direitos das 

Crianças (artigo 28), na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra a Mulher (artigo 10) e na Convenção do Direito das Pessoas 

com Dificuldades Especiais (artigo 24). 

Entretanto, assegurar a igualdade na educação entre homens e mulheres 

requer recursos financeiros, sob forte conscientização acerca da importância da 

educação das meninas. 

A questão também envolve outras garantias, como o direito à igualdade entre 

homens e mulheres no casamento e na vida familiar, que é reconhecido em vários 

instrumentos de direitos humanos, incluindo a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, a Convenção 

sobre a Nacionalidade das Mulheres Casadas, a Convenção sobre o Consentimento 

para o Casamento, Idade Mínima para Casamento e Registros de Casamentos. 

Em muitos países, as mulheres são forçadas a contrair casamento e, ainda, 

não contam com a atribuição de direitos iguais relacionados à guarda e adoção. 

Também não se permite a elas a atribuição de sua nacionalidade aos filhos. 

Questões afetas à capacidade constituem obstáculos nesse contexto. 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher requer que os Estados-partes adotem medidas apropriadas para 

eliminar a discriminação contra as mulheres em todos os assuntos relacionados ao 

casamento e às relações familiares (artigo 16). Isso compreende assegurar o igual 

direito de casar-se com livre consentimento e livre escolha quanto ao cônjuge, os 
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mesmos direitos relativos às responsabilidades durante o casamento e sua 

dissolução, e com respeito a seus filhos, e os iguais direitos pessoais como marido e 

mulher, tais como o direito de escolher um sobrenome familiar e a profissão (ONU, 

2014a). 

Todo esse plexo de direitos faz-se necessário para que as mulheres tenham 

asseguradas também as possibilidades de participar da vida pública e política no 

tocante ao desenvolvimento sustentável, rompendo a alteridade de caráter absoluto 

até então existente. 

A participação das mulheres na vida pública e privada demanda um arranjo 

de ações que buscam empoderá-las para uma atuação ativa nas discussões e no 

exercício da influência nas tomadas de decisões ambientais em busca da 

sustentabilidade, como meta política a ser atingida. A noção de empoderamento 

está estreitamente ligada à interiorização da mulher como sujeito dessa relação 

ambiental complexa que se redesenha no tempo, o que exige cooperação 

internacional dos atores envolvidos.  

 Para a efetivação de tal arranjo, é importante, primeiro, a contextualização 

histórica, marcada por exclusão das mulheres na vida política e nos processos de 

tomada de decisões. Com efeito, desde os séculos XIX e XX, até o momento 

presente, as reivindicações das mulheres têm se realizado nesse sentido. 

No período da 1ª Guerra Mundial, o direito das mulheres de votar era pouco 

reconhecido. Em 1945, data da criação da ONU, mais da metade das 51 nações que 

dela participavam não permitiam às mulheres votar. Algumas delas conferiam 

direitos restritos de voto. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que todos têm o 

direito de tomar parte no governo de seu país. E para efetivar tal direito surge a 

Convenção sobre os Direitos Políticos das Mulheres, em 1952. 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher, em seu artigo 7, garante às mulheres o direito de votar em todas as 

eleições e referendos públicos, e de serem elegíveis em todos os órgãos. Da mesma 

forma, assegura o direito de participar na formulação da política governamental e 

sua implementação, realizar todas as funções públicas em todos os níveis de 

governo e participar em ONGs ou associações voltadas aos interesses da vida 

pública ou política do país. 
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Para assegurar a efetivação desse direito, o artigo 8 requer que os Estados-

partes adotem todas as medidas apropriadas para garantir às mulheres, em termos 

iguais com os homens e sem qualquer discriminação, a oportunidade de representar 

seus governos no plano internacional e de participar do trabalho das organizações 

internacionais. 

Acontece que, em muitos países, obstáculos de várias ordens inibem a 

possibilidade das mulheres exercerem tal direito na sua plenitude. Cite-se a 

impossibilidade de registro para o voto em razão de ausência de certidão de 

nascimento ou documentos de identificação, os quais, em certos países, são 

emitidos apenas para homens. Estereótipos e percepções tradicionais dos papéis 

dos homens e mulheres na sociedade, associados à falta de informação e recursos 

relevantes, contribuem para tal dificuldade de acesso, ao lado de padrões rígidos e 

tradicionais de muitos partidos políticos para admissão das mulheres em dupla 

jornada de trabalho e práticas discriminatórias. 

A Declaração e Plataforma de Ação de Beijing trata da plataforma das 

mulheres no poder e na tomada de decisões.  Nesse documento, os Estados se 

comprometem a adotar medidas concretas para que as mulheres tenham acesso e  

plena participação nas estruturas de poder e na tomada de decisões, e o seu 

correlato aumento dessa participação. 

A Plataforma de Ação de Beijing estabelece o objetivo de alcançar um 

equilíbrio entre homens e mulheres quanto à tomada de decisões nacionais, o que 

ainda é uma ilusão em muitos países. 

Conforme a Inter-Parliamentary Union (IPU), as mulheres representam uma 

média de 21,4 por cento de todos os parlamentos dos 187 países, a partir de 2013. 

Pesquisa realizada pela IPU mostra que, desde a Conferência de Beijing, as atitudes 

e a consciência das pessoas a esse respeito melhoraram. Entretanto, essa situação 

ainda requer a condução de mudanças significativas na prática para o acesso igual 

das mulheres à vida pública e privada. 
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Figura 1 – Participação política das mulheres  

 

Fonte: ONU, 2014a, p. 45. 

 

Diante da figura exposta, denota-se o aumento da participação das mulheres 

na vida pública, entre os anos de 2000 e 2013, de forma acentuada, eis que 

marcado por um crescimento percentual de 12.4 para 21,3, respectivamente, na 

África subsariana. De igual modo, isso ocorreu nas Américas (de 15.3 para 24.8). 

Paradoxalmente, no Pacífico, em igual período, o crescimento dessa 

participação evoluiu de maneira mais tímida (de 11.9 para 12.8), assim como na 

Ásia (de 14.5 para 18.8). 

Muito há que se fazer para o alcance concreto do acesso igual das mulheres 

e da correlata participação na vida pública e política, tendo, certamente, na 

erradicação da pobreza, seu componente principal de enfrentamento.  

Nesse passo, os Objetivos do Milênio das Nações Unidas estabeleceram, no 

Objetivo 3, que trata da igualdade de gêneros e do empoderamento das mulheres, o 

comprometimento dos Estados em promover mecanismos que dão às mulheres voz 

nas políticas e nas instituições de governo (ONU, 2015b). 

Análises com base no programa alcançado nos Objetivos mostram que as 

mulheres estão lentamente ganhando poder político, principalmente graças às cotas 

e medidas especiais. No entanto, as variações regionais permanecem (ONU, 

2014a). 
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A Recomendação Geral nº 25 do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação 

contra a Mulher, visando alcançar a igualdade de gênero substantiva, abraçada pela 

Convenção respectiva, estabelece que o termo “medidas especiais” pode abranger 

ampla variedade de instrumentos, políticas e práticas reguladoras nas esferas 

legislativa, executiva e administrativa, tais como apoiar programas ou repartir e/ou 

redistribuir recursos, oferecer tratamento preferencial, contratar e promover, número 

de objetivos relacionados a prazos e sistemas de cotas (CEDAW, 2004). 

A reserva de lugares para certo número de mulheres no poder legislativo, por 

meio de uma política nacional, tem sido um método largamente usado. 

De fato, desde a Conferência Mundial de Beijing, os Estados têm, cada vez 

mais, adotado cotas, objetivando ampliar a participação das mulheres e combater a 

discriminação, além de acelerar o ritmo lento de atuação delas na política, em uma 

perspectiva voltada à correção de alguns obstáculos que impedem as mulheres de 

obter igual acesso à política. 

É importante considerar que tais medidas, adotadas isoladamente, não são 

capazes de assegurar a igualdade, porque demandam adaptação ao contexto local, 

empoderamento para eficiente participação nas discussões correlatas e exercício de 

influência na tomada de decisões (ONU, 2014a). 

No entanto, a compreensão da participação das mulheres na vida pública é 

muito mais ampla que a noção de eleições. Com efeito, o Comitê sobre a Eliminação 

da Discriminação contra as Mulheres estabelece que o artigo 17 da Convenção 

correspondente é extensivo a todas as áreas da vida pública e política, 

especialmente nos poderes legislativo, judiciário e executivo, e à formulação e 

implementação da política nos planos internacional, nacional, regional e local. 

Cabe aos Estados assegurar o acesso das mulheres à informação e à tomada 

de medidas para superação de barreiras, como o analfabetismo e a pobreza. Além 

disso, cabe-lhes estimular a participação das mulheres na vida pública e política, 

tanto como líderes de governo em todos os planos – internacional, nacional e local –

, quanto nas lideranças de órgãos de governo. Nesse âmbito, também se inclui a 

responsabilidade de encorajar os partidos políticos a tanto (CEDAW, 1997). 

A participação das mulheres nos processos que envolvem o estabelecimento 

da paz é particularmente essencial nas sociedades pós-modernas, que buscam sua 

reconstrução sob alicerces fundados nos direitos humanos e valores democráticos, 

conforme é desenvolvido no Capítulo 3. 
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Nessa linha, a Resolução nº 1325/2000 do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas e suas consequentes resoluções relativas às mulheres, à paz e à 

segurança reconhecem a importante contribuição das mulheres para a paz. 

Ademais, clamam por uma representação maior em todos os níveis de tomada de 

decisões, em todos os mecanismos para a prevenção, o gerenciamento e a 

resolução de conflitos, de acordo com o exposto no Capítulo 3.  

A contribuição das mulheres nos processos de pacificação influencia no 

alcance do desenvolvimento sustentável e constrói uma aliança entre o ambiente e a 

humanidade intergeracional. É o que se aborda no Capítulo 2. 
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2 A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA AGENDA AMBIENTAL DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INTERGERACIONAL  

 

Nós pulverizamos inseticidas em nossos 
olmos e as primaveras que se seguem 
ficam silenciosas com a ausência do 
canto do pintarroxo, não porque 
pulverizamos os pintarroxos diretamente, 
mas porque o veneno percorreu, passo a 
passo, o nosso agora familiar ciclo folha 
de olmo-minhoca-pintarroxo. Esses são 
fatos que podem ser registrados, 
observados, parte do mundo visível que 
nos cerca. Eles refletem a teia da vida – 
ou da morte – que os cientistas conhecem 
como ecologia. 

Rachel Carson 
 

2.1 Conceito de Desenvolvimento Sustentável 

 

A preservação da natureza, em razão do direito industrial, e o crescimento da 

população, nos anos 60, foram as matrizes sobre as quais se apoiou a proteção 

ambiental (VIEIRA, 2016). Trabalhos publicados nesse período, como o de Rachel 

Carson, em Silent Spring, publicado em 1962, evidenciavam essa preocupação.  

Com efeito, a obra causou um choque galvânico na consciência púbica, atribuindo, 

ao movimento ambientalista, novo significado. Rachel sintetizou o conhecimento 

sobre os efeitos dos pesticidas e de outros poluentes químicos tóxicos sobre o meio 

ambiente e a saúde pública em única imagem, de sorte que permita, de modo fácil, a 

compreensão de todos esses efeitos prejudiciais (WILSON, 2010 apud CARSON, 

2010).  

Primavera Silenciosa (CARSON, 2010) surge em um contexto histórico em 

que a ecologia não estava na lista de prestígio e apoio das disciplinas científicas. 

Não se conhecia a biologia da conservação. A cultura científica estava focada na 

revolução molecular e os pesquisadores aprendiam a reduzir os processos vitais em 

seus elementos moleculares. O meio ambiente era excluído da agenda política 

principal (WILSON, 2010 apud CARSON, 2010).  

A obra de Carson revoluciona o movimento ambientalista e produz um 

crescente movimento ativista, inspirado em várias agendas sociais e políticas. Como 
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impacto imediato, desencadeou a resistência aos poluentes químicos, além de se 

tornar uma força política nacional, responsável, especialmente pela fundação da 

Agência de Proteção Ambiental, em 1970. Como efeito colateral, impulsionou a 

preservação dos ambientes naturais. Em 1973, a Lei das Espécies Ameaçadas, 

aprovada por uma votação quase unânime no Congresso dos Estados Unidos, é 

tributada à provocação que a obra trouxe à preocupação ambiental. 

Primavera Silenciosa, assim como A cabana do Pai Tomás, de Harriet 

Beecher Stowe, e Our National Parks, de John Muir, constituem lições atemporais, 

que urge reexaminarmos. A obra de Rachel Carson desencadeou batalha que ainda 

não vencemos.   

Até o final dos anos 70, a academia empregava ao termo “sustentável” 

concepção voltada à capacidade de um ecossistema não perder sua resiliência, 

ainda que sujeito à agressão humana recorrente (VEIGA, 2010). 

Posteriormente, nos anos 80, a expressão referenciada passou a ser usada 

para qualificar o desenvolvimento, sendo marcada por muita rejeição, tributada tanto 

por adeptos do culto ultraliberal aos mercados quanto por seus oponentes, que 

temiam concorrer com o que pudesse advir de temas ambientais, colocando em 

risco suas prioridades sociais (VEIGA, 2010).  

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu com o nome de 

ecodesenvolvimento, nos anos 1970, resultante do esforço para equacionar, como 

uma espécie de terceira via opcional, as posições polarizadas existentes entre os 

desenvolvimentistas e os defensores do crescimento zero, para quem os limites 

ambientais conduziriam a humanidade a catástrofes se o crescimento econômico 

não cessasse. 

A controvérsia estabelecida entre os desenvolvimentistas e os então 

denominados “zeristas” tem início com a publicação do relatório sobre os limites 

ambientais para o crescimento econômico preparado pelo casal Meadows, do 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), sob o apoio do Clube de Roma.  Nele, 

os autores concluíram que o crescimento econômico necessitava ser freado para se 

evitar que o esgotamento dos recursos naturais e a poluição provocassem uma 

queda brusca na qualidade de vida (WADA, 2017).  

Da polarização estabelecida entre desenvolvimento e crescimento econômico, 

nasce o Relatório Brundtland, chamado, também, de “Nosso futuro comum”, 

publicado em 1987 e elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento, em 1983. O Relatório estabelece que o desenvolvimento 

sustentável deve ser enxergado como o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades. Segundo Vieira (2016), uma nova noção de 

desenvolvimento se estabelece com esse relatório, a saber, um desenvolvimento 

sustentável, que dá início a uma nova era de proteção ambiental. 

Partindo de diferentes iniciativas anteriores à Agenda 21, o relatório referido 

tece uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países 

industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento. Tal modelo 

ressalta os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a 

capacidade de suporte dos ecossistemas. 

O Relatório Brundtland aponta para a incompatibilidade entre 

desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes. 

Nessa nova construção, as relações entre ser humano e meio ambiente 

transmudam-se em um limite máximo para a utilização de recursos naturais, com 

vistas à sua preservação. Dois conceitos-chave estão contidos no presente relatório. 

O primeiro, voltado às necessidades, em particular as necessidades essenciais dos 

pobres do mundo, a quem as prioridades dominantes deveriam se voltar. O 

segundo, traz a ideia das limitações impostas pela tecnologia e pela organização 

social, no sentido de se mensurar os ganhos decorrentes do meio ambiente para 

suprir as demandas presentes e futuras (VIEIRA, 2016). 

Nessa lógica, a noção de sustentabilidade possui duas novas características, 

quais sejam, universaliza o ambiente e o humaniza, na medida em que se afigura 

como ponto de equilíbrio entre o meio ambiente e todos os aspectos da vida 

humana. É o eixo do Direito Ambiental Internacional, por assim dizer, na visão de 

Soares (2003).  

No ambiente da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada em 1992, uma definição formal de desenvolvimento 

sustentável é proposta. Com efeito, muitos instrumentos internacionais aclamaram 

esse novo conceito, entre outros, a Declaração do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Convenção sobre as Mudanças Climáticas, a Convenção da 

Diversidade Biológica e a Agenda 21 (VIEIRA, 2016).  A criação do Comitê do 

Desenvolvimento Sustentável, sob os auspícios do Conselho Econômico e Social 

das Nações Unidas, é reflexo desse cenário estabelecido. 
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A Declaração do Rio (documento da Rio 92), em seu Princípio 7, estabelece a 

existência de responsabilidades comuns dos Estados, mas diferenciadas. Além 

disso, preordena que os países desenvolvidos reconheçam a responsabilidade de 

que são titulares na busca internacional para o desenvolvimento sustentável, haja 

vista as pressões que suas sociedades colocam no ambiente global e as tecnologias 

e recursos financeiros que eles comandam. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

1992).  

Segundo acentua Vieira (2016), em momento posterior à Conferência de 

1992, outras conferências incorporaram a noção do desenvolvimento sustentável e, 

em alguns de seus documentos, seu conteúdo foi exemplificado, a saber: 

Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

Climática (COP), cujo Protocolo de Kyoto foi confeccionado, em 1997;  

Johannesburg Earth Summit, de 2002;  Conferência de Bali, de 2007; e a 

Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável do Rio, em 2012 . Em relação ao 

Johannesburg Earth Summit, merece menção o Plano de Implementação 

promovido, cujos objetivos principais foram: erradicar a pobreza, realizar mudanças 

nos padrões de consumo e produção, proteger e gerenciar recursos naturais e 

promover o desenvolvimento sustentável (VIEIRA, 2016). 

 Em 2015, como parte da nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável de 

2013, as Nações Unidas adotaram os objetivos do desenvolvimento sustentável em 

substituição aos Objetivos do Milênio, visando acabar com a pobreza, proteger o 

planeta e assegurar prosperidade para todos (ONU, 2015c). Atualmente, a 

sustentabilidade tem acepção voltada ao futuro, mas ainda recheada de incertezas, 

em razão da banalização de seu uso. Segundo Leff (2010), a sustentabilidade abre 

um olhar para o futuro. A crise ambiental, nessa linha, manifesta-se, sobretudo, no 

desconhecimento de suas causas, na falta de um saber sobre a complexidade do 

real, na perda do sentido da existência humana. Os desafios da construção social da 

sustentabilidade devem ser concebidos a partir de uma ética da outridade e de uma 

política da diferença, que lançam um olhar para um diálogo de saberes, em que a 

diversidade cultural constitui um valor a ser alcançado.  

Nesse contexto, “cada cultura dá significado a seus conhecimentos, a seus 

saberes, a sua natureza, recriando-a e abrindo o fluxo de possibilidades de 

coevolução, articulando o pensamento humano com o potencial da natureza” (LEFF, 

2010, p. 91). A reabertura desse processo constitui grande desafio para a 
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sustentabilidade, o que importa, na lógica de Leff (2010), desconstruir a globalização 

unitária guiada pelo valor de mercado para (re)construir uma globalização que tem 

como pilar  a interconexão de uma diversidade de possibilidades de recriação 

produtiva dos povos com suas naturezas. E esse é um ambiente fértil para a 

participação das mulheres, que, em busca de sua transcendência, lançam-se para o 

mundo, ressignificando-o com seu saber, recriando-o enquanto sujeitos em busca de 

possibilidades voltadas ao desenvolvimento sustentável, utilizando-se, como 

ferramenta, da mediação voltada à solução de questões ambientais. 

Bem por isso, é difícil a tarefa de definir o termo sustentabilidade, talvez 

porque faça referência a um novo valor, melhor consolidado após a adoção, pela 

Organização das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

em 1948, que se assemelha à justiça social (VEIGA, 2010). 

Segundo Veiga (2010), duas disciplinas são consideradas importantes para o 

debate sobre o sentido de sustentabilidade, a saber, a ecologia e a economia. 

Na ecologia, a ideia de que a sustentabilidade ecossistêmica corresponderia a 

um suposto equilíbrio opôs-se à noção de resiliência, no sentido de que um 

ecossistema se sustenta, por mais distante que esteja, do suposto equilíbrio.  

Na economia, formaram-se três concepções. A primeira traduz-se pelas 

diferenças entre sustentabilidade fraca e forte. Nessa linha, a sustentabilidade fraca 

é aquela que tem por base a noção de que cada geração legue, à seguinte, a 

somatória de três tipos de capital, insubstituíveis, quais sejam, o propriamente dito, o 

natural-ecológico e o humano-social. A segunda, por seu turno, realça a 

obrigatoriedade de manter constantes, pelo menos, os serviços do capital natural. 

Por sua vez, a segunda concepção é a que rejeita a ênfase aos estoques, 

com o mesmo foco nos fluxos que, há meio século, havia viabilizado o surgimento e 

padronização do sistema de contabilidade nacional e permitiu a mensuração do 

produto anual de cada país, permitindo que o PIB se tornasse referencial de 

desempenho socioeconômico. Acontece que o PIB ignora a depreciação de recursos 

naturais e humanos, o que compromete a sua eficácia e sugere, por meio de 

correções de cálculo, sua transformação em indicador de prosperidade sustentável, 

o chamado PIB verde.  

A terceira concepção é denominada de perspectiva biofísica, sendo certo que 

“só pode haver sustentabilidade com a minimização dos fluxos de energia e matéria 

que atravessam esse subsistema” (VEIGA, 2010, p.19). Disso resulta a necessidade 
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de desvincular os avanços sociais qualitativos dos aumentos quantitativos da 

produção e do consumo. 

Verifica-se, pelo exame das três concepções expostas, que há ausência de 

indicadores que possam bem mensurar o grau de sustentabilidade do processo 

socioeconômico e o grau de qualidade de vida que dele decorre.  

É importante considerar que a sustentabilidade tem significado que 

transcende à durabilidade das organizações e das empresas. “O que está em risco é 

sua resiliência e não a durabilidade específica de seus indivíduos, grupos ou mesmo 

espécies” (VEIGA, 2010, p. 21). 

A acepção a ser empregada à palavra desenvolvimento não deve estar 

adstrita a crescimento econômico, examinado isoladamente. Mas, ao revés, 

depende do modo como ela aproveita os benefícios de seu desempenho econômico 

“para expandir e distribuir oportunidade de acessos a bens como liberdades cívicas, 

saúde, educação, emprego decente, etc.” (VEIGA, 2010, p. 50). 

Desse modo, a solução parece estar na educação, inserida desde o ensino 

fundamental. A educação de que se trata é a científica, de sorte que propicie às 

sociedades civis, por meio da cooperação, possibilidade de criação de sistemas 

próprios de ciência, tecnologia e inovação, hábeis ao enfrentamento de questões 

voltadas à sustentabilidade, como naqueles países do novo segundo mundo, que 

impõem desafios acerca da descarbonização. 

Nesse passo, a encíclica Laudato Si’, lançada em junho de 2015, editada pelo 

Papa Francisco recentemente, com abordagem adiante, desafia a educação a criar, 

além de novo estilo de vida – alicerçado sob o cuidado, a compaixão, a sobriedade  

–, a “cidadania ecológica” compartida, a aliança entre a humanidade e o ambiente e 

a corresponsabilidade por tudo o que há e vive pelo nosso destino comum (BOFF, 

2015).  

Essa educação deve estar voltada à salvação do planeta. Com efeito, em 

carta aberta enviada por James Hansen e Anniek Hansen ao presidente Obama e 

sua mulher, em 29 de dezembro de 2008, extrai-se a preocupação primeira com a 

humanidade e com toda a vida na Terra que será herdada pelos nossos filhos, netos 

e aqueles que ainda não nasceram (HANSEN; HANSEN, 2009).  

Estamos diante de uma crise ambiental que traduz crise civilizatória, ante ao 

fato de termos colocado em risco não só a biodiversidade do planeta, mas a própria 

vida humana e o sentido da vida (LEFF, 2010). A nossa pretensa modernidade 
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bem–sucedida nos conduz a um mundo injusto, desigual e substancialmente 

insustentável.  

É importante ter em conta algumas medidas que devem ser adotadas pelos 

países para promoção do desenvolvimento sustentável, como a limitação do 

crescimento populacional, a garantia de recursos básicos em longo prazo, a 

preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, a diminuição do consumo de 

energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes energéticas 

renováveis, controle da urbanização desordenada e integração entre campo e 

cidades menores e atendimento das necessidades básicas relativas à saúde, escola 

e moradia. 

Questão que tem relevância, atualmente, é a relacionada à natureza legal do 

desenvolvimento sustentável, sendo certo que posições diversas se formaram.  

Assim é que, para muitos, o desenvolvimento sustentável constitui apenas 

conceito, uma “matriz conceitual”, segundo Dupuy (1997), que expressa opinio juris 

sobre o desenvolvimento no planejamento de políticas públicas (DUPY,1997 apud 

VIEIRA, 2016).  

Existe um direito ao desenvolvimento sustentável, segundo se ressai dos 

princípios 1, 2 e 3 da Declaração do Rio de 92. E esse direito, agora examinado à 

luz da Declaração de Johannesburg, às vezes, sugere-se autônomo ou, ainda, um 

conceito para dar apoio às políticas públicas. 

De acordo com o magistério de Vieira (2016), há aqueles que compreendem o 

desenvolvimento sustentável como um princípio da lei. É o que sustenta o juiz 

Weeramantry, cuja posição dissidente, no caso Gabcikovo-Nagymaros, ganha relevo 

ao afirmar que, de fato, trata-se de um princípio verdadeiro da lei e, dessa forma, 

tem valor normativo. 

Alguns autores julgam prematuro demais entender o desenvolvimento 

sustentável como princípio obrigatório do direito internacional. Nessa visão, seria 

apenas um conceito, o que se robustece com o caso Shrimp dos Estados Unidos, de 

1998, onde se afirmou que o preâmbulo do Acordo de Marrakesh explicitamente 

reconhece o objetivo do desenvolvimento sustentável e refere-se a ele como tal 

(UNITED STATES SHRIMP CASE, 1998). 

Todavia, embora tenha um hibridismo que lhe é inerente e compreenda uma 

nova área do direito, o desenvolvimento sustentável, desde o Relatório Brundtland, 
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foi abordado em mais de 50 tratados de diferentes assuntos. Tal influência conduz a 

um entendimento de que se trata de um princípio do direito internacional. 

Conjuntamente, a Corte Internacional de Justiça estabeleceu que um princípio 

geral do direito internacional constitui princípio amplamente estabelecido e que tem 

aceitação como uma prática consistente entre os Estados, com caráter obrigatório. 

 O posicionamento em referência, alinhado aos documentos publicados na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável de 2012, 

sugere que o desenvolvimento sustentável é um princípio geral de direito 

internacional, além de se caracterizar um direito humano (VIEIRA, 2016). E o 

relatório “O Futuro que Nós Queremos”, de 2012, resultante da Declaração da Rio 

+20, assim expressa, embora não de maneira explícita. Com efeito, o parágrafo 

terceiro, entre outras previsões, estabelece a necessidade de se colocar o 

desenvolvimento sustentável em todos os níveis, além de integrá-lo aos aspectos 

econômico, social e ambiental, entrelaçados que estão, para que ele seja alcançado 

em todas suas dimensões. Por sua vez, o parágrafo sexto reconhece que as 

pessoas estão no centro do desenvolvimento sustentável, o que nos leva a uma luta 

por um mundo mais justo, igual e inclusivo, estabelecendo, por assim dizer, um 

comprometimento de trabalho em conjunto para promoção do crescimento 

econômico-sustentável e inclusivo, o desenvolvimento social e a proteção ambiental, 

para, por sua vez, gerar um benefício a todos. 

  O parágrafo oitavo do relatório em referência ganha especial atenção para a 

tese que lançamos, uma vez que expressa a importância da liberdade, da paz e da 

segurança, além do respeito por todos dos direitos humanos, incluindo, entre outros, 

o direito ao desenvolvimento e a um adequado padrão de vida, o direito à igualdade 

de gênero e o empoderamento das mulheres. Revela, com isso, o entrelaçamento 

desses conceitos em direção à participação das mulheres nos processos de 

pacificação, segundo defendemos, pela mediação ambiental. 

Para Vieira (2015), a conjugação de todos os parágrafos do Relatório conduz 

a uma compreensão de que há um direito humano alusivo ao desenvolvimento 

sustentável. Tal concepção, presente em diferentes documentos internacionais e 

nacionais, atua como pilar para o desenvolvimento de políticas públicas e 

planejamento da cooperação internacional. 

A encíclica Laudato Si’ também desenvolve papel importante para a 

compreensão do desenvolvimento sustentável. Nela, o Papa Francisco escreve 
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tendo como destinatários todos os seres humanos, pois todos são habitantes da 

mesma “casa comum” e sofrem das mesmas ameaças (BOFF, 2015). 

Anunciando a necessidade de se “ver o que está acontecendo com a nossa 

casa” (VATICAN, 2015), o Papa Francisco evidencia a deterioração de nossa “casa 

comum”, expressão muito utilizada no decorrer do texto, e passa a incorporar dados 

mais consistentes sobre as mudanças climáticas, a questão da água, a erosão da 

biodiversidade, a deterioração da qualidade da vida humana e a degradação da vida 

social. Reconhece-se, nesse documento, a necessidade de uma mudança de rumo, 

um novo começo, com um projeto comum e com reconhecida interdependência de 

todos com todos. E, em referência explícita à Carta da Terra, o Papa cita:  

 

Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência 
face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a 
intensificação da luta pela justiça e pela paz, e a alegre celebração da vida. 
(VATICAN, 2015, n.p.). 

 

Trata-se de um convite à cidadania ecológica, que mobiliza as pessoas a 

viverem o equilíbrio ecológico, em estreita aliança entre a humanidade e o meio 

ambiente (BOFF, 2015). 

A encíclica Laudato Si’ traz essa preocupação intergeracional, por assim 

dizer, que tem como destinatários todos os seres humanos, posto que todos são 

habitantes da mesma “casa comum” e estão sujeitos às mesmas ameaças, donde 

surge a necessidade de sua proteção. Para tanto, cita João Paulo II, ao reproduzir a 

importância “de uma conversão ecológica” global “uma cultura de cuidado que 

impregne toda a sociedade” (BOFF, 2015.).  

Trata-se de buscar um novo recomeço, segundo enuncia a Carta da Terra, 

em que a interdependência de todos com todos é seu traço característico para 

construção de um projeto comum, donde a participação das mulheres nas 

negociações que envolvem a mediação ambiental para o alcance do 

desenvolvimento sustentável aponta para o envolvimento de toda a sociedade, em 

uma dinâmica que não compreende diferença de gênero, em que todos são 

essenciais. O outro é substituído por um projeto comum na sociedade pós-moderna, 

em que todos os atores se complementam, em relação de mútua cooperação e 

sinergia, em direção à recriação de uma nova “casa comum”, que não conhece 
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diferenças e cuja igualdade de gênero é sua marca para a (re)construção de novos 

paradigmas de justiça universal.  

Para tal fim, existe a obrigação de se levar em conta de que forma as políticas 

atuais se refletirão na vida dos que ainda não nasceram. 

 

2.2  A Equidade Intergeracional no Plano do Direito Internacional 

 

O desenvolvimento sustentável depende de um comprometimento equitativo 

com as gerações futuras. Em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Ambiente Humano, reunida em Estocolmo, reconheceu que tínhamos a 

responsabilidade de “proteger e melhorar” o ambiente tanto para a geração atual 

quanto para a futura. Em 1992, surge o desafio de definir e implementar esse 

comprometimento com as gerações futuras no contexto do desenvolvimento 

ambiental sustentável (WEISS, 1992). 

A mudança ambiental global afeta a nossa capacidade para alcançar o 

desenvolvimento sustentável; ela pode ajudar ou impedir esse processo. As 

implicações surgidas em decorrência da mudança ambiental global são de longo 

prazo e demandam que lidemos com as questões de equidade que envolvem duas 

ou mais gerações. 

O direito internacional se desenvolveu com base na ideia de justiça entre 

Estados, nas suas relações atuais ou passadas entre si, sem se ater às relações 

que envolvem a equidade entre gerações futuras.  

 Os temas que abordam gerações vieram à tona em debates sobre a 

responsabilidade de pagar pela mitigação da mudança ambiental global antecipada, 

tal como a mudança climática ou a destruição da camada de ozônio, resultado das 

atividades industriais passadas e presentes dos países. 

Segundo estabelece Weiss (1992), há um elemento temporal presente em 

muitos aspectos do direito internacional público, do direito internacional privado e 

das tradições legais nacionais. Esse elemento tem como recorte a teoria da 

equidade entre gerações, a qual trata da relação entre as gerações atual e futura, 

assim como passada. Diante disso, estende-se, a um horizonte de tempo mais 

longo, a preocupação básica que já temos com os problemas intertemporais. 

Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados têm expressado, por meio de 

documentos internacionais, a preocupação com o bem-estar das gerações futuras. 
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Um número crescente de acordos internacionais, declarações e resoluções da 

Assembleia Geral das Nações Unidas refletem tal preocupação e apresentam 

princípios e obrigações cujo objetivo é proteger e melhorar o bem-estar tanto da 

geração atual quanto futura. A Carta das Nações Unidas, preparada depois da 

Segunda Guerra Mundial, afirmou a preocupação universal com o bem-estar das 

gerações futuras no seu parágrafo inicial: “Nós, os povos das Nações Unidas, 

determinados a salvar cada geração do flagelo da guerra...” (ONU, 1945, n.p.). 

Essa preocupação em melhorar o meio ambiente para não comprometer as 

gerações futuras apareceu pela primeira vez nas reuniões de preparação para a 

Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano, ou Conferência de 

Estocolmo, ocorrida em 1972. O preâmbulo da Declaração de Estocolmo sobre o 

meio ambiente humano refere-se expressamente ao objetivo de proteger o bem-

estar das futuras gerações, “para defender e melhorar o meio ambiente para a 

humanidade – um objetivo a ser perseguido junto e em harmonia com os objetivos 

estabelecidos e fundamentais de paz e desenvolvimento econômico e social 

mundial” (ONU, 1972, p. 1). O primeiro princípio da Declaração prevê que “o 

homem... tem uma responsabilidade solene de proteger e melhorar o meio ambiente 

para as gerações atual e futura” (ONU, 1972, p. 3), enquanto que o segundo declara 

que os “recursos naturais da Terra, inclusive o ar, a água, a terra, a flora e a fauna 

devem ser salvaguardados em benefício das gerações atual e futura através de um 

planejamento e gestão cuidados” (ONU, 1972, p. 3). A Conferência de Estocolmo 

levou diretamente à criação do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas 

(UNEP). A preocupação explícita em melhorar o meio ambiente para as futuras 

gerações teve novas contribuições com o processo do desenvolvimento do direito 

internacional nessa área (WEISS, 1992). 

A Convenção de Londres, sobre despejo nos oceanos, adotada em 1972, a 

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies em Extinção, de 1973, e a 

Convenção sobre a Proteção da Herança Cultural e Natural Mundial, de 1972, 

refletiram o conceito de proteção do ambiente natural para gerações futuras.  

A Carta Mundial em favor da Natureza, de 1982, se refere explicitamente à 

preocupação global com a herança que deixamos para as gerações futuras. No 

aniversário de 10 anos da Declaração de Estocolmo, os países reafirmaram a 

manutenção da validade da Declaração e insistiram que “todos os Governos e povos 

do mundo cumpram sua responsabilidade histórica, coletiva e isoladamente, para 
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assegurar que o nosso pequeno planeta seja passado para gerações futuras numa 

condição que garanta uma vida digna para todos” (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 1982, n.p.). 

No contexto da relação das gerações com o planeta Terra, equidade entre 

gerações é conceituada por vários modelos.  

No primeiro, modelo preservacionista, a atual geração não destrói ou acaba 

com os recursos, ou, ainda, não altera significativamente qualquer coisa; ao revés, 

ela salva recursos para as gerações futuras e preserva o mesmo nível de qualidade 

em todos os aspectos do meio ambiente.  

O modelo preservacionista, se levado ao seu extremo para salvar 

ecossistemas preservados, promoveria o status quo, sendo certo que ele é 

consistente a partir de uma economia de subsistência, não com um mundo 

industrializado (WEISS, 1992). 

O segundo modelo, chamado de modelo de opulência, é aquele em que a 

atual geração consome tudo o que quer hoje e gera o máximo de riqueza que pode, 

ou porque não há nenhuma certeza que as gerações futuras existirão ou porque a 

maximização do consumo hoje é a melhor maneira de se maximizar a riqueza para 

as gerações futuras. Esse modelo ignora as degradações que podem ser geradas 

em longo prazo no planeta. A título de exemplo, a geração atual pode causar 

mudanças irreversíveis no sistema climático global, o que afetará a possibilidade de 

se morar em algumas partes do mundo.  

Como variante do modelo opulência, surge o modelo denominado tecnologia, 

no qual nós não precisamos nos preocupar com o meio ambiente para as gerações 

futuras, porque a inovação tecnológica nos possibilitará introduzir a substituição 

infinita de recursos (WEISS, 1992). 

O modelo econômico ambiental, último modelo, sustenta que as ferramentas 

econômicas que nós desenvolvemos atualmente – internalização de custos 

ambientais pelas externalidades e descontos na produção sustentável – seriam 

suficientes quando se aplica a economia “verde”.  

A sustentabilidade exige de nós um olhar sobre a Terra e seus recursos não 

apenas como uma oportunidade de investimento, mas como um fundo passado para 

nós, pelos nossos ancestrais, para ser apreciado e passado para nossos 

descendentes. É o fundo que importa a transferência de direitos e 

responsabilidades. Isso implica que as gerações futuras também têm direitos, cujo 
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significado deve transcender as diferenças entre os países, as religiões e as 

culturas.  

A teoria da equidade entre gerações proposta estabelece que nós, espécie 

humana, dividimos o meio ambiente natural do nosso planeta com todos os 

membros de nossa espécie: gerações passadas, geração atual e gerações futuras. 

Como membros da geração atual, nós somos depositários para as gerações futuras. 

Simultaneamente, somos beneficiários, temos o direito de usar e nos beneficiar dele 

(WEISS, 1992). Nessa lógica, não há lugar para a alteridade entre homens e 

mulheres, mas de transcendência para o mundo e futuro, em direção à 

sobrevivência das gerações vindouras.  

Duas relações devem moldar qualquer teoria de equidade entre gerações no 

contexto do nosso meio ambiente natural, a saber, nossa relação com outras 

gerações de nossa própria espécie e nossa relação com o sistema natural do qual 

fazemos parte.  Nós afetamos e somos afetados pelo que acontece no sistema. 

Como seres mais sensíveis, temos uma responsabilidade especial de cuidar do 

planeta. Esse contexto demanda, mais ainda, a atuação das mulheres como sujeitos 

em processo de transformação, o que lhes permitirá participar de modo eficiente nas 

negociações que envolvem a mediação ambiental. As ações transformadoras, nesse 

plano, implicam escolha de possibilidades voltadas à afirmação de sua própria 

transcendência, em contraposição com a sua alienação como objeto, em um 

processo que tem como marcas a superação da alteridade e a tomada de 

consciência de si mesma para a realização de projetos ambientais sustentáveis. 

Em relação às diferentes gerações, todas estão inerentemente entrelaçadas, 

sejam elas passadas ou futuras. Todas fazem uso do patrimônio da Terra, o que 

justifica que todas as gerações têm um lugar igual em relação ao sistema natural, 

sem privilégios. Em outras palavras, todas as gerações se colocam como essenciais 

na construção de um projeto comum, em que a cooperação e a fraternidade 

internacional são constantes. 

Essa premissa encontra raízes profundas no direito internacional. Com efeito, 

o Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos assim estabelece: 

“Enquanto que o reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e 

inalienáveis dos todos os membros da família humana é a base da liberdade, justiça 

e paz no mundo...” (ONU, 2014a, n.p). A referência feita a todos os membros da 

família humana tem uma dimensão temporal, o que envolve todas as gerações. A 
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menção aos direitos iguais e inalienáveis afirma a igualdade básica de tais gerações 

na família humana.  

Nessa linha, tem-se que a parceria entre as gerações passadas, presentes e 

futuras é o corolário da igualdade, tendo na robustez do planeta sua nota marcante.  

Segundo realça Weiss (1992), nessa parceria nenhuma geração sabe com 

antecedência quando será a geração atual, quantos membros ela terá ou até 

quantas gerações haverá no final. Sob a perspectiva de uma geração que é 

colocada em algum lugar no espectro do tempo mas não sabe com antecedência 

onde será colocada, essa geração gostaria de herdar a Terra em condições tão boas 

quanto ela já esteve para outras gerações, e ter um acesso tão bom quanto as 

gerações anteriores. Isso implica a obrigação de cada geração se abster de passar o 

planeta em condições piores do que o recebeu. Ademais, é previsto que forneçam 

acesso igual aos seus recursos e benefícios.  

A teoria da equidade entre gerações tem uma base profunda no direito 

internacional. A Carta das Nações Unidas, o Preâmbulo da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, a 

Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, a Declaração 

Americana sobre os Direitos e Deveres do Homem, a Declaração sobre a Eliminação 

da Discriminação contra a Mulher, a Declaração sobre os Direitos da Criança e 

muitos outros documentos sobre direitos humanos expressam uma crença 

fundamental na dignidade de todos os membros da sociedade e na igualdade de 

direitos que se estende pelo tempo e pelo espaço. Se fosse permitido que a geração 

atual explorasse nossos recursos naturais e culturais à custa do bem-estar das 

gerações futuras, isso implicaria contrariar os propósitos da Carta das Nações 

Unidas e dos documentos internacionais sobre direitos humanos. 

Em relação à lei islâmica, à tradição judaico-cristã e à tradição legal socialista, 

Weiss (1980) aponta que a teoria proposta da equidade entre gerações também tem 

raízes profundas na tradição religiosa, cultural e legal do mundo. Com efeito, a lei 

islâmica vê o homem como herdeiro de “todos os recursos da vida e da natureza” 

(WEISS, 1992, p. 399) e como detentor de certos deveres perante Deus para usá-

los. Cada geração tem o direito de usar os recursos, mas deve cuidar deles e passá-

los para as gerações futuras.  
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Na tradição judaico-cristã, Deus deu a Terra ao seu povo e a seus 

descendentes como uma posse eterna, para ser cuidada e passada para cada 

geração, tornando-os curadores do planeta.  

Na tradição legal socialista, tendo em Karl Max exemplo expressivo, todas as 

comunidades, mesmo juntas, são apenas possuidoras ou usuárias da Terra, com 

obrigações de proteger a Terra para as gerações futuras. 

A lei comum africana contém raízes profundas para o princípio de que nós 

somos apenas inquilinos na Terra, com obrigações para com as gerações passada e 

futura. A terra é propriedade da comunidade, que passa de geração para geração, 

segundo princípios da lei de terras em Gana. 

Três princípios formam a base da equidade entre gerações. O primeiro, 

denominado princípio de conservação de opções, afirma que cada geração deveria 

conservar a diversidade de recurso cultural e natural para não limitar 

exageradamente as opções disponíveis para as gerações futuras resolverem seus 

problemas e satisfazerem seus próprios valores. Estabelece, também, o direito à 

diversidade idêntica àquela que as gerações anteriores tiveram. O segundo 

princípio, chamado princípio da conservação da qualidade, expressa que cada 

geração deveria manter a qualidade do planeta para que ele seja passado numa 

condição não pior do que foi recebido. Declara, também, o direito à qualidade 

planetária igual àquela que gerações anteriores tiveram. O princípio da conservação 

do acesso, o terceiro princípio, defende a tese de que cada geração deveria dar aos 

seus membros direitos iguais de acesso ao legado das gerações passadas e que 

estes deveriam conservar esse acesso para as gerações futuras (WEISS, 1992).  

Os princípios propostos reconhecem o direito de cada geração de usar os 

recursos da Terra para o seu próprio benefício, criando limitações às ações da 

geração atual de fazê-lo. Tentam assegurar uma base de recurso razoavelmente 

segura e flexível para que as gerações futuras possam usá-la com o intuito de 

satisfazer seus próprios valores e preferências.  

Os princípios de opções, de qualidade e de acesso formam a base de um 

conjunto de obrigações e direitos planetários entre gerações que cada uma detém. 

Esses direitos e obrigações resultam da posição de cada geração como parte da 

entidade intertemporal da sociedade humana, o que exige reciprocidade entre 

homens e mulheres.  Nessa nova ordem que se impõe, não se admite o refúgio das 

mulheres em fronteiras demarcadas pela alteridade.  O descobrir-se e o escolher-se 
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como mulheres, nessa ótica, são condições para essa superação, em direção à 

realização de um projeto comum para o futuro, em profunda aliança com a 

humanidade.  

Na dimensão entre gerações, as obrigações são devidas às gerações futuras, 

enquanto que os direitos estão ligados às gerações passadas. No contexto entre os 

indivíduos da mesma geração, as obrigações e os direitos planetários existem entre 

os membros da geração atual (WEISS, 1992).  

Os direitos planetários entre gerações podem ser considerados como um 

grupo de direitos, distintos de direitos individuais, no sentido de que as gerações têm 

esses direitos como grupos em relação a outras gerações – passada, atual e futura. 

Quando detidos por membros da geração atual, eles assumem atributos de direitos 

individuais, posto que há interesses identificáveis dos indivíduos que esses direitos 

protegem.  

Os direitos entre gerações podem estruturar direitos diferentes, que têm como 

essência uma dimensão temporal. Os direitos culturais e os direitos ao 

desenvolvimento implicam processos contínuos e devem ser protegidos.  

O conteúdo dos direitos entre gerações é estruturado pelos princípios da 

equidade entre gerações. Dentro desse limite, cada geração tem a responsabilidade 

de estabelecer critérios para definir as ações que violam esses direitos.  

O acesso à informação, a participação pública e as avaliações de impacto de 

longo prazo estão surgindo como instrumentos potencialmente importantes para se 

alcançar a equidade entre gerações, donde a participação de novos atores, como as 

mulheres, tem papel preponderante para tanto. 

A aplicação dos direitos planetários entre gerações é realizada por um tutor 

ou representante das gerações futuras, como um grupo, não como indivíduos 

futuros, que são indeterminados.  

A composição das gerações futuras é afetada por decisões políticas atuais. 

Assim é que as decisões em relação à guerra e paz, política econômica, 

prosperidade relativa de diferentes regiões e grupos sociais, transporte, saúde e 

educação influenciam os dados demográficos e a composição das gerações futuras, 

afetando as vidas e destinos da geração atual (WEISS, 1992). Desse modo, todas 

as decisões estão sujeitas a uma análise do impacto delas nas gerações futuras, o 

que repercute na questão do desenvolvimento sustentável. Isso ocorre na medida 

em que limites podem ser estabelecidos às nossas ações, tendo como norte a 
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proteção contra danos ambientais de longo prazo, de difícil ou impossível reversão. 

E a mediação mostra-se instrumento consentâneo para tal proposta, uma vez que 

permite o compartilhamento de informações de diferentes percepções entre as 

partes envolvidas, rompendo os limites traçados pela forma tradicional de resolução 

de conflitos. 

Nessa linha, os direitos planetários das gerações futuras dão a estrutura 

normativa para se implantar o desenvolvimento ambiental sustentável, já que, como 

membros da geração atual e destinatários de um dote da geração passada, 

devemos proteger os nossos descendentes. E isso só será possível quando houver 

igualdade de gênero, pois, excluídas as mulheres do processo de tomada de 

decisões, não há como se alcançar o desenvolvimento sustentável.  

Várias são as estratégias para implementação da equidade das gerações 

futuras. A primeira diz respeito à representação legal para gerações futuras. 

Atualmente, as gerações futuras não são representadas com eficácia nos 

processos de tomada de decisão, a despeito da sua influência nas decisões futuras.  

Para que tal implementação se dê com eficiência, ela deve ocorrer em diferentes 

fóruns, tais como no mercado, na esfera legislativa, administrativa e judicial.  

A designação de um ombudsman nacional para as gerações futuras foi 

recomendada aos países pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (GARCEZ, 2014). 

O desenvolvimento de instrumentos legais internacionais surge como 

segunda estratégia, uma vez que, para o cumprimento das obrigações com as 

gerações futuras, essa tática se mostra hábil ao incentivo e à cooperação entre os 

países e comunidades.  

Tais instrumentos poderiam ser gerais, articulando os direitos entre gerações 

e as obrigações em relação ao planeta, e também vinculativos, voltados à 

conservação dos recursos específicos, como florestas, e recursos vivos, essenciais 

para a manutenção da diversidade biológica (WEISS, 1992). 

A terceira estratégia para implantar a equidade entre gerações consiste na 

criação de um etos planetário, visualizado pela sua abrangência, de sorte que 

incorpore todas as gerações. Tal estratégia demanda incremento da consciência 

pública e da educação voltada ao desenvolvimento ambiental sustentável. Para 

tanto, as organizações não governamentais, empresariais ou ambientais 

desempenham importante papel, o que sugere espaço essencial para inserção das 
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mulheres, visto que contribuirão, de forma eficiente, para as negociações acerca de 

processos de mediação e dentro de uma perspectiva horizontal no diálogo então 

desenvolvido. Segundo Weiss (1992), a revolução da informação que estamos 

enfrentando deveria auxiliar a participação das pessoas no desenvolvimento e 

implantação de medidas para atingirmos a equidade entre gerações. 

E é a partir desse recorte que a participação das mulheres deve se intensificar 

para atingirmos o desenvolvimento sustentável intergeracional. 

 

2.3 Contexto Histórico do Envolvimento das Mulheres na Temática do 

Desenvolvimento Sustentável 

 

As mulheres desempenham papel singular no desenvolvimento sustentável. 

No entanto, o papel das mulheres no contexto do desenvolvimento foi incluído 

apenas nos anos 70, quando se verificou certa preocupação com as condições das 

necessidades básicas, produtividade rural e atividades no setor informal. Inicia-se, a 

partir de então, a correlação do papel econômico da mulher no processo de 

desenvolvimento. 

Em decorrência disso, surge o enfoque teórico denominado Mulheres em 

Desenvolvimento (MED), o qual tem por base promover maiores oportunidades para 

a mulher na educação e favorecer a capacitação – pontos que facilitam o acesso ao 

setor moderno da economia e ao desenvolvimento econômico. A participação de 

diferentes atores sociais, como a academia, é a tônica dessa nova perspectiva. 

Nos anos 80, em razão da participação das mulheres nos movimentos 

ambientalistas dos países do terceiro mundo, elas passam a ser percebidas como 

vítimas da degradação ambiental, da destruição da natureza e do processo de 

desenvolvimento econômico, e, simultaneamente, como aquelas que detêm 

conhecimento sobre a natureza. Essa visão é contrária àquela cultivada 

anteriormente, que a enxergava como usuária de recursos e principal depredadora 

destes – especialmente com a crise do petróleo, em 1973 (HERNÁNDEZ, 2010). A 

visão que aí se realça, todavia, ainda está alicerçada sob pilares que têm, no 

universo do lar, seu encerramento. Não se evidencia sua influência e habilidade em 

contribuir, com suas ações, na transformação de um mundo sustentável. 

No relatório “Nosso Futuro Comum”, o chamado Relatório Brundtland, 

lançado em 1987, no qual se estabelece a noção de desenvolvimento sustentável e 
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cujo o qual impulsionou os movimentos feministas, o papel das mulheres foi 

abordado em temas relacionados à população e segurança alimentar. No entanto, 

não há conclusões sobre a relação gênero-meio ambiente.  

Críticas foram feitas no enfoque das mulheres em desenvolvimento, 

especialmente porque não foi considerada a situação feminina como produto das 

relações sociais entre os gêneros (HERNÁNDEZ, 2010). Com base nesse 

fundamento, na década de 90, houve o surgimento da perspectiva de Gênero em 

Desenvolvimento (GED), que parte da premissa que as mulheres têm sido excluídas 

do processo de desenvolvimento. Assim, passou-se a sustentar a necessidade de se 

alcançar a igualdade legal, política e social das mulheres pela sua incorporação nas 

políticas públicas, de forma que isso incida nos interesses práticos e estratégicos 

femininos, a fim de melhorar sua posição na relação entre os gêneros e permitir seu 

empoderamento. Assentado sob o binômio superioridade e inferioridade entre 

homens e mulheres, o ser humano não é capaz de recriar o mundo com novo 

recorte, no caso, o que tem por fundamento um projeto voltado à sobrevivência das 

gerações futuras. Nesse contexto, a incorporação das mulheres na arquitetura de 

políticas públicas como método de se alcançar a igualdade legal, política e social, 

por meio de atividades voltadas às negociações nas mediações de conflitos 

ambientais, contribuiria para a igualdade na relação entre gêneros e seu 

empoderamento, retirando-as de um estado de imanência e colocando-as como 

sujeitos influenciadores do futuro ambiental.   

Com base nessa perspectiva, diversos encontros internacionais são 

realizados, entre eles, a Quarta Conferência Mundial de Beijing, em 1995, já 

referenciada no Capítulo 1, a qual tem constituído parte do discurso dominante das 

agências internacionais e instituições governamentais (HERNÁNDEZ, 2010). 

Com efeito, nessa conferência, considerada um marco para a garantia dos 

direitos das mulheres, em razão dos avanços conceituais e programáticos que 

propiciou (ARAÚJO, 2013), foi aprovada a Declaração e a Plataforma de Ação de 

Beijing/Pequim. Isso se deu a partir da avaliação dos avanços obtidos desde as 

conferências anteriores (Cidade do México, 1975; Copenhague, 1980, e Nairóbi, 

1985), visando promover a igualdade, o desenvolvimento e a paz para todas as 

mulheres do mundo, estabelecendo, para tanto, as condições e os mecanismos 

institucionais para o desenvolvimento das mulheres na sociedade. A participação 
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das mulheres na gestão dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, 

especialmente na tomada de decisões, tem ênfase nessa conferência. 

A Organização das Nações Unidas, na década de 90, incorporou as mulheres 

como administradoras privilegiadas do meio ambiente, e elas passaram a ser 

consideradas como eficientes educadoras ambientais, em um recorte tradicional, 

todavia, que as visualiza como detentoras de papel preponderante no lar. E as 

mulheres não podem influenciar no futuro e nem no universo se estão encerradas 

em um lar (BEAUVOIR, 1980). A partir desse reconhecimento, institutos 

internacionais, como o Banco Mundial (BM) e a Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura (FAO), estabelecem programas em que se realça 

o papel das mulheres na biodiversidade e segurança alimentar. 

Com essa visão, a organização internacional Woman, Environment and 

Development (WEDO), criada em 1990 por ativistas e lideranças de vários países, 

especialmente do terceiro mundo, reconhece a relação das mulheres com o meio 

ambiente e as identifica como principais usuárias e administradoras de seus 

recursos, como protetoras dos recursos genéticos e responsáveis pela alimentação 

no mundo, por exemplo.  

Tal organização tem por escopo transformar o planeta num lugar saudável e 

pacífico, com justiça social, política, econômica e ambiental, por meio do 

empowerment das mulheres, em toda a sua diversidade, e pela participação 

equitativa com os homens em todos os espaços de decisão. Destaca-se, nesse 

contexto, a seara internacional ambiental, de onde se pode visualizar a importância 

das mulheres para a criação de ambientes voltados à mediação, nos quais a 

criatividade feminina é capaz de recriar o conceito de empowerment e oferecer 

singular contribuição para a sociedade pós-moderna na resolução de conflitos 

ambientais. 

A participação das mulheres no discurso do desenvolvimento sustentável foi, 

na verdade, colocada pela primeira vez na Convenção da Diversidade Biológica e na 

Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, havida em 

1992. 

Com efeito, o preâmbulo da Convenção referenciada estabelece a esse 

respeito:  

Reconhecendo, igualmente o papel fundamental da mulher na conservação 
e na utilização sustentável da diversidade biológica e afirmando a 
necessidade da plena participação da mulher em todos os níveis de 
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formulação e execução de políticas para a conservação da diversidade 
biológica (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000, n.p.). 

 

Na mesma linha, o Princípio 20 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, in verbis: ”As mulheres têm um papel vital no 

gerenciamento do meio ambiente e no desenvolvimento. Sua participação plena é, 

portanto, essencial para se alcançar o desenvolvimento sustentável” (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 1992).  

Nessa perspectiva e contexto, a Agenda 21, surgida no ambiente da 

declaração referenciada, se afigura de importância ímpar, uma vez que descreve 

prioridades de ação para alcançar um desenvolvimento sustentável neste século. É 

no Princípio 20 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, elaborado em tópicos posteriores, que se materializa esse ideário, 

com a afirmação de que as mulheres têm um papel importante no manejo ambiental 

e desenvolvimento. Disso resulta constituir, sua participação, fator preponderante 

para alcançar o desenvolvimento sustentável. 

Essa declaração aponta para a justiça social e erradicação da pobreza, que 

só com nova arquitetura de papéis dos atores pode ser bem enfrentada.  

Segundo aponta Hernández (2010), as diferentes perspectivas da noção do 

desenvolvimento sustentável não consideravam a análise de gênero na questão do 

meio ambiente. 

Em razão disso, surgiram posturas teóricas voltadas à relação entre gênero, 

meio ambiente e desenvolvimento sustentável17. A Divisão da ONU Mulheres, em 

                                                           
17 As principais posturas teóricas são: perspectiva ecofeminista; mulheres e meio ambiente e 

desenvolvimento e gênero, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Na primeira, tem-se o 
ecofeminismo, desenvolvido a partir de posturas de oposição dos movimentos ecologistas e 
feminista no final dos anos 70 e início dos anos 80. Nessa perspectiva, surge o ecofeminismo 
cultural, que sugere existir uma relação entre as mulheres com a natureza e foca a necessidade 
de se construir uma nova relação espiritual com ela, e o ecofeminismo social, que reconhece a 
complexidade da identidade humana por meio da confluência e da inter-relação de vários eixos 
identitários. Esses eixos referem-se às diversas relações sociais e que nos remetem à 
conformação do tecido social no qual as pessoas estão imersas. A segunda perspectiva recebe o 
nome de mulher e meio ambiente e desenvolvimento: de vítima à protetora dos problemas 
ambientais, e surge na metade década de 1980. Essa perspectiva objetiva incluir os interesses de 
mulheres e ambientalistas na tomada de decisões e implementação de ações. Na década de 
1990, surge a terceira perspectiva, chamada gênero, meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável, colimando retomar as diferentes perspectivas que orientam a dimensão do 
desenvolvimento sustentável e as contribuições dos movimentos ambientalistas. Essa perspectiva  
tem como enfoques o ambientalismo feminista, a ecologia política feminista e a microeconomia 
política. Para melhor aprofundamento do tema, recomenda-se a leitura do artigo Gênero e meio 
ambiente: a construção do discurso para o desenvolvimento sustentável, da autora Carmen Osório 
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sua revisão das quatro conferências mundiais, destaca que a transformação 

fundamental em Beijing/Pequim foi a reafirmação de que os direitos das mulheres 

são direitos humanos, além de estabelecer que a igualdade de gênero era uma 

questão de interesse universal, cujos beneficiários somos todos nós (ARAÚJO, 

2013). 

A criação da ONU Mulheres, em 2010, havida em decorrência de votação 

unânime pela Assembleia Geral das Nações Unidas, nessa perspectiva, vem 

corroborar a concretização do direito à igualdade de gênero, defendendo a 

participação equitativa das mulheres em todos os aspectos da vida, estabelecendo 

as seguintes metas: a) aumentar a liderança e a participação das mulheres; b) 

eliminar a violência contra as mulheres e as meninas; c) engajar as mulheres em 

todos os aspectos dos processos de paz e segurança; d) aprimorar a autonomia 

econômica das mulheres; e e) colocar a igualdade de gênero no centro do 

planejamento e dos orçamentos de desenvolvimento nacional. 

É interessante abordar o estabelecimento dos Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que substituíram os Objetivos do Milênio da 

ONU a partir de 2015, com tratamento em tópico posterior, e que constituiu a 

principal promessa da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio + 20). Dentre eles, tem significado ímpar o estabelecimento de 

metas para promoção social e igualdade de crianças e mulheres. 

Com efeito, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, realizada de 13 a 22 de junho de 2012, os países renovaram seu 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Anuíram ao 

estabelecimento de um fórum político de alto nível sobre esse tema. 

O documento final produzido, denominado “O Futuro que Queremos”, também 

reafirma os compromissos dos Estados com os direitos de igualdade das mulheres, 

o acesso e as oportunidades para a participação e a liderança na economia e na 

sociedade. Ademais, inclui a tomada de posições políticas e referências explícitas na 

aceleração da implementação dos compromissos assumidos na Convenção sobre 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Plataforma 

para Ação de Beijing e a Declaração do Milênio. 

                                                                                                                                                                                       
Hernandéz. Disponível em: <http://dialnet. Uniroja.es/descarga/articulo/>. Acesso em: 30 nov. 
2016. 
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Esse documento também estabelece que a igualdade de gênero e a 

participação concreta das mulheres são importantes para a ação efetiva de todos os 

aspectos do desenvolvimento sustentável.  Clama, ainda, pela revogação de leis 

discriminatórias e assegura às mulheres o acesso igual à justiça. 

Para Michelle Bachelet (VALENZUELA, 2012) que foi diretora executiva da 

Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das 

Mulheres (ONU Mulheres), a mulher é peça fundamental para o desenvolvimento 

sustentável. O pronunciamento em referência foi realizado em momento anterior à 

Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e objetivava 

que o documento final confeccionado como resultado da Conferência 

compreendesse a participação plena das mulheres no desenvolvimento sustentável. 

Nessa perspectiva, a participação das mulheres como pacificadoras nas 

negociações que envolvem mediações ambientais pode contribuir muito para a 

construção de um novo paradigma ecológico. Com isso, espera-se resgatar valores 

consubstanciados em uma sociedade global justa, sustentável e pacífica, postos em 

um tripé que tem como nota marcante a dialética de saberes no plano horizontal.  

 

2.4 A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: Correlação 

entre os Princípios 10 e 20  

 

O papel das mulheres no meio ambiente e desenvolvimento e o 

reconhecimento da dimensão do gênero para a proteção ambiental resultou da 

construção coletiva entre vários Estados, até ser incluído, com status de princípio, 

qual seja, o de número 20, na Declaração do Rio. 

A sua atuação no desenvolvimento econômico, social e na proteção 

ambiental, além do acesso adequado às informações sobre o meio ambiente 

(Princípio 10) e participação no processo de tomada de decisões constituem os 

pilares sobre os quais o desenvolvimento sustentável é construído. 

Nesse contexto, são examinados, adiante, os princípios 20 e 10 da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(UNCED) e sua aliança.  

Com esse alinhamento, tem-se que as mulheres são aproximadamente 

metade da população mundial. Enquanto o papel delas está em evolução, suas 

vidas ainda são bem diferentes das dos homens.  Mulheres e crianças representam 
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a maioria das pessoas que vivem na pobreza; e no mundo inteiro as mulheres não 

têm acesso às mesmas oportunidades que os homens. 

Segundo aponta Viñuales (2014), as mulheres têm um papel distinto dos 

homens em relação ao meio ambiente. Muitas de suas tarefas diárias requerem que 

elas utilizem recursos naturais, o que faz com que contribuam para a gestão, a 

proteção e o uso do meio ambiente, bem como para o desenvolvimento de 

conhecimento e competência íntimos, com base na sua experiência de consumo 

moderado. Embora seja relevante tal reconhecimento, essa visão se apoia em uma 

perspectiva singular, em que prepondera, no âmbito social, sua atuação tradicional 

no refúgio do universo de seus lares e não dimensiona sua complexidade de 

atuação, o que implica redução de sua contribuição. 

Ainda com base nesse recorte restritivo desenvolvido pelo apontado autor, as 

mulheres têm um conhecimento valioso sobre recursos naturais, uma vez que 

frequentemente são as mais afetadas pela degradação ambiental devido ao alto 

nível de interação que elas têm com o meio ambiente e sua dependência dele para 

atender às suas necessidades diárias (VIÑUALES, 2014).  

Documentos internacionais estruturaram a Declaração do Rio, que foi o 

primeiro instrumento internacional a reconhecer o papel importante das mulheres no 

alcance do desenvolvimento sustentável. Assim é que, em 1985, a relação entre as 

mulheres, o meio ambiente e o desenvolvimento foi levada em consideração na 

Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as Mulheres, em Nairóbi. 

Nenhum instrumento internacional formal sobre a questão foi adotado. No entanto, a 

participação das mulheres na gestão do ecossistema nacional e internacional foi 

enfatizada nas Estratégias Futuras de Nairóbi para o Desenvolvimento da Mulher no 

Ano 2000. No Fórum das Organizações Não-Governamentais, realizado 

paralelamente à Conferência Mundial de Nairóbi, em 1985, desenvolveu-se um 

plano de ação com foco no fortalecimento da liderança feminina em relação à gestão 

ambiental e à educação das mulheres sobre questões ambientais. O Relatório de 

Brundtland, em 1987, igualmente mencionou o papel importante das mulheres em 

relação ao crescimento populacional, segurança alimentar, educação e saúde.  

A Declaração de Estocolmo, de 1972, e a Resolução 44/228 da Assembleia 

Geral, que pedia que a UNCED “promovesse maior desenvolvimento da lei 

ambiental internacional” (ONU, 1989), não fizeram menção à atuação das mulheres 

na gestão ambiental. A resolução referenciada, todavia, não exigiu o exame da 
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“viabilidade de se elaborar direitos e obrigações gerais dos Estados no campo do 

meio-ambiente” (ONU, 1972), o que permitiu a incorporação do Princípio 20 na 

Declaração do Rio, reconhecendo que as mulheres devem ter a oportunidade de 

participar do processo de tomada de decisão para que as políticas levem em 

consideração a igualdade de gênero, permitindo o desenvolvimento sustentável 

(VIÑUALES, 2014).  

A elaboração do Princípio 20 envolveu um contexto preparatório de relevo e 

de importante abordagem para sua melhor compreensão. 

A primeira referência quanto ao papel das mulheres aconteceu no discurso de 

abertura de Maurice Strong, o secretário-geral da UNCED, no primeiro PrepCom 

(Comitê Preparatório), onde ele mencionou as contribuições de eleitorados 

importantes, incluindo as mulheres. Entretanto, o papel das mulheres não estava na 

agenda a ser considerada pelos Grupos de Trabalho I ou II. Só depois que o Grupo 

de Trabalho III foi criado, durante a PrepCom II, o papel das mulheres foi discutido 

como um princípio a ser incorporado na Declaração do Rio.  

A Decisão 3/5 foi adotada na PrepCom III, tendo seu foco nas mulheres, 

inseridas no contexto do meio ambiente e desenvolvimento, e reconhecendo que a 

dimensão de gênero é importante para a proteção e melhoria do meio ambiente. 

Nela, estabeleceu-se que “as mulheres deveriam ser reconhecidas como 

participantes ativas e iguais” na gestão do ecossistema e no controle da degradação 

do meio ambiente (VIÑUALES, 2014, p. 511). 

Estados como Austrália, Nova Zelândia, Noruega e Zimbábue ofereceram 

propostas relacionadas ao papel das mulheres (G77) para inclusão na Declaração 

do Rio, as quais foram submetidas ao PrepCom III.  A proposta da Austrália 

destacou o direito das mulheres à total e ativa participação em todos os níveis da 

atividade relacionada ao meio ambiente e ao desenvolvimento. A Nova Zelândia 

declarou que as mulheres deveriam receber total participação em todos os campos, 

incluindo meio ambiente e desenvolvimento. Já a Noruega propôs que a Declaração 

do Rio deveria fazer referência ao papel das mulheres no processo de 

desenvolvimento, e o Zimbábue, em relação à promoção do desenvolvimento 

sustentável, propôs que os Estados deveriam atuar para garantir a incorporação das 

perspectivas, aspirações, necessidades, preocupações e participação das mulheres 

em todos os níveis. 
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A proposta real do texto da Declaração teve início na PrepCom IV. Um texto 

de negociação da G77 foi proposto e usado como base para negociações e 

discussão sobre os princípios a serem incluídos na Declaração. A redação inicial do 

Princípio 20 foi: 

 

O papel das mulheres em todas as atividades deveria refletir a importância 
central delas. Questões que se referem especialmente às mulheres devem 
ser colocadas dentro de todos os aspectos das atividades ambientais e de 
desenvolvimento (VIÑUALES, 2014, p. 511). 

 

Durante a PrepCom IV, o texto foi reduzido, sendo o Princípio 20  o primeiro  

a ser acordado. O papel dos grupos de mulheres, liderados pela ex-congressista 

americana Bella Abzug, teve um papel importante no resultado. Duas reuniões que 

consideraram a importância da participação das mulheres na gestão ambiental para 

permitir o desenvolvimento sustentável foram feitas anteriormente às PrepComs 

para a UNCED e serviram junto daquelas propostas . A Assembleia Global sobre as 

Mulheres e o Meio Ambiente: Parceiros na Vida, organizada pela SWAG, publicou o 

documento “As Perspectivas das Mulheres: Recomendações da Assembléia Global 

para um Futuro Sustentável”. Esse documento inclui descobertas e recomendações 

sobre os pontos de vista das mulheres em relação às questões do meio ambiente, 

tais como energia, água e lixo. A Organização do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

das Mulheres (WEDO) organizou o Congresso Mundial das Mulheres para um 

Planeta Saudável, onde foi apresentado o documento “Agenda 21 de Ação das 

Mulheres”, no qual foi proposta a participação total e igual das mulheres em relação 

às questões ambientais.  Esses documentos, além das propostas de diferentes 

regiões a serem incluídas no debate na UNCED, foram a base para a integração das 

questões sobre igualdade de gênero no programa oficial da UNCED e, 

posteriormente, na Declaração do Rio. 

O Princípio 20 encontra, em suas dimensões, componentes essenciais, tais 

como o papel das mulheres na gestão ambiental, no desenvolvimento sustentável e 

na sua plena participação. 

Quanto à gestão ambiental, as mulheres têm conhecimento e experiência 

específicos acerca do meio ambiente.  Isso se dá devido ao resultado das práticas 

que estão realizando, figurando como essenciais na gestão e preservação dos 

recursos naturais provenientes da terra.  
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Todavia, esses atributos não se lhes confere o poder da tomada de decisão 

sobre os recursos naturais, o que torna as mulheres vulneráveis à degradação 

ambiental e reflete na restrição de suas habilidades para influenciar nas questões 

ambientais. Viñuales (2014) destaca a questão relacionada à produção de alimentos 

para as suas famílias e a utilização de métodos agrícolas sustentáveis, mormente 

nos países em desenvolvimento, em que as mulheres representam quase a metade 

da mão de obra agrícola global. 

Ao permitir que as mulheres participem plenamente da gestão dos recursos 

ambientais, o Princípio 20 reconhece, também, a possibilidade de aumento de sua 

produtividade e produção agrícola, o que pode contribuir para o crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável. 

Mas as mulheres têm igualmente papel importante no desenvolvimento 

econômico, no desenvolvimento social e na proteção ambiental.  Garantir a 

participação delas nessas três áreas e em todos os aspectos das atividades 

ambientais é essencial para sua contribuição na obtenção do desenvolvimento 

sustentável. 

 Nessa perspectiva, a educação se afigura essencial para tal contribuição. As 

mulheres constituem metade do capital humano mundial e sua educação e  

treinamento limitados afetam sua habilidade para contribuir com o crescimento e 

desenvolvimento econômico (VIÑUALES, 2014). 

Conferindo-se maior educação às mulheres, há aumento de sua participação 

na força do trabalho e de seu poder aquisitivo, além do bem-estar de suas famílias. 

A diminuição das taxas de mortalidade infantil, a redução da fertilidade e a 

consequente diminuição do crescimento populacional, ao lado da redução da 

pobreza e aumento da probabilidade de que seus filhos recebam educação, são 

aspectos também decorrentes do nível educacional para as mulheres (VIÑUALES, 

2014). 

Afetadas diretamente por decisões relacionadas ao desenvolvimento, as 

mulheres também têm atuação destacada no processo de tomada de decisão e na 

formulação de políticas correspondentes. Historicamente, é conferida aos homens a 

posição de poder na vida política. Na mesma linha, a falta de envolvimento das 

mulheres no processo de decisão tem origem na baixa participação delas na força 

de trabalho e nos estereótipos pré-concebidos e enraizados.  
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A fim de modificar esse cenário, o Princípio 20 enfatiza a importância de se 

dar às mulheres a plena oportunidade delas participarem no desenvolvimento de 

políticas públicas. 

 A plena participação das mulheres é enfatizada pelo Princípio 20 a fim de se 

alcançar o desenvolvimento sustentável. Diferentemente de participação, que impõe 

engajamento das mulheres com os aspectos ambientais, sociais e econômicos do 

desenvolvimento, a “plena participação” em relação ao gênero é conceito mais 

abrangente. Na gestão ambiental, “plena participação” refere-se à necessidade das 

mulheres se engajarem, contribuírem e se beneficiarem do desenvolvimento 

sustentável, na mesma proporção que os homens (VIÑUALES, 2014). Esse olhar 

implica uma extensão de tais práticas na seara econômica, política e cultural. 

 O Princípio 20 constitui uma declaração ampla de reconhecimento. Não 

contém metas ou intenções, tampouco obrigações por parte dos Estados que 

aderem à declaração. Esse princípio pode ser associado ao Princípio 10, que trata 

do direito de participação. Isso porque o Princípio 20 reivindica a participação das 

pessoas na gestão e desenvolvimento ambiental. 

De natureza mais abrangente, o Princípio 10 cuida da participação de todos 

os cidadãos envolvidos e afirma que cada pessoa deveria ter acesso adequado às 

informações sobre o meio ambiente, além de oportunizar a participação no processo 

de tomada de decisão. 

Diversamente do Princípio 20, traz conteúdo obrigatório ao estabelecer que 

os Estados devem facilitar e incentivar a participação das pessoas, além de cuidar 

da responsabilidade que lhes é correspondente. 

O Princípio 20, ao revés, é construído de modo brando, e reivindica a 

participação das mulheres sem a correspondente obrigação ou, ainda, 

responsabilidade dos Estados-partes. A participação ativa mencionada no texto 

consoante ao Princípio 20 pode ser interpretada como aquela que inclui a 

necessidade de oportunizar às mulheres participarem no processo de tomada de 

decisão e de receberem, das autoridades públicas, acesso às informações 

relevantes, quando necessário (VIÑUALES, 2014). 

É uma declaração política. No entanto, tem por base os princípios 

estabelecidos no Direito Internacional dos Direitos Humanos, o que, por sua vez, 

impõe a observância do estabelecido no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
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Políticos (ICCPR) e na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra a Mulher (CEDAW). 

O Princípio 20 torna-se um marco na Declaração do Rio, porquanto constitui o 

primeiro instrumento internacional que reconhece explicitamente a necessidade da 

emancipação das mulheres e a necessidade da sua participação, de forma eficaz, 

nos processos ambientais, econômicos e sociais como conditio sine qua non para o 

alcance do desenvolvimento sustentável. 

A inclusão do papel das mulheres em relação ao meio ambiente nos 

instrumentos internacionais, nas conferências internacionais sobre gênero e nos 

instrumentos regionais de direitos humanos deu-se em consequência do 

estabelecimento desse princípio na Declaração do Rio. Nesse sentido, cite-se a 

CEDAW, que utiliza a ideia dos direitos de participação, os quais dão ênfase a 

medidas para assegurar que as mulheres tenham a oportunidade de participar de 

todos os aspectos da vida. Na mesma linha, o Protocolo à Carta Africana sobre 

Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Mulheres (2003), que sofreu 

influências da Declaração do Rio, reconhece a necessidade de uma maior 

participação das mulheres na gestão e preservação do meio ambiente, e prevê que 

as mulheres deveriam participar de todos os níveis da tomadas de decisões e da 

criação de políticas de desenvolvimento. 

O Princípio 20 também se notabilizou pela criação dos instrumentos 

ambientais internacionais que se referem especificamente ao sexo e ao meio 

ambiente. O preâmbulo da Convenção sobre Diversidade Biológica reconhece o 

“papel vital” das mulheres na conservação e no uso sustentável da diversidade 

biológica e afirma a necessidade da “participação plena das mulheres” na 

formulação de políticas e na sua implantação (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2000). 

 Além disso, o preâmbulo da Convenção sobre o Combate à Desertificação 

enfatiza o “papel importante” das mulheres nas regiões afetadas pela desertificação 

e a importância de se garantir a “participação plena”, tanto dos homens quanto das 

mulheres, em programas de combate à desertificação. 

Conferências internacionais relacionadas ao gênero, após a Conferência do 

Rio (UNCED), também consideraram o papel das mulheres em relação ao meio 

ambiente. No documento final da Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento, realizado no Cairo, em 1994, reconheceu-se que há necessidade 
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de fortalecer as mulheres, melhorar o status delas e garantir sua “plena participação” 

como algo essencial para se atingir o desenvolvimento sustentável.  Na Plataforma 

de Ação da Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, ocorrida em Pequim, 

em 1995, fez-se uma referência específica quanto ao “papel essencial” que as 

mulheres têm no desenvolvimento do consumo sustentável e ecologicamente 

adequado dos padrões de produção e dos métodos para a gestão de recursos 

naturais. 

A Declaração do Milênio das Nações Unidas reafirmou os princípios do Rio, 

mas não fez referência ao papel das mulheres no capítulo sobre a “proteção do 

nosso meio ambiente em comum”.  Todavia, a igualdade entre os sexos é um dos 

valores identificados no primeiro capítulo da Declaração e “a igualdade entre os 

sexos e a emancipação das mulheres” também são destacadas como um meio 

eficaz de “se combater a pobreza, a fome a as doenças e estimular o 

desenvolvimento verdadeiramente sustentável” (ONU, 2000a, n. p.). 

O documento final da Conferência Rio 2012, “O Futuro que Queremos”, faz 

referência à “igualdade entre os sexos e a emancipação das mulheres” (ONU, 

2012g) em muitos pontos. No parágrafo 45 do capítulo dedicado ao “Engajamento 

de grupos importantes e de outros participantes”, menciona-se o seguinte: 

 
Nós enfatizamos que as mulheres têm um papel vital para a obtenção do 
desenvolvimento sustentável. Nós reconhecemos o papel de liderança das 
mulheres e resolvemos promover a igualdade de gêneros e a emancipação 
das mulheres e garantir a participação plena e eficaz delas nas políticas, 
programas e tomadas de decisões em todos os níveis em relação ao 
desenvolvimento sustentável (ONU, 2012g, n.p.). 

 

O documento final da Conferência Rio 2012, já citado, também dedica um 

capítulo inteiro à “Igualdade de Gêneros e Emancipação das Mulheres”. Em seu 

primeiro parágrafo, reafirma o “papel vital das mulheres e participação e liderança 

plena e igual em todas as áreas do desenvolvimento sustentável”, além de 

reivindicar a aceleração da implantação do CEDAW, Agenda 21, da Declaração de 

Pequim e da Declaração do Milênio (ONU, 2012g). 

Vale mencionar a situação de vulnerabilidade e marginalização das mulheres 

nos países em desenvolvimento, uma vez que elas têm sido discriminadas com base 

no seu gênero, o que, por seu turno, traz, como consequência, a desigualdade de 

gênero na sociedade e a restrição de oportunidades de participação ativa na gestão 

e no desenvolvimento ambiental.  
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A percepção da desigualdade de gênero evidenciou-se com o 

reconhecimento da importância da contribuição das mulheres na gestão e no 

desenvolvimento ambiental. Embora a Declaração do Rio tenha aumentado o 

potencial das mulheres de participarem e se beneficiarem do desenvolvimento 

sustentável por intermédio da oferta de maiores oportunidades e melhor acesso aos 

recursos, a habilidade das mulheres de contribuírem para o desenvolvimento 

sustentável nas negociações que envolvem a mediação de conflitos ambientais não 

foi percebida.  

Apesar do papel vital das mulheres na comunidade internacional, na prática, 

ele não tem resultado em ações significativas. Além disso, como a Declaração do 

Rio não está juridicamente vinculada aos Estados, e é considerada soft law, não 

existem mecanismos de cumprimento; os Estados não são obrigados a tomar 

medidas para garantir que o objetivo do Princípio 20 seja atendido e podem, ao 

contrário, evitar a implantação de medidas que estão de acordo com o princípio 

(VIÑUALES, 2014). 

Na Rio+20, reafirmou-se o comprometimento da comunidade internacional 

com a igualdade de gênero e reconheceu-se que a plena participação das mulheres 

na gestão e no desenvolvimento ambiental ainda está para ser alcançada.  

O documento final da Rio+20, “O Futuro que Queremos”, promove a 

emancipação das mulheres e a igualdade de gênero, não somente numa seção 

separada, mas no documento inteiro, abordando o processo de tomada de decisão, 

emprego, saúde, mortalidade materna, educação, segurança alimentar e nutrição.  

O consenso existente entre grupos de mulheres e defensores é que o 

Documento Final da Rio+20, apesar da sua importância, não apresenta qualquer 

progresso real e comprometimento para tratar das necessidades urgentes e críticas 

do desenvolvimento sustentável. Isso mostra que tal questão não alcançou uma 

abordagem compreensiva de um enfoque que tem como ponto de partida a 

contribuição criativa das mulheres na solução dos pontos tratados, os quais 

merecem destaque e ações efetivas que garantam a participação plena das 

mulheres nas políticas, programas e tomada de decisões em todos os níveis.  
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2.5 O Princípio 25 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento: Paz, Desenvolvimento e Proteção Ambiental 

 

Na Declaração de Estocolmo, de 1972, que preparou o caminho para o 

processo que levou à Conferência da Terra, de 1992, a relação entre a paz, o 

desenvolvimento e a proteção ambiental não aparece necessariamente nos 

princípios adotados em Estocolmo, mas é mencionada no parágrafo 6 da primeira 

parte da Declaração, que estabelece que: 

 

Defender e melhorar o meio ambiente humano para as gerações atuais e 
futuras se tornou um objetivo fundamental para a humanidade – um objetivo 
a ser perseguido junto e em harmonia com os objetivos estabelecidos e 
fundamentais de paz e de desenvolvimento social e econômico mundial 
(ONU, 1972, n.p.). 

 

Em documentos posteriores, há referência à relação entre a paz ou sua 

ausência (conflitos), o meio ambiente e o desenvolvimento, mas não são eles 

abordados em conjunto nesses documentos. 

O Relatório Brundtand, de 1987, criado a partir da Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (WCED), e liderado pela médica norueguesa 

Gro Harlem Brundtland, abordou as ligações entre paz e desenvolvimento 

sustentável de forma mais precisa: 

 

Entre os perigos que o meio ambiente enfrenta a possibilidade de uma 
guerra nuclear, ou de um conflito militar de menor escala envolvendo armas 
de destruição em massa, é sem dúvida o mais grave. Alguns aspectos das 
questões sobre a paz e segurança afetam diretamente o conceito do 
desenvolvimento sustentável. Na realidade, eles são fundamentais (ONU, 
1987, n.p.). 

 

No referido relatório, o conflito foi reconhecido como uma causa de 

desenvolvimento insustentável, particularmente devido às disputas por armas, na 

medida em que tal disputa 

 

apropria-se de recursos humanos e de riqueza que poderiam ser usados 
para combater o colapso dos sistemas de apoio ambientais, a pobreza e o 
subdesenvolvimento que juntos contribuem tanto para a insegurança 
política contemporânea (ONU, 1987, n.p.). 
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O Relatório também destacou o impacto das armas nucleares, assim como 

outras armas de destruição em massa, como as biológicas, sobre o desenvolvimento 

e o meio ambiente: 

 

As possíveis consequências de uma guerra nuclear tornam as outras 
ameaças ao meio ambiente quase que insignificantes. Além dos efeitos 
destrutivos da explosão e do calor, extremamente aumentados por essas 
armas, eles introduzem um novo agente letal – a radiação ionizante – que 
propaga efeitos letais tanto sobre o espaço quanto sobre o tempo (ONU, 
1987, n.p.). 

 

Na mesma linha de raciocínio, a Declaração de Moscou, adotada no Fórum 

Global de 1990 sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento para a Sobrevivência 

Humana, que se referiu à paz como uma condição de desenvolvimento ambiental 

sólido:  

 

A paz mundial, a participação plena e igual das mulheres e dos homens, a 
justiça, a eliminação da pobreza e uma determinação para proteger nossas 
crianças das doenças evitáveis e da morte são condições essenciais para 
um desenvolvimento sustentável e ambiental sólido no nosso mundo 
interligado (DECLARAÇÃO DE MOSCOU, 1990 apud VIÑUALES, 2014, p. 
586). 

 

É necessário observar que, enquanto todos esses documentos versam sobre 

a relação entre a paz, o meio ambiente, e/ou o desenvolvimento, nenhum deles usou 

precisamente os termos “interdependente e indivisível”, como no Princípio 25 da 

Declaração do Rio, para se referir às ligações entre esses diferentes conceitos 

(VIÑUALES, 2014).  

O conceito de “paz” estabelecido no Princípio 25 pode ser ligado às relações 

amistosas, aos direitos iguais, à autodeterminação ou à ausência de violência. Trata-

se de um conceito vago. Há princípios previstos no direito internacional que são 

diretamente ad bellum, ou afetos à resolução pacífica de disputas.  

Na Declaração do Rio não se adotou uma abordagem voltada aos direitos 

humanos. No contexto da Declaração do Rio e no final da Guerra Fria, todavia, o 

conceito de paz procurou integrar condições mais amplas de desenvolvimento 

social, mantendo contornos difíceis de serem delineados (VIÑUALES, 2014).  

O Conselho de Segurança da ONU, em 1992, oferece uma visão útil à 

concepção de paz: 
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A ausência de guerra e de conflitos militares entre os Estados não garante 
por si só a paz e a segurança internacional. As fontes não-militares de 
instabilidade nos campos econômicos, sociais, humanitários e ecológicos se 
tornaram ameaças à paz e à segurança (ONU, 1992, p. 3).  

 

A compreensão das causas estruturais do conflito e das circunstâncias que a 

permeiam, em constante integração, como a pobreza, a discriminação e a 

desigualdade de gênero, a degradação ambiental, a marginalização e a 

desigualdade social e econômica e o conflito armado são conditio sine qua non para 

tal concepção. 

A referência à interdependência e indivisibilidade da paz, do desenvolvimento 

e da proteção ambiental busca a promoção da igualdade entre eles. Segundo o 

Princípio 25, a comunidade internacional deve tratá-los do mesmo modo e com a 

mesma ênfase, devendo tais conceitos serem examinados em conjunto. É que são 

eles complementares e testemunham uma compreensão de interesses e valores 

mais amplos e mais inclusivos (VIÑUALES, 2014). 

Quanto ao uso do termo “interdependente”, referenciado no Princípio 25, ao 

fazer alusão ao entrelaçamento da paz, do desenvolvimento e da proteção 

ambiental, quer significar que a realização de qualquer um deles requer a efetivação 

dos outros, apesar de suas particularidades. Certos aspectos relacionados à paz e à 

proteção ambiental incidem diretamente sobre o conceito de desenvolvimento 

sustentável. À guisa de ilustração, as ameaças ambientais ou o subdesenvolvimento 

podem ser tanto a causa quanto o efeito de tensão política e conflito armado.  

O conceito de indivisibilidade, por sua vez, implica interpretação integrada dos 

conceitos de paz, desenvolvimento e proteção ambiental, posto que  o entendimento 

pleno de um exige o entendimento do outro. A coordenação de políticas nacionais e 

internacionais eficazes nessas áreas é essencial para a realização desse concerto. 

Segundo Viñuales (2014), a “interdependência” da paz e do desenvolvimento, 

como expressa no Princípio 25, também significa que a manutenção e o 

estabelecimento da paz em certas regiões estão estreitamente relacionados com o 

enfrentamento de desafios urgentes do desenvolvimento sustentável. Como 

exemplo, tem-se a disputa sobre os direitos da água, que representa uma das 

principais causas de conflitos em diferentes partes do mundo.  

A natureza do Princípio 25, como regra, reflete muito mais um processo de 

coordenação e integração. Nessa linha, o referido princípio pode ser compreendido 
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à semelhança de um guia para a integração da paz, do desenvolvimento e da 

proteção ambiental. 

Mostra-se bastante eficiente a utilização da cooperação internacional na 

aplicação desse princípio, que tem formulação abstrata e não se refere a quais 

circunstâncias da inter-relação dos conceitos se aplicará. 

A redação atual do Princípio 25 é resultante de todo um trabalho preparatório 

desenvolvido pelos países envolvidos no quarto Comitê Preparatório, realizado em 

1992 e no Grupo 7718. De fato, o primeiro esboço desse Princípio 25 parece ter sido 

submetido pelo Paquistão, em nome do Grupo 77, e da China, durante o quarto 

Comitê Preparatório (PrepCom), em 1992. A formulação proposta era ligeiramente 

diferente do princípio já existente, tendo uma segunda frase acrescentada. 

Com efeito, assim se consubstanciava o Princípio 25: 

 

A paz, o desenvolvimento e a proteção ambiental são indivisíveis. Nenhum 
regime internacional pode ser considerado igualitário e justo se ele ignora 
as disparidades nos padrões de vida entre as nações e é insensível às 
necessidades do desenvolvimento da maioria das pessoas do mundo 
(REPORT of the Preparatory Committee for the United Nations Conference 
on Environment And Development on the Work of its Fourth Session apud 
VIÑUALES, 2014, p. 589). 

 

Os Estados Unidos propuseram um princípio semelhante durante a mesma 

PrepCom. O Princípio 10 da proposta dos EUA estabelecia que “Um 

comprometimento com a paz e a segurança para todos os Estados e povos é 

fundamental para o alcance do desenvolvimento sustentável” (REPORT of the 

Preparatory Committee for the United Nations Conference on Environment And 

Development on the Work of its Fourth Session apud VIÑUALES, 2014, p. 589). Em 

ambas as propostas, deu-se ênfase ao desenvolvimento. 

Os comentários da Austrália mereceram destaque, uma vez que 

demostravam que o Princípio 25 tinha de ser relativamente genérico em significado 

e propósito, e logo havia a ideia de tê-lo como uma declaração preliminar ou um 

princípio independente. A conexão com a resolução pacífica de disputas também 

mereceu menção nessa proposta. De fato, na Declaração do Rio, a resolução 

                                                           
18  O grupo dos 77 nas Nações Unidas é uma coalizão de nações em desenvolvimento, que objetiva 

promover os interesses econômicos e coletivos de seus membros e criar uma capacidade de 
negociação conjunta na ONU. Foi criado em 15 de junho de 1964 pela Declaração Conjunta 77 
países, que são os fundadores dessa organização. 
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pacífica de disputas segue o Princípio 25. Mais especificamente, estabelece o 

Princípio 26 que os Estados devem resolver todas as suas disputas ambientais, 

pacificamente, através de meios apropriados, de acordo com a Carta das Nações 

Unidas. O Princípio 26 foi concebido para ter um papel na prevenção de tensão e 

conflito internacional, que surge em razão de disputas ligadas aos recursos naturais, 

ao dano ambiental transfronteiriço ou ao dano aos bens globais (VIÑUALES, 2014). 

No texto final, como adotado durante a Conferência sobre a Terra, preferiu-se 

a proposta do G77 e da China, dele retirando-se a segunda frase, consoante se 

extrai da redação do Princípio 25, a saber: “a paz, o desenvolvimento e a proteção 

ambiental são interdependentes e indivisíveis” (ONU, 1992, n.p.). 

O conceito de segurança ambiental está entrelaçado à paz e ao 

desenvolvimento na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Embora a noção de segurança ambiental tenha sido desenvolvida antes da 

Declaração do Rio, em razão de preocupações com a falta de habilidade da 

segurança tradicional lidar com questões ambientais, é ela importante para a 

compreensão do âmbito e do objetivo perseguido pelo Princípio 25. 

  

Com efeito, não há consenso sobre sua definição, mas tem sido descrita 
como a disponibilidade atual e futura (determinada pelos fatores – oferta, 
acessibilidade e gestão) de serviços de sustentação da vida de 
ecossistemas e de produtos de necessidade humana e processos naturais 
que contribuam com o alivio da pobreza e dissuasão de conflitos (HECKER, 
2011, n. p.). 

 

Nessa definição, pode-se perceber que a segurança ambiental está ligada 

tanto com a noção de paz (dissuasão de conflitos) quanto com o desenvolvimento 

(redução da pobreza) (VIÑUALES, 2014). 

Trata-se de conceito multifacetário. Aborda questões ligadas à escassez de 

recursos, incluindo a segurança hídrica, a segurança alimentar, a mudança 

climática, poluição do mar, além da biossegurança e organismos geneticamente 

modificados, entre outras. 

O Princípio 25, reafirmando as ligações entre a paz, o meio ambiente e o 

desenvolvimento, é outra expressão do conceito de segurança do meio ambiente. 

Conforme realça Viñuales (2014), muitas iniciativas de políticas postas em prática 

para lidar com a segurança ambiental também constituem forma de implantação do 

referido princípio. 
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Em geral, a relação entre a paz e o meio ambiente é associada à escassez de 

recursos naturais, levando à dicotomia dos conflitos. Sob outro prisma, a relação 

pode se expressar pela cooperação ambiental, que conduz à pacificação, e é essa a 

perspectiva que adotamos. Nessa linha, o Relatório do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), de 2004, sobre “A Compreensão do Meio 

Ambiente, Conflito e Cooperação”, demonstrou o quanto a gestão sustentável do 

meio ambiente poderia se tornar uma ferramenta para a prevenção de conflitos, 

reunindo partes interessadas no conflito para trabalharem com as questões 

ambientais de maneira a construir a confiança e reduzir tensões políticas (UNEP, 

2004). 

A despeito da relação conceitual entre a paz e o meio ambiente se encontrar 

fora da Carta da ONU, desde o início dos anos 90, a prática do Conselho de 

Segurança da ONU tem expandido na temática da prevenção de conflito. A esse 

respeito, o Painel de Alto Escalão sobre Ameaças, Desafios e Mudanças adotou 

uma abordagem ampla em relação à interpretação do papel do Conselho de 

Segurança, onde afirma que ele tem pleno poder sob o Capítulo VII da Carta das 

Nações Unidas para lidar com as ameaças à segurança, cujas as quais os Estados 

estão preocupados (VIÑUALES, 2014). 

Dessa forma, constata-se nítida relação entre a segurança ambiental, a paz e 

o meio ambiente, especialmente nas questões afetas ao desenvolvimento, 

relacionado à redução da pobreza. Nessa lógica, a cooperação ambiental ocupa 

importante papel em direção à pacificação, tendo, no Conselho de Segurança da 

ONU, prática que passou a representar significado na prevenção de conflitos 

ambientais. 

O Princípio 25 se engrandece quando focado na conexão que estabelece com 

os demais princípios da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. 

Considerado como uma Declaração de Princípio, o Princípio 25 pertence à 

categoria dos princípios (da Declaração do Rio) que buscam a promoção e a 

operacionalização da cooperação e da paz internacional, tal como o Princípio 26, 

que aborda a resolução pacífica de disputas ambientais. 

A adequada compreensão do Princípio 25 ocorre com a leitura do Princípio 24 

da Declaração do Rio, que estabelece que  
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a guerra inerentemente destrói o desenvolvimento sustentável. Os Estados 
devem, portanto, respeitar o direito internacional protegendo o meio 
ambiente em tempos de conflito armado e cooperar com o seu 
desenvolvimento quando necessário (ONU, 1992, n.p.). 
 

Os dois princípios cuidam de questões semelhantes. Com efeito, a guerra, ou 

a ausência da paz, substituída por conflito na presente tese19, tem um impacto sobre 

o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente. Há uma injunção clara para com 

os Estados sobre o respeito ao direito internacional em relação ao meio ambiente 

em situações de conflitos armados (VIÑUALES, 2014). O Princípio 24 contém 

abordagem bem mais direta e legal do que o Princípio 25, que é mais abrangente e 

genérico nesse sentido.  

O Princípio 25 tem forte recorte na seara dos direitos humanos ao tratar do 

desenvolvimento. 

É importante observar que as questões ligadas aos direitos humanos no 

desenvolvimento têm uma integração explícita limitada, como destacado no 

processo da Declaração do Rio. 

No entanto, desde os anos 90, o conceito de desenvolvimento se expandiu, 

de sorte que inclua também as dimensões sociais, de direitos humanos, de boa 

governança e de democracia.  

 

A dimensão humana do desenvolvimento é frequentemente associada com 
o discurso dos direitos humanos, e trouxe o foco de desenvolvimento para o 
indivíduo como o beneficiário final. Isso sem dúvida está em sintonia com o 
Princípio 1 da Declaração do Rio que diz que o beneficiário final é e 
permanece sendo o “ser humano” mais do que o “meio ambiente” 
(VIÑUALES, 2014, p. 596, tradução livre). 

 

Em linhas gerais, o Princípio 25 procura incorporar o desenvolvimento, a paz 

e a proteção ao meio ambiente de uma forma interdisciplinar. Clama que a 

comunidade internacional os trate da mesma maneira no processo de tomada de 

decisão sobre o desenvolvimento, como um desafio para se preservar a paz. 

E é nessa perspectiva que a atuação plena e eficaz das mulheres em todas 

as atividades ambientais que influenciam o desenvolvimento sustentável, dentre as 

quais está a liderança nas negociações voltadas às mediações dos conflitos 

ambientais, se engrandece. Considerando que o desenvolvimento sustentável com 

                                                           
19  No Capítulo 3, ao examinar-se a paz e o conflito, substituiu-se a palavra guerra por conflito e 

ressignificou-a, para maior coesão dos objetivos pretendidos nesta tese. 
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acepção ampla voltada à inclusão dos direitos humanos, e levando em conta que os 

direitos das mulheres estão aí compreendidos, não há como exclui-las desse 

processo, marcado pela atuação entrelaçada da paz, do meio ambiente e do 

desenvolvimento, em uma sintonia cujo acorde fundamental é a cooperação 

ambiental.  

Além disso, o papel das mulheres, nessa linha, se justifica pelo próprio 

Princípio 25, que atua como declaração de princípio e está interligado aos demais 

princípios da Declaração do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nesse contexto, 

destaca-se o Princípio 20, que se refere à atuação das mulheres na gestão do meio 

ambiente e desenvolvimento e sua participação plena. Todos esses princípios 

funcionam como retalhos, que adquirem significados e se ressignificam ao formarem 

uma grande colcha em prol da sobrevivência humana. 

 

2.6 A Agenda 21 e os Objetivos do Milênio 

 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, 179 países participantes acordaram e assinaram a Agenda 21 

Global, que consiste em um programa de ação baseado em um documento de 40 

capítulos. Isso se consolida como a tentativa mais abrangente para a promoção de 

um novo padrão de desenvolvimento.  

A Agenda 21 Global constitui instrumento de planejamento para a construção 

de sociedades sustentáveis. O documento compatibiliza métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

1995).  

Como um desdobramento da Agenda 21, lançam-se os Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio, que focam a erradicação da pobreza e fome. Os 

Objetivos foram adotados por 199 países na 55ª Assembleia da ONU, em setembro 

de 2000 (BRASIL, 2000). 

Em razão da ausência de efetividade dos direitos das mulheres previstos em 

documentos internacionais anteriores, houve a inclusão, na Declaração do Milênio 

de 2000, de dois objetivos, entre os oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio a 

serem alcançados até 2015, voltados à concretização de direitos das mulheres, 

quais sejam: 1) Promover a igualdade entre os sexos e a valorização da mulher 

(Objetivo 3), que não logrou, até então, concretização, uma vez que é atrelado à 
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educação e à participação em políticas públicas; e 2) melhorar a saúde das 

gestantes (Objetivo 5).  

Embora, sob a perspectiva dos direitos humanos, contenham falhas, os 

Objetivos do Milênio constituem destacado compromisso político e têm impulsionado 

o apoio internacional para alguns dos mais preocupantes problemas do mundo. 

Em relação ao terceiro objetivo dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, 

e no que atina aos direitos das mulheres, não se tem por escopo, num primeiro 

plano, a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. A 

eliminação das disparidades de gênero na educação, por volta do ano de 2015, foi o 

seu foco. Embora o acesso à educação seja imperativo para atingir-se a igualdade 

de gênero, isoladamente é insuficiente para se mensurar o progresso em direção ao 

seu alcance, bem como em relação ao empoderamento das mulheres (ONU, 

2014a). 

O terceiro objetivo também inclui indicadores voltados ao grupo das mulheres 

empregadas e assalariadas no legislativo e em setores não vinculados à agricultura. 

No entanto, não há benchmarks (pontos de referências) ou estabelecimento de 

prazos. 

Temas críticos, tais como violência contra as mulheres e leis discriminatórias, 

não são abordados. 

Por sua vez, o quinto objetivo dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 

visa a redução da mortalidade materna em ¾ entre os anos de 1990 e 2015. Em 

reunião junto ao Plenário de Alto Nível da Assembleia Geral sobre os Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio, constatou-se que tal objetivo está totalmente fora dos 

padrões pretendidos, embora haja conhecimento e ferramentas disponíveis para 

tornarem tanto a gravidez como o nascimento uma experiência segura para as 

mulheres (ONU, 2014a). 

Em 2010, o secretário-geral da ONU lançou a estratégia global para alcance 

da melhoria da saúde das mulheres e crianças, consistente na integração dos 

direitos humanos e da igualdade de gênero em todos os Objetivos do Milênio e na 

agenda de desenvolvimento após 2015, adiante examinada. 

Mas isso não basta. Considerando que o conceito de desenvolvimento se 

expande para incluir dimensões sociais, direitos humanos, boa governança e 

democracia, um conjunto de ações voltadas à inclusão das mulheres na agenda 

política do desenvolvimento sustentável deve ser preconizado. E sua contribuição se 
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engrandece quando todas as questões que se referem a elas são envolvidas em 

todos os aspectos das atividades ambientais e de desenvolvimento, de sorte que 

reflita a sua plena participação na seara econômica, política e cultural. 

E todas essas ações devem estar inseridas num plano maior, que 

compreenda a cooperação ambiental. Esse fato implica, por sua vez, o papel de 

liderança das mulheres nas políticas, programas e tomada de decisões em todos os 

níveis que envolvem os conflitos ambientais, de sorte que se concretize ação 

concertada na paz, meio ambiente e desenvolvimento, em direção à pacificação 

ambiental. Nesse aspecto, a mediação permite tais ações em um ambiente marcado 

pela participação de todos os atores envolvidos, que não só os tradicionalmente 

concebidos nos arranjos tradicionais. Nela, a tomada de decisões e o envolvimento 

para sua construção são plenos. A flexibilidade e a interação alcançadas são 

implementadas como nota característica das mulheres, permitindo, de forma mais 

ampla, o alcance dos objetivos pretendidos em conflitos marcados por uma 

complexidade que lhe são inerentes. 

 

2.7 A Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 

A Agenda 2030, alicerçada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

nos tratados internacionais correspondentes, na Declaração do Milênio e no 

documento final da Cúpula Mundial de 2005, além de outros instrumentos, traz 

objetivos e metas que têm o papel de estimular ações que focam as pessoas, o 

planeta, a prosperidade, a paz e a parceria (ONUBR, 2015). Sobreleva-se realçar a 

inter-relação feita no preâmbulo da Agenda 30 em relação à paz e ao 

desenvolvimento sustentável, o que significa que não pode haver este sem aquela e 

não há paz sem desenvolvimento sustentável (ONUBR, 2015). 

O que se vê na Agenda 30 é que os objetivos e metas buscam um mundo de 

respeito universal aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana, a 

igualdade e a não discriminação, o respeito pela raça, etnia e a diversidade cultural, 

a igualdade de oportunidades que permita a plena satisfação do potencial humano, 

que contribua para a prosperidade compartilhada, e outros valores alinhados a essa 

perspectiva. 

É importante destacar que a nova Agenda inspira-se nos Objetivos do Milênio 

e busca êxito naqueles não alcançados, beneficiando, especialmente, os mais 
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vulneráveis. A pretensão de se alcançar sociedades mais pacíficas e inclusivas é 

nota marcante na Agenda 30, cujos objetivos atuam de forma integrada com os 

objetivos e princípios da Agenda 21. 

A nova Agenda colima alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento 

das mulheres e meninas. Parte da premissa que desenvolvimento sustentável não 

será alcançado se à metade da humanidade forem negados seus plenos direitos 

humanos e oportunidades. 

Nessa linha, os Estados se comprometeram a trabalhar em prol do aumento 

significativo dos investimentos para superar o hiato de gênero e fortalecer o apoio a 

instituições. Essa premissa leva em conta a igualdade de gênero e o 

empoderamento das mulheres nos âmbitos global, regional e nacional. Estabeleceu-

se uma data de expiração para a desigualdade de gênero, discriminação e violência 

contra as mulheres, no caso, o ano de 2030. 

A propósito, o comprometimento para essa meta foi tratado no “Encontro de 

Líderes Globais sobre Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres: um 

Comprometimento para a Ação”, de 27 de setembro de 2015, co-anfritionado pelas 

mulheres da ONU Mulheres com o governo da China, no qual 140 países 

participaram e quase 70 chefes de Estados de governos de todas as regiões se 

reuniram em Nova Iorque para transformar o compromisso em ação e colocá-lo para 

implementar a Plataforma para a Ação de Beijing e alcançar os objetivos do 

desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas  (ONU MULHERES, 2016) . 

Essa transformação impõe ritmo mais avançado como medida imperativa e 

constitui desafio, pois, no passo atual, levar-se-ia um século para seu alcance. E 

isso requer um desenvolvimento político extraordinário, ação e investigação no 

projeto de igualdade de gênero para traduzir os compromissos internacionais, em 

realidades nacional e local. Implica, sobretudo, um recomprometer-se da 

comunidade internacional para corrigir o curso atual.  

Segundo estabelece a Agenda 30, aqueles que se encontram em condição de 

vulnerabilidade devem ser empoderados. A educação tem papel importante no 

acesso a oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, o que pode auxiliar os 

envolvidos na aquisição dos conhecimentos e habilidades necessários para explorar 

oportunidades e participar de forma plena na sociedade. 

A Agenda 30 ainda estabelece que o desenvolvimento sustentável não pode 

ser levado a cabo sem paz e segurança, e estas estarão em risco, por sua vez, sem 
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o desenvolvimento sustentável. Igualmente, promove os direitos econômicos das 

mulheres e meninas, clamando por trabalho decente, igualdade de pagamentos e 

direito iguais, propriedade e controle sobre os recursos econômicos, tais como terra, 

propriedade, tecnologia e serviços financeiros.  

A referida agenda reconhece, ainda, a necessidade de construção de 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que ofereçam igualdade de acesso à 

justiça, fundamentada no respeito aos direitos humanos, incluído aí o direito ao 

desenvolvimento, o efetivo Estado de Direito e a boa governança em todos os níveis 

e em instituições transparentes, eficazes e responsáveis (ONUBR, 2015). Nesse 

sentido, a Agenda 30 compromete-se a envidar todos os esforços para resolver ou 

prevenir conflitos e para apoiar os países em situação de pós-conflito, assegurando, 

às mulheres, um papel importante na construção da paz e do Estado. Todos são 

conclamados a atuar para a criação de um mundo melhor. 

É importante destacar que os objetivos de desenvolvimento sustentável e 

metas são integrados e indivisíveis, globais e de aplicação universal, levando em 

consideração as diferentes realidades, capacidades e níveis nacionais de 

desenvolvimento. Tais objetivos levam em conta o vínculo existente entre o 

desenvolvimento sustentável e outros processos relevantes nas esferas econômica, 

social e ambiental. 

O objetivo número cinco da Agenda cuida do alcance da igualdade de gênero 

e do empoderamento de todas as mulheres e meninas. Das medidas contempladas, 

realçam-se a eliminação de toda forma de discriminação e violência contra mulheres 

e meninas em espaços públicos e privados, o reconhecimento do valor do trabalho 

doméstico e o compartilhamento de responsabilidades entre homens e mulheres, a 

igualdade de oportunidades para o exercício da liderança feminina em todos os 

níveis do processo de decisão nas vidas política, econômica e pública e a promoção 

de legislação que garanta a igualdade de gênero. 

Patriota (2015), ao referenciar o Banco Mundial, afirma que ele reconheceu 

que o PIB global poderá crescer significativamente se o número de mulheres e 

homens empregados formalmente for equivalente. A igualdade de gênero, afirma, 

conduz à erradicação da pobreza, que constitui o principal desafio para o alcance do 

desenvolvimento sustentável. “Superar a desigualdade de gênero é justificável não 

só apenas do ponto de vista moral e social, mas também do econômico” 

(PATRIOTA, 2015, p.A8).  
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Às mulheres deve-se assegurar papel de relevo na construção da paz para a 

salvaguarda do desenvolvimento sustentável, especialmente na área de prevenção 

de conflitos, para que, dessa forma, as sociedades sejam conduzidas rumo à 

erradicação da pobreza. A essa participação feminina deve-se formar uma aliança 

para o efetivo exercício nos processos de tomada de decisões nas vidas política, 

econômica e pública, em direção ao ressignificado dos conceitos que colaboram 

para construirmos a sociedade pós-moderna. 

Tal liderança pode ser construída em espaços que impliquem plena 

participação e efetiva atuação das mulheres nas tomadas de decisões ligadas aos 

conflitos ambientais, como na mediação, de sorte que assegure o seu papel 

importante na pacificação. O exercício desse papel implica possibilidade de alcance 

do desenvolvimento sustentável, estabelecendo uma relação de pontos que passam 

a formar feixes que não permitem mais serem desatados.  

A esse respeito, o resultado da 60ª sessão da Comissão do Status das 

Mulheres (CSW 60), realizada em março de 2016, mostrou, nas conclusões 

acordadas, um mapa de estrada para implementação de responsiva de gênero de 

todos os objetivos e da Agenda 2030. Tal documento deve guiar os Estados-

membros e o sistema da ONU na ampliação de esforços para fazer desses Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) uma realidade para todos. Para essa 

implementação, a ONU Mulheres terá papel fundamental. 

Nessa linha, o 1º Fórum CSW, organizado e conduzido pelos jovens, abre 

esse caminho. Os resultados desse Fórum foram apresentados ao CSW, e um 

jovem líder se dirigiu ao plenário aberto. Cerca de 300 líderes jovens (mulheres e 

homens) participaram e deram sua visão a respeito do significado da igualdade de 

gêneros e como querem contribuir para uma implementação de gênero responsável 

da Agenda do Desenvolvimento Sustentável de 2030. 

A ONU Mulheres tenciona que isso se torne uma apresentação atual do CSW 

e que essa perspectiva da juventude global rumo à criação de um mundo de 

igualdade de gênero esteja impregnada nesse contexto o mais breve possível.  

Vale mencionar que o compromisso da CSW foi realizado na presença de 

mais de 120 ministros de governo e vice-ministros e 1825 oficiais seniores e do 

parlamento. Mais de 4000 representantes da sociedade civil deram voz à variação 

de questões cruciais para as mulheres e meninas na CSW 60. 
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Dentre as conclusões acordadas, a Comissão também é chamada para a 

adoção de medidas para assegurar às mulheres a efetiva participação em todos os 

níveis e em todos os estágios nos processos de paz e esforços de mediação, 

prevenção de conflito e resolução, manutenção, construção e recuperação da paz, 

tal como estabelecido nas resoluções do Conselho de Segurança sobre paz e 

segurança (ONU MULHERES, 2016).  
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3 A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS PROCESSOS DE PAZ POR MEIO 

DA MEDIAÇÃO AMBIENTAL 

 

Enquanto os homens empunham armas, 

as mulheres mantêm as comunidades 

unidas em tempo de guerra. 

Mary Robinson 

 

3.1  A Paz e o Conflito 

 

A paz e a guerra formam uma intrincada relação que, para bem compreendê-

la, nos remete ao início da civilização. 

 Assim é que, na visão de Grotius (2004, p. 71), a “própria guerra nos levará 

em seguida à paz como a seu último fim”.  

 Nessa linha, a guerra, ou bellum, traduz-se no estado de indivíduos, assim 

considerados, que resolvem suas controvérsias pela força.  

A palavra latina bellum, guerra, origina-se da expressão duellum, duelo, tal como 

bonus vem de duonus, e de duis, bis.  A palavra duellum se origina de duobus, da 

mesma forma que chamamos a paz de união (GROTIUS, 2004).  

 Com o objetivo específico de perquirir se há guerra justa ou injusta, Grotius 

(2004) desenvolve uma cadência, por assim dizer, harmônica, muitas vezes 

marcada por sons dissonantes. Diante disso, e levando-se em conta a importância e 

a coerência exigidas pelo tema, tomamos a liberdade literária de designar, na 

presente tese, o termo conflito para a palavra guerra.  E, então, provocamos a 

seguinte questão: o conflito é justo? 

A relevância do tema também se coloca diante da importância que esse autor 

tem para a própria construção do direito internacional e, por consequência, à 

questão da própria existência e necessidade do conflito. Sabemos que ele não 

deixará de existir e que os mecanismos tradicionais postos não são capazes para 

bem resolvê-los, pela própria rigidez de que se revestem e por não envolverem, na 

tomada de decisões, as partes interessadas. Assim, buscamos identificar a raiz do 

conflito à luz do direito internacional, para sua melhor compreensão no presente e 

contextualização quanto ao objeto desta tese. Ao depois, com um recorte pós-

moderno e como evolução do tema, trazemos à lume Freud e Einstein, que 
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desenham a irrupção da natureza humana após a Segunda Guerra Mundial em 

direção à paz, como um ideal a ser naturalmente perseguido. 

 Nessa lógica, Grotius (2004) apresenta a concepção desenvolvida por vários 

pensadores, poetas, filósofos romanos e apóstolos da Antiguidade, como Cícero,  

Lucrécio, Galeno e Paulo e Timóteo, e propõe exame realizado à luz do direito 

natural. E, para tanto, utiliza-se dos princípios primitivos a que alude Marcus Tullius 

Cícero, que são aqueles pelos quais todo animal, desde seu nascimento, é 

conduzido a se preservar, se opondo à destruição e a tudo que possa eliminá-lo. 

Assim, o primeiro dever que surge consiste no “de se conservar no estado em que a 

natureza nos” colocou, “de reter o que é conforme à natureza e de repudiar as 

coisas que lhe são contrárias” (GROTIUS, 2004, p.99). 

 O segundo dever está relacionado à ideia de que a conveniência é algo 

racional, ou seja, de natureza superior ao corpo. Essa conveniência corresponde ao 

que é ser honesto e, assim, deve-se sempre optar por ela, em vez de ceder ao 

desejo. E por honesto entende-se algo, por vezes, indivisível, o que representa que, 

ao se afastar dele, surge a inclinação para o vício. Muitas vezes, honestidade possui 

amplitude maior, de sorte que, conformados que estamos com isso, atingimos grau 

louvável. Ainda que ajamos em desconformidade com a honestidade, nessa 

acepção, não corremos o risco de sermos desonestos. Todavia, há coisas que se 

opõem entre si para permitir a fixação de um meio que pende para os dois extremos, 

ou que deles se afasta de modo idêntico. Segundo Grotius (2004), esse ponto de 

vista do honesto constitui objeto de preocupação das leis, tanto divinas quanto 

humanas, cuja finalidade é a de tornar obrigatórias as coisas que, por sua natureza, 

não eram senão louváveis. 

Assim alinhados, os princípios naturais primitivos não são contrários ao 

conflito. Ao revés, são favoráveis, levando-se em conta que o objetivo do conflito é 

salvaguardar a conservação da vida e do corpo e de todas as coisas úteis à 

existência, estabelecendo-se relação harmônica com os princípios primeiros da 

natureza. Em vista disso, o emprego da violência não se opõe aos princípios 

primitivos, antes se conforma a eles, especialmente porque a natureza deu aos 

animais forças físicas tais para se defender e pressentimento acerca da identificação 

de seu inimigo e dos meios de combate dos quais podem fazer uso, segundo 

Lucrécio. O ser humano, por seu turno, na visão de Galeno, é um animal nascido 
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para a paz e para a guerra. Embora não possua armas naturais, tem mãos para 

manejá-las (GROTIUS, 2004). 

No que atina à reta razão e à natureza da sociedade, examinadas em um 

segundo plano, Grotius (2004) argumenta que não se proíbe todo o emprego da 

força, mas apenas as vias de fato, que se contrapõem à vida social, no caso, contra 

o direito de outrem.  Dessa forma, tem-se que o emprego da força não é injusto 

quando não viola o direito dos outros. Nessa lógica, a natureza não tolera o aumento 

de nosso patrimônio em detrimento do dos outros, o que denominaríamos, na 

sociedade pós-moderna, de enriquecimento indevido, que consiste no ato de 

despojar riquezas dos outros em proveito próprio. Se tal prática fosse autorizada, 

implicaria subversão da vida social, para Cícero. 

A força seria, então, usada como ultima ratio na resolução de controvérsias, 

posto que a argumentação é própria do ser humano, e a força, dos brutos. 

A ideia de que todo conflito não é contrário ao direito natural engrandece-se 

na história sagrada, tendo como marco Abraão, que se julgava autorizado a assim 

agir conforme o direito natural. Com efeito, ele “tomou em armas com seus servos e 

aliados e conseguiu vencer os quatro reis que haviam saqueado Sodoma; essa 

conduta foi aprovada por Deus, por meio de seu sacerdote Melquisedec” (GROTIUS, 

2004, p. 105). 

Na visão da história sagrada, o conflito pode ser justo, ainda que não 

ordenado por Deus. O consenso unânime de todas as nações e de todos os sábios, 

por igual, são hábeis a bem comprovar que o conflito não é contrário ao direito 

natural, de tal sorte que se alguém atentar contra nossa vida, em razão de traição, 

força, e se cairmos em mãos de ladrões ou de inimigos, autorizado estará todo meio 

de salvação, como prática honesta, segundo prescreve Cícero (GROTIUS, 2004). 

Entre os animais, a despeito de não se lhes aplicar o direito, prática semelhante 

ocorre. 

O direito natural, que também pode ser designado de jus gentium, por igual, 

não desabona todo tipo de conflito. Rechaçar as armas pelas armas é uma máxima 

do jus gentium, de acordo com Tito Lívio (GROTIUS, 2004). 

Certa dificuldade em admitir o conflito, no entanto, há quando se trata do 

direito divino voluntário. Alguns objetam contra o conflito, para tanto referenciando a 

lei dada a Noé e a sua posteridade, diante da fala de Deus ao prescrever, no 

Gênesis, que quem derramar o sangue do homem também terá seu sangue 
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derramado porque Deus fez o ser humano à sua imagem. Para Grotius (2004), a 

proibição de derramar o sangue não tem amplitude maior da que se estabelece na 

própria lei “não matarás”, porquanto tal norma jamais impediu as penas capitais e 

tampouco os conflitos. Quando se prescreve que o sangue será reciprocamente 

derramado, há nisso o reconhecimento de um direito. Nessa linha, seria 

naturalmente justo que a cada um que tenha sofrido o mal possa reagir, o que se 

modularia ao plano da justiça e da equidade, para Radamanto (GROTIUS, 2004). 

Nos tempos do dilúvio, houve ampla permissividade à prática de homicídios. 

Quando do restabelecimento do gênero humano, após o dilúvio, Deus recrudesceu e 

passou a permitir que fosse considerado inocente quem matasse um assassino e, 

quando da instalação dos tribunais, conferiu esse poder exclusivamente aos juízes e 

ao parente mais próximo da vítima, como vestígio do direito costumeiro. 

Nessa dinâmica, a vontade divina, com suporte na razão natural, também se 

estendeu a casos semelhantes e a análogos, como a consideração, a honra das 

virgens e a fidelidade do casamento. Nessa visão consentânea à realidade temporal 

e social na qual as pessoas se inseriam, a vida não teria segurança e tampouco se 

manteria o respeito à autoridade que alicerça o liame social. Segue-se, então, que a 

lei dada por Moisés justifica as penas capitais por razões que têm importância tal 

para os povos e especialmente para os hebreus (GROTIUS, 2004). 

Mas é com Paulo e Timóteo que temos o primeiro e principal testemunho, no 

sentido de que o direito ao conflito não foi absolutamente abolido pela lei de Cristo, a 

saber:  

 

Eu vos exorto, portanto, para que sejam feitas súplicas, orações, pedidos, 
ações de graças por todos os homens; para os reis e para todos aqueles 
que são revestidos de dignidade, a fim de que tenhamos uma vida tranquila 
e pacífica com toda espécie de piedade e de dignidade, pois isso é bom e 
agradável diante de Deus, nosso salvador, que quer que todos os homens 
sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade (GROTIUS, 
2004, p. 118).  

 

Nessa lógica, os reis cristãos deverão oferecer aos cristãos vida tranquila e, 

nessa qualidade, poderão fazer uso da espada, que, na acepção empregada pelos 

jurisconsultos à época, de modo figurado, significa toda espécie de repressão, sem 

excluir a função principal do direito de punir: o verdadeiro uso da espada.  

O segundo argumento provém de uma passagem de Paulo, retirada da 

Epístola aos Romanos, XIII, segundo a qual o poder superior, assim como o poder 
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real, advém de Deus, que profere uma ordenação. Dessa forma, a ordenação de 

uma autoridade soberana provém da vontade de Deus, ainda que estranho à religião 

cristã (GROTIUS, 2004). Surge, a partir dessa construção, um dever de respeito 

imposto pela consciência. 

João Batista ilustra clara aprovação ao exercício das armas quando 

interrogado por soldados judeus que integravam o exército romano a respeito do que 

deveriam fazer para evitar a ira de Deus. Como resposta, exalta o dever de se 

abster de extorsões, de fraudes e de se contentar com seu soldo, conforme trecho 

extraído de Lucas III, 14 (GROTIUS, 2004). 

Corroborando ainda mais a ideia de que o direito ao conflito não foi abolido 

por Cristo, lança Grotius (2004) o quarto argumento, consistente no fato de que, uma 

vez suprimidas as penas capitais e o direito de proteger, por meio das armas, os 

cidadãos contra os ataques dos ladrões e salteadores, haverá uma imensa onda de 

crimes e um dilúvio de males. O autor acentua que Cristo, em lugar algum, externou, 

de forma clara, a proscrição à sentença de morte e o uso das armas. 

Prossegue Grotius (2004) com o quinto argumento, de um total de doze, 

tecido com base no fato de que não se pode demonstrar, por nenhuma prova, que a 

lei de Moisés acerca de julgamentos tivesse sido abolida antes que Jerusalém fosse 

destruída e, com ela, a forma desse Estado e a esperança de seu restabelecimento. 

E o autor acrescenta que o próprio Cristo declara que não veio para abolir a lei, mas, 

ao contrário, para cumpri-la, conforme consta em Mateus V, 17 (GROTIUS, 2004). 

Desenha-se um novo argumento, o sexto, com o exemplo do centurião 

Cornélio, que recebeu o Espírito Santo de Jesus Cristo e foi batizado em nome de 

Cristo pelo apóstolo Pedro. Ainda assim, não há registros de que ele tenha 

renunciado, por ordem de Pedro, ou se retirado do serviço militar. 

Na mesma linha, constrói Grotius (2004) outro argumento com a conversão 

de Sérgio Paulo, acentuando que não há qualquer indício de que ele tenha 

renunciado a seu emprego ou que tenha sido estimulado para que dele se demitisse. 

Paulo também é citado, para corroborar a tese exposta, em passagem que informa 

ao tribuno que os judeus tramavam armadilhas contra ele. Incontinenti, soldados lhe 

foram ofertados para sua proteção, o que não foi refutado por ele (GROTIUS, 2004). 

Interessante argumento se extrai com a menção feita aos impostos, no 

sentido de tratar-se de coisa honesta, que é necessária para a proteção das 

pessoas de bem e repressão dos maus.  E a paz das nações não pode ser mantida 
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sem armas, e estas sem soldo, o que não pode, por sua vez, ser pago sem 

impostos, com base em Tácito, referenciado por Grotius (2004). 

Igualmente, em Paulo, em uma passagem no livro dos Atos dos Apóstolos 

(XXV, 11), tem-se argumento favorável à existência lícita de certa espécie de 

conflito, como aquele contra culpados reunidos em grande número e armados. Mais 

especificamente, Paulo assim exprime: “Se prejudiquei alguém, se cometi algo que 

mereça a morte, não me furto de morrer” (GROTIUS, 2004, p.126). A partir disso, 

Grotius (2004) deduz que, ainda após a promulgação da lei evangélica, certos 

crimes há que a justiça tolera, ou exige que sejam punidos com a morte. 

Na profecia do Apocalipse (XVIII, 6), tem-se novo argumento, o qual 

pressupõe que certas guerras de pessoas piedosas são preditas em termos 

manifestamente aprobatórios   (GROTIUS, 2004). 

Com a premissa de que a lei de Cristo não destruiu a lei de Moisés senão o 

que separava os pagãos dos hebreus, Grotius (2004) delineia talvez o argumento 

mais forte, alicerçado na justiça e na beneficência. Assim, o autor narra:  

 

Quanto às coisas que são naturalmente honestas e reconhecidas como tais 
pelo consenso das nações bem disciplinadas, longe de tê-las abolido, ela as 
incluiu no preceito geral da prática da honestidade e da virtude (Filipenses 
IV, 8; I Coríntios XI, 13,14). Ora, as penas infligidas aos criminosos e as 
armas que rechaçam a injúria estão entre as coisas naturalmente louváveis. 
Estão ligadas a duas virtudes: a justiça e a beneficência (GROTIUS, 2004, 
p. 127).  

 

A obra ganha peso com referências aos argumentos tirados das Sagradas 

Escrituras, contrários aos anteriormente expostos, que, segundo Grotius (2004), são 

descritos para melhor julgamento das duas posições. Não é propósito desta tese tal 

descrição minuciosa, senão trazer a percepção retirada de trechos em que se deduz 

e se reforça, além do exame da existência do conflito, a necessidade de se buscar a 

pacificação pela mediação desde os primórdios e a construção literária que se 

tornou a base do direito internacional na temática dos conflitos. 

Com efeito, ao referenciar as Constitutiones de Clemente, Grotius (2004) 

realça trecho onde é citado que o cristão que tem um processo deve transigir, 

mesmo quando isso resulte para ele algum prejuízo. Ao retratar tal passagem, 

Grotius (2004) menciona que o que se diz ordinariamente das coisas morais 

encontra igualmente sua aplicação no “saber que elas não consistem um ponto de 

intransigência, mas que a seu modo têm alguma elasticidade” (p.131). Com isso, 
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temos uma das características que informam a mediação, no caso, a flexibilidade na 

construção criativa de soluções voltadas à pacificação.   

Tal assertiva ainda se fortalece no preceito trazido em Mateus V, 41: ”Se 

alguém te solicita caminhar com ele uma milha, acompanha-o por duas” (GROTIUS, 

2004, p. 131). Na visão de Grotius (2004), esse preceito significa que nas coisas que 

não nos devem importunar muito, não devemos clamar com rigor em defesa de 

nosso direito, mas ceder, ainda que um pouco além do que nos é pedido, a fim de 

que nossa paciência e benevolência se tornem conhecidas. Tal assertiva sugere 

apontar para a mediação, que tem como pilar a construção de soluções criativas que 

rompem o binômio ganhar e perder, em uma lógica que faz preponderar ganhos 

mútuos. 

E em pura sinergia com esse método, que implica a normalização dos 

conflitos como uma de suas ferramentas para reequilíbrio das partes envolvidas, 

Grotius (2004) alude ao ensinamento de Jesus Cristo, qual seja, o dever da 

paciência, aquela mais perfeita e a ser empregada em certas injúrias, às quais 

tampouco a justiça seria útil. São as injúrias que podemos tolerar. A paciência é 

praticada em seu grau máximo quando Cristo a ordena e, segundo Grotius (2004), 

para que não se objete a banalidade de que suportar uma antiga injúria é convidar a 

fazer uma nova, acrescenta que Cristo afirma que é melhor sofrer novo ultraje que 

rechaçar o primeiro. Isso porque não nos traz outro mal, exceto aquele que, por 

desatinos, colocamos em nossa imaginação.  

Grotius (2004) desenlaça um fio de argumentos contrários à posição que 

baliza a justiça do conflito, todos alicerçados sobre deveres do amor ao próximo, 

caridade, benevolência e paz, trazidos como componentes incompatíveis com o 

direito do conflito, uma vez que, afastados, dão lugar ao desejo desenfreado dos 

prazeres, avareza ou mesmo do poder. 

Mas, obtempera ele que os apóstolos imitaram a doçura de seu mestre e, a 

despeito disso, utilizaram a autoridade conferida por Deus para punir os maus, 

segundo I Coríntios IV, 21, 5; I Timóteo I, 20 (GROTIUS, 2004).  

E, quando se busca a melhor interpretação das Sagradas Escrituras, é 

habitual referenciar palavras dos antigos cristãos para legitimar a condenação aos 

conflitos. Tais palavras, no entanto, não refletem o sentimento público das igrejas, 

senão o sentimento particular de alguns cidadãos, como Orígenes e Tertuliano, que 

discordam entre si. Orígenes afirma que as guerras justas e regulares são aceitas e 
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dadas por Deus quando a necessidade assim exige. Tertuliano, por seu turno, hesita 

acerca da questão do serviço militar, questionando se os fiéis podem seguir a 

carreira das armas (GROTIUS, 2004). 

Grotius (2004) ainda observa que, muitas vezes, desabonavam os cristãos a 

carreira das armas em razão das circunstâncias da época em que autorizavam as 

guerras – aqui adotadas como conflitos –, receando tornarem-se culpados de certos 

atos a que a lei cristã se opunha. Acrescente-se a isso o fato de que, às vezes, os 

cristãos eram instados a combater contra seus compatriotas, o que para eles era um 

crime. 

Além disso, os cristãos dos primeiros tempos, realça Grotius (2004), tomavam 

conselhos divinos como regras rigorosas, como reflexo da busca da perfeição em 

seus feitos. Essas eram as observações tecidas pelo autor para resolver as 

objeções a ele feitas acerca da justiça do conflito. 

Parece estar na autoridade pública da Igreja, no consenso geral e no costume 

das épocas a confirmação que Grotius (2004) tanto busca no direito do conflito. 

Nessa linha, ressalta o autor que nunca foi recusado ao batismo ou separado da 

comunhão da Igreja aquele que se dedicava às armas. Muitos soldados que haviam 

sido vítimas de torturas e da morte em nome de Cristo receberam honrarias da Igreja 

semelhantes às de outros mártires (GROTIUS, 2004).  

Grotius (2004), no desatar os nós que revelam a justiça do conflito, reconhece 

que a bondade cristã foi a causa de interseções por súplicas para evitar a aplicação 

de castigos e pena capital. 

Com base nas referências da Sagrada Escritura, essa evolução associa a 

justiça do conflito àqueles que lutam pela virtude e piedade, dando exemplo de 

constância e paciência.  

Desatando os nós da justiça do conflito por diferentes períodos da história, e 

retornando ao passado para melhor compreender a dinâmica dos conflitos, podemos 

enxergar que, contemporaneamente, vivemos em uma cultura marcada pela 

violência. Num primeiro momento, seria difícil superar essa violência diante das 

próprias características psicológicas humanas e de um conjunto de forças naturais e 

sociais que convergem nesse sentido (BOFF, 2002). 

Segundo Boff (2002), é premente estabelecer a cultura da paz, porque as 

forças de destruição estão ameaçando o pacto social mínimo, além de toda a 

biosfera e a continuidade do projeto humano. 
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Somos seres sociais e cooperativos por essência, com capacidade de 

afetividade, compaixão, solidariedade e amor. Essas forças, de acordo com Boff 

(2002), urgem serem usadas para conduzir rumo mais benfazejo à história e conter 

a violência, como projeto pessoal e coletivo.  Na visão de Sêneca, a sociedade não 

pode subsistir senão pelo amor e pela proteção recíprocos das partes de que se 

constitui (GROTIUS, 2004). 

São muitas as razões que levam o homem aos conflitos. Einstein e Freud 

contribuíram de forma intensa para a sua boa compreensão. Isso se deu por meio 

de diálogos reproduzidos em cartas provenientes do ano de 1932, denominadas 

“Por que a Guerra” (FADISMA, 2005). E para alinharmos tais diálogos à ideia de 

conflito desenvolvida até então, adiante abordado na temática do direito ambiental 

internacional, também adotaremos a palavra conflito em substituição ao termo 

guerra. 

Dessa forma, estimulados pelo Instituto Internacional de Cooperação 

Intelectual, emanado da Sociedade das Nações, tais cartas descrevem o que 

Einstein tece a respeito de seus questionamentos e se seguem às argumentações 

lançadas por Freud, em um verdadeiro diálogo cultural de diferentes atores, que 

contribuem para a transformação de comportamentos em uma perspectiva universal 

e atemporal (FADISMA, 2005). 

A troca de correspondências entre Einstein e Freud, no ano de 1932, aborda 

a maneira de se evitar o conflito. Essas mensagens surgiram em meio à carnificina 

estabelecida pela guerra das trincheiras, que marcou a primeira Guerra Mundial 

(1914-1918). Ademais, havia forte presença de armas, como o gás mostarda, e o 

uso da aviação, além da forte crise econômica que se abateu sobre o capitalismo 

após a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. O diálogo de culturas que então se 

estabelece demonstra a interface entre direito e violência, em um arranjo de notas 

que evoluem em sinuosos movimentos, marcados por pontos e contrapontos que 

desafiam, inclusive, as sociedades atuais (FADISMA, 2005). 

A essa composição, por assim dizer, adicionam-se acordes intrigantes, 

marcados pela triste constatação de que os cinco maiores produtores e 

exportadores de armas bélicas do mundo integram a categoria de membros do 

Conselho de Segurança da ONU. 

Esses acordes são precedidos, num rápido instante, pela necessária 

contextualização da publicação referenciada e, no que atina às Grandes Guerras, à 
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diária guerra urbana. O texto busca alinhamento constante com o pensamento que 

evidencia um exagerado louvor ao desenvolvimento tecnológico trazido pelos 

conflitos. A massificação das armas de fogo, nessa perspectiva, sobressai-se, 

fortemente, aos danos incomensuráveis causados às pessoas, relegados a um 

plano periférico. 

Nesse movimento contrário à cultura da paz, Einstein apresenta seu propósito 

de intenções, por assim dizer, a Freud, com indagação que retrata profundas 

preocupações de sua mente: existe alguma forma de livrar a humanidade da 

ameaça de conflito? 

Einstein busca em Freud a sugestão de métodos educacionais existentes fora 

dos objetivos da política, para que, assim, os obstáculos eventualmente 

estabelecidos sejam afastados.  

Einstein sugere a Freud a criação de um organismo legislativo e judiciário 

para arbitrar todo conflito que surja entre as nações. Antevê, todavia, a possibilidade 

de fortes pressões extrajudiciais às decisões dos tribunais, tributada à fragilidade 

humana, além de uma grande dificuldade de materializar uma organização 

supranacional competente para emitir julgamentos de autoridade incontestável 

(FADISMA, 2005).   

Ato contínuo, Einstein desenvolve considerações acerca da necessidade de 

se obter a segurança internacional, para a qual envolve renúncia à soberania, de 

difícil concretização. E, nesse âmbito, elenca fatores que paralisam os esforços 

envidados para tanto, como o intenso desejo de poder e a existência de grupos 

mercenários que atuam na venda de armas para expansão de seus interesses 

pessoais. 

Nesse labirinto de desvalores, um segundo questionamento é, então, 

elaborado por Einstein, doravante voltado à dúvida do porquê da vontade da maioria 

(na verdade, a minoria dominante) prevalecer sobre a vontade daqueles que se 

resignam a sofrer com uma situação de conflito, ao que ele próprio responde: as 

escolas, a imprensa e até a Igreja, invariavelmente, estão sob o seu poderio 

(FADISMA, 2005).    

Outra questão desponta para Einstein e, certamente, a que suscitará em 

Freud maior aprofundamento e envolvimento com a teoria dos instintos, mais 

adiante examinada. Diz respeito ao porquê do homem encerrar dentro de si um 
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desejo de ódio e destruição que parece emergir em circunstâncias anormais, mas 

que o eleva à potência de psicose coletiva (FADISMA, 2005).   

Diante disso, Einstein encerra as questões por ele formuladas, lançando uma 

nova, a saber: é possível controlar a evolução da mente do homem, de modo a 

torná-lo à prova das psicoses do ódio e da destrutividade? Einstein, então, desafia 

Freud a apresentar o problema da paz mundial sob o enfoque das suas mais 

recentes descobertas (FADISMA, 2005).   

O que se desenvolve, a seguir, mediante a resposta de Freud, é um trabalho 

fascinante, que busca, ao mergulhar na psique da natureza humana, constatações e 

soluções para se explicar e, quiçá, afastar, ou, ao menos, desviar o ódio e o instinto 

destrutivo das pessoas. 

Ao contrário do referenciado na primeira etapa do projeto, do qual ousamos 

discordar, quando se menciona que os escritos de Freud são recheados de 

pessimismo, em que pulsa a morte, encontramos uma verdadeira valorização à vida, 

à sua proteção. Nesse cenário, o antagonismo nato dos elementos da teoria dos 

instintos atuam em mútua sinergia, por mais paradoxal que seja, em movimentos 

nunca antes desenvolvidos. Eis, doravante, as considerações de Freud. 

Primeiramente, Freud se surpreende com a escolha feita por Einstein, pois 

compreende que as questões postas são próprias de estadistas, distantes, assim, de 

seu ofício. 

Ao depois, no entanto, percebe o sentido filantrópico do tema, a proposta 

humanista que envolve as notas tocadas por Einstein, que compõem diferentes 

movimentos de uma sinfonia voltada para a pacificação.  

Dessa maneira, Freud concorda com a abordagem de Einstein, mas 

acrescenta outros ingredientes, de sorte a ampliar, com os seus conhecimentos, as 

ideias então lançadas. Parte, então, do que considera o ponto de partida das suas 

investigações: a relação entre o direito e o poder, que passa a designar como direito 

e violência. Destaca que direito e violência são antíteses, mas apresentam derivação 

recíproca. Por assim dizer, se retroalimentam (FADISMA, 2005).   

Os conflitos de interesses entre os seres humanos, justifica, são resolvidos 

pelo uso da violência. Com isso, Freud passa a explicar o desenvolvimento da horda 

humana expondo que, no início de tudo, a força muscular era soberana (violência 

bruta). Ao depois, ela vem a ser substituída pelo uso das armas e por aqueles que 

melhor as manejavam. Segue-se a violência apoiada no intelecto. Mas o objetivo da 
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luta ainda permanecia o mesmo. Esse caminho foi modificado no transcurso da 

evolução; segundo Freud, havia um caminho que se estendia da violência ao direito 

ou à lei (FADISMA, 2005).   

De acordo com Freud, tal caminho encontrava no lema “a união faz a força” 

sua maior expressão. Mais especificamente, nessa visão, a violência pode ser 

derrotada, de modo hábil, pela união. E o poder dos que assim se unem representa 

a lei, que se contrapõe à violência do indivíduo só. A lei passa a ser a força de uma 

comunidade, mas, ainda assim, a lei é violência (violência da comunidade), posto 

recair sobre qualquer indivíduo que lhe ofereça oposição (FADISMA, 2005).    

Freud, então, lança fios a suas argumentações ao tratar da estabilidade e 

durabilidade da união da maioria como elementos essenciais à mantença desse 

estado, por assim dizer, de equilíbrio social. A partir daí, a existência de 

regulamentos e instituição de autoridades, pela comunidade, torna-se conditio sine 

qua non para a sua permanência (FADISMA, 2005).   

Do reconhecimento dessa identidade de interesses surgem os vínculos 

emocionais entre aqueles que compõem o grupo, os quais envolvem, 

necessariamente, sentimentos comuns, que constituem a fonte de sua força. 

Ocorre que esse estado de equilíbrio é de permanência difícil devido à 

existência de elementos de força desigual, como o que há entre pais e filhos, 

homens e mulheres, o que sugere, nesse aspecto, a percepção da igualdade de 

gênero para alcance da pacificação. Por consequência, isso se reflete na justiça da 

comunidade, que passa a exprimir graus desiguais de poder.  

Segundo elucida Freud, há dois fatores que contribuem para certa inquietação 

quanto aos assuntos da lei, a saber: as tentativas dos detentores do poder se 

furtarem às proibições aplicáveis a todos; e a pressão exercida pelos oprimidos do 

grupo para a passagem da justiça desigual para a justiça igual para todos, o que 

demandaria, na lei, modificações realizadas nesse sentido (FADISMA, 2005).    

Mas as modificações na lei que permitem exteriorização por meios pacíficos 

parecem estar na transformação cultural dos membros da comunidade, a única 

capaz de trabalhar em direção oposta à da violência. 

Para Freud, e nesse ponto afinado com Einstein, os conflitos serão evitados 

se a humanidade estabelecer uma autoridade central, a quem será conferido o 

direito de arbitrar todos os conflitos de interesses, sendo certo que dois requisitos 
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devem estar presentes, quais sejam: a) a criação de uma instância suprema; b) a 

dotação de poder a essa instância assim estabelecida (FADISMA, 2005).   

Junto às reflexões anteriormente expostas, o presente diálogo ganha 

profundidade com a exposição da teoria dos instintos, tecida diante das 

ponderações realizadas por Einstein a respeito da facilidade que apresentam os 

homens de se inflamarem pelo ódio e conflito.  

Freud acredita na existência nata de um instinto dessa natureza, tendo 

estudado na psicologia suas manifestações, apresentadas, na visão dele, naquilo 

que consiste a teoria dos instintos (FADISMA, 2005).   

Dessa forma, os instintos humanos pertencem a dois grupos. O primeiro 

referente aos que preservam e unem. São os instintos eróticos (Eros, de Platão, em 

seu Symposium), ou designados como sexuais, mas com conceito ampliado de 

sexualidade. Os segundos, já se voltam à destruição e à morte. São os chamados 

instintos agressivos ou destrutivos. Na tentativa de Freud convencer Einstein, lança 

mão do conhecimento sobre física ao fazer um paralelo entre amor e ódio, atração e 

repulsão.  

Esses instintos estão amalgamados e conduzem, na visão de Freud, os 

fenômenos da vida em uma ação confluente e mútua. E, antevendo a necessidade 

de aprofundar o instinto destrutivo à Einstein, como forma de melhor contribuir para 

o desafio que lhe foi proposto, Freud passa a desenvolvê-lo (FADISMA, 2005). 

Nessa perspectiva, Freud afirma que tal instinto está em atividade em toda 

criatura viva. Ele representa o instinto de morte, posto que aniquila a vida. 

Contrapõe-se aos instintos eróticos, que representam a vontade de viver. 

O instinto da morte torna-se destrutivo quando é dirigido para fora, para 

objetos, com apoio de órgãos especiais. Segundo Freud, o organismo preserva a 

própria vida, destruindo uma vida alheia. Todavia, uma parte do instinto de morte, e 

isso se me afigura assustador, em princípio, continua atuante dentro do organismo, 

o que seria referenciado pelo desvio de agressividade para dentro. E, prossegue 

Freud, ao afirmar que, se esse processo avançar, será positivamente insano. Vale 

dizer que, voltando-se essas forças para a destruição do mundo externo, o 

organismo se aliviará e o efeito deve ser benéfico. Quer Freud significar, com isso, 

que tais considerações serviriam de justificação biológica para todos os impulsos 

condenáveis e perigosos cujos os quais lutamos (FADISMA, 2005). 
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Pode parecer insano, e, segundo Freud o é, mas, muito embora seja em vão 

eliminar as tendências agressivas dos homens, é possível o desvio delas se as 

elevarmos num grau tal que não necessitem encontrar expressão na guerra. 

De fato, a teoria mitológica dos instintos nos auxilia a encontrar a fórmula para 

métodos indiretos de combater o conflito. E faz isso com a presença do Eros, o 

antagonista natural dele, com base na seguinte premissa: “tudo o que favorece o 

estreitamento dos vínculos emocionais entre os homens deve atuar contra a guerra” 

(FADISMA, 2005, p. 42). Transportando-se isso para a tese que lançamos, tudo o 

que favorece o estreitamento dos vínculos emocionais entre os homens deve atuar 

contra a permanência do conflito.  

Esses vínculos podem ser de dois tipos: o amor (relações semelhantes aos 

referentes a um objeto amado), sem conotação sexual, e a identificação, que 

constitui o pilar sobre o qual se apoia a sociedade humana, posto que implica no 

compartilhamento de interesses. 

Após dissertar sobre tais fórmulas de combate indireto à propensão ao 

conflito, Freud passa a realizar indagação que parece, num primeiro momento, atuar 

como uma montanha russa de sensações, que nos põe em dúvida acerca da 

eficiência do Eros, aproximando-se, num pincelar rápido de cores, daqueles que 

defendem o conflito. Eis a questão: porque as pessoas se revoltam contra o conflito? 

Por que não o aceitamos como uma de tantas calamidades da vida? Ele próprio 

responde: porque toda pessoa tem o direito à própria vida. Nessa visão, a 

permanência do conflito põe fim a vidas ávidas de esperanças, compele os homens 

a matar outros e tudo destrói. 

De fato, após Freud envolver-se em um labirinto de ideias que sugerem 

aparente antagonismo, admite que nos rebelamos contra o conflito porque não 

podemos fazer outra coisa. Somos pacifistas, por assim dizer, possuímos um 

atavismo que nos é intrínseco. 

O processo de evolução cultural pelo qual passamos justifica as modificações 

psíquicas que acompanham o processo de civilização, e isso implica um progressivo 

deslocamento dos fins instintivos e numa limitação imposta aos impulsos instintivos. 

O fato é que, em uma visão freudiana, tudo o que estimula o crescimento da 

civilização opera simultaneamente contra a permanência do conflito (FADISMA, 

2005). 
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Com essa visão, reforça-se a tese segundo a qual a paz estabelece-se como 

base para alcançar a proteção ambiental relacionada ao desenvolvimento 

sustentável, junto à participação das mulheres, adiante expressada. Se de um lado, 

na visão de Grotius (2004), o conflito é justo, de outro, devemos, em cooperação 

mútua, engajar esforços para alçarmos voos em direção à pacificação, como parte 

de um projeto humano que tem como base vínculos emocionais apoiados no amor e 

na identificação de todas as pessoas. Isso implica, por seu turno, compartilhamento 

de interesses. O estreitamento de tais vínculos, com efeito, se alinharão em direção 

contrária à permanência dos conflitos ambientais pelo simples fato de que toda 

pessoa, segundo enfoque freudiano, tem direito à própria vida. Nesse passo, a teoria 

da equidade intergeracional, já desenvolvida por Edith Brown Weiss, tem total 

alinhamento com essa visão, pois preconiza a vida das futuras gerações com o 

desenvolvimento de práticas atuais que implicam a própria sobrevivência humana. 

E a mediação, como doravante se examinará, tem aderência com tais 

propósitos, posto que se propõe a desviar as tendências agressivas das pessoas 

que influenciam a intensificação dos conflitos ambientais a fim de não encontrar 

expressão neles. A mediação, dessarte, atua com todos os atores envolvidos, 

fazendo-os se sentir parte de um projeto humano que tem por pilar a sua própria 

sobrevivência. Esse método se dá por meio de estratégias que permitem a eles 

desenvolver uma consciência crítica das propostas que integrarão o processo de 

tomada de decisões. Processo esse que implica prática social global cuja relação é 

indissociável à participação das mulheres como líderes, capazes de provocar um 

despertar de todos na transformação de comportamentos ambientais. 

  Parafraseando Freud, tudo que estimula o desenvolvimento sustentável opera 

contra a permanência dos conflitos. 

 

3.2  Conflitos Ambientais Internacionais  

  

Segundo destaca Carson (2010), a história da vida na Terra foi marcada por 

uma interação entre os seres vivos e seu ambiente. Nessa lógica, a forma física e os 

hábitos da vegetação e da vida animal terrestre foram sendo moldados pelo meio 

ambiente, em grande parte. No século XX, a vida passou a modificar, na prática, seu 

ambiente quando uma das espécies, o ser humano, começou a atuar com poder 

significativo na natureza do seu mundo. 
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Esse poder, ao longo do século anterior, agigantou-se e mudou de caráter, 

constituindo a contaminação do ar, do solo, dos rios e dos mares, com materiais 

perigosos e até letais, marca cruel dos ataques do ser humano. 

A poluição, em grande parte, é irrecuperável e irreversível, não apenas no 

mundo que deve suportar a vida, mas nos tecidos vivos.  A contaminação passa a 

ser universal e os produtos químicos, muitas vezes de difícil identificação,  tornam-se 

os responsáveis pelas radiações que alteram a própria natureza do mundo. Segundo 

exemplifica Carson (2010, p. 22):  

 

[...] o estrôncio 90, liberado por explosões nucleares no ar, chega ao solo 
com a chuva ou se precipita como resíduo, infiltrando-se na terra, 
penetrando nas ervas, no milho ou no trigo que ali crescem e, com o tempo, 
alojam-se nos ossos dos seres humanos, lá permanecendo até sua morte.  
 

E assim o ser humano vai destruindo o que, em milênios, a vida ajustou no 

meio ambiente, tendo no tempo seu ingrediente essencial. No mundo moderno, não 

há tempo.  

 

As substâncias químicas às quais se exige que a vida se ajuste não são 
mais somente o cálcio, a sílica, o cobre e todos os demais minerais lavados 
das rochas e carregados pelos rios até o mar: são as criações sintéticas da 
mente inventiva do ser humano, preparadas em seus laboratórios e sem 
equivalentes na natureza (CARSON, 2000, p. 23). 
 

Seria necessário o tempo de vida de várias gerações para esse ajuste, ou seja, o 

ajuste das substâncias químicas à natureza, e mesmo se isso fosse possível, novas 

substâncias saem dos laboratórios desenfreadamente, o que impediria esse ajuste. 

Só nos Estados Unidos, nos idos do ano de 1962, quase quinhentas substâncias 

químicas entram, totalmente fora dos limites da experiência biológica, em uso 

anualmente (CARSON, 2010). 

Atualmente, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera impõe-nos, 

novamente, desafios que apontam para esse ajuste. Atingiu-se o índice de 410 

partes por milhão (ppm), de acordo com dados da NOAA. É o chamado efeito estufa, 

que trará custos enormes se as emissões de dióxido de carbono se mantiverem com 

o perfil atual. A atmosfera poderia atingir um estado não enfrentado em 50 milhões 

de anos. “As sociedades podem não estar preparadas para pagar o alto preço de 

limpar no futuro a sujeira feita no passado e no presente” (ALVES, 2017, n.p.). 
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Segundo aponta Alves (2017), nos 800 mil anos anteriores à Revolução 

Industrial e Energética, a concentração de CO2 estava abaixo de 280 ppm. Em 

1860, a concentração atingiu 290 ppm., com base nas medições realizadas no 

estudo do gelo. E, em 1900, alcançou 295 ppm. Em 1920 chegou a 300 pp, 

atingindo 310 pp em 1950 (ALVES, 2017). Os anos de 2014, 2015 e 2016 foram os 

mais quentes já registrados e sugerem novos recordes futuros de aquecimento. 

Neste século, há crescente clamor para a proteção ambiental, fundada em 

razões antropocêntricas ou ecocêntricas. A proteção ambiental internacional pode 

ser dividida em quatro fases. A primeira, do fim do século XIX ao final da Segunda 

Guerra Mundial. A segunda, de 1945 a 1972. A terceira, da Conferência de 

Estocolmo, de 1972, à Conferência do Rio, de 1992, e a quarta fase, da Conferência 

do Rio 92 até os dias atuais (COSTA, 2016). Com efeito, no primeiro estágio, as 

regras internacionais tinham preocupações especiais na proteção da fauna e flora, 

além da abordagem antropocêntrica e utilitária. No segundo estágio, por seu turno, a 

criação das Nações Unidas e suas agências especializadas promoveram conflitos 

direta ou indiretamente relacionados à proteção ambiental. A Conferência de 

Estocolmo marca o terceiro estágio, evidenciando o tema do meio ambiente 

humano, cuja ocasião sucedia a Declaração dos EUA sobre o ambiente e a 

aprovação do Plano de Ação Ambiental, além do lançamento do programa ambiental 

das Nações Unidas (UNEP). Na Rio 92, que marca o início da quarta fase, propõe-

se uma nova definição formal de desenvolvimento sustentável. 

As causas dos conflitos são múltiplas e complexas: as tensões fronteiriças e 

interétnicas, a exclusão social e as lutas pelo controle dos recursos naturais, entre 

outras. Sabemos que os tecidos sociais, uma vez rotos, podem demorar várias 

gerações para se recompor. Sabemos também que com uma pequena parte dos 

fundos que se gasta anualmente em armas de guerra pode-se estabelecer 

mecanismos de consulta e consenso que diminuam a possibilidade de morte e 

destruição. Por mais simples que pareça, trata-se de ver os sinais insipientes de um 

conflito violento e tentar chegar a tempo.  

  Cerca de 40% dos conflitos internos atuais nos últimos 60 anos estão 

relacionados ao aproveitamento dos recursos naturais, sejam de alto valor, como 

madeira, diamantes, ouro e petróleo, ou os escassos, como a terra fértil e a água, 

segundo declara o Programa da ONU para o Meio Ambiente (PNUMA) (ONUBR, 

2014).  
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E é nesse contexto que se colocam os conflitos ambientais, que podem ser 

conceituados como a disputa social que ocorre quando alguém tem determinada 

pretensão em fazer uso de certo recurso natural e o outro cria uma barreira, de 

modo a impedir ou de regulamentar essa conduta. Eles podem ser divididos em dois 

tipos: a) conflitos de uso, nos quais ocorre a disputa entre particulares, ou de 

particulares com o poder público, que têm intuito de fazer uso de certo bem ou 

recurso do meio ambiente; b) conflitos entre empreendedores, tanto públicos quanto 

privados, que têm como objetivo a exploração dos recursos ambientais com a 

comunidade, que, por sua vez, visa à preservação ou a sua conservação 

(ERNANDORENA, 2012). 

Mas os conflitos não devem ser vistos de modo negativo. Lund (1999) 

reconhece que os conflitos sociais são comuns e até desejáveis. Para ele, a maneira 

de encontrar soluções em uma sociedade democrática parte da contraposição de 

pontos de vista de diferentes setores, que, ao final, se enfrentam e debatem suas 

posturas para tomar a decisão mais acertada frente a qualquer assunto público.  

Neste ponto, Lund (1999) faz uma diferença importante entre conflito e 

violência. O que se pretende evitar é o escalonamento do conflito a um ponto onde 

se utilize qualquer tipo de agressão, seja verbal ou física. Durante as fases de paz 

durável, paz estável e paz instável, entra a diplomacia preventiva e seus diferentes 

métodos para evitar qualquer tipo de violência. A análise de Lund (1999) confirma 

assim o conceito adotado pela ONU para aplicação dessa forma de diplomacia, 

porque esta busca tomar medidas para evitar o surgimento das controvérsias. 

Diante desse complexo contexto que se desenha, associado à magnitude 

transnacional das causas e efeitos dos problemas ambientais, demanda-se que a 

proteção do meio ambiente passe a integrar a preocupação dos Estados, 

organizações e instituições internacionais governamentais e não governamentais, 

além da própria sociedade civil, a fim de que alcancemos sociedades mais 

resilientes e prósperas. 

E para atender a essa delicada e difícil relação da sociedade pós-moderna, o 

direito ambiental mostra-se consentâneo, considerando-se que constitui um dos 

ramos mais recentes do regramento jurídico internacional. A capacidade que 

apresenta de aglutinar uma normativa cada vez mais ampla, diversificada e 

complexa, tem sido decisiva para tal aderência (KISS, 2005). 
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De fato, o direito internacional ambiental, dadas as peculiaridades de seu 

objeto, o meio ambiente, possui características singulares no que se relaciona à sua 

fisionomia jurídica, como funcionalidade, multidimensionalidade, participação de 

atores não estatais, ampla presença de soft law na proteção de interesses gerais 

(RUIZ, 2014). 

Sensíveis à gravidade dos problemas que afetam o meio ambiente comum, os 

Estados têm exercido uma percepção voltada à necessidade de cooperar em busca 

de soluções. Segundo destaca Ruiz (2014), três são os fatores que põem em 

evidência a internacionalização dos problemas ambientais e a necessidade de 

cooperação em direção às resoluções correspondentes, a saber: a contaminação 

transfronteiriça, a exportação dos riscos ou mundialização dos problemas ambientais 

e a crescente globalização do sistema econômico.  

Nessa perspectiva, e visando equacionar tais questões internacionais, a 

cooperação se põe com novel espírito. Constituindo um dos primeiros princípios do 

direito ambiental internacional, foi proclamada na Declaração de Estocolmo, de 

1972, em seu princípio 22, e na Declaração do Rio, cujo artigo 24 assim estabelece: 

“todos os países, grandes e pequenos, devem ocupar-se com espírito de 

cooperação e em pé de igualdade com as questões internacionais relativas a 

proteção e melhoramento do meio ambiente” (ONU, 1992, n.p.). 

E, para a eficiência no processo de cooperação internacional, a ampliação 

dos atores envolvidos é sua conditio sine qua non. Nessa ótica, não basta a atuação 

dos Estados, isoladamente, constitui nota marcante a participação concertada das 

ONG’s, que passam progressivamente a adquirir status e integrar os processos de 

elaboração e aplicação do direito internacional do meio ambiente (KISS, 2005). 

Na mesma intensidade, verifica-se sensível crescimento da participação das 

pessoas nas questões ambientais, em decorrência do processo de fortalecimento do 

direito de acesso à informação. 

Todavia, o insuficiente grau de cumprimento das normas provenientes do 

direito ambiental internacional tem sido um obstáculo à concretização dessa ação 

concertada. Segundo Ruiz (2014, p. 90), essa situação “resulta da falta de 

instituições capazes de assegurar uma governança multilateral”. Atualmente, o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), criado pela 
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Conferência de Estocolmo, de 1972, é o organismo que se ocupa dessa questão20, 

tendo, como função importante, entre outras, promover a cooperação internacional 

no âmbito do meio ambiente e recomendar políticas nessa matéria (RUIZ, 2014). 

A integração dos princípios da cooperação, da vedação do uso da força para 

solução de litígios, em matéria ambiental, juntamente com o fortalecimento da 

mediação de conflitos ambientais – tendo como marco a atuação das mulheres 

como líderes desses processos –, aponta para a construção e a consolidação da 

paz ambiental. Além disso, esse fato intenta materializar a aplicação do Princípio 26 

da Declaração de Estocolmo, que estabelece o dever dos Estados esforçarem-se 

para chegar a um acordo, junto aos órgãos internacionais pertinentes, sob a 

eliminação e a destruição completa das armas nucleares. 

No tópico seguinte, examinamos como a atuação das mulheres acerca das 

questões ambientais e sua inserção nos processos de pacificação podem contribuir 

para o alcance da outridade ambiental, por assim dizer. 

 

3.3  A Atuação das Mulheres nos Processos de Paz e Meio Ambiente nas 

Resoluções do Conselho de Segurança da ONU 

 

A paz é possível entre seres humanos que seguem a máxima de fazer ao 

próximo aquilo que fariam para si próprios, como reflexo de sua conduta (BRATH, 

1916). E as mulheres são capazes de concretizá-la pela percepção que têm acerca 

da existência e vida da alma como fato científico incontestável (BRATH, 1916).   

As nobres mulheres da história são todas criadoras ou disseminadoras de 

vida, por assim dizer. Como mães, ou governantes, santas ou desumanas, as 

mulheres deixaram sua marca. Seja uma Saint Geneviève salvando Paris; uma 

Joana D’Arc salvando a França; uma Florence Nightingale salvando um exército; 

uma Elizabeth Fry salvando os prisioneiros do desespero (BRATH, 1916); ou, ainda, 

a britânica Claire Hollingworth, veterana de guerra que notabilizou-se pelo furo de 

reportagem da invasão nazista à Polônia, em 1939, que deu início à Segunda 

Guerra Mundial; Bertha Lutz,  diplomata e cientista brasileira, que garantiu a menção 

à igualdade de gênero na Carta da ONU, em 1945;  Simone Veil, sobrevivente do 

holocausto e ícone da luta pelos direitos das mulheres e primeira presidenta do 

                                                           
20  O PNUMA foi criado pela Assembleia Geral da ONU como órgão subsidiário e constitui o principal 

órgão das Nações Unidas no âmbito do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 
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Parlamento Europeu, ou, quem sabe, uma empregada doméstica ou uma enfermeira 

num hospital militar – cada uma salva e dirige, por assim dizer,  a vida, fazendo uso 

de suas funções físicas mais humildes ou de suas funções espirituais mais altas. As 

mulheres também estão presentes no processo de abertura do comércio, nas 

indústrias de trabalho intensivo. Elas são mais vulneráveis aos efeitos negativos da 

liberalização do comércio e menos capazes de se beneficiar dos efeitos positivos. 

Isso tem exigido a criação de estratégias de desenvolvimento que incluam 

dimensões de gênero, conforme conclusão e recomendações do Cape Town 

Workshop, organizado pela UNCTAD (NORDAS, 2003). As indústrias encontram 

uma relação positiva entre a expansão do comércio e a participação das mulheres 

na força de trabalho (NORDAS, 2003).  As forças da vida, na tese que lançamos, 

não se fixa apenas no papel de mãe, mas se insere numa lógica maior, em que a 

intuição e a percepção inatas dirigem-se à construção dos corpos da humanidade, 

de forma flexível na solução criativa de conflitos – diferentemente dos homens, que 

são positivistas e atuam no chamado plano vertical –, contribuindo, de forma 

eficiente, nos resultados (WEISS, 2015).  

  E as mulheres, nas diversas funções que exercem, têm papel decisivo para 

atuarem como desencadeadoras da paz, a fim de que ela prevaleça sobre as causas 

dos conflitos.  Nas gerações atuais, contribuir com a cooperação internacional, ao 

lado de outros atores, por meio de soluções criativas nos processos de mediação de 

conflitos ambientais, implica preservação das gerações vindouras. 

Sob essa perspectiva, e mediante um diálogo construtivo e participativo, há 

espaço para a criação da cultura da paz social, que resulta de um processo de 

transformação social que preserva o futuro de forma sustentável.  

Muitos avanços foram conquistados, mas há ainda tanta coisa a se fazer em 

torno da concreta participação das mulheres na manutenção e construção dos 

processos de paz, na sociedade que passou da modernidade para a pós-

modernidade, em verdadeira crise ambiental, que nos provoca a participar de um 

encontro de seres e saberes com novo significado, sobretudo com novo pensamento 

humano voltado para o sentido de vida. 

Dessa forma, as qualidades naturais humanas podem ser dirigidas para o 

bem e alcance da paz. E as mulheres podem direcioná-las com sabedoria. Elas têm 

mãos suficientemente habilidosas, mentes astuciosas e corações bons para 

empreender tal mudança. O melhor dos homens não pode fazer isso sozinho, 



130 
 

porque os métodos políticos, econômicos e legais sempre menosprezam a “natureza 

humana” como sendo irreversivelmente egoísta (BRATH, 1916). E para a atuação 

plena das mulheres é importante o rompimento da alteridade absoluta que impregna 

a relação existente entre homens e mulheres. Isso permite que as mulheres se 

lancem em um retorno a si mesmas capaz de gerar superação e estabelecer 

escolhas voltadas à sua inserção como sujeitos das relações ambientais. Tais 

relações são marcadas por uma complexidade que transcende noções espaciais e 

temporais e não admitem fronteiras. E são as fronteiras internas de opressão que 

devem ser rompidas e transcendidas pelas mulheres, estabelecendo um novo 

paradigma nas relações humanas. Paradigma esse que precisa estar assentado em 

um novo recomeço, em que a própria mulher se reconheça como essencial na 

solução criativa dos conflitos ambientais. 

Com esse recorte, doravante passaremos a examinar as resoluções do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, que reconhecem o papel importante 

das mulheres nos esforços de construção da paz e enfatizam a mediação como 

ferramenta adequada na seara ambiental, dando ênfase especial a de número 

1325/2000, considerada o núcleo e a base em torno das quais as demais surgiram. 

Trataremos das demais resoluções editadas pelo Conselho de Segurança das 

Nações Unidas que influenciaram o aumento da participação das mulheres na 

mediação e que buscam preencher as lacunas e avançar os objetivos da Resolução 

nº 1325/2000, ainda que abordem, também, a violência sexual21.  

Com esse recorte, o Conselho de Segurança da ONU, na Resolução nº 1325, 

adotada em 31 de outubro de 2000, e nas demais que se seguiram, corroborado 

pelos relatórios concernentes ao meio ambiente, à paz, segurança e violência sexual 

em conflito, reconhece o papel importante das mulheres nos esforços de construção 

da paz. 

A importância da referida resolução se dá em razão do reconhecimento da 

vulnerabilidade das mulheres e pelo fato de se referir à existência do impacto 

desproporcional de conflitos armados sobre as mulheres e crianças. Ademais, 

simultaneamente, também reconhece que elas são agentes ativos cujo papel de 

                                                           
21 A violência sexual, em si mesma, não guarda pertinência direta com o objeto da tese que 

lançamos, embora reconheçamos, até certo ponto, a repercussão dela como causa da redução da 
participação das mulheres na tomada de decisões políticas. 
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destaque é o de prevenir e solucionar conflitos e contribuir na construção e 

manutenção da paz (ONU, 2014a). 

Várias cláusulas da Resolução nº 1325/2000 cuidaram do papel das mulheres 

e da questão do gênero nas negociações e acordos de paz, em especial o parágrafo 

oitavo, que estabelece que todos os agentes envolvidos na negociação e 

implantação dos acordos de paz adotem uma perspectiva de gênero, incluindo as 

necessidades específicas das mulheres e meninas durante a repatriação e o 

reassentamento, além da reabilitação, reintegração e reconstrução pós-conflito. O 

parágrafo oitavo também estabelece medidas que apoiam iniciativas de paz das 

mulheres em locais e processos internos para a resolução de conflitos, e que 

envolvem mulheres em todos os mecanismos de implantação dos acordos de paz.  

Por fim, estipula medidas que asseguram a proteção e o respeito aos direitos 

humanos das mulheres e meninas, particularmente quando estão relacionados com 

a Constituição, o sistema eleitoral, a polícia e o Judiciário (ONU, 2000b). 

O envolvimento sugerido no parágrafo oitavo permite a transformação das 

instituições, das estruturas e dos relacionamentos com a sociedade, e pode afirmar 

a igualdade de gênero nos planos constitucional, judicial, legislativo, especialmente, 

em estreita sintonia com as necessidades provenientes de situações peculiares do 

pós-conflito. Essas necessidades implicam um olhar voltado à reinserção e 

reintegração social das partes envolvidas e se adaptam a sua nova realidade, 

marcada por rupturas que demandam a construção de pontes de diálogo e apontam 

para a mediação liderada por mulheres como agentes ativos desse processo.    

A implementação da Resolução nº 1325 é perceptível em algumas ações 

realizadas pelos Estados. Com efeito, em junho de 2012, 37 Estados haviam 

adotado o Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança (ONU, 2014a). 

Buscando concreta efetividade desse plano, o Comitê para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher determinou que os Estados 

observassem em seus relatórios as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, 

incluindo o monitoramento de sua implementação, uma vez que todas as áreas de 

preocupação expressas na Resolução refletem o que está contido na Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, 

especialmente no âmbito da violência sexual relacionada aos conflitos (ONU, 

2012d). 
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Como consequência, isso se reflete no acesso tímido das mulheres à justiça, 

no poder de decisões e nos serviços (ONU, 2014a).  

Nessa linha, encontram-se os relatórios anteriores do secretário-geral, que 

reforçam os desafios e obstáculos quanto à participação significativa das mulheres 

nos processos de paz. Tudo isso vem ao encontro das recomendações 

compreensivas e planos de ação dirigidos às agências das Nações Unidas, em 

cooperação com outros atores interessados, a fim de melhor enfrentarem tais 

desafios (ONU, 2014a). 

A referência relacionada aos acordos de paz realizada pela Resolução é uma 

resposta à proliferação desses acordos após a Guerra Fria; é um mecanismo para 

pôr fim ao conflito social violento e estabelecer uma política como alternativa. Nesse 

sentido, a menção às mulheres nos textos dos acordos de paz constitui ponto de 

partida para se alcançar outros ganhos políticos, legais e sociais (BELL; 

O’ROURKE, 2011).  

De um modo geral, os documentos nesses processos incluem acordos de 

cessar-fogo e de pré-negociação; acordos de estrutura, que estabelecem os arranjos 

para resolver o conflito concretamente e acordos de implantação, que abordam a 

implantação do acordo de estrutura (BELL; O’ROURKE, 2011). 

As referências às mulheres revela a importância da paz nos três estágios 

mencionados. A título de exemplo, nos acordos de estrutura e de implantação de 

paz, a menção às mulheres é, em geral, significativa em estratégias de 

estabelecimento da paz pós-guerra. Os acordos de paz devem garantir a 

implantação de suas cláusulas, porque, na prática, as questões não mencionadas 

tendem a ser de difícil priorização, como as relativas ao gênero (BELL; O’ROURKE, 

2011). 

Nessa perspectiva, a inclusão de questões relacionadas à situação das 

mulheres nos textos de acordos de paz tem grande significado não apenas para as 

estratégias de estabelecimento da paz, mas pela futura inserção delas na própria 

ordem política e legal, operando como “mapas de força”. Tais “mapas” revelam como 

a força será mantida e exercida entre o corpo político e suas instituições. 

Os acordos de paz são importantes, porquanto, além de formalizarem 

prioridades políticas, articulam as aspirações políticas de uma nação e sua natureza 

duradoura (BELL; O’ROURKE, 2011). No entanto, devem contar com a participação 

das mulheres, especialmente naqueles em que há concessões negociadas em 
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segredo por elites políticas e militares, compostas, contraditoriamente, por homens. 

Para Bell e O’Rourke (2011), isso pode levantar dúvidas sobre as cláusulas capazes 

de gerar mudanças para mulheres. Questiona-se se essas cláusulas podem ser 

normativamente impulsionadas para acordos produzidos em contextos que não 

permitem nem o seu envolvimento nem uma consulta pública mais ampla ou 

democrática. Do mesmo modo que exigir a participação de mulheres nos processos 

de negociações pode ter pouco efeito na abordagem de como as prioridades dos 

acordos de paz são definidas ou como a paz é conceituada. Ainda que haja 

concessões para a inserção de cláusulas fortes de gênero, é possível que a relação 

entre o texto do acordo de paz, a implantação de suas cláusulas e a paz duradoura 

permaneça, em grande parte, desconhecida e contestada. 

Todas essas questões apontam para a importância de se mensurar o impacto 

da Resolução nº 1325 do Conselho de Segurança sobre os textos de acordos de paz 

e avaliar se e como quaisquer referências às mulheres nos acordos de paz vêm 

sendo implantadas. 

Com base nesse olhar, tem importância ímpar para esta tese o apontamento 

de dados da pesquisa realizada pelo HD Centre22, que utiliza documentação 

contínua de acordos de paz desde o ano de 1990, registrando seus nomes e 

classificando seu conteúdo num banco de dados que inclui 585 acordos de paz em 

102 processos de paz23. 

Assim é que, na pesquisa em comento, os textos de acordos de paz foram 

analisados, e as cláusulas que fazem referência explícita às mulheres, codificadas. 

Também, qualquer menção ao “gênero”, como “equilíbrio de gênero” ou 

sensibilidade ao “gênero” ou “violência vinculada ao gênero”, mereceu registro. 

Igualmente, referências específicas às “viúvas” ou “garotas” e à “violência sexual”, às 

                                                           
22  O Centro de Diálogo Humanitário (HD Centre) é uma organização de mediação independente, 

dedicada a auxiliar a melhoria da resposta global ao conflito armado, por meio da mediação entre 
partes em conflito e fornecendo apoio à comunidade de mediação mais ampla. Sob a forma de 
artigos que integram uma série com o nome de Opinião, o Centro publica os resultados das 
pesquisas com apoio de cinco profissionais e analistas comissionados de ponta nas áreas de 
mediação e pacificação, relações de gênero, processos de paz e segurança internacionais. A série 
em questão marca o 10º aniversário da Resolução nº. 1325 do Conselho de Segurança da ONU, 
que produziu parte do projeto do Centro, ‘Mulheres à Mesa; Ásia Pacífico”, que reúne mulheres de 
alto nível ativas no processo de pacificação na região do Pacífico Asiático, para identificar e aplicar 
estratégias para melhorar a contribuição e participação das mulheres nos processos de paz 
(BELL;O’ROURKE, 2011) 

23   Para maior aprofundamento e consulta do piloto do banco de dados, veja: 
<www.peaceagreement.ulster.ac.uk/>. 
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formas de “violência sexual”, como estupro – embora certa controvérsia a respeito24, 

foram codificadas como referências às mulheres. Essas menções também foram 

incluídas nos acordos de paz que referenciavam instrumentos legais internacionais 

que abordam especificamente mulheres, como a Convenção contra a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher e a Convenção sobre a 

Nacionalidade das Mulheres Casadas, de 1957. 

Num primeiro momento, a pesquisa registrou separadamente os casos em 

que a ONU estava envolvida como terceira entidade no acordo de paz. Nessa linha, 

o envolvimento da ONU foi definido usando-se como base o texto do acordo e 

documentando se ela, uma agência ou seus representantes, foi caracterizada como 

terceira entidade ou signatária, mediadora ou facilitadora, observadora, testemunha 

ou negociadora do acordo.  

Em uma avaliação quantitativa das referências às mulheres em acordos de 

paz, constatou-se que apenas 16% desses acordos contêm referências às mulheres, 

mas elas aumentaram significativamente desde a aprovação da Resolução nº 1325 

do Conselho de Segurança (de 11 para 27% dos acordos). Tal aumento é 

expressivo nos acordos em que a ONU teve papel de terceira entidade (de 4 a 12%) 

do que nos acordos em que a ONU não teve esse papel (de 7 a 14%). 

Todavia, tanto antes quanto após a resolução em comento, referências às 

mulheres são mais prováveis naqueles acordos em que a ONU não aparece como 

uma terceira entidade, o que leva a crer que tais acordos tinham uma probabilidade 

menor de fazer referência às mulheres antes da Resolução. 

O presente estudo envolveu 585 acordos de paz assinados entre 1º de janeiro 

de 1990 e 1º de maio de 2010. Isso envolveu 529 acordos focados em conflitos e 

partes intraestatais, 34 acordos focados principalmente em conflitos e partes 

interestaduais e 22 acordos regionais onde os agentes regionais abordaram as 

dimensões externas como um conflito primariamente intraestatal. Nesse período, 

399 desses acordos (68%) foram assinados antes da Resolução nº 1325, e 186 

(32%) dos acordos, após a Resolução. Tais acordos ocorreram em 102 processos, 

                                                           
24  As medidas que lidam com violência sexual e estupro, nos acordos, não serão mencionadas, uma 

vez que não guardam pertinência direta com a tese que lançamos. Assim também as que cuidam 
de exclusão da violência sexual contra as mulheres e meninas das cláusulas de anistia. 
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dos quais 82 (80%) estavam em prática em momento anterior à Resolução e 44 

estavam em prática após esta (43%)25. 

Em relação aos acordos de paz cuja referência às mulheres teve como marco 

o período anterior e posterior à Resolução nº 1325, o estudo concluiu que, antes da 

Resolução, 42 referências foram feitas, o que corresponde a 11%, sendo certo o 

registro de 26 processos com acordos de paz que envolviam mulheres, alcançando 

32%. Após a Resolução, 50 referências às mulheres em acordos de paz foram 

feitas, o que corresponde a 27%. Já o número de processos nesse período refere-se 

a 40 (39%). 

Nota-se um aumento significativo nas referências às mulheres nos acordos de 

paz após a Resolução nº 1325. 

Nos acordos de paz em que a ONU teve ou não papel de terceira entidade, e 

tendo como base o momento anterior ou posterior à Resolução, o estudo concluiu 

que, quando atuou como terceira entidade, e em momento anterior à Resolução, 

houve 130 (30%) acordos de paz sem referência às mulheres, sendo que 16 

subconjuntos de acordos mencionaram mulheres (4%) nesse período. Em contraste 

com esses dados, e levando em conta a ausência de atuação da ONU como terceira 

entidade, houve 269 acordos de paz (67%) e 26 (7%) subconjuntos de acordos 

mencionando mulheres. 

Já em momento posterior à Resolução, o estudo concluiu que 66 (36%) 

acordos foram celebrados, sendo 24 (12%) deles correspondentes ao subconjunto 

de acordos que menciona mulheres – nos casos em que a ONU exerceu papel de 

terceira entidade. Nesse período, e levando em conta a ausência de papel de 

terceira entidade da ONU, 120 (65%) acordos foram entabulados, resultando em 

apenas 26 (14%) subconjuntos de acordos que faziam menção às mulheres. 

Esses resultados indicam que as referências às mulheres após a Resolução 

nº 1325 foram mais marcantes nos processos em que a ONU atuou como terceira 

entidade, o que merece compreensão em um contexto em que os acordos anteriores 

à Resolução envolvendo a ONU como terceira entidade eram menos prováveis de 

fazer referências às mulheres, ao contrário dos acordos em que a ONU não era 

mencionada como terceira entidade. Segundo o estudo, o aumento mais expressivo 

do envolvimento da ONU nos acordos de paz deve ser interpretado à luz do fato de 

                                                           
25  Dos 44, 24 são processos que começaram antes da Resolução nº 1325 e prosseguiram após sua 

aprovação; 20 eram processos que tiveram início após a Resolução. 
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que ele ocorreu a partir de uma linha de base inferior. A bem da verdade, mesmo 

após a Resolução nº 1325, os acordos em que a ONU não estava envolvida como 

terceira entidade tiveram menos probabilidade de mencionar mulheres, o que 

representa pouca evolução e eficácia de tais processos. 

Após a análise em comento, o estudo procedeu à avaliação qualitativa das 

referências às mulheres em acordos de paz, tendo por objeto a análise do conteúdo 

dos 92 acordos de paz identificados como aqueles que mencionam as mulheres, 

agrupando tipos semelhantes de cláusulas. A seguir, e com base nesses dados, 

produziu-se uma lista de vinte e três tópicos, ou categorias, tais como “quotas para 

instituições políticas”, “lidando com o passado”. Essas categorias, então, foram 

comparadas com os tipos de questões que a Resolução nº 1325 e suas sucessoras, 

especificamente, mencionam quanto ao que deve ser abordado nos acordos de paz, 

e agrupadas sob títulos identificados pela Resolução. 

Primeiramente, verificou-se que o disposto no parágrafo oitavo, “c”, atina com 

a proteção e respeito aos direitos humanos das mulheres e meninas, com particular 

referência às instituições políticas e legais – a Constituição, o Sistema Eleitoral, a 

Polícia e o Judiciário. 

Nessa linha, há acordos que previam o envolvimento das mulheres, em 

instituições políticas, com variações do conteúdo estipulado, sendo a cláusula para a 

divisão do poder em legislaturas e executivos uma constante nos acordos de paz. A 

pesquisa sobre a implantação de acordos de paz aponta para pactos de divisão do 

poder que são completamente implantados e de forma rápida. Em média, são sete 

após a assinatura do acordo. 

Com efeito, nove acordos estipularam cadeiras reservadas ou quotas para 

mulheres no legislativo e executivo, sendo, em geral, provisórias. À guisa de 

exemplo, na Somália, a Carta Nacional de Transição estabeleceu uma Assembleia 

Nacional de Transição de 245 membros, com cadeiras específicas para clãs 

específicos e uma quota de, pelo menos, 12% para mulheres. Mais tarde, as 

mulheres ganharam 25 cadeiras para serem divididas igualmente entre os quatro 

clãs principais e uma aliança de clãs. 

O estudo evidencia quotas para mulheres que se mostram difíceis de conciliar 

com quotas étnicas e de clã, como no caso do acordo de Chittagong Hills Tract e 

Bangladesh, em que foram estipuladas quotas para os conselhos do Distrito de Hill 

que pretendem dar aos povos de Chittagong Hills Tract alguma forma de 
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autogoverno. Tais cotas estipulam a constituição de conselho composto por um 

presidente, doze homens da tribo, duas mulheres da tribo, seis homens fora da tribo 

e uma mulher fora da tribo. A natureza específica das quotas garante a participação 

das mulheres, mas limita-as a esse número, o que sugere, com base nos 

instrumentos internacionais, quota discriminatória.  

Segundo o estudo, esse exemplo demonstra a dificuldade de se adequar, nos 

textos de acordos de paz, a identidade de gênero com outras formas de identidade. 

As quotas para as mulheres são, muitas vezes, oferecidas como uma subparte do 

que se acredita ser uma identidade abrangente, étnica ou de clã, o que pode se 

refletir na sua participação restrita nas estruturas de governo. 

Em conflitos envolvendo grupos indígenas, a posição das mulheres é 

abordada de maneira específica, sendo fornecidas cotas dessa natureza. Acordos 

em Bangladesh (Chittagong Hills), Índia (Bodoland), Guatemala, México e Filipinas 

fazem referência específica às mulheres indígenas. 

Referências às mulheres surgem, também, em declarações gerais, com 

abordagens relacionadas à igualdade política e legal ou à não discriminação e com 

base no gênero. O estudo, a esse respeito, registrou 25 acordos com tais 

referências. Como exemplo, os acordos dos Grandes Lagos estabelecem que as 

partes “adotem políticas e mecanismos deliberados para promover a igualdade de 

gênero em todos os níveis e em todos os setores, nos planos nacional e regional” 

(BELL; O’ROURKE, 2011, p. 11). 

Quanto às normas sobre direitos humanos, sete acordos incorporam ou 

fazem referência específica à CEDAW. Dezesseis acordos referem-se, de modo 

mais geral, à necessidade de se proteger os direitos humanos das mulheres. O que 

a pesquisa evidencia, no entanto, é certa resistência ou até ignorância quanto à 

incorporação, nos acordos, da observância do preconizado na CEDAW, como ocorre 

no Sudão, em que referências à igualdade das mulheres estão ligadas ao Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e não à CEDAW.  

Em relação às instituições legais, como o Judiciário, Polícia ou Administração 

Pública, há poucas alusões às mulheres, tanto antes quanto após o advento da 

Resolução nº 1325. Cinco acordos mencionam as mulheres no tocante à 

representação na polícia ou na reforma de uma polícia centrada nas mulheres. 

Quatro acordos referenciam as mulheres ou fazem alusão à igualdade de gênero na 
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composição do Judiciário, enquanto quatro acordos as referenciam ou fazem alusão 

à igualdade de gênero no âmbito da reforma da Administração Pública.    

Medidas que lidam com necessidades específicas das mulheres e meninas 

em processos pós-conflito, tais como repatriação, reassentamento, reabilitação e 

reconstrução pós-conflito (parágrafo 8º, “a”), constituem a segunda categoria 

registrada pela pesquisa. 

Com efeito, doze acordos em dez processos mencionam especificamente as 

mulheres em relação a processos de reabilitação e/ou de reconstrução, estipulando 

desde a sua participação em serviços básicos em campos de refugiados à sua 

atuação em projetos de desenvolvimento, com incorporação da abordagem de 

gênero nas políticas, programas e atividades de estratégia global nesse âmbito 

(desenvolvimento) (BELL; O’ROURKE, 2011, p. 12).  

Há, ainda, dezessete acordos que estipulam formas de igualdade social ou 

financeira ou de direito trabalhista com relação ao gênero. 

Constitui terceira categoria de registros as medidas de apoio às iniciativas de 

paz das mulheres locais e processos indígenas para a resolução de conflito e para 

envolver as mulheres em todos os mecanismos de implantação do acordo de paz 

(parágrafo 8, “b”). 

Sob esse aspecto, o estudo verificou a existência de mais acordos – treze – 

que preveem um papel para as mulheres na implantação dos acordos ou, ainda, 

para insistir na nomeação delas para órgãos-chaves de implantação da paz. Cinco 

acordos fazem referências específicas à própria Resolução nº 1325. Por sua vez, 

quatro acordos, dois dos quais operam como Constituições, estabeleceram uma 

instituição específica para as mulheres e a igualdade de gênero. 

No mais, o estudo aponta que as únicas outras referências às mulheres 

encontradas em acordos de paz – seis – são bem aleatórias. Em dois acordos, em 

Bougainville, Papua-Nova Guiné, a única menção sobre mulheres foi como 

signatárias do próprio acordo de paz. Na Costa do Marfim, um acordo de paz 

menciona que homens estrangeiros que se casam com mulheres da Costa do 

Marfim têm o direito à cidadania costa-marfinense, sem, todavia, nenhuma 

referência às mulheres estrangeiras.   

Diante desses dados, o estudo conclui ser decepcionante o número 

percentual dos acordos de paz que referenciam mulheres (16%). A despeito do 

número alto de referências às mulheres, após a Resolução nº 1325, constituir um 
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dado importante (27%), estamos longe da realidade de inclusão da menção às 

mulheres nos acordos de paz de forma sistemática. 

No que se relaciona à questão qualitativa, a natureza das referências dos 

acordos de paz ainda é fraca. Há pouca evidência de inclusão sistemática das 

mulheres nos textos alusivos aos acordos de paz ou no tratamento sistemático 

dessas questões nos acordos de paz dentro dos conflitos. 

O estudo ainda conclui que algumas referências são ambíguas em termos de 

ganhos feministas, como, por exemplo, o uso de cotas que não apenas estimulam, 

mas limitam a participação das mulheres, e a atribuição às mulheres, enquanto 

mães, da condição de libertação antecipada da prisão. Tais cláusulas podem ter 

amenizado a situação de algumas mulheres, mas apenas como uma referência 

isolada em processos políticos complexos. Em contrapartida, isso contribui para a 

limitação da sua participação eficaz na vida pública, além de limitar quais mulheres 

são alvos das medidas. 

A pesquisa evidencia dados que mostram um aumento de referências às 

mulheres em acordos de paz e ressalta que esse aumento é mais marcado em 

processos em que a ONU está envolvida, tal como a Resolução nº 1325, que trouxe 

efeito, em particular, na intervenção da ONU nos textos dos acordos de paz. 

No que se refere ao aumento maior dessas referências após o advento da 

Resolução nº 1325 e em processos onde a ONU era uma terceira parte, os acordos 

de paz têm maior probabilidade de conter referências às mulheres em casos em que 

a ONU não está envolvida como signatária. A pesquisa sugere que a dinâmica dos 

processos de resolução de conflitos feitos localmente pode favorecer a existência de 

compromissos equilibrados, que permitem o aprofundamento das questões com 

abordagem voltada a divisões políticas. Tais aprofundamentos são examinados 

como pontos centrais ao conflito. 

A pesquisa observa que, embora a inclusão das mulheres em acordos de paz 

seja um ponto de partida importante para seu processo de inclusão em acordos de 

paz, isso não traduz, necessariamente, maior igualdade para as mulheres. 

A estratégia de utilização das resoluções do Conselho de Segurança da ONU 

para avançar na igualdade de gênero em negociações pode ser vista como um 

modo de se tentar modificar um conjunto de documentos legais e não apenas de 

focar a inclusão como um fim em si mesmo. No entanto, é inegável que o alcance da 

Resolução nº 1325 é mais amplo do que acordos de paz, e pode tornar as mulheres 
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capazes de defender a igualdade em situações em que o gênero não é mencionado 

no acordo. A Resolução autorizou o conhecimento maior sobre o gênero nas 

missões da ONU, cabendo ao secretário-geral o relato da ausência dessa menção, o 

que, por sua vez, repercute na possibilidade de sua inclusão no estágio de 

implantação dos processos de paz. Sugere o estudo, a esse respeito, atenção 

adicional às estratégias e barreiras para a implantação eficaz da Resolução nº 1325. 

Dessa forma, o estudo conclui que para a eficácia da resolução em comento, 

no que se refere às negociações de paz e aos textos dos acordos, há necessidade 

de se refletir acerca de certas condutas, quais sejam: o que constitui uma 

perspectiva de gênero em um acordo de paz; como a Resolução nº 1325 está sendo 

conduzida diante do crescimento das organizações, além da ONU; de que forma um 

dilema de “justiça de gênero versus paz” pode existir se preocupações específicas 

das mulheres sobre o gênero estão sendo deixadas fora da mesa de debate – isso 

em razão de preocupações de que a inclusão tornaria mais difícil para as partes 

alcançarem um acordo em relação a outros assuntos ou desestabilizarem qualquer 

acordo alcançado; o que constitui boa prática em termos de inserção de “uma 

perspectiva de gênero” em textos de acordos de paz; e, por fim, como conservar 

espaço para as mulheres, enquanto influenciadoras dos textos, reformularem 

processos de paz de uma maneira transformadora, à medida que os textos surgem 

dentro dos processos com os quais as mulheres estão engajadas.  

E essa última reflexão guarda pertinência com esta tese, na qual buscamos 

estimular a inserção das mulheres como líderes e transformadoras de processos de 

paz, marcados pela mediação ambiental nos processos de tomadas de decisões e 

também na implantação desses processos. As mulheres podem contribuir 

positivamente pela sua habilidade de construir acordos de paz sob diferente 

perspectiva, atuando como pontes para reaproximar as partes, por meio do diálogo e 

soluções criativas, discutidas em um plano horizontal e capaz de redefinir a questão 

do empoderamento. 

Em 2008, surge a Resolução nº 1820/2008, que tem como contribuição a 

recomendação de endereçar à população feminina líderes das comunidades 

afetadas por um conflito, que elaborem propostas para a prevenção da violência 

sexual de gênero, com intervenção preponderante nos acampamentos de refugiados 

e deslocados internos administrados pelas Nações Unidas. A presente resolução 

urge ao secretário-geral e a seu especial enviado para convidar mulheres para 
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participarem nas discussões pertinentes à prevenção e resolução de conflitos, 

manutenção da paz e segurança e construção pós-conflito, além de encorajar todas 

as partes a falar, para facilitar a igual e completa participação das mulheres na 

tomada de decisões de todos os níveis (ONU, 2008).   

No ano de 2009, advém a Resolução nº 1888, que recomenda a inclusão de 

mulheres nos âmbitos do estado de direito, nos sistemas judiciais civil e militar, na 

mediação, na investigação penal, na reforma do setor de segurança, na proteção 

das testemunhas e nas garantias de um julgamento justo. Reafirma, a presente 

resolução, o papel da Comissão de Constituição de Paz na promoção da inclusão 

baseada em gênero rumo à redução da instabilidade nas situações pós-conflito, e o 

papel das mulheres na reconstrução social. Urge, também, à Comissão de 

Constituição da Paz, encorajar todos os Estados-partes a inserir e implementar, em 

suas agendas, medidas para reduzir a violência sexual nas estratégias pós-conflito. 

Outrossim, encoraja líderes nacionais e regionais, especialmente líderes religiosos, 

em havendo no local, a sensibilizar comunidades acerca da violência sexual, bem 

como a prestar assistência às vítimas e contribuir na sua integração social (ONU, 

2009a).  

Em 2009, advém a Resolução nº 1889, do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, e reafirma o papel das mulheres na prevenção de conflitos e na 

construção da paz. Para tanto, é necessária a sua participação em todas as fases do 

processo de paz, inclusive na resolução de conflitos e no planejamento pós-conflito 

(ONU, 2009b).  

O desenvolvimento de estratégias dirigidas às necessidades das mulheres e 

meninas em situação posterior ao conflito, incluindo o acesso à educação, serviços 

de saúde e justiça e à igualdade de gênero, é enfatizado pela referida resolução. 

A utilização pelos Estados-partes do mainstream do gênero em todos os 

aspectos dos processos de construção da paz também é focada pela Resolução. 

No ano de 2010, advém a Resolução nº 1960, fator que urge ao secretário-

geral da ONU reforçar a presença insuficiente das mulheres nos processos de paz 

oficiais. Chama à atenção a ausência delas nas instâncias de mediação e 

supervisão do cessar fogo e controle da violência sexual. Estabelece novas 

ferramentas e pressupostos para fazer frente a esse desafio (ONU, 2010c).  

Advém a Resolução nº 2106/13, que recomenda à ONU intervir para garantir 

a participação das mulheres em todos os aspectos da mediação, na recuperação e 
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consolidação da paz após os conflitos e para fazer frente à violência sexual nos 

conflitos, incluindo, entre outros, o estabelecimento e o exame dos mandatos de 

manutenção da paz e políticos, as declarações públicas, as visitas aos países, as 

missões de determinação dos atos, as comissões internacionais de investigação, as 

consultas com os órgãos regionais e o trabalho dos comitês de sanções 

competentes do Conselho de Segurança (ONU, 2013b).  

Com o objetivo de fortalecer o papel das mulheres em todos os estágios de 

prevenção, resolução e recuperação de conflitos, inclusive com a participação delas 

em lugares na mesa de paz dos Estados-membros, das organizações regionais e 

das Nações Unidas, surge a Resolução nº 2122/13, adotada, por unanimidade, pelo 

Conselho de Segurança. Nela, reconheceu-se a necessidade da implementação do 

constante na Resolução nº 1325/00, expressando a intenção de prever mais líderes 

mulheres na resolução de conflitos e nos processos de construção da paz. Com 

isso, colima-se inserir a participação das mulheres na agenda da paz e segurança. 

Isso envolveu vários órgãos e figuras, como o diretor executivo da ONU 

Mulheres, o Departamento de Operações para Manutenção da Paz e o 

Departamento de Assuntos Políticos, os dois últimos no sentido de oferecer, acerca 

das questões relevantes para tal tópico, informações atualizadas em seu briefing. 

Essa ação se estendeu, por igual, ao secretário geral e a seus enviados especiais e 

representantes e às comissões de inquérito de investigações de situações. O intuito 

disso era o de abranger informações acerca dos impactos de conflitos armados em 

relação às mulheres e meninas e incluí-las em sua agenda. A participação das 

mulheres nas discussões sobre prevenção e resolução de conflitos para 

manutenção da paz e segurança, além da construção da paz no pós-conflito, 

também constitui estratégia importante para tal fim (ONU, 2013c). 

Reiterando a intenção de convocar um alto nível de revisão de implementação 

da Resolução nº 1325/00, em 2015, o Conselho de Segurança reconheceu que sem 

uma “significante implementação de mudança no que concerne às mulheres, elas 

manteriam a baixa representação na prevenção e resolução de conflitos, proteção e 

construção da paz para previsível futuro” (ONU, 2013c, n.p.). Para tanto, o Conselho 

de Segurança requereu ao secretário-geral fazer uma avaliação por intermédio de 

uma “expertise” de gênero para todas as equipes de mediação e para as Nações 

Unidas. O objetivo era o de dar suporte à nomeação das mulheres mediadoras como 
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seniores, além de convidá-lo a integrar uma comissão para estudos na 

implementação da Resolução nº 1325/00. 

Segundo pronunciou o secretário-geral à época, Ban Ki-Moon, trata-se de um 

problema de igualdade de gênero e de direitos humanos. A inclusão das mulheres 

nos processos de paz é crucial para a sustentabilidade da paz, recuperação da 

economia, coesão social e legitimação política. Com efeito, as mulheres devem ser 

envolvidas em todos os estágios de esforços para reafirmar as regras legais e 

reconstruir a sociedade por meio da justiça transitória. Ban Ki-Moon clamou ao 

Conselho de Segurança a realização de acordo que envolvesse o completo alcance 

das violações dos direitos humanos das mulheres durante o conflito, acrescentando 

que os mandatos para manutenção da paz devem estender-se à persecução 

nacional para graves crimes internacionais contra mulheres (ONU, 2013c). 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, à época diretora-executiva da ONU Mulheres, 

apontou que, embora ganhos tenham sido obtidos, eles não são o suficiente para a 

promoção da igualdade de gênero. Gastos atribuídos à promoção da igualdade de 

gênero e ao empoderamento das mulheres na construção da paz tinham 

aumentado, mas raramente atingiram os 15% mínimo definido pelo Plano dos 7 

Pontos de Ação do secretário-geral. Igualmente, o número de mulheres seniores nas 

Nações Unidas nos campos de missão manteve-se estagnado. Entretanto, em uma 

perspectiva positiva, ela aponta para uma nova geração de mulheres mediadoras 

que figuram como líderes de paz, a criação de grupos voltados à proteção aos 

direitos das mulheres, bem como à formação de conselheiros de gênero para a 

criação de uma equipe de mediação. Esforços para assegurar a punição de crimes 

praticados contra mulheres foram dirigidos no cessar-fogo e nas negociações de paz 

(ONU, 2013c).  

Há ainda longa e pesada estrada adiante, conforme acentua Navanethem 

Pillay, na época alta-comissária dos direitos humanos. As situações na Síria e na 

República da África Central permanecem, durante os conflitos, como um desafio, e 

isso se mantém, atualmente, em relação à Síria. O estabelecimento de regras legais 

e processos de justiça transitória foi importante para deter recorrências, o que faz 

necessária a participação mais forte das mulheres em todas as estratégias que 

envolvem esses processos em relação à questão de gênero (discurso feito por meio 

de vídeo realizado de Geneva, na ocasião da reunião de aprovação da Resolução 

em referência) (ONU, 2013c).  
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Indubitavelmente, a Resolução nº 2122/13 pode contribuir para o 

fortalecimento e encorajamento das mulheres na participação de todos os níveis de 

construção de decisões nos conflitos que se configuram. No entanto, os sistemas de 

segurança e justiça voltados às mulheres não podem permanecer falhos. E, nesse 

aspecto, o envolvimento dos Estados é fator preponderante, sob pena de 

contribuírem com outras formas de discriminação de gênero.     

Dois anos após a criação da Resolução nº 2122/13, surge a de nº 2242/15, do 

Conselho de Segurança da ONU, designando ações importantes para incrementar a 

implementação, em sua agenda, da paz e da segurança, como um marco para as 

mulheres. O objetivo era o de conter extremismos e terrorismos, melhorando os 

métodos de trabalho e tomando, de forma ampla, as recomendações de gênero 

provenientes de um estudo global recém-completo, que tinha requerido há dois 

anos. 

Embora a Resolução 2242/15 tenha sido adotada, por unanimidade, frente a 

um debate aberto de alto nível sobre o tema, o Conselho de Segurança decidiu 

integrar, em sua agenda, as mulheres, as preocupações com a paz e com a 

segurança em todas as situações especiais dos países.  

Na referida resolução, a intenção foi a de abordar a temática das mulheres na 

implementação da paz e da segurança, requerer encontros com pessoas com 

expertise no tema e convidar a sociedade civil para um breve relato acerca das 

considerações específicas.  

Na área da pacificação, o Conselho pressionou o Departamento de 

Operações Pacificadoras e o Departamento de Assuntos Políticos para certificar-se 

que a análise de gênero técnico fosse incluída por todos os estágios de 

planejamento de missão, desenvolvimento de mandato, implementação, revisão e 

redução de missão (ONU, 2015a).  

Nessa dinâmica, o Conselho de Segurança convocou o secretário-geral para 

dar início a uma estratégia, dentro dos recursos existentes, para dobrar o número de 

mulheres nas operações pacificadoras pelos cinco anos seguintes. 

E, para dirigir-se às contínuas cobranças de exploração sexual e abuso dos 

pacificadores das Nações Unidas, o Conselho pressionou os países que contribuem 

com as tropas e com a polícia para que providenciassem um robusto treinamento a 

fim de pré-implementar e conduzir investigações rápidas e completas do corpo de 

pessoas uniformizadas e, se necessário, processá-los. 
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Para conter o terrorismo e o extremismo violento, o Conselho pressionou os 

Estados e as Nações Unidas para assegurar a participação e a liderança das 

organizações das mulheres em estratégias de planejamento. 

Com isso, passou-se a construir uma ação integrada em torno desse 

interesse. Dessa forma, o Conselho considerou que a participação e liderança das 

mulheres na implantação de um plano de ação para prevenir o violento extremismo 

era parte central da estratégia e das respostas das Nações Unidas, clamando por 

fundos adequados. Por igual, requereu que o Comitê contra o Terror, e seus 

diretores executivos, integrasse o gênero como tema abrangente em seus 

respectivos mandatos. Já em relação aos governos, pressionou os Estados na 

avaliação das estratégias e os recursos em torno da implementação da Agenda de 

Mulheres, Paz e Segurança, clamando aos países doadores fornecerem assistência 

financeira e técnica para as mulheres envolvidas nos processos de paz.  

Nessa linha, há o fortalecimento, pelos Estados, do acesso à Justiça para 

mulheres, inclusive por meio de uma rápida investigação que conduza ao processo 

de punição dos autores da violência sexual e de gênero, bem como a sua reparação. 

A declaração externada por Ban Ki-Moon, então secretário da ONU, bem 

expressa os propósitos da Resolução nº 2242/15 ao afirmar que, em uma época em 

que grupos extremistas armados colocam a subordinação das mulheres no topo de 

sua agenda, precisamos colocar a liderança das mulheres e a sua proteção aos 

direitos correspondentes no topo das nossas (ONU, 2015a).  

 

3.4  Métodos Alternativos de Solução de Conflitos no Direito Internacional  

 

A Carta das Nações Unidas (ONU) a despeito das mudanças havidas no 

sistema internacional, surgida após a Segunda Guerra Mundial, conserva sua 

importância histórica na organização do sistema internacional contemporâneo, 

distribuindo faculdades e atribuições no campo da solução de controvérsias entre os 

organismos principais, em particular a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, 

a Secretaria e a Corte Internacional de Justiça. O reconhecimento de um papel de 

relevo às organizações regionais na tarefa de prevenção e solução de conflitos 

também foi destinado por esse novel documento (ONU, 2012b). 

Assim é que, conforme estabelece a Carta das Nações Unidas, à Assembleia 

Geral faculta-se recomendar medidas objetivando a resolução pacífica de 
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controvérsias. Em 28 de julho de 2011, a Assembleia se pronunciou no campo da 

prevenção de conflitos ao adotar, por consenso, a Resolução nº 65/283, que prevê o 

fortalecimento do papel da mediação na resolução pacífica de controvérsias e 

prevenção e solução de conflitos (GARCÍA, 2012). 

Essa resolução estabelece padrões para a mediação e fixa um marco de 

colaboração com as organizações regionais e outros atores em processos de 

mediação.  Tal documento convida a utilizar a mediação e outros meios contidos no 

Capítulo VI da Carta para solução de controvérsias e prevenção e solução de 

conflitos. Igualmente, dá prestígio à tarefa das organizações regionais no 

desenvolvimento de suas capacidades afetas à mediação, incluindo sistemas de 

alerta e de prevenção. 

Na mesma linha, a Resolução nº 2171/14, do Conselho de Segurança, reitera 

a necessidade de se adotar um enfoque integrado na prevenção de conflitos e na 

paz sustentável que compreenda medidas operacionais e estruturais. Esse enfoque 

tem como objetivo prevenir os conflitos armados e sua abordagem em causas 

fundamentais, incluindo o fortalecimento do estado de direito, no plano internacional 

e nacional, um crescimento econômico sustentável, a erradicação da pobreza e o 

desenvolvimento social, além da boa governança, da igualdade entre os gêneros, o 

respeito e a proteção dos direitos humanos (ONU, 2014b). 

 Em relação ao Conselho de Segurança, que tem a incumbência de oferecer a 

segurança coletiva internacional das Nações Unidas, recebeu a ordem de intentar 

meios pacíficos de solução, constantes no Capítulo VI da Carta, antes de fazer uso 

dos meios de força previstos no Capítulo VII. 

Com efeito, a Carta, em seu artigo 33, conclama as partes que se encontram 

em controvérsia buscar uma solução mediante a negociação, investigação, 

mediação, conciliação, arbitragem, resolução judicial, recurso a organismos ou 

acordos regionais, como a OEA, ou outros meios pacíficos de sua escolha. 

  A Carta da ONU faculta, também, ao Conselho de Segurança, instar as partes 

para que resolvam suas controvérsias pelos referidos meios, inclusive a pedido 

delas mesmas fazerem recomendações para buscar uma resolução pacífica. 

Em 23 de setembro de 2008, o Conselho de Segurança convocou uma 

reunião de alto nível sobre mediação e solução de controvérsias, presidida por 

Burkina Faso, que liderava, na época, a Comunidade Econômica dos Estados da 

África Ocidental (ECOWAS). De tal reunião resultou uma declaração presidencial 
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que solicitou ao secretário-geral preparar um informe da matéria sobre o 

fortalecimento da mediação e suas atividades de apoio, apresentado no dia 8 de 

abril de 2009, que, atualmente, é um dos documentos recentes que reúnem os 

avanços e feitos da organização na matéria (ONU, 2011). 

A Carta das Nações Unidas também confere ao secretário-geral um papel 

inequívoco em matéria de paz e segurança. Faculta-lhe chamar à atenção do 

Conselho de Segurança quando, em sua opinião, uma situação possa ameaçar a 

paz e a segurança internacional (artigo 99). Isso lhe confere papel destacado na 

solução pacífica dos conflitos. 

O secretário-geral vem crescendo como ator e gestor da paz. Durante 

décadas desempenhou essa difícil liderança, especialmente durante a Guerra Fria, 

período em que o uso do veto paralisou, em numerosas ocasiões, o Conselho de 

Segurança. Várias características favorecem seu potencial de mediador, como a 

liderança, respeitabilidade e credibilidade (GARCÍA, 2012). A propósito, relatórios 

produzidos pela Secretaria-Geral fortalecem essa liderança ao evidenciar a 

necessidade do uso da diplomacia preventiva para a resolução de conflitos 

internacionais como ferramenta importante para construção da paz e segurança 

(ONU, 1995a).  

No que concerne à Corte Internacional de Justiça, ela é apontada na Carta 

como o órgão jurisdicional principal das Nações Unidas. Funciona de acordo com 

seu estatuto, do qual são partes os membros das Nações Unidas. É importante 

considerar que não são todos os membros das Nações Unidas que aceitam a 

competência da Corte, mas somente os que fazem declaração expressa nesse 

sentido ou se obrigam a isso através de outros instrumentos internacionais, 

conforme estabelece o artigo 36 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2005). Dos 193 Estados-membros das Nações 

Unidas, somente 1/3 aceita a competência da Corte Internacional de Justiça. 

A Carta das Nações Unidas, em seu Capítulo VIII, estabeleceu espaço 

importante para os organismos regionais quanto à manutenção da paz e da 

segurança internacionais, a fim de envidar esforços voltados à resolução pacífica de 

controvérsias na busca de saídas negociadas. 

As organizações regionais e sub-regionais vêm acumulando rica experiência 

em matéria de solução pacífica de conflitos, conforme ressalta García (2012). 
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Esse arranjo internacional concertado permite a aplicação dos métodos de 

solução pacífica de conflitos, que são estruturados segundo duas categorias que os 

classifica como meios alternativos informais, dos quais fazem parte os bons ofícios e 

a mediação, e os herméticos ou judiciais, representados pela arbitragem e resolução 

judicial ou composição judicial de tribunais e cortes internacionais. É importante 

considerar que, por excelência, o meio de solução de controvérsias é a resolução 

direta, que se dá pela negociação entre as partes, e, quando esta não logra os 

acordos desejados, abre-se espaço para tais mecanismos. 

Nos bons ofícios, de acordo com a dinâmica internacional, um terceiro toma a 

iniciativa. O objetivo é o de aproximar as partes, ainda que estas conservem seu 

controle sobre o resultado. Os bons ofícios caracterizam-se pelo entendimento direto 

entre os contendores, ainda que com a interferência de terceiros, que poderão ser 

Estados, organizações internacionais ou um chefe de Estado ou ministro indicado 

para esse fim. Seu apoio para a solução de conflitos é apenas instrumental, sem 

propor a solução para o conflito, e intervém no conflito por iniciativa própria ou 

quando a pedido de uma das partes (FERREIRA; BAUMGARTEN, 2017). Não há 

obrigatoriedade na aceitação dos bons ofícios. 

Na mediação, as partes cedem a iniciativa das fórmulas de solução a um 

facilitador amigável, mas conservam a possibilidade de aceitar ou não ditas 

fórmulas. Em relação a esse mecanismo26, constitui um meio de solução de 

controvérsias cujas origens se perdem no tempo; ele tem se mostrado idôneo, tanto 

para administrar controvérsias como para resolvê-las. Encontramos a mediação 

presente em todos os sistemas internacionais, nas cidades-Estado da antiga Grécia, 

em Roma, no sistema europeu da Paz de Westfália (1648) e no Congresso de Viena 

(1815), antes da Guerra Fria, no sistema bipolar da guerra fria e no sistema 

internacional contemporâneo. Em todos eles tem estado presente o recurso de 

acudir a um terceiro, a um amicabilis compositor (GARCÍA, 2012). 

Diferentemente desses mecanismos, na arbitragem e na resolução judicial, as 

partes cedem à possibilidade de controlar o resultado, conferindo a responsabilidade 

a um terceiro, individual ou coletivo, Corte ou Tribunal, que se expressa através de 

laudos, decisões ou sentenças, que obrigam as partes ao seu cumprimento, ao que 

nele(a) foi estabelecido. A maioria dos tribunais internacionais tem em seus 

                                                           
26  No Capítulo 4 há melhor aprofundamento do tema e são expostos os enfoques e modelos, bem 

como sua adequação na seara dos conflitos ambientais ou coletivos. 
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estatutos cláusulas de aceitação expressa de jurisdição obrigatória, como ocorre 

com o disposto no artigo 36.2 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. 

Merecem destaque, igualmente, a investigação, ou inquérito, a conciliação e a 

negociação. A investigação, ou inquérito, tem sido utilizada como procedimento 

preliminar de instância diplomática, política ou jurisdicional, estabelecendo-se em 

momento anterior à materialidade do fato, por meio de pessoas ou comissões. Tem 

lugar quando uma situação de fato impõe esclarecimento, admitindo-se 

eventualmente a sugestão de condutas e soluções. Implica o dever dos Estados 

suportarem a presença daqueles que compõem a investigação em seus territórios e 

o dever de oferecer os dados sobre os fatos investigados (SOARES, 2003). 

Por sua vez, a conciliação tem por marca a existência de um órgão que tem a 

confiança mútua dos Estados litigantes, e apresenta suas conclusões por meio de 

relatórios opinativos, em que são oferecidas soluções para o conflito e prazo para 

manifestação das partes. Os conciliadores contribuem com opiniões valorativas, 

diferentemente da investigação, embora os Estados não se vinculem a elas. 

Por seu turno, a negociação direta é o meio diplomático aplicável a diferentes 

planos de gravidade do problema, admitindo variadas formas, como a bilateral, que 

ocorre entre duas pessoas de Direito Internacional Público, a multilateral, quando 

interessa a mais Estados.  A negociação direta é conduzida segundo os usos e 

costumes internacionais, podendo gerar, como resultados, a desistência, que se dá 

quando um Estado renuncia a sua reivindicação; a aquiescência, que se verifica 

quando um Estado reconhece a reivindicação do outro; e a transação, quando os 

Estados fazem concessões recíprocas (MAGALHÃES, 2005). 

Atualmente, há um movimento crescente no número de conflitos, internos e 

internacionais, que são dirimidos pelos meios informais de solução de controvérsias, 

em especial, os bons ofícios e a mediação, ainda que alguns conflitos se 

desenvolvam em tribunais internacionais, tais como a Corte Internacional de Justiça, 

o Tribunal Internacional do Direito do Mar, os tribunais especializados em direitos 

humanos, e, no caso de disputas comerciais e de investimentos por mecanismos 

estabelecidos pela Organização Mundial de Comércio (OMC). 

Certamente, isso se deve ao fato de serem mais flexíveis e suas propostas de 

solução não obrigarem as partes, podendo elas as aceitarem ou não, em 

contraposição aos meios herméticos, como a arbitragem e a resolução judicial, que 

têm caráter obrigatório. Além disso, os bons ofícios e a mediação têm lugar em 
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qualquer momento e em circunstâncias complexas, que são a marca do sistema 

internacional contemporâneo. Tudo isso, confere a eles grande acolhida no direito 

internacional (GARCÍA, 2012). 

Faz-se importante ponderar que a intervenção precoce das Nações Unidas, 

dos organismos regionais e ainda dos bons ofícios de determinados países e 

personalidades regionais e locais, na etapa inicial dos conflitos, é fundamental para 

sua prevenção e solução. 

A adoção desses mecanismos, que mantém o Estado no controle da solução, 

evidencia-se pelo fato de que, ainda que ele tenha buscado os Tribunais e Cortes, 

os laudos e sentenças proferidos não conduziram as partes ao fim da controvérsia e 

tiveram que ser levados novamente a processos de mediação. 

A esse respeito, o então secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, 

em seu informe de 2009, assinala que é surpreendente que, em que pese a 

mediação, tenha-se mostrado uma opção eficaz como meio de solução de 

controvérsias, tenha-se prestado antes tão pouca atenção e dedicado tão poucos 

recursos dentro do sistema das Nações Unidas (ONU, 2009c).  

Apesar disso, na dinâmica internacional dos conflitos, o Conselho de 

Segurança tem apelado aos instrumentos previstos no Capítulo VII da Carta das 

Nações Unidas e não à resolução pacífica de controvérsias contempladas no seu 

Capítulo VI.  Essa realidade impõe mudanças urgentes, devendo o Conselho de 

Segurança fortalecer o seu papel na diplomacia preventiva, que constitui a 

ferramenta central do sistema internacional para evitar a explosão de um conflito 

violento em um determinado país. Para que a diplomacia preventiva alcance os 

resultados esperados, faz-se necessária a presença de mecanismos que assegurem 

sua consecução no tempo, estabelecendo a manutenção e a consolidação da paz.  

A diplomacia preventiva27 não somente pode ser realizada pela ONU, mas por 

intermediários. A especialista em negociação Diana Chigas aponta três vias de 

                                                           
27  Na aplicação da diplomacia preventiva utilizam-se diferentes instrumentos e atividades, dentre os 

quais encontram-se a comissão da consolidação da paz, os bons ofícios do secretário-geral, por 
meio do Departamento de Assuntos Políticos, enviados especiais, escritórios regionais, missões 
políticas sobre o território, operações de manutenção da paz, os grupos de amigos de outros tipos 
de apoio diplomático, como são a determinação dos atos, as averiguações e investigações e o das 
equipes das Nações Unidas nos países (KI-MOON, 2011). As atividades da diplomacia preventiva 
auxiliam na correta aplicação e obtenção de resultados, considerados como elementos que se 
mostram essenciais para a resolução de conflitos, segundo a experiência das Nações Unidas. 
Entre as atividades se destacam o alerta precoce, as associações de colaboração, a flexibilidade, 
os recursos humanos e a sustentabilidade. 
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intermediários que participam na mediação e resolução de conflitos de maneira 

preventiva, também conhecidas como tracks da diplomacia. A primeira via, Track I, é 

a mais utilizada. Ocorre no plano governamental e oficial e é realizada pelas Nações 

Unidas. A segunda, Track II, refere-se à intervenção de organizações não oficiais 

junto aos atores do conflito, em razão de sua experiência e imparcialidade, fator que 

pode influenciar de forma positiva no processo de resolução do conflito. A terceira 

via, Track III, é representada pela intermediação de atores não oficiais com outras 

partes da sociedade. Visa construir e fortalecer as estruturas das comunidades para 

consolidar a paz. A importância dessas vias alternativas de diplomacia se evidencia 

no impacto que geram na resolução de conflitos, o que se afigura como um 

complemento para a via tradicional. A realização de atividades de forma discreta e 

afeita aos atores sociais das partes envolvidas constituem fatores preponderantes 

para a sua eficácia (CHIGAS, 2003). 

Essas iniciativas não estão voltadas ao alcance dos objetivos da diplomacia 

tradicional. Não se destinam à produção de acordos e tampouco afetam as grandes 

temáticas das políticas públicas em curto prazo. Ao revés, buscam afetar outros 

fatores, como as atitudes e as relações dos atores e a contribuição que oferecem 

para transformar o panorama geral do conflito (CHIGAS, 2003). Isso ocorre em 

direção à aplicação, de maneira criativa, dos instrumentos estabelecidos no Capítulo 

VI da Carta, sendo, então, a contribuição das mulheres decisiva para tais práticas. 

E tal contribuição se insere, por seu turno, no movimento internacional que 

aponta para a participação da sociedade civil nos processos de prevenção, pela 

legitimidade e credibilidade que dispõem, atualmente, nos planos global, regional e 

local. Igualmente, as organizações não governamentais, a academia, os meios de 

comunicação, sindicatos e grêmios devem receber espaços cada vez maiores para 

que contribuam para a prevenção e a solução de conflitos. 

E a liderança das mulheres nessas instituições de destaque, nos âmbitos 

mundial e regional, tem possibilidade de contribuir, eficazmente, por meio da 

mediação, para a paz. Nessa linha, as organizações internacionais têm o dever de 

transformar-se em facilitadora de tais práticas, promovê-las e fazê-las mais efetivas, 

junto aos governos e à sociedade como um todo, para que caminhemos rumo à 

construção de relações mais harmônicas e inclusivas. 

E com o objetivo de examinar a importância do papel pleno das mulheres na 

mediação ambiental internacional e alcançar uma aliança de cooperação ambiental 
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entre a paz, o meio ambiente e o desenvolvimento, descrevemos, doravante, o 

Capítulo 4. 
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4 A MEDIAÇÃO AMBIENTAL INTERNACIONAL E A PARTICIPAÇÃO DAS 

MULHERES 

 

 

Incluir mais mulheres na construção de 
paz não é apenas a decisão certa, é 
também a decisão inteligente a ser 
tomada.  

Hillary Clinton 

 

 4.1  A Mediação Ambiental no Sistema Internacional  

 

Inicialmente, o tema resolução de conflitos focou na atividade política 

realizada por representantes políticos que atuavam em nome dos Estados. Nessa 

dinâmica, os mediadores eram, em geral, diplomatas, políticos ou outros 

representantes dos governos ou, ainda, da Igreja. 

No início da década de 1970 surge, nos Estados Unidos, com o argumento de 

ser uma melhor alternativa à litigância, a mediação ambiental. Países como Canadá, 

Itália, Grã-Bretanha, Alemanha e Holanda têm experiência na mediação ambiental, 

seguindo a realidade americana. Igualmente, ocorre no Leste e Centro europeus. 

Entre os argumentos, aponta-se o fato consistente de que ela pode produzir acordos 

que melhor satisfaçam os interesses das partes quando em confronto com os 

procedimentos administrativos, consoante destaca Yoshida (2017).  

Ao longo das últimas duas décadas, houve um aumento significativo no 

número e variedade de atores envolvidos em tentativas de evitar, mitigar e resolver 

os conflitos.  

Na sociedade pós-moderna, conflitos sobre o controle do governo, recursos 

naturais e econômicos são a sua nota característica, o que demanda a existência de 

uma rede complexa de objetivos e agentes, com dimensões locais, regionais e que 

transcendam as fronteiras de um país. 

Nesse panorama complexo, o envolvimento de novos atores pode assegurar 

elementos fundamentais, como maior legitimidade, eficácia e equidade na solução 

final, tendo a mediação papel preponderante para tal fim. 

Identificada pelo artigo 33 da Carta das Nações Unidas como um meio de 

resolução pacífica dos conflitos internacionais, a mediação surge como uma forma 
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de fortalecer a atuação dos atores envolvidos.  É um processo através do qual uma 

terceira parte assiste duas ou mais partes, com seu consentimento, para prevenir, 

gerir ou resolver um conflito, ajudando as partes a desenvolver mutuamente a 

aceitação de acordos (ONU, 2017a).  

A Resolução 2171/2014 do Conselho de Segurança da ONU enfatiza 

  

la necesidad de adoptar un respecto integrante enfoque de la prevención de 
los Conflictos y la paz sostenible que abarque Medidas operacionales y 
Estructurales para Prevenir los Conflictos Armados y suyo aborde Causas 
fundamentales, inclusos Mediante el fortalecimento del estado de derecho a 
nível internacional y nacional y la promoción de um sostenido crecimiento 
económico, la erradicación da Pobreza, el Desarrollo Social, el desarrollo 
sostenible, la Reconciliatión Nacional, la buena gobernanza, la democracia, 
la igualddad entre los géneros, y el respeto y la protección de los derechos 
humanos (ONU, 2014b, p. 3). 

 

Nessa linha, a diplomacia preventiva, a mediação, a implantação de 

prevenção e manutenção da paz e as atividades inclusivas de Consolidação da Paz, 

após o conflito, são indissociáveis e atuam de forma interdependente. 

No que atina aos meios pacíficos de resolução de conflitos, a resolução 

referenciada reconhece que a mediação é uma ferramenta importante para a 

solução pacífica de controvérsias, inclusive quando utilizada de forma preventiva, 

em momento anterior à transformação das disputas em violência. Além disso, 

reforça a necessidade do secretário-geral continuar a apoiar a capacidade de 

suportar a mediação da Organização das Nações Unidas, incluindo a Unidade de 

Apoio à Mediação, que presta apoio à mediação para o sistema das Nações Unidas 

(ONU, 2014b).  

Segundo o Manual da ONU sobre Mediação, um processo eficaz depende da 

natureza do conflito e da preparação e percepção do mediador ou da equipe de 

mediadores quanto às causas e a dinâmica do conflito, as posições, os interesses 

das partes, as necessidades da sociedade em geral, no âmbito regional e 

internacional (ONU, 2012f).  

E, nessa perspectiva, cabe aos mediadores e suas equipes proporcionarem 

uma proteção para as partes em conflito e estabelecerem uma aliança baseada na 

confiança no processo e na crença de que a resolução pacífica é possível. Um bom 

mediador promove o intercâmbio por meio da escuta ativa e do diálogo, promove o 

espírito de colaboração por meio da resolução de problemas, assegura que as 

partes em negociação têm suficiente conhecimento, informação e habilidades para 
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negociar com confiança, além de ampliar o processo para incluir as partes 

interessadas de diferentes segmentos de uma sociedade (ONU, 2012f). 

Dessa forma, a adequada identificação dos diferentes pontos de vista, 

necessidades e interesses das partes envolvidas no conflito são preponderantes 

para a eficácia da mediação. De fato, um processo de mediação bem conduzido 

aumenta a legitimidade e apropriação nacional do acordo de paz e sua 

implementação, bem como reduz a probabilidade de atores excluídos 

enfraquecerem o procedimento.  Um processo inclusivo não impõe que todas as 

partes interessadas participem diretamente das negociações formais, mas, 

indubitavelmente, facilita a interação entre as partes em conflito e outras partes 

interessadas, além de criar mecanismos para incluir todas as perspectivas em busca 

da construção do acordo. 

A mediação tem se mostrado efetiva para a solução de conflitos, para 

alcançar a paz, tanto entre os Estados como dentro de Estados em conflito. Há um 

voluntário esforço em se utilizar esse método, e suas técnicas, que varia quanto aos 

objetivos. Algumas vezes, aborda-se uma específica questão para conter ou 

gerenciar um conflito, e em outras vezes é necessário abranger um amplo alcance 

de questões dentro de um compreensivo processo de paz. Tais processos oferecem 

uma oportunidade crítica para os Estados e sociedades reformularem sua política, 

segurança e panorama socioeconômico, a fim de estabelecer a fundação para a paz 

sustentável (ONU, 2017a).  

E quando se trata de conflito ambiental, a adoção de cautelas para se evitar 

ou até mesmo minimizar o embate entre a visão desenvolvimentista e a visão 

ambientalista, que possuem patamares diferentes de exigências em relação aos 

impactos das atividades econômicas nos meios físico, biótico e antrópico, é 

essencial para a efetividade da mediação ambiental. Segundo pondera Yoshida 

(2017, p. 20),  

 

[...] muitas das divergências se situam no estabelecimento das chamadas 
medidas mitigadoras e compensatórias quando se trata de licenciamento 
ambiental de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Os estudos 
ambientais e os laudos técnicos são de grande valia na definição dessas 
medidas. 

 

Muitas são as definições de mediação, com diferentes enfoques. A 

associação a uma estratégia correspondente, no caso, a negociação, mostra-se 
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importante, uma vez que a análise da mediação implica reconhecimento de que ela 

é empregada como parte integral do processo de barganha, segundo acentua 

Stevens (1963). 

Nessa linha, a mediação constitui método baseado nos processos de 

negociação (STULBERG, 1981) e também é uma forma de resposta facilmente 

adaptável e sensível ao contexto, que tem por marca a ampliação do processo de 

negociação para refletir os diferentes conflitos, participantes e situações 

(BERCOVITCH, 2016). 

Moore (1986, p. 6) define a mediação como uma “extensão e elaboração do 

processo de negociação. A mediação envolve a intervenção de um terceiro aceito 

pelas partes, imparcial, neutro e que não possui poder com autoridade de decisão, 

para auxiliá-las voluntariamente atingirem um acordo mútuo”. A neutralidade do 

mediador e a falta de autoridade para tomar decisões são evidenciadas por Moore 

(1986), que visualiza o mediador como aquele que auxilia voluntariamente as partes 

com o objetivo de atingirem soluções mutuamente aceitáveis para as questões em 

disputa. 

Outrossim, define-se a mediação como uma das alternativas de resolução de 

conflitos, pela qual um terceiro, neutro, sem poder sobre as partes, assiste a estas 

para que, de forma cooperativa, encontrem o ponto de harmonia, facilitando a 

comunicação, identificando os pontos de controvérsia, fazendo aflorar os interesses 

e necessidades e orientando-as na busca de acordos mutuamente satisfatórios 

(JOSÉ, 2006). 

A intervenção de uma terceira pessoa profissional no processo de mediação e 

a responsabilidade das partes na adoção das decisões são notas características de 

todas as definições que delineiam a mediação. Às partes pertence o protagonismo 

absoluto na tomada de decisões, cabendo ao mediador a organização e condução 

do procedimento. Nessa dinâmica, o mediador simplesmente auxilia, colabora para 

que as partes cheguem a uma solução, mas de um modo imparcial e ativo (JOSÉ, 

2006). 

Entre os métodos de ADR (Alternative Dispute Resolutions)28, a mediação 

ocupa lugar central, seja pela maior flexibilidade de suas práticas, seja por sua 

                                                           
28  A expressão indica um conjunto de instrumentos de gestão dos conflitos sociais e de resoluções 

de controvérsias que se apresentam como alternativas à jurisdição do Estado. Foi criada pelo 
jurista americano Frank Sander, em 1976, durante a Pound Conference, realizada para sugerir 
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adaptabilidade a contextos e ordenamentos jurídicos diferentes, ou seja pelo modelo 

de Justiça e de ordem social que transmite, conforme acentua Foddai (2010).  

Nos Estados Unidos, Lon Fuller foi um dos mais importantes defensores dos 

métodos de resolução alternativa de conflitos e sustenta a importância do emprego 

dos métodos ADRs em razão de sua validade, eficácia e, notadamente, da 

dignidade moral que ostenta (FODDAI, 2010). 

Com efeito, Fuller define a mediação como um processo no qual uma terceira 

parte, geralmente neutra e imparcial, facilita um acordo consensuado e negociado 

entre as partes, sem tomar uma decisão formal (FODDAI, 2010). 

Six (2001) define os anos 1980 na Europa como a década da mediação. A 

partir de então, as práticas de mediação começaram a difundir-se em numerosos 

países europeus, como França, Espanha, Bélgica, Holanda e Áustria, chamando a 

atenção das principais instituições jurídicas como um fenômeno social e político que 

apresenta crescente interesse. 

Baruch Bush e Folger (2010) descrevem, resumidamente, as quatro versões 

que marcaram a mediação, contribuindo para sua definição. Com efeito, a primeira a 

descreve como forma criadora de solução de problemas, a qual origina arranjos que 

satisfazem a todas as partes contendoras do conflito (história da satisfação). Na 

outra versão, a mediação colabora para organizar e criar coalizões entre os 

indivíduos, com o fim de contribuir com maior poder de negociação à parte que não 

tem (história da justiça social). Uma terceira resenha apresenta a mediação como 

fator que engendra o crescimento moral nas partes litigantes, o qual promove o 

surgimento de seres humanos mais fortes e compreensivos no cadinho do conflito 

humano (história da transformação). A quarta visão percebe a mediação como forma 

de aplicar pressão e manipular, de tal modo que agrava as condições de injustiça 

para os indivíduos que já se encontram em desvantagem (história da opressão).  

Com base nessas posições, alguns pontos importantes podem ser 

destacados, como os de que o movimento de mediação é variado e pluralista. Nem 

todos os mediadores se ajustam às práticas descritas por determinada história do 

movimento. No entanto, há diferentes enfoques da prática de mediação, com 

diversos e variados efeitos. Por consequência, nenhuma das histórias é 

incontestavelmente verdadeira e não revela o estado atual do movimento, mas 

                                                                                                                                                                                       
uma solução ao problema do mau funcionamento da Justiça nos Estados Unidos, recorrendo a 
formas alternativas ou complementares de composição das disputas. 
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pode-se afirmar que cada uma exterioriza práticas de certo número de mediadores 

que atuam nesse campo (BARUCH BUSH; FOLGER, 2010). O enfoque dominante 

da prática de mediação se concentra na resolução de problemas e na formulação de 

arranjos, mas pouco se enfatiza a criação de alianças ou a transformação dos 

antagonistas mediante a revalorização e o reconhecimento.  

A história da satisfação tem sido destacada como aspecto do estado atual do 

movimento. Ela consiste em maximizar a satisfação das necessidades individuais, 

ou inversamente, minimizar o sofrimento. Mais precisamente, produzir a maior 

satisfação possível para os indivíduos de ambas, ou de todas, as partes de um 

conflito (BARUCH BUSH; FOLGER, 2010). 

Uma segunda visão que surge do relato das quatro histórias é que existem 

diferentes opiniões acerca de que meta social deve tratar de alcançar o movimento 

da mediação. Vai depender da meta adotada, se terá uma orientação futura sobre o 

caráter do movimento. 

Baruch Bush e Folger (2010) acentuam que tanto a história da justiça social 

como a história da opressão são promovidas por outra premissa: a meta mais 

importante é impulsionar a igualdade entre os indivíduos, ou inversamente, reduzir a 

desigualdade. Atuam, segundo o que sustenta, com enfoques contrários ao 

movimento da mediação, porque formulam avaliações diferentes da influência da 

mediação sobre essa meta individual. Com efeito, a história da justiça social 

sublinha a capacidade da mediação para organizar os indivíduos ao redor dos 

interesses comuns e conclui que as coalizões obtidas promovem o sucesso da meta 

final, que é a igualdade. Já a história da opressão realça a capacidade da mediação 

para manipular e exercer pressão dissimuladamente e adverte que essa 

manipulação e dita pressão atuarão em prejuízo dos que se encontram em situação 

de desvantagem, e que se corre o risco de agravar a desigualdade.   

Por fim, a premissa da história da transformação tem como base o fato de que 

a meta mais importante consiste em originar o crescimento moral e transformar o 

caráter humano, para obter uma força mais considerável e maior compaixão. O 

referido enfoque destaca a capacidade da mediação para promover a revalorização 

e o reconhecimento. 

Baruch Bush e Folger (2010) afirmam que a realização de todas as metas é 

difícil. Na prática, realizar uma significa descuidar em certa medida das outras, seja 

pela existência de conflitos diretos entre os passos necessários para alcançá-los ou 
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pelos recursos limitados. Dessa forma, determinar a orientação futura do movimento 

exige pelo menos uma visão das diferentes metas que são a base das diferentes 

histórias, e as quais se deve dar a mais alta prioridade. 

Para os insígnes doutrinadores, a história da transformação é a que oferece 

melhor recomendação para o futuro, posto que é mais sólida, mais coerente e mais 

justificável do que qualquer outra das histórias e suas premissas. E nos parece esse 

o enfoque que melhor se amolda à tese que lançamos, que preconiza a atuação das 

mulheres como líderes nos processos de mediação ambiental. Atuação essa que 

transforma comportamentos, modifica condutas das partes envolvidas em direção ao 

desenvolvimento sustentável e implica transformação do comportamento das 

próprias mulheres que se lançam, em projeto de transcendência, como líderes nos 

processos de mediação ambiental.    

O processo de mediação possui características particulares, dentre as quais 

constitui uma extensão e uma continuação da gestão pacífica de conflitos; envolve a 

intervenção de um agente externo, que poderá ser um indivíduo, um grupo ou uma 

organização, em um conflito entre dois ou mais Estados ou outros atores. Também, 

é uma forma de intervenção não coercitiva, não violenta e não vinculante. Quando 

os mediadores atuam em um conflito, seja interno ou internacional, o fazem para 

afetá-lo, mudá-lo, resolvê-lo, modifica-lo ou influenciá-lo de algum modo, 

constituindo tal aspecto outra característica marcante. O oferecimento de ideias, 

conhecimento, recursos e interesses, sejam próprios ou pertencentes ao grupo que 

representam, constitui importante característica dos mediadores. A voluntariedade 

representa nota marcante nesse processo, os atores envolvidos mantêm o controle 

sobre os resultados do conflito e a liberdade para aceitar ou rejeitar a mediação ou 

as propostas dos mediadores. Opera, fundamentalmente, em bases ad hoc 

(BERCOVITCH, 2016). 

As definições expostas demonstram o amplo espectro da mediação 

internacional, mas não bastam para defini-la diante da interação dinâmica e 

complexa entre mediadores, dotados de recursos e interesses no conflito ou em sua 

resolução, e os protagonistas ou seus representantes. A mudança de papéis dos 

mediadores, em qualquer conflito29, é coerente nesse processo dialético, admitindo 

                                                           
29  A mediação pode ser empregada em conflitos que ocorrem entre Estados, dentro de Estados, ou 

entre grupos de Estados, organizações e indivíduos e pode tornar-se um conflito mais complexo 
entre grupos étnicos. 
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redefinição. As questões que constituem seu objeto podem ser alteradas, e até as 

partes em conflito podem se modificar.  Diante disso, os mediadores atuam em um 

conflito para auxiliar as partes a alcançarem um resultado não obtido de outro modo, 

lançando mão de uma gama enorme de comportamentos para atingir seus objetivos. 

Nessa dinâmica, alguns fazem sugestões para um acordo, e outros evitam fazê-lo. 

Outros, ainda, estão interessados em atingir um acordo, e alguns outros, não 

necessariamente. Alguns mediadores são neutros, e outros, não, e isso não 

compromete a eficácia do processo. Ao contrário, se amolda às características dos 

conflitos internacionais. 

Dessa forma, e adotando a linha exposta por Bercovitch (2016), a definição 

que melhor traduz esse processo é a de que constitui  

 

um processo de gestão de conflitos, relacionado com (porém distinto de) as 
negociações entre as partes; na mediação, os envolvidos no conflito 
buscam o auxílio, ou aceitam uma oferta de auxílio, de um agente externo 
(seja um indivíduo, uma organização, um grupo ou um Estado) para mudar 
suas percepções ou seu comportamento, e para fazê-lo sem recorrer ao uso 
da força ou sem invocar a autoridade legal (BERCOVITCH, 2016, p. 32). 

 

Nessa definição, é possível reconhecer os atores envolvidos, ou seja, as 

partes e o mediador, bem como identificar os processos de mediação. Considerados 

em conjunto, eles são capazes de determinar a sua natureza, qualidade e 

efetividade, e também as razões para o seu sucesso ou fracasso. 

A mediação internacional é examinada sob vários ângulos, que incluem desde 

pesquisas acadêmicas a recomendações políticas, passando por desenvolvimento 

de teorias a esse respeito, sendo certo que quatro principais tradições se formaram 

nesse estudo. Assim, o primeiro grupo de estudos tem, majoritariamente, nos 

acadêmicos associados ao Programa de Negociação da Universidade de Harvard, 

suas bases, oferecendo como contribuição o aconselhamento sobre o que constitui 

a boa gestão de conflitos em situações reais (BERCOVITCH, 2016). Fisher, Ury e 

Patton (2005) destacam-se, nesse segmento, com livros e manuais sobre como 

mediadores e negociadores devem se comportar, o que define uma boa negociação 

ou mediação e como os conflitos podem ser resolvidos, tendo na obra “Getting to 

Yes” (1981) seu exemplo melhor. 

O segundo grupo apresenta como contribuição o desenvolvimento de um 

conjunto de regras aplicáveis a todos os conflitos, nacionais e internacionais, 
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utilizando-se de técnicas variadas de interação e resolução de problemas, em uma 

combinação da ação política com a experimentação científica. O referido grupo, que 

tem nas figuras de Burton e Doob, entre outros30, sua grande referência, tem por 

suporte noções teóricas e a experiência de acadêmicos; todavia, se encontra em 

estágio inicial de pesquisas.   

Pesquisas realizadas por economistas e seguidores da Teoria dos Jogos, que 

desenvolvem modelos matemáticos para examinar como pessoas se comportam em 

situações de conflitos cujas condições são de racionalidade e informações ótimas, 

formam o terceiro grupo. O exame de estratégias para realizar concessões e 

alcançar acordos são práticas comuns desses estudos31. 

O quarto grupo é representado por descrições e investigações empíricas de 

casos de mediação, que buscam desenvolver teorias e oferecer linhas gerais de 

ação por meio de descrição detalhada de um caso particular de mediação 

internacional, experimentos de laboratório voltados para mediação e estudos 

quantitativos que compreendem variados casos de mediação internacional. O 

objetivo desse grupo é o de formular e testar proposições sobre sua efetividade, 

bem como aferir condições sob as quais a mediação pode obter melhor 

desempenho.  Esse grupo produziu as mais importantes recomendações políticas 

para os tomadores de decisão (BERCOVITCH, 2016). 

Como instrumento da diplomacia e da política externa, da promoção da paz e 

da expressão do direito internacional, a mediação mostra-se adequada quando um 

conflito é longo, duradouro ou muito complexo; quando o esforço das partes para a 

sua gestão chegou a um impasse; quando as partes não estão dispostas a aceitar 

os custos adicionais ou as mortes trazidas pelo conflito; e quando as partes estão 

dispostas a cooperar, tácita ou explicitamente, para romper o impasse 

(BERCOVITCH, 2016). 

A dinâmica da mediação implica relacionamento entre um mediador e as 

partes em disputa com interesse político. Os mediadores são, indubitavelmente, 

atores políticos, e ignorar esse aspecto significa deixar de levar em conta importante 

característica desse instrumento. 

                                                           
30  Para melhor aprofundamento, a leitura das obras de John W. Burton, como Global Conflict. 

Brighton: Wheatsheaf, 1984, e de L.W. Doob, como Resolving Conflicts in Africa. New Haven: 
Yale University Press, 1971, são instrumentos valiosos. 

31  Para melhor aprofundar, a obra de H. Raiffa, denominada The Art and Science of Negotiation. 
Cambridge: Harvard Universitiy Press, 1982, constitui boa referência. 
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Vários são os motivos para se desejar a mediação, dentre os quais destacam-

se: o auxílio na redução de riscos da escalada do conflito e condução ao acordo; 

aceitação da mediação, pelas partes, na expectativa de que o mediador repreenda 

ou influencie o adversário; visão, pelas partes, de que se trata de uma expressão 

pública de seu compromisso com a norma internacional de gestão pacífica dos 

conflitos; habilidade do mediador para atuar no monitoramento, verificação e 

garantia de qualquer acordo que venha a ser criado (BERCOVITCH, 2016).  

Diversos são os papéis dos mediadores, como o de catalisador, educador, 

tradutor, multiplicador de recursos, identificador de problemas, entre outros.  

No que respeita às estratégias de mediação, são estabelecidas por diversas 

formas. Touval e Zartman (1985) identificam três categorias diferentes de 

comportamento, em plano ascendente de envolvimento, que permitem exteriorizar 

um quadro geral de relacionamentos de mediação. Esse quadro abrange a 

informação, a tomada de decisão e a influência, além de incluir todas as dimensões 

do comportamento do mediador nas esferas da comunicação, formulação e 

manipulação. 

No plano da comunicação, destacam-se, entre outras práticas, as 

relacionadas ao contato com as partes, conquista da sua confiança, interação das 

partes por meio de arranjos construídos pelo mediador, identificação de questões e 

interesses subjacentes, esclarecimento da situação, estabelecimento de 

comunicação habitual com as partes, encorajamento da comunicação expressiva, 

avaliações positivas, discussão de todos os interesses que envolvam as partes. 

As estratégias de formulação, como a escolha do lugar do encontro, a 

administração do ambiente físico, a garantia da privacidade da mediação, a redução 

de tensões, manejo, por primeiro, das questões mais simples, foco das questões em 

jogo, elaboração de sugestões e propostas substantivas, merecem ênfase. 

Várias são as estratégias de manipulação, tendo nas práticas a seguir sua 

importância para o bom êxito da atuação do mediador, a saber, permanência das 

partes em negociação, mudança das expectativas das partes, assunção de 

responsabilidades por concessões feitas, ciência dos custos na hipótese de 

insucesso do acordo, fornecimento e filtro de informações, prestígio a concessões 

realizadas pelas partes, condução das partes em demonstrar flexibilidade, 

disponibilidade para verificação do cumprimento do acordo. 
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A natureza do conflito, os fatores particulares que o envolvem e os objetivos e 

interesses do mediador determinam as estratégias a serem empregadas. À guisa de 

exemplo, em conflitos de baixa intensidade, as estratégias de comunicação podem 

ser mais efetivas. Em contrapartida, em conflitos de alta intensidade as estratégias 

mais ativas e manipulativas são mais adequadas (BERCOVITCH, 2016). 

É importante considerar que a identidade do mediador e suas habilidades são 

fatores que afetam a mediação. Como processo voluntário que é, a mediação tem 

sua eficácia sujeita a características adequadas do mediador e, nesse aspecto, 

como veremos doravante, as mulheres podem oferecer contribuição importante. Elas 

conseguem enxergar, por exemplo, perspectivas diferentes do conflito a partir de 

suas experiências e sob um recorte marcado por uma dialética horizontal, em que o 

diálogo ganha contornos criativos e diferentes daqueles baseados em uma lógica 

que transcende a racionalidade tão comum nos discursos verticais, praticados por 

homens. Bercovitch (2016) destaca que atributos como inteligência, tato, habilidade 

para formular propostas formais e senso de humor, além do conhecimento 

específico sobre o conflito em questão, são preponderantes para a eficiência da 

mediação e para a aceitação e adesão das partes na busca por uma solução 

pacífica. 

A dimensão de quem pode mediar é importante para o exame da mediação, 

tendo em vista a ausência de uma autoridade centralizada no sistema internacional. 

Levando em conta a inevitabilidade dos conflitos e sua universalidade, são eles 

divididos em três categorias, a saber, indivíduos, Estados, instituições/organizações. 

Bercovitch (2016, p. 41) define mediação individual como aquela “feita por 

indivíduos que não são representantes oficiais de governos ou autoridades políticas 

no exercício do seu cargo”. Tal mediação apresenta maior variedade, é praticada 

com maior liberdade e consiste na mediação formal e informal. A primeira é aquela 

em que um representante político, como um representante de governo ou um 

tomador de decisão de alto nível, atua em sua capacidade individual para mediar um 

conflito entre representantes oficiais de outros estados. Ocorre essencialmente em 

uma estrutura formal, como uma conferência, um fórum político ou outros espaços 

oficiais, apresentando menor flexibilidade quando contrastada com a mediação 

informal, mas dispõe de amplo acesso a influentes tomadores de decisão 

(BERCOVITCH, 2016). Por seu turno, a mediação informal é aquela que  
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se refere a esforços de mediadores que têm uma longa experiência e um 
profundo comprometimento com a a resolução de conflitos internacionais; 
ou a atuação de acadêmicos reconhecidos cujas formação, atitudes e 
experiência profissional os habilitam a atuar na mediação de conflitos na 
prática (BERCOVITCH, 2016, p. 42).  

 

Os mediadores, nesse campo, atuam como cidadãos privados e contribuem 

com sua experiência acadêmica, credibilidade para facilitar a comunicação, obter 

uma melhor compreensão do conflito e alcançar sua resolução. Em geral, o 

processo de mediação informal é desencadeado pelo próprio mediador, que atua no 

conflito por iniciativa própria, tendo por base estratégias de comunicação e 

facilitação.  

No que diz respeito aos Estados, eles atuam na maior parte dos processos de 

mediação por intermédio de seus representantes e de organizações regionais e 

internacionais. 

Serviços de um dos tomadores de decisão de alto escalão do Estado são, em 

geral, requisitados para a referida atuação quando ele é convidado a mediar um 

conflito ou inicia uma mediação.  

É importante levar em conta que a mediação, em qualquer nível e qualquer 

que seja a forma, é um processo essencialmente voluntário (BERCOVITCH, 2016). 

Nesse sentido, para que a mediação entre Estados tenha eficácia, o mediador 

deve ser imparcial, aceito pelas partes e merecedor de sua confiança.  

Na mediação entre Estados, pequenas potências têm grande envolvimento 

em mediações internacionais. Isso porque, quando intervém, seus esforços tendem 

a se concentrar em conflitos regionais e suas estratégias tendem a assumir um perfil 

discreto, baseado no diálogo e na comunicação (BERCOVITCH, 2016). Por seu 

turno, grandes potências em geral criam oportunidades para mediar conflitos, 

empregando a mediação como veículo para proteger ou promover seus próprios 

interesses, oferecendo um ambiente neutro, exercendo pressões por concessões e 

oferecendo propostas e incentivos para as partes envolvidas. 

No entanto, a mediação conduzida por pequenas ou grandes potências não é 

regida pelo direito internacional, de tal sorte que a forma e características são 

negociadas e renegociadas a cada fase, o que não permite antever os resultados. 

No sistema internacional moderno, dada a complexidade do ambiente 

internacional, junto aos Estados, surge crescente número de organizações 

internacionais e transacionais que atuam e influenciam questões afetas à paz e às 
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guerras e que também têm participação ativa na resolução de conflitos 

internacionais. Entre as organizações internacionais, estão a Organização dos 

Estados Americanos (OEA) e a Organização das Nações Unidas (ONU), que 

representam Estados e têm expressiva atuação na mediação formal. Já as 

organizações transnacionais, como a Anistia Internacional, representam indivíduos 

de diferentes países e têm frequente a prática da mediação informal.  

A ONU tem pujança entre as organizações internacionais, especialmente no 

papel que desempenha na negociação e mediação. Com efeito, a Agenda para a 

Paz, subscrita pelo secretário-geral Boutros-Ghali, reforça a primazia do emprego da 

diplomacia preventiva, da promoção e da consolidação da paz para a Organização 

(ONU, 2017a). Reconhece, diante das várias demandas existentes, a necessidade 

de descentralização e delegação, para que todas as partes da organização sejam 

utilizadas em sua capacidade plena. Nessa ótica, a ONU deve encorajar as 

organizações regionais a auxiliarem as Nações Unidas, e o secretário-geral a 

estimular arranjos ad hoc que darão suporte aos seus esforços, por meio de grupos 

informais como Os Amigos do Secretário-Geral de Salvador. Igualmente, a ONU 

pode buscar o envolvimento mais ativo de agentes sem vínculos com o Estado 

(BOUTROS-GHALI, 2012). 

No âmbito das organizações regionais, têm realce as mediações coletivas, 

sendo certo que, em geral, a adesão aos princípios de negociação e mediação como 

seu principal método de resolução de conflitos é sua nota característica. A história, a 

cultura e a experiência compartilhadas por seus membros são componentes 

marcantes para sua atuação. 

As organizações internacionais, como a Anistia Internacional e o Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha, atuam, em geral, com imparcialidade, posto que 

agem de modo independente dos Estados. O seu envolvimento ocorre, 

frequentemente, em intervenções humanitárias, nas situações que exigem alto grau 

de confidencialidade e imparcialidade e onde os governos e organizações 

internacionais não têm êxito (BERCOVITCH, 2016). 

No que concerne aos modelos de mediação, tem-se três principais, que 

adiante são abordados. 

O primeiro modelo, chamado Modelo de Harvard, ou Modelo Tradicional-

Linear, empregado com frequência nas mediações internacionais, foi trazido por 

John M. Haynes, criador do Programa de Negociação da Faculdade de Direito da 
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Universidade de Harvard, e apresentado por seus co-fundadores Roger Fisher, 

William Ury e Bruce Patton na obra “Como Chegar ao Sim”. 

A teoria desenvolvida pela referida escola de negociação está estruturada sob 

quatro princípios norteadores da prática da negociação colaborativa, também 

conhecida por negociação baseada em princípios ou méritos, quais sejam: separe 

as pessoas do problema; concentre-se nos interesses, não nas posições; invente 

opções de ganhos mútuos; insista em critérios objetivos (FISHER; URY; PATTON, 

2005).  

O enfoque dado por essa importante escola de negociação consiste no 

emprego de princípios, interesses, opções e critérios objetivos, em contraposição à 

ênfase a posições, ameaças e barganhas. Na resolução dos conflitos, como 

consequência, pressupõe-se uma abordagem cooperativa, em substituição a uma 

abordagem competitiva. 

Nessa perspectiva, caberá ao mediador conduzir e facilitar o desenvolvimento 

da negociação que envolve as partes interessadas durante todo o processo de 

mediação, desenvolvendo uma postura colaborativa. 

Segundo preconiza esse modelo, “a mediação consiste em um processo 

orientado na perspectiva da resolução de problemas, por acordo entre as partes” 

(SANTOS, 2012, p. 163). O aprofundamento dos interesses em jogo constitui meta a 

ser alcançada pelo mediador, que então atua de forma colaborativa, a fim de se 

alcançar os reais interesses que motivam o conflito.  

Facilitar a comunicação entre as partes para a promoção de uma interação 

contínua e clara e aproximar as partes evidenciam esse modelo. Nessa linha, são 

características principais desse modelo de mediação a comunicação linear, em que 

cada um expressa seu conhecimento e tem como facilitador o mediador; o trabalho 

sobre interesses, necessidades, sem levar em conta o fator relacional, colimando 

não alterar as relações entre as partes; e a realização de um acordo (CEBOLA, 

2013).   

A necessidade da intervenção de um terceiro facilitador, segundo esclarecem 

Fisher, Ury e Patton (2005), ocorre em razão da possibilidade da comunicação entre 

as partes apresentar problemas, como a comunicação sem compreensão, a 

contaminação da comunicação pela falta de atenção e a compreensão equivocada 

ou com significados diferentes para as partes. Para equacionar esses problemas, os 
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autores destacam a escuta ativa, a comunicação de forma clara, sem o emprego de 

críticas ao outro. 

Os destacados doutrinadores apontam, ainda, que qualquer método de 

negociação pode ser bem julgado, de forma imparcial, pela presença de três 

critérios. Na hipótese, deve produzir um acordo sensato, ser eficiente, aprimorar ou, 

ao menos, não prejudicar o relacionamento entre as partes (FISHER; URY; 

PATTON, 2005). 

O Modelo de Harvard têm suas bases alicerçadas em cinco elementos, a 

saber: as alternativas, que se baseiam na necessidade de valorar as opções 

encontradas; os interesses, que implicam seu aprofundamento; as opções, que 

objetivam gerar acordo com ganhos mútuos; os critérios, que demandam o seu 

estabelecimento, com objetividade, para determinação das soluções propostas; e o 

compromisso, que parte da premissa que, após avaliação e estudo das opções, 

passam a fazer parte do acordo. Conforme preconiza Fariña (2010), atualmente, 

adicionam-se dois outros elementos, quais sejam, a comunicação, que dá suporte a 

todos os elementos que facilitam a comunicação entre as partes, e a relação, com 

foco no mediador e que tem por meta cuidar, de modo exitoso, de todos os 

assuntos, zelando pela permanência da boa relação.  

O segundo modelo, denominado Sistêmico Narrativo, ou Circular Narrativo, 

criado por Sara Cobb, enfoca a comunicação entre as partes. Nesse prisma, a 

recuperação da capacidade de comunicação entre as partes é sua nota 

característica, e o acordo, uma consequência natural da realização de um bom 

trabalho de fortalecimento e restabelecimento do diálogo entre as partes envolvidas. 

 O acordo é visto como resultado do processo de transformação de narrativas, 

as quais passam a ser colaborativas para permitir a consolidação da construção de 

uma história alternativa, díspar da que lhe deu origem (SANTOS, 2012). 

Tal modelo agregou o pensamento sistêmico com sua proposta de 

circularidade, o processo reflexivo, como capacidade singular dos seres humanos, e 

a teoria das narrativas – oferta do mundo literário da segunda metade do século 

passado – à tarefa pós-moderna de encontrar na mediação um instrumento de 

pacificação social voltada à resolução, manejo e prevenção de controvérsias 

(ALMEIDA, 2004).  

A mediação, então, é concebida como um processo comunicacional, tendo o 

mediador importante papel na transformação do discurso dos mediados, utilizando-
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se, para tanto, entre outras técnicas, da formulação de perguntas abertas, fechadas, 

circulares, hipotéticas e reflexivas, do uso da paráfrase, do resumo e do espelho.  

O abandono, pelas partes, das versões particulares e daquelas voltadas à 

construção de uma versão coexistencial e compartilhada do problema, nessa lógica, 

permite a sua resolução, além de externar a contribuição principal do mediador 

(SANTOS, 2012). 

O modelo em referência tem preocupação com os conflitantes, da mesma 

forma que tem com o conflito, e, como consequência, trata da relação entre os 

litigantes e da construção do acordo (ALMEIDA, 2004). 

O modelo Sistêmico Narrativo compreende as propostas de busca de 

informação sobre o processo de disputa e seu objetivo; desestabilização das 

histórias oficiais; relatos e alternativas trazidos e construções de histórias 

alternativas; relatos e alternativas ampliadas pelas partes no processo de mediação; 

e, ainda, construção e confecção de acordo (ALMEIDA, 2004).   

O terceiro modelo, chamado Transformador, foi criado por Joseph Folger e 

Barush Bush e traz como contribuição a transformação das relações das partes 

envolvidas, para a valorização como pessoas.  

O conflito é visualizado sob outro prisma, como um fator de oportunidade de 

mudança e crescimento moral. O empowerment é componente imprescindível desse 

modelo, que implica fortalecimento das partes como indivíduos confiantes e seguros 

(SANTOS, 2012). 

O empoderamento está estritamente relacionado à noção de confiança em si 

mesmo e na outra parte. O mediador tem papel preponderante para tal fim. Utiliza-se 

de técnicas para gerar e fortalecer a confiança das partes, o que contribui para levar 

o mediado a enxergar o conflito sob diferentes e positivas perspectivas, dando 

ênfase aos interesses comuns em jogo, aos sinais de avanço no processo de 

administração do conflito (SANTOS, 2012). 

Gerar ganhos mútuos, por igual, constitui importante aspecto desse modelo. 

Reconhecer em cada indivíduo a consciência e a empatia pela situação, problemas, 

interesses, necessidades e possibilidades do outro contribui para o crescimento 

moral pleno das partes envolvidas. Colocar-se no lugar do outro ganha ênfase nesse 

modelo e favorece a consolidação de vínculos cooperativos. Nessa linha, o acordo 

resulta de um processo de transformação pessoal das partes envolvidas.  
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Os objetivos da mediação transformadora têm por base a revalorização e o 

reconhecimento por essência. Isso implica significado distinto para o conceito de 

êxito. Com efeito, na mediação baseada no enfoque da resolução de problemas, o 

êxito é alcançado quando se chega a um acordo que resolve o problema e satisfaz 

todas as partes. É que o objetivo almejado consiste na melhoria da situação das 

partes em comparação com a situação anterior. Por seu turno, a mediação 

transformadora tem seus objetivos definidos com base na melhoria das próprias 

partes, em contraste com a situação anterior. O êxito, por esse prisma, se alcança 

quando as partes, enquanto pessoas, modificam-se para se melhorarem, até certo 

ponto, em decorrência do que ocorreu no processo de mediação. Mais 

especificamente, o êxito da mediação transformadora se concentra na realização da 

experiência, pelas partes, do crescimento nas dimensões do desenvolvimento moral, 

que é a capacidade para fortalecer o eu e a capacidade para relacionar-se com os 

outros. Segundo Baruch Busch e Folger (2010), esses são os objetivos da 

revalorização e do reconhecimento. 

No enfoque transformador, a revalorização e o reconhecimento são os efeitos 

mais importantes que a mediação pode produzir. Em termos gerais, a revalorização 

é alcançada quando as partes em disputa realizam a experiência de uma 

consciência mais sólida, frente às suas próprias custas pessoais e à sua própria 

capacidade, para resolver as dificuldades que as afrontam. A parte obtém a 

revalorização, no âmbito do processo de mediação, por vários modos: a) quando 

alcança uma compreensão mais clara, em comparação com a situação anterior, 

daquilo que importa e o porquê, ao mesmo tempo em que adquire uma 

compreensão do que aquilo que lhe importa constitui o efeito mais importante; b) 

quando compreende que pode escolher se continuará na mediação ou a 

abandonará, se aceitará ou rechaçará o conselho jurídico ou de qualquer outro 

caráter, se aceitará ou rechaçará uma possível solução; c) quando acrescenta ou 

aumenta suas próprias habilidades na resolução de conflitos; d) quando uma parte 

se vê valorizada diante da consciência renovada dos recursos que já possui ou se 

estes estão ao alcance de suas mãos par atingir suas metas e seus objetivos; e) 

quando reflete, delibera e adota decisões conscientes por si mesmo acerca do que 

quer fazer, incluindo decisões sobre o que fará nas discussões que envolvem a 

mediação,  a possibilidade de fechar um acordo e o modo de fazê-lo, ou os passos 

restantes que dará (BARUCH BUSH; FOLGER, 2010).  
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Assim ocorrendo, cada parte experimenta um sentido mais intenso de sua 

própria personalidade, segurança, autodeterminação e autonomia. 

No que afeta ao reconhecimento, em linhas gerais, ele é alcançado quando, 

em dado ponto de revalorização, as partes em disputa são capazes de reconhecer e 

de se mostrarem mutuamente sensíveis às situações e às qualidades humanas 

comuns do outro. As partes alcançam o reconhecimento quando conseguem 

voluntariamente abrir-se mais, mostrar-se mais atentas e com mais empatia e 

sensibilidade à situação do outro. Muitas são as formas que constituem o 

reconhecimento no interior do processo de mediação, tais como: a) quando uma 

parte compreende que, mais do que possuir a força necessária para resolver sua 

própria situação, possui capacidade de refletir, considerar e reconhecer, até certo 

ponto, a situação da outra parte, não apenas como estratégia para facilitar sua 

própria situação, mas como um impulso de verdadeiro apreço pela dificuldade 

humana que se encontra no outro; b) quando uma parte assume o desejo de 

outorgar reconhecimento ao outro ao assumir que, além de possuir a capacidade 

para considerar e compreender a situação do outro, alimenta o desejo real de fazê-

lo; c) quando a parte permite-se ver a outra parte e seu comportamento sob uma luz 

diferente e mais favorável que antes; c) quando admite francamente que modificou 

sua interpretação do outro e/ou decide se comunicar; d) quando decide, à luz de sua 

compreensão, diferente da conduta anterior do outro e de sua situação, adaptar-se 

ao outro pela referência ao modo em que se defrontam as questões em disputa. 

Nesse aspecto, se um primeiro oferecimento de adaptação não é suficiente, decide 

obter uma solução satisfatória para ambos, a fim de promover uma adaptação 

ulterior (BARUCH BUSCH; FOLGER, 2010).  

Ainda sobre a valorização e o reconhecimento, faz-se importante considerar 

dois pontos. Em primeiro lugar, a revalorização é um objetivo que pode ser 

alcançado em todos os casos, em contraposição ao reconhecimento, que pode ser 

obtido apenas quando as partes o concedem por própria vontade, seja como 

resposta aos esforços de um mediador ou espontaneamente. Em segundo lugar, o 

reconhecimento pode ser alcançado com muito maior frequência que normalmente 

se coloca, porquanto são significativos os passos nesse sentido trilhados, ainda que 

pequenos. 
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Com base nos dois elementos desenvolvidos (valorização e reconhecimento), 

Baruch Busch e Folger (2010) propõem uma definição mais concreta da mediação 

exitosa, por referência aos objetivos da mediação transformadora, a saber:  

 

Una mediación es exitosa(1) si las partes han llegado a cobrar consciência 
de las oportunidades de revalorización y reconocimiento que se les 
presentaron durante la mediación: (2) si se há ayudado a las partes a 
aclarar las metas, las alternativas y los recursos, y después se las há 
ayudado a adoptar decisiones informadas, reflexivas y libres acerca del 
modo de actuar em ada punto de decisión: y (3) se há ayudado a las partes 
a otorgar reconocimiento cuando su decisión se manifestaba em esse 
sentido (BARUCH BUSCH; FOLGER, 2010, p. 149). 

 

É importante assentar que a mediação transformativa não visualiza o conflito como 

um problema; ao revés, enxerga-o como um convite ao crescimento, rumo a uma 

dimensão em que a criticidade e a transformação moral humana são sua marca. 

Nessa perspectiva, primeiramente, faz-se necessário o fortalecimento de si próprio – 

autodeterminação –, que implica aquisição de capacidade para o enfrentamento das 

dificuldades. O comprometimento com a reflexão, a decisão e ação como condutas 

conscientes são conditio sine qua non de observância pelo mediado. Segue-se a 

busca pela superação de seus próprios limites para ser capaz de se relacionar com 

o outro – reconhecimento –, que ocorre com o fortalecimento da capacidade própria 

da pessoa de experimentar interesses e consideração da outra parte. Reunidas 

essas duas qualidades, tem-se a origem de onde promana a maturidade moral da 

pessoa, que traduz o fundamento do enfoque tratado (mediação transformativa). 

Em relação às sessões de mediação, e considerando-se a evolução 

anteriormente descrita, o resultado alcançado constitui fator primordial, e é 

identificado pela compreensão e decisões amplas que se formarão, e também pela 

aceitação da parte quanto às diferenças existentes na outra parte. Nessa linha, as 

soluções que vão surgindo estarão acolhidas pelo processo de transformação 

(BARUCH BUSCH; FOLGER, 2010). 

Na mediação transformativa, não se tem etapas rígidas a serem observadas. 

As etapas são visualizadas como marcas de pontos prováveis de oportunidades 

para a revalorização e o reconhecimento.  

Com essas bases, o conflito surge como um desafio a ser enfrentado pelas 

partes, que lhes permite compreender seus valores, suas necessidades e o que as 

satisfazem ou não. 
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Conforme preleciona Baruch Busch e Folger (2010), a escolha entre um 

enfoque baseado apenas na satisfação ou na transformação estará marcado pela 

decisão de continuarmos sendo uma sociedade individualista ou seguirmos rumo a 

uma sociedade diferente, que sirva como referência para outras. A escolha do 

enfoque tem uma importância que transcende a própria mediação. É uma escolha 

para uma nova visão, que serve de referência para vida, que nos convida a novas 

possibilidades de consciência e de interações humanas. 

 

4.2  A Importância da Participação das Mulheres na Mediação de Conflitos 

Ambientais 

 

Atualmente, a natureza da mudança dos conflitos, causas e consequências, 

juntamente com o nível de violência empregado e o cenário no qual se 

desencadeiam as crises, afetando majoritariamente a população civil, reforçam a 

importância de soluções inovadoras para a prevenção e resolução de conflitos e 

apontam para a participação das mulheres – seja porque são as principais vítimas 

ou porque sua participação ativa na sociedade influencia na prevenção e 

consolidação de uma paz duradoura e estável (SAUTEREL; SEPÚLVEDA, 2016). 

No entanto, esses esforços praticamente inexistem. 

As mulheres em situação de conflito, em geral, cumprem um rol social 

associado a um sujeito passivo, muitas vezes invisível, e sempre são enxergadas 

como vítimas. Todavia, cumprem, também, importante papel na construção da paz, 

embora não reconhecido muitas vezes (PÉREZ; ROMO, 2012). 

Uma das características dos conflitos modernos é a dimensão humana, uma 

vez que a população civil é a mais afetada nessas situações, sendo certo que as 

mulheres e as meninas são as que, majoritariamente, sofrem as consequências dos 

conflitos. Diante disso, a importância de se considerar a dimensão de gênero nos 

conflitos armados é engrandecida (JÍMÉNEZ, 2012). Durantes os conflitos armados, 

intensificam-se condutas discriminatórias já presentes na sociedade devido à 

posição de desvantagem das mulheres na sociedade, que se exterioriza em 

posições de poder e supremacia dos homens e em escassas oportunidades para 

participar na tomada de decisões. 

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU) 

reconheceu a importância de aumentar a participação de mulheres na resolução de 
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conflitos e na construção da paz (Resolução nº 1325/00). O informe “Prevenir os 

conflitos, transformar a justiça, garantir a paz” (ONU MULHERES, 2015), publicado 

em outubro de 2015, ratificou a vigência dos princípios e orientações da Resolução 

nº 1325, o que consolidou-se por meio da agenda “Mulher, paz e segurança”. Nessa 

resolução, o Conselho recomendou ao secretário-geral o aumento da nomeação de 

mulheres para posições seniores em setores relacionados à paz e solicitou a todos 

os atores que envolvessem as mulheres nos processos decisórios relativos à 

construção da paz (ONU, 2000b).  

Apesar de todas essas previsões, é raro encontrar mulheres, em iniciativas de 

promoção da paz, ocupando cargos mais altos. Há mulheres envolvidas em esforços 

comunitários de consolidação da paz, mas sua participação nos processos formais 

de paz permanece limitada, o que, até certo ponto, torna as contribuições das 

mulheres para mediações de alto nível pouco compreendidas. 

Segundo apontam O’Reilly e Ó Súilleabháin (2016), pesquisas preliminares 

realçam que a participação das mulheres na mesa de negociação enriquece o 

processo, contribui para um acordo de paz mais abrangente e reforça o processo de 

paz sustentável . 

A Resolução nº 1325, já tratada no capítulo anterior, reconhece as mulheres 

como participantes essenciais em iniciativas de promoção da paz, enquanto as 

resoluções anteriores mostram as mulheres como vítimas das guerras, sem o 

reconhecimento da importância de suas contribuições para a paz nos Estados 

afetados por conflitos. Na presente tese que lançamos, visualizamos a participação 

das mulheres como agentes importantes para a construção de paz, por meio da 

mediação, através de sua atuação marcante nos processos de tomada de decisões 

quanto à prevenção e resolução dos conflitos, afastando-as da concepção atrelada à 

vitimização. Essa visão constitui contribuição decisiva para a consecução da paz 

duradoura e estável. 

Com efeito, na resolução em referência, o Conselho de Segurança 

reconheceu que a paz está intrinsecamente ligada à igualdade entre homens e 

mulheres e que o acesso pleno e a participação total das mulheres nas estruturas de 

poder e sua correspondente implicação nos esforços para a prevenção e a 

resolução de conflitos são essenciais para se manter e promover a paz e a 

segurança (ONU, 2000b). Nessa ótica, mulheres e homens poderão caminhar lado a 
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lado na busca da preservação da natureza para as futuras gerações, contribuindo 

para a formação de sociedades mais inclusivas e pacíficas.  

A resolução em comento clama aos Estados-membros aumentarem a 

representação de mulheres em todos os níveis das instâncias decisórias, além de 

fazer referência específica aos mecanismos de resolução de conflitos, entre outros. 

A implementação do contido na Resolução nº 1325, no entanto, não caminha 

a passos largos, especialmente em relação às mulheres que atuam como 

mediadoras em processos de paz formais.  

Com base nesse cenário, em 2010, o secretário-geral da ONU redigiu o plano 

de ação de sete pontos para a participação de mulheres na consolidação da paz, 

com menção a mais de 25 indicadores mensuráveis de progresso (ONU, 2010b). E o 

primeiro ponto compreendia o comprometimento das entidades da ONU em agir de 

modo mais sistemático para assegurar a participação de mulheres em processos de 

paz. O indicador estabelecido para aferir o progresso da medida consistiu na 

nomeação de mulheres como mediadoras-chefe/enviadas especiais em processos 

de paz liderados pela ONU (ONU, 2010b). Mas, somente em março de 2013, o 

secretário-geral Ban Ki-moon nomeou a primeira mulher, Mary Robinson32, para 

atuar como enviada especial para a região dos Grandes Lagos33 (ONU MULHERES, 

2013). Segundo pronunciou Robinson (2013, n.p.): “Enquanto os homens 

empunham armas, as mulheres mantinham as comunidades unidas em tempos de 

guerra”. Assim sendo, “sua participação ativa nos esforços de paz é essencial 

porque elas são as construtoras de paz mais eficazes” (ONU, 2013a, n.p.). 

Ao longo dos anos, mulheres passaram a ocupar outras posições seniores em 

atividades de promoção da paz no sistema da ONU e atuaram como assessoras das 

equipes de mediação em diversos processos de paz, mas nem todas essas 

posições envolviam papéis de mediação34 (O’REILLY; Ó SÚILLEABHÁIN, 2016).  

Dez dos 74 cargos seniores de mediação da ONU são ocupados por 

mulheres (14% do total), o que evidencia a implementação, a passos lentos, das 

                                                           
32  Ex-presidente da Irlanda e ex-alta comissária da ONU para os Direitos Humanos. 
33  No Capítulo 3, quando houve referência à avaliação da implementação da Resolução nº 1325/00, 

tratou-se da atuação das mulheres nessa região. 
34  Desde 1948, 35 mulheres ocuparam 41 posições como chefes ou adjuntas de missões de campo 

da ONU. Para melhor aprofundamento, ver obra de S. Dharmapuri. Not Just a Numbers Game: 
Increasing Women’s Participation in UN Peacekeeping. Nova York: International Peace Institute, 
julh. 2013. 
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promessas da ONU. Mas, em comparação com a década de 1990 e o início dos 

anos de 2000, há aumento significativo nesses números (O’REILLY; 

SÚILLEABHÁIN, 2016). 

Segundo dados do Departamento de Informação Publica das Nações Unidas 

(ONU, 2013a), uma em cada três operações de paz é liderada por uma mulher, o 

que comprova os esforços do então secretário-geral Ban Ki-moon para empoderar 

as mulheres. Todavia, isso não evolui de forma crescente, especialmente diante da 

diminuição da participação de mulheres em posições de diretoria nas missões da 

ONU em 2012.  

No que diz respeito às mediadoras em negociações de paz de Track I 

patrocinadas por instituições como a União Africana (UA), a redução do número de 

mulheres é mais evidente fora do sistema da ONU (O’REILLY; Ó SÚILLEABHÁIN, 

2016). 

Há mulheres atuando na construção da paz em Estados frágeis, como 

mediadoras-chefe em negociações menos divulgadas e mais informais, como Betty 

Bigombe, da Uganda, que foi mediadora entre o governo e o Exército de Resistência 

do Senhor, em 2004 e 2005, após sua participação em conversas com o grupo na 

década de 1990 (CONCILIATION RESOURCES, 2010). De acordo com O’Reilly e Ó 

Súilleabháin (2016), em geral, as mulheres que pertencem a países em situações de 

conflito atuam como participantes ativas e líderes na resolução de conflitos e na 

construção a paz no nível local, envolvendo-se em iniciativas de paz conduzidas 

pela comunidade e pela sociedade civil. A falta de reconhecimento nos processos de 

paz de alto nível ainda persiste, no entanto. 

Igualmente, as mulheres também estão engajadas em iniciativas de mediação 

de Track 1 ½, organizadas por ONGs e atores da chamada diplomacia privada, dos 

quais destacam-se o Centre for Humanitarian Dialogue35. Mas, ainda nesse âmbito, 

há poucas mulheres que atuam na liderança dessas equipes de mediação 

(O’REILLY; Ó SÚILLEABHÁIN, 2016). 

O desenho atual da atuação das mulheres nos processos de paz é 

identificado por uma exclusão do processo decisório público e político, pois os 

acordos de paz são negociados, quase que exclusivamente, por homens (BELL, 

CAMPBELL; AOLÁIN, 2004). 

                                                           
35  No Capítulo 3, quando da abordagem da eficácia da Resolução nº 1325/2000, reproduzimos uma 

pesquisa desenvolvida pelo referido Centro. 
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Os motivos para as mulheres se envolverem nas mediações e nos processos 

de paz são muitos. O’Reilly e Ó Súilleabháin (2016) sustentam que a participação 

das mulheres é uma questão de igualdade e equidade, uma vez que as negociações 

de paz e os acordos delas resultantes definem uma estrutura e a direção da 

reconstrução e das políticas no pós-conflito, as quais repercutem na vida da 

sociedade como um todo . 

A contribuição das mulheres também se engrandece ao trazer diferentes 

estilos de mediação ou experiências para as mesas de negociação, criando espaços 

importantes para novas perspectivas e abordagens. Tanto o estilo do mediador 

como seu gênero podem oferecer importante contribuição para o resultado da 

negociação, segundo pesquisas realizadas sobre a eficácia dos mediadores. A 

eficiência das mulheres na mediação de acordos vinculantes tem sido referência 

constante para a inserção pretendida, conforme destaca Anderlini (2007), que, com 

base em pesquisas e experiências de campo, também aponta que a sensibilidade do 

gênero na programação pode ser um agente catalisador na tarefa complexa de 

construir uma paz sustentável. A inclusão referenciada implica o surgimento de 

novas lideranças políticas para a tomada de decisões (ONU MULHERES, 2012b). 

De acordo com O’Reilly e Súilleabháin (2016), a razão mais pragmática para 

o envolvimento das mulheres nos processo de mediação talvez esteja atrelada ao 

impacto sobre a durabilidade da paz em si . E acrescentam:  

 

[...] ainda que mais evidências a esse respeito precisem ser coletadas e 
apesar de os homens também trazerem contribuições fundamentais nesse 
sentido, pesquisas sobre os processos de paz que incluíram mulheres 
apontam que uma paz mais robusta e resiliente foi alcançada como 
resultado. Isso pode ser notado nos processos de paz, no resultado das 
negociações e na implementação posterior dos acordos (O’REILLY; Ó 
SÚILLEABHÁIN, 2016, p. 342). 
 

A experiência da ONU Mulheres sobre a promoção da presença das mulheres 

nos processos de mediação e nas mesas de negociação tem fundamentado a 

importância de criação de espaços equitativos e inclusivos de resolução de conflitos. 

“A participação das mulheres pode ajudar a compreender melhor as causas de um 

conflito e suas soluções alternativas, assim como impulsionar medidas que dão 

resposta a distintas necessidades para consolidar a paz no tempo devido”. (ONU 

MULHERES, 2016, n.p.). 
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Em 2015, as Nações Unidas realizaram uma balança global para avaliar a 

inclusão do rol das mulheres nas instâncias de negociação e mediação, identificando 

vários pontos, entre eles a facilidade que as mulheres apresentam para adaptar-se a 

condições políticas desfavoráveis em contextos por detrás do conflito. Em razão 

disso, a necessidade de diversificar gêneros nos processos de tomada de decisões 

não é apenas favorável para as mulheres, mas para o êxito dos próprios diálogos de 

paz (ONU MULHERES, 2015). 

No presente balanço, demonstrou-se que os processos de paz nos quais 

participam mulheres como testemunhas, signatárias, mediadoras ou negociadoras 

têm uma probabilidade 20% maior de alcançar um acordo que dure, no mínimo, dois 

anos. Esse percentual tende a aumentar com o tempo, uma vez que a probabilidade 

do acordo de paz durar 15 anos cresce 35% (ONU MULHERES, 2015). 

No que se refere ao impacto nos processos de paz, especialmente os formais, 

há oportunidades diferentes para a definição de uma agenda de paz sustentável que 

compreenda as necessidades das mulheres que são excluídas desses processos. 

As autoras sugerem a inclusão, pelos mediadores-chefe, no âmbito dos processos 

de paz por eles planejados e supervisionados, da expertise de gênero nos níveis 

seniores e o investimento em estratégias para a inclusão de mulheres nas 

delegações negociadoras. As mulheres que atuam em papéis de liderança em 

mediações e em outros processos de paz têm demonstrado já estarem preparadas 

para ocupar tais posições, atuando em prol da realização de consultas a mulheres 

líderes da sociedade civil e frisando sua representatividade em negociações de paz.  

A obtenção de uma paz duradoura e a redução da probabilidade de as partes 

excluídas da mesa de negociação reagirem a ponto de minar o processo é algo 

sensivelmente perceptível. Um processo de paz inclusivo tem maior possibilidade de 

conduzir a uma paz duradoura na medida em que identifica e resolve as origens do 

conflito e as necessidades daqueles que são mais afetados. Mulheres líderes e as 

que integram grupos de mulheres são frequentemente efetivas na construção da paz 

no nível das comunidades e deveriam ser mais fortemente ligadas aos altos níveis 

do processo de mediação (ONU, 2012e). As mulheres líderes, especialmente as que 

pertencem a grupos de sociedade civil, têm habilidade de recorrer às suas 

comunidades e obter aceitação pública maior para o processo de mediação. Sugere-

se, a esse respeito, que o mediador(a)-chefe se conecte diretamente com essas 
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mulheres líderes desde o início do processo, para que  haja uma aceitação em longo 

prazo junto à comunidade que elas representam (POTTER, 2005). 

A atuação das mulheres na sociedade civil como representantes de grupo de 

mulheres dá voz a suas prioridades coletivas, o que confere maior efetividade ao 

processo de construção da paz.   

Uphoff e Krishna (2004) afirmam que a sociedade civil não se refere 

simplesmente a um termo homogêneo, mas ao equilíbrio das relações entre as 

instituições estatais e os cidadãos de uma sociedade, que estão sujeitos a uma 

autoridade governamental e envolve atores que, por tradição, não estariam, nesse 

âmbito, contemplados.  

Os autores afirmam que se deve definir a sociedade civil a partir do que ela 

faz e não desde "o que é", e identificam três funções dela: articular seus interesses e 

fazer exigências; defender seus direitos vis-à-vis com o Estado e outros; e trabalhar 

por seus interesses diretamente, sem depender de agências governamentais 

(UPHOFF; KRISHNA, 2004).  

O início do século XXI representa um importante momento histórico para a 

sociedade civil, pois ela passa a ter um papel como agente determinante da 

reivindicação dos direitos humanos no plano global. A sociedade civil tem sofrido 

grandes transformações, as quais residem na ampliação de seu campo de ação.  A 

nova sociedade civil enfrenta um importante desafio, qual seja, dar uma resposta 

diferente aos conflitos ambientais em geral, visto que se reconhece não mais poder 

contê-los territorialmente. 

De fato, atores não estatais, como ONGs e acadêmicos, têm unido esforços 

para tal fim. Gerson (2001) afirma que o setor privado, num crescente, influencia 

positiva e diretamente nos processos de pacificação, pois suas ações são muito 

mais rápidas que os fluxos públicos. Ademais, o investimento do setor privado em 

áreas de conflito cria um sentimento de normalidade e oferece confiança no futuro 

de dita área, substituindo a mentalidade do conflito e do "nada que perder" por 

horizontes mais amplos, uma vez que a população encontra um sentido para manter 

a paz e a disponibilidade de empregos e oportunidades econômicas, entre outros 

múltiplos fatores. E as mulheres têm contribuição decisiva para esses desafios que 

se apresentam na sociedade pós-moderna, em razão da eficiência e habilidade que 

possuem para o estabelecimento de pontes de diálogos entre as partes envolvidas.  
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Tanto é imprescindível tal atuação que o então secretário-geral da ONU, em 

seu plano de ação de sete pontos para a participação das mulheres na consolidação 

da paz, determinou que os mediadores-chefe se reportassem a ele regularmente 

sobre o andamento de suas consultas e negociações com grupos de mulheres da 

sociedade civil (ONU, 2010b).  

A propósito, a atuação da Secretaria-Geral da ONU tem ganhado evidência 

nesse âmbito, especialmente com a produção de relatórios anuais, que têm por fim 

implementar a Resolução nº 1325/2000 com a realização de debates sobre a 

participação das mulheres e seu papel na prevenção e mediação de conflitos e 

também na diplomacia preventiva, além de fortalecer ações para a participação das 

mulheres em posições seniores nas missões da ONU (ONU, 2012a). 

No que concerne ao impacto no resultado dos processos de paz, o 

documento United Nations Guidance for Effective Mediation (2012f) reconhece que 

as mulheres são fortes aliadas em qualquer processo de paz. O documento 

referenciado afirma, entre várias recomendações dadas aos mediadores indicados 

pela ONU, que “as mulheres líderes e os grupos de mulheres são muito eficientes 

nas atividades de promoção da paz no nível comunitário e devem, portanto, estar 

mais intensamente atrelados ao processo de mediação de alto nível” (ONU, 2012f, 

p. 11). A participação direta das mulheres influencia diretamente no sucesso da 

implementação dos acordos de paz, conferindo maior legitimidade ao resultado 

desses processos. 

De acordo com a ONU Mulheres (2012c), a participação organizada de 

grupos de mulheres em processos de paz é capaz de afetar o texto de eventuais 

acordos que tendem a ser mais sensíveis a questões de gênero e mais legítimos e 

abrangentes.  

A durabilidade da paz alcançada também tem forte influência da participação 

das mulheres nesses processos. O envolvimento da sociedade civil, com a 

participação de mulheres, implica menor recorrência do conflito, segundo aponta a 

ONU Mulheres (2012c). Há, também, indícios de que a inclusão das mulheres nos 

processos de negociações posteriores ao acordo empodera e mobiliza grupo de 

mulheres a permanecerem engajadas durante a difícil fase de implementação e de 

consolidação da paz (ONU MULHERES, 2012b). Segundo destacam O’Reilly e Ó 

Súilleabháin (2016, p. 345), “o trabalho por elas realizado de transformar objetivos 
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em realidade a nível local e o seu valor simbólico como representantes de metade 

da população são elementos cruciais para a implementação de uma paz duradoura.”  

A noção de defesa de uma paz equitativa e o levantamento de questões 

sociais e econômicas também são fortes argumentos trazidos para legitimar a 

participação das mulheres nos processos de paz (ANDERLINI, 2007), o que, por seu 

turno, corrobora a garantia de que os fatores que levam ao conflito e à sua 

fragilidade sejam abordados no acordo e no processo de reconstrução 

correspondente.  

O fortalecimento e equalização dos direitos sociais, políticos, econômicos e 

culturais, outrossim, constituem resultado de negociações de paz mais inclusivas, o 

que corrobora, por seu turno, a reconstrução de laços de confiança entre o Estado e 

a sociedade (O’REILLY;  Ó SÚILLEABHÁIN, 2016). 

No entanto, não só questões técnicas como também a habilidade e 

qualificação das mulheres são obstáculos à sua inclusão. A pressão exercida pelos 

Estados para que seus próprios candidatos sejam indicados e a ausência de 

resolução da falta de representação de mulheres no âmbito interno são fatores que 

contribuem para que sua promoção como candidatas continue baixa (O’REILLY; Ó 

SÚILLEABHÁIN, 2016). 

Questões relacionadas ao poder exercido pelas partes beligerantes que se 

tornam negociadores de paz também influenciam a situação atual de baixa 

participação das mulheres. É que, muitas vezes, esses atores rechaçam a referida 

participação em processos de paz com o fundamento de que uma mediadora mulher 

pode implicar partilha de poder e de seus espólios com outras mulheres (O’REILLY; 

Ó SÚILLEABHÁIN, 2016). 

Entretanto, tanto os Estados como instituições relevantes têm a 

responsabilidade de garantir e incentivar mulheres qualificadas a se tornarem 

candidatas a altos cargos de mediação, além de lutar pela maior igualdade na 

nomeação de mediadores. Nesse âmbito, a Unidade de Apoio à Mediação da ONU 

ganha destaque nessa direção36 Nessa Unidade, criou-se, no ano de 2008, uma 

                                                           
36  A referida unidade (MSU) se insere na Divisão de Políticas e Mediação (PMD) que pertence ao 

Departamento de Assuntos Políticos das Nações Unidas (DPA), estabelecido em 1992. Tal 
Departamento é uma das entidades da Organização das Nações Unidas e desempenha um papel 
fundamental nos esforços da organização para prevenir e resolver conflitos em todo o mundo. O 
DPA analisa as tendências políticas globais e regionais e se mantém alerta para detectar crises 
potenciais em momento anterior a sua produção ou intensificação. Presta apoio direto ao 
secretário-geral e aos seus enviados em suas discussões e missões diplomáticas, assim como as 
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equipe de assessores especialistas em mediação (Standby Team), que conta, 

atualmente, com oito integrantes em diversos segmentos, como recursos naturais, 

constituição, compartilhamento de poder e questões de gênero. Tal grupo dá suporte 

técnico em mediação e esforços de prevenção de conflitos às Nações Unidas e a 

outros líderes.  Atualmente, o Standby Team conta com três mulheres, dentre os oito 

membros, dos quais sobreleva mencionar a nomeação recente da holandesa 

especialista em questões de gênero, Elizabeth Scheper (ONU, 2017b). 

A inclusão da perspectiva de gênero na análise dos conflitos armados não 

implica tratar as mulheres como vítimas, nem os homens sempre como únicos 

responsáveis pela violência. Ao contrário, impõe o estabelecimento de medidas de 

proteção e também meios de criar ações que possibilitem aumentar a presença das 

mulheres na resolução política dos conflitos, como uma forma de garantir que o 

gênero será efetivamente considerado como questão prioritária nessas situações 

(SAUTEREL; SEPÚLVEDA, 2016).  

Levar em conta a perspectiva de gênero nos processos de conflitos e 

consolidação de paz é, sobretudo, uma oportunidade para construir sociedades mais 

igualitárias (JACK, 2002). 

A incorporação de homens e mulheres nos processos de tomada de decisões 

nas operações de paz, com ênfase na perspectiva de gênero, traz alguns efeitos, 

como assinalam Danodio e Mazzota (2011). Entre eles, maior representação dos 

                                                                                                                                                                                       
missões políticas da ONU implementadas em zonas de tensão em várias partes do mundo. O 
Departamento de Assuntos Políticos presta seu apoio ao trabalho do Conselho de Segurança, 
coordena as atividades de assistência eleitoral das Nações Unidas e apoia o funcionamento de 
dois comitês permanentes estabelecidos pela Assembleia Geral e relativos aos direitos do povo 
palestino e à descolonização, assim como as deliberações relativas à luta contra o terrorismo. Por 
último, o DPA coordena estreitamente seu trabalho com outro grande departamento da secretaria 
geral, o de operações de manutenção da paz (DPKO, ano). Graças ao crescente e decisivo apoio 
dos Estados-membros da Organização, o DPA evolui para tornar-se cada vez mais ágil e capaz de 
implementar rapidamente especialistas mediadores e outros especialistas em pacificação para 
apoiar as organizações regionais que estão na linha de frente dos conflitos. Os aproximadamente 
250 profissionais e pessoal administrativo do DPA que trabalham na sede da ONU, em Nova 
Iorque, estão organizados em divisões regionais. Seu trabalho diário consiste em reunir 
informação e analisar os acontecimentos para depois fazer recomendações ao secretário-geral e a 
seus altos funcionários sobre os passos a seguir. Dali surgem as políticas da secretaria da ONU 
que, por sua vez, põe-se em consulta e coordenação com os Estados-membros, as organizações 
regionais, as organizações não governamentais (ONGs) e outros atores importantes. Quase 
diariamente os altos funcionários do DPA informam ao Conselho de Segurança sobre avanços e 
retrocessos em diversas zonas de crises ou conflito e o estado dos esforços de pacificação. O 
trabalho preventivo do DPA é, por sua própria natureza, discreto. Canaliza as tensões políticas e 
sociais onde quer que surjam para possibilitar o diálogo e impedir que se instale a violência. CINU 
BOGOTÁ-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (coordenação editorial). Diplomacia 
Preventiva: recuperando el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas. Disponível em: 
<www.unic.org.co>archivos>Diplomacia_pre>. Acesso em: 11 jul. 2017. 
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habitantes em lugares onde haja esse desdobramento, gerando maior legitimação e 

receptividade pela população local; acesso mais fácil aos serviços sociais, à difusão 

de informações sobre a violência baseada em gênero; e promoção e incentivo do  

conflito.  

No informe de 2010 sobre participação das mulheres na consolidação da paz, 

editado pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, assinala-se que  

 

garantir a participação da mulher na consolidação da paz não é somente 
uma questão de garantir o desfrute dos direitos das mulheres e as meninas. 
As mulheres são agentes decisivos na base dos três pilares para uma paz 
duradoura: a recuperação econômica, a coesão social e a legitimidade 
política (ONU, 2010b, n.p.).  
 

Dessa forma, a incorporação da perspectiva de gênero nos processos de 

consolidação da paz constitui nota fundamental para sua permanência, além de 

identificar uma contribuição eficiente, criativa quanto ao enfrentamento dos conflitos 

de natureza ambiental. Além disso, oferece à sociedade pós-moderna benefícios 

singulares nos planos econômico, político e cultural, em direção a caminhos onde a 

cooperação ambiental seja a matriz do desenvolvimento sustentável.  Nessa ótica, 

esse conceito expande-se para incluir  as dimensões sociais, direitos humanos, boa 

governança e democracia. 

 

4.3 Da criação de um guia de estratégias de mediação baseado no gênero e 

inclusão  

 

O Departamento de Assuntos Políticos das Nações Unidas (DPA) criou, em 

julho de 2017, um guia baseado em estratégias para implementar a mediação 

inclusiva de gênero. Ele é fundamentado nas experiências desenvolvidas pelos 

mediadores seniores, incluindo, entre outros, membros de mediadores do Standby 

Team, das Nações Unidas. Tal guia foi construído sob a premissa de que as 

estratégias de mediação que sistematicamente incluem mulheres e a sociedade civil 

mais amplamente têm maior probabilidade de gerar mais apoio nacional para a 

realização de um acordo, alcançando, assim, a paz sustentável.  

O referido guia reconhece que o gênero afeta as relações de poder na 

sociedade e contribui para determinar o que se espera, se permite e se valoriza em 

relação às mulheres e homens, num dado contexto. A abordagem cultural é de 
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particular importância, também, na promoção da participação das mulheres em um 

processo de paz, dado que as relações de gênero são percebidas diversamente em 

culturas diferentes (ONU, 2017a). 

Nessa ótica e considerando os diversos papéis que podem as mulheres 

desempenhar em conflitos, o guia realça o papel delas como líderes pacificadoras 

para resolver conflitos em suas comunidades. Isso se dá em razão de sua eficiência 

nos processos de paz, tornando secundária a sua identificação como vítima desses 

processos. Reconhece, desse modo, a necessidade de atenção ao combate à 

violência sexual, sem deixar, no entanto, de ofuscar os papéis ativos que as 

mulheres ostentam em situação de conflito. 

O guia ainda centra-se na dinâmica dos conflitos, que tendem a mudar as 

relações de gênero, tanto de forma positiva como negativa.  Mais especificamente, 

as mulheres, em tempos de guerra, podem adquirir diferentes papéis sociais e 

políticos, ganhando acesso a oportunidades, liderança e tomada de decisões em 

suas comunidades, quando os homens estão afastados e empenhados em conflitos 

armados. Segundo enfatiza o guia, isso pode realçar a habilidade das mulheres em 

mobilizar pessoas envolvidas para pôr fim ao conflito. Nesse ponto, embora 

reconheçamos sua importância na liderança das mulheres como mediadoras dos 

conflitos, não concordamos com esse seu papel residual, porque sustentamos o 

papel das mulheres  como essenciais nas relações sociais, sob a perspectiva da 

alteridade, que visualizamos ser relativa, retirando-as da imanência que marca sua 

existência. 

O guia destaca a importância de reconhecermos o papel e a participação das 

mulheres jovens, as quais frequentemente estão envolvidas em movimentos que 

exigem mudança de seus papéis na sociedade. Em geral, são excluídas dos 

processos de paz, que tendem, de forma tímida ainda, a incluir mulheres mais 

velhas (ONU, 2017a). 

Nessa ótica, o guia referenciado, utilizando-se de pesquisas e práticas 

desenvolvidas na estrutura da Resolução nº 1325/2000, estabelece que a 

participação das mulheres é capaz de expandir o alcance do eleitorado doméstico, 

que passa a se engajar nos processos de paz, que, então, fica mais robusto e 

recheado de credibilidade.  As perspectivas das mulheres trazem uma compreensão 

diferente das causas e consequências dos conflitos, o que contribui para o 

surgimento de propostas mais abrangentes e potencialmente objetivas para sua 
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resolução. Além disso, os acordos de paz que compreendem as necessidades 

especiais das mulheres e homens tendem a contribuir, mais fortemente, para a paz 

sustentável (ONU, 2017a). 

A atuação dos mediadores é conduzida por intermédio do consenso das 

partes negociantes e, em alguns processos formais, por mandatos advindos da 

entidade negociante. O trabalho dos mediadores da ONU considera a estrutura da 

Carta da ONU, do Conselho de Segurança e das resoluções da Assembleia Geral, 

regramentos da ONU, além das convenções globais e regionais, do direito 

humanitário e a normativa dos direitos humanos internacionais. 

Nesse panorama, oito resoluções do Conselho de Segurança, tendo por 

matriz a de número 1325/2000, fornecem estrutura para a ONU e os Estados-partes 

promoverem as mulheres na agenda das mulheres, paz e segurança37.  

A atuação concertada no plano do direito internacional e em outras 

normativas, como a adoção de agendas específicas de planos de ações para 

integrar os componentes da Resolução nº 1325/2000 pelas organizações regionais e 

sub-regionais da União da África e União Europeia, contribui para robustecer a 

legitimidade do processo de paz, e é capaz de auxiliar o apoio internacional para sua 

implementação. 

 

4.3.1 Da preparação do processo de mediação à construção do processo de paz e 

sua implantação 

 

Um bom processo de mediação possui estratégias que levam em consideração 

a especificidade do conflito. As causas e dinâmica do conflito, as posições, os 

interesses e coerência das partes, as necessidades de uma sociedade mais ampla, 

os ambientes regionais e internacionais também desempenharão papéis críticos na 

viabilidade do esforço da mediação.  

O preparo do mediador envolve a combinação do conhecimento individual e 

suas habilidades com um coeso time de especialistas, além de imprescindível apoio 

                                                           
37  No Capítulo 3, abordamos as resoluções em referência, que, em linhas gerais, promovem o 

fortalecimento da participação ativa e efetiva das mulheres na realização e construção da paz, 
além de enfatizar o seu papel como mediadoras nos processos de paz. Essas resoluções também 
estabelecem um mecanismo de monitoramento regular para a implementação da Resolução nº 
1325/00 e reconhecem que a violência sexual relacionada aos conflitos pode contribuir para a 
ameaça da paz e da segurança internacionais. 
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político, financeiro e administrativo da entidade ou entidades mediadoras. Bem 

preparado, o mediador é capaz de conduzir e monitorar processos, além de auxiliar 

o fortalecimento das partes do conflito e outros stakeholders (pessoas interessadas) 

a alcançar um acordo negociado, gerenciar expectativas e conquistar o apoio, 

inclusive de atores internacionais, para a fase de implementação. 

E, nesse âmbito, a seleção e preparo de mulheres mediadoras oferecem 

contribuição decisiva ao processo de mediação, o qual deve levar em conta a 

designação de mediadoras líderes; objetivar a paridade de gênero na equipe de 

apoio à mediação; assegurar que todos da equipe de mediação tenham boa 

compreensão das dimensões de gênero de suas áreas de conhecimento temático e 

geográfico; compartilhar o conhecimento do gênero e da mediação com a equipe de 

mediação; organizar workshops de inclusão e de gênero para a equipe de mediação, 

tanto no início do processo quanto na negociação dos temas específicos do conflito 

(ONU, 2017a). 

A análise do conflito sensível ao gênero constitui o primeiro passo importante 

em direção ao processo de mediação. Segundo estabelece a ONU (2017), tal 

análise se relaciona ao estudo sistemático das estruturas, dos stakeholders 

(pessoas interessadas) e da dinâmica do conflito, para propiciar a melhor 

compreensão das causas, gatilhos e forças que ora promovem um conflito violento e 

ora promovem a paz. Nessa ótica, as perspectivas de gênero devem ser aplicadas 

por todo o processo da análise do conflito.  

Tal análise deve ser ampla, de sorte a avaliar as dinâmicas de gênero que 

estão mascaradas e se situam além dos impactos de conflito de gênero, como a 

dinâmica do poder econômico e político existente entre homens e mulheres dentro 

da sociedade. A conexão entre paz e segurança são, igualmente, componentes 

indissolúveis dessa análise, junto à identificação das oportunidades e capacidades 

para a pacificação. 

Mas as relações que envolvem homens e mulheres entrelaçam-se a muitos 

elementos do desenvolvimento social, tais como classe, raça, etnia, localização 

geográfica, designação econômica e acesso a recursos, o que exige análise ampla 

nesse sentido. 

Além disso, faz-se necessária análise voltada à avaliação que busca perquirir 

se a influência informal das mulheres pode ter aumentado quando da assunção 
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social e política do papel de líder em suas comunidades durante a ausência dos 

homens devido ao conflito armado. 

Por outro lado, a existência de consultas, estratégias de engajamento e 

parcerias constituem singulares acordes dessa composição, porquanto as equipes 

de mediação necessitam dialogar com ampla variedade de stakeholders para 

compreender a dinâmica da situação e das perspectivas que contribuem para um 

dado conflito. Para tal desiderato, deve haver amplo engajamento dos atores locais 

e estabelecidos na comunidade, com clara participação dos grupos de mulheres. 

Na realização de consultas a líderes e suas organizações, os mediadores 

devem desenvolver estratégias que se concentrem na busca do envolvimento do 

Trak II no início do processo de mediação, para incentivar amplo apoio a uma 

solução mediada do conflito. 

Em relação às mulheres e considerando a multiplicidade de papéis que 

desenvolvem nos conflitos, como professoras, empresárias, políticas e mães de 

combatentes, elas oferecem importante recurso, que vai além de suas necessidades 

específicas em muitos aspectos. A avaliação da forma como foram envolvidas na 

prevenção e resolução dos conflitos na sociedade da qual fazem parte e a 

incorporação dessas experiências dentro de um processo de paz são decisivas para 

os mediadores formularem propostas alternativas para a resolução do conflito. 

Ademais, pode propiciar uma compreensão mais abrangente da situação que se 

desenha. Igualmente, a equipe de mediação deve buscar sugestões provenientes de 

grupos de mulheres e especialistas de gênero para a incorporação apropriada de 

suas tradições religiosas. 

De forma mais ampla, as Organizações da Sociedade Civil (CSOs), que 

abrangem organizações, instituições de beneficências, fundações, grupos de 

defesas e associações nacionais e internacionais, incluindo grupos de mulheres, 

podem desempenhar um papel crítico para o aumento da legitimidade e qualidade 

dos processos de paz, especialmente pelo fato das partes em conflito não 

conseguirem, de forma hábil, bem representar os interesses de uma população mais 

amplamente considerada (ONU, 2017a). 

Quando atuam na pacificação, tais organizações, embora potencialmente 

importantes, podem também apresentar inflexibilidade, parcialidade no conflito 

entabulado pelas partes ou rejeitar a mediação para pôr fim ao conflito. Diante dessa 
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característica, sugere-se aos mediadores a realização de consultas com as CSOs 

desde o início do conflito.  

Os processos de mediação inclusiva, em geral, envolvem complexidade e, por 

esse motivo, exigem planejamento cuidadoso para assegurar que recursos 

adequados estão sendo providos. Isso exige da equipe de mediadores a 

identificação de logística, segurança, condições financeiras, e a observância de 

outros eventuais entraves para prevenir os atores quanto à participação, conscientes 

que tais recursos serão de uma natureza diferente para as mulheres. 

Na mediação de conflitos internacionais, as entidades da ONU, as 

organizações regionais ou os Estados-membros que outorgam o mandato de 

mediação, ou a financiam, são capazes de influenciar fortemente o processo. 

A coerência constitui componente importante para a boa engrenagem do 

processo de mediação e tende a aumentar quando os atores estão agindo em apoio 

a um mediador líder. 

A coordenação do processo de mediação e os esforços de apoio constituem, 

por igual, notas importantes e grandes desafios nessa evolução harmônica da 

mediação, por assim dizer, que intensifica-se quando há número cada vez maior de 

atores envolvidos na promoção de inclusão e igualdade de gênero. 

A complementaridade, outrossim, encerra esse arranjo assim estruturado, e 

pode ser evidenciada pela divisão de tarefas claras de trabalho baseado nas 

vantagens comparativas entre os atores da mediação que atuam em diferentes 

níveis. 

A coerência, a coordenação e a complementaridade estão também 

entrelaçadas aos aspectos do processo relacionados à inclusão de gênero, como 

consultas às organizações das mulheres e outros atores do chamado Track II, e a 

capacidade da construção da mediação com os respectivos parceiros nacionais 

(ONU, 2017a). 

  A utilização de estratégias de parcerias conjuntas, treinamentos e guias para 

desenvolver o conhecimento da mediação inclusiva voltada ao gênero contribuem, 

junto dos demais componentes, para o bom processo de mediação.  

O oferecimento de abordagens, de alternativas criativas e a formação de uma 

percepção consciente acerca das responsabilidades das partes envolvidas nos atos 

praticados podem ser alcançados com o suporte dos chamados “lobistas” da paz, 

que se utilizam, com frequência, das redes de comunicação (networks) global para 
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tanto. Com efeito, a aproximação dos mediadores com eles permite capacitar tanto 

os “lobistas” quanto suas equipes para, em conjunto, buscarem soluções inovadoras 

para incrementar a participação das mulheres. 

Nessa dinâmica, muitos atores têm contribuição de relevo para a defesa de 

interesses e coordenação dos esforços para promover a participação efetiva das 

mulheres, como nos grupos internacionais ou nos fóruns de amigos da mediação, 

compreendendo os Estados-membros e atores regionais e internacionais de 

destaque. Esses grupos podem ser chamados para prover fundos dedicados às 

Organizações da Sociedade Civil em conflito, em situações de pós-conflito, e às 

organizações das mulheres em particular. 

  A necessidade de se estabelecer um plano estratégico de abordagem e 

organização da mediação constitui passo importante para um bem-sucedido 

gerenciamento ou resolução do conflito (ONU, 2017a). 

 O desenho de um processo inclusivo apresenta maior probabilidade de 

identificar e se dirigir às causas básicas do conflito, bem como assegurar o 

atendimento das necessidades dos setores sociais afetados. O aprofundamento do 

domínio nacional, com o engajamento das comunidades e de outros setores sociais 

que sofreram o impacto do conflito, constituem, também, vantagens do processo 

inclusivo de mediação. 

Múltiplos pontos de entrada e variados mecanismos para participação são 

alcançados com o estabelecimento de um plano estratégico de mediação. Mais 

precisamente, ele envolve a divulgação sistemática para integrar as diferentes 

perspectivas das partes em conflito e de outros stakeholders, especialmente as 

mulheres, e, dessa forma, criar novos grupos de representantes para a paz. 

Sob esse prisma, é imprescindível a promoção, pelos mediadores, do 

entendimento entre as partes do conflito acerca do valor da ampla participação das 

mulheres. Embora os mediadores devam reconhecer que as partes em conflito 

determinarão amplamente quem, como e quando os diferentes atores serão trazidos 

ao processo, tal incentivo poderá ser fomentado por meio de: encorajamento das 

partes quanto à inclusão de, pelo menos, 1/3 de mulheres seniores em suas 

delegações de negociações; estabelecimento de lugares extras nessas mesas de 

negociação para mulheres; oferecimento às partes em conflito de consultas 

regulares com seus representantes, incluindo os das mulheres (ONU, 2017a). 
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Assegurar igual acesso aos fundos, espaços e segurança para as delegações 

de mulheres e a participação delas nos processos de Track II contribui para tornar a 

sua participação mais efetiva.  

Outrossim, caberá à equipe de mediação a tarefa primordial de oferecer 

segurança física às mulheres, que deve contemplar a proteção às delegadas 

envolvidas em convenções informais e também às mulheres que participam de 

diálogos em reuniões técnicas; organizar grupos de apoio, como o child care, e 

custos adicionais relacionados a isso para permitir que as delegadas frequentem 

todas as sessões e planejem reuniões em horários que facilitem a máxima 

participação das mulheres; capacitar as delegadas, por meio de treinamentos e 

reuniões, individuais ou em grupos, para se tornarem capazes de estabelecer 

estratégias que favoreçam os interesses e as prioridades e iguale os fundos, tais 

como refeições, gastos com hotéis etc., dos representantes de partes, 

independentemente do gênero. 

Os processos de mediação tendem a alcançar maior complexidade na medida 

em que há uma expansão das bases de consulta e o uso de fóruns múltiplos para 

engajamento de atores em diferentes níveis.  

Muitos fatores podem interferir na árdua tarefa dos mediadores, como a 

tensão potencial existente entre a inclusão e a resolução do conflito no momento 

certo e as dificuldades de se envolver grupos de interesses que não são facilmente 

definidos ou não têm uma liderança clara, como movimentos sociais, jovens e 

grupos de mulheres, os quais não são organizados como os partidos políticos e 

movimentos armados. Tudo isso representa um desafio aos mediadores, o que os 

compele a mapear quem serão os stakeholders e a traçar o planejamento e 

gerenciamento dos conflitos. 

Nesse cenário, as líderes e representantes da sociedade civil têm uma 

variedade de papéis em um processo de mediação. Podem atuar como membros 

das delegações de partes, conselheiras técnicas, observadoras, membros de 

comitês especiais para aconselhar o mediador ou delegadas para um processo 

separado, mas entrelaçado ao processo no nível Track II, e até influenciar um 

processo de mediação no interior de seu próprio agrupamento.  

Diante disso, caberá aos mediadores e às partes em conflito aconselhar e 

explorar opções diferentes para a representação das mulheres em processos multi-

tracks. Isso inclui, entre outras medidas, a convocação de um comitê aconselhador 



190 
 

composto de mulheres que influenciem o mediador. As medidas englobam: a) 

método para serem ouvidas; b) criação de pontes para o diálogo e negociação que 

permitam, nas conversas formais, que os grupos sub-representados por mulheres da 

sociedade civil possam estabelecer canais de comunicação com as partes em 

conflito; c) criação de fóruns entre a sociedade civil e representantes dos sindicatos 

do comércio, do setor de negócios, de grupos de direitos humanos, de organizações 

das mulheres, instituições religiosas, entre outros, para oferecer ao público em geral 

uma oportunidade de ser ouvido acerca de suas preocupações e de se conectar ao 

processo de mediação; d) conexão com as iniciativas de paz, nacional e local, que 

atuam para a resolução de disputas e promoção do diálogo, da confiança e da paz 

dentro das comunidades; e) identificação das líderes e organizações no começo do 

processo de mediação para serem membros dos corpos de implementação do 

acordo de paz futuro ou para apoiar e promover sua implementação equitativa 

(ONU, 2017a).  

Deve-se levar em conta, também, que as mulheres e suas organizações 

podem se originar de diferentes afiliações políticas, o que se reflete em divisões 

dentro de suas sociedades. Tal aspecto deve envolver a avaliação a ser feita pelos 

mediadores e partes em conflito na escolha de quais representantes de mulheres 

farão parte de um processo multi-track, o que reflete nas contribuições que podem 

trazer ao processo de mediação. 

A transparência de um processo de seleção constitui nota marcante para 

realçar a legitimidade do processo de mediação multi-track e evitar divergências. 

Dessa forma, deve-se dar cuidadosa atenção aos critérios para seleção, como 

demográficos, geográficos, políticos, entre outros; aos modos de seleção, como 

eleição, autosseleção, designação etc.; e à responsabilidade para a seleção, modos 

de participação, como direta, indireta ou por meio de observador. 

Essa transparência auxilia as partes envolvidas em conflito e os mediadores a 

gerar um senso de domínio do processo, além de contribuir para acordos mais fortes 

e sustentáveis. 

A construção de uma estratégia de comunicação que oportunize disseminar 

amplamente, a uma sociedade, informação acerca do progresso da mediação e 

propicie sugestões para serem consideradas na mesa de negociação colaboram 

para o delineamento da confiança e asseguram que o acordo de paz irá refletir 
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adequadamente nas necessidades de todos os envolvidos, de forma ampla, 

inclusive as mulheres. 

No que se relaciona à construção do acordo de paz e à capacidade de 

negociar, as partes em conflito e os stakeholders podem necessitar de suporte e 

apoio nacional e internacional, o que se estende à sua implementação. Esse suporte 

técnico auxilia as equipes de mediação a identificar eventuais parceiros no início do 

processo, o que aumenta a capacidade das organizações de mulheres e outras 

CSOs se envolverem efetivamente no processo. Além disso, colabora na criação de 

espaços para as CSOs das mulheres e possibilita capacitá-las para desenvolverem 

suas redes em direção à criação de uma agenda comum para alterar e negociar 

estratégias. 

A criação de espaços para delegadas nas equipes de mediação também deve 

ser estimulada pelos mediadores, quando as circunstâncias permitirem. Para tanto, 

sugere-se, entre outras ações, promover treinamentos de negociação, oferecimento 

de consultas com experts internacionais e trocas de experiências em diferentes 

cenários internacionais, a fim de capacitá-las para interagir nos diálogos do processo 

de paz; dar suporte a diversos grupos de mulheres para formarem coalizões com 

amplos eleitorados a fim de criar plataformas comuns de interesses e agendas para 

apresentar às partes em conflito, mediadores e observadores; facilitar as reuniões 

regulares entre as líderes e os líderes das partes em conflito, e também mediadores 

e equipe correspondente, para discussão de questões na agenda e para fomentar 

vontade política para a igual participação das mulheres (ONU, 2017a). 

Diferentes tipos de acordos de paz são alcançados durante o processo de 

mediação. Alguns são limitados em extensão e se voltam a uma questão específica, 

cujo objetivo é o de conter ou gerenciar um conflito. Outros têm natureza mais 

abrangente e lidam com uma grande variedade de questões. 

As características do processo e o conteúdo de um acordo dão o tom de sua 

viabilidade. Sua durabilidade, de outra parte, em geral é baseada na combinação do 

grau de comprometimento político das partes conflitantes, nos ganhos que a 

população obtém com o acordo e na extensão da qualidade desse ganho que se 

dirige às causas do conflito, no grau de apoio internacional que ele pode adquirir e 

sustentar, e, finalmente, nas condições do processo resistir à pressão da 

implementação (ONU, 2017a). 
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Nessa linha, os aspectos de gênero acerca de questões substantivas devem 

ser claramente articulados, sob pena de serem prejudiciais à segurança e às 

necessidades para construção da paz das mulheres. 

Mais uma vez, frisamos a importância de enxergar as mulheres como agentes 

ou contribuintes eficientes para a construção do processo de paz e não somente 

como vítimas ou pessoas com necessidades específicas. Acreditamos que esse 

olhar as torna ainda mais vulneráveis, trazendo-as ao terreno doméstico da 

inessencialidade, o que reflete na fragilidade da construção de seus projetos 

voltados, no caso, à proteção e preservação das futuras gerações, no recorte do 

desenvolvimento sustentável. 

Com essa dimensão, os acordos deverão incorporar modalidades claras e 

sensíveis ao gênero, para implementação, monitoramento e disputa da resolução. 

Os acordos poderão versar sobre divergências eventualmente surgidas durante a 

sua implementação, fornecendo ferramentas para o envolvimento ativo das 

mulheres no enfrentamento dessas questões.  

Uma adequada abordagem de gênero implica o conhecimento detalhado dos 

conceitos culturais tradicionais ou religiosos, os princípios e a estrutura legal de um 

país ou dos padrões internacionais. 

Com esse alinhamento, os mediadores podem influenciar a elaboração dos 

processos de paz encorajando as partes a incluírem, no início, uma linguagem 

relevante de gênero. A equipe deverá, no entanto, estar preparada para responder 

às dúvidas ou objeções das partes. 

Os conflitos intraestaduais envolvem frequentemente discussões sobre o 

modo pelo qual o território é governado ou se seus recursos serão compartilhados. 

Nesses casos, os arranjos de compartilhamento de poder são a principal resposta 

para se assegurar que os grupos ofendidos sejam adequadamente representados 

na tomada de decisões políticas. Entre outras coisas, esses arranjos reveem e 

estabelecem novas instituições e regras para facilitar uma arquitetura mais inclusiva 

e a implementação do acordo de paz.   

Nesse âmbito, as opções verticais e horizontais do compartilhamento do 

poder fornecem oportunidades múltiplas e pontos de entradas para a inclusão 

participativa das mulheres na vida pública e oferecem a oportunidade de liderança 

na tomada de decisões que evitam a paralisia. 
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Nesse cenário, caberá aos mediadores buscar apoio da sociedade e, com ela, 

estabelecer amplo diálogo desde o começo da mediação. 

As medidas para assegurar maior representação política das mulheres na 

estrutura de instituições-chave, como executivo, legislativo, judiciário e 

administração pública, pressupõem o respeito aos requisitos mínimos para a 

representação das mulheres em assembleias constituintes e órgãos governantes 

tradicionais. A ONU recomenda 30% dos participantes (ONU, 2017a). 

A constituição da construção do processo de paz também é um aspecto 

central para uma adequada política de transição em consequência do conflito. Tais 

processos de constituição oferecem uma oportunidade para se criar uma visão 

comum do futuro de um Estado e de se ter um profundo e duradouro impacto na paz 

e na sua estabilidade.  

A constituição da construção de tal processo requer uma estratégia de gênero 

sensível, coerente e multifacetada. A ONU dedica-se a empenhar todos os esforços 

para suportar e promover a inclusão, a transparência e a participativa constituição de 

tais processos, com atenção destacada para a atuação igual das mulheres, e para 

promover a observância com os direitos humanos internacionais, normas e 

standards (ONU, 2017a). 

   A construção de decisões nesses processos é frequentemente dominada por 

elites, predominantemente masculinas, presentes nos mais altos processos 

participativos, como assembleias constituintes e diálogos nacionais. Nesse sentido, 

o papel dos mediadores se engrandece no sentido de promover a representação 

efetiva das mulheres nos corpos de governo desses processos de transição. Para 

tanto, deve-se dar especial atenção para a inclusão de mulheres de diversos grupos 

e idades e da população minoritária nos processos de consulta pública, cujas 

necessidades devem ser cuidadosamente analisadas. Além disso, deve-se propiciar 

temporariamente medidas especiais e dedicadas a recursos que possam dar suporte 

quanto à participação das mulheres nos processos de mediação durante seu curso, 

incluir lugares especiais nas cadeiras destinadas aos líderes, os quais poderão 

expressar as regras procedimentais a serem observadas e promover processos de 

diálogos nacionais. 

O tempo constitui desafio comum para se evitar a pressão de concluir 

rapidamente o processo de construção de paz. Sociedades divididas e com 
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profundas divergências em questões fundamentais, em geral, demandam tempo 

para obterem consenso (ONU, 2017a). 

A discriminação, a igualdade, a participação, a proteção e as necessidades 

especiais, além de papéis especiais e responsabilidades, são recorrentes questões 

que dizem respeito ao processo de construção e ao gênero – e devem constar dos 

acordos de paz.   

No que se relaciona à implementação dos acordos de paz, deve-se evitar que 

sejam frágeis para que não haja falhas. São várias as causas para o fracasso dos 

acordos em referência: ausência de sentimento de domínio nacional, linguagem 

vaga ao se mencionar cláusulas substanciais às partes envolvidas, fraco 

monitoramento e ineficientes mecanismos de verificação, falta de previsão de 

mecanismos de resolução de disputas, entre outras.  

Em contrapartida, os processos de mediação inclusivos que buscam a 

construção de relacionamentos entre as partes envolvidas no conflito e outros 

stakeholders tendem a alcançar bom desempenho no curso da mediação e 

propiciam um sentimento de apropriação conjunta do acordo. 

Da mesma forma, a questão afeta ao tempo, nessa etapa, pode influenciar o 

bom êxito na solução do conflito. Nesse sentido, mais uma vez, os mediadores terão 

que se engajar para resistir à pressão exercida pelos atores internacionais, no 

sentido de encontrar uma solução rápida para pôr fim ao conflito. 

A participação intensa das Organizações da Sociedade Civil das mulheres 

durante a mediação e, especialmente, nessa etapa de implementação, é 

preponderante para aumentar a legitimidade e sustentabilidade do acordo. Assim, 

esforços devem ser envidados para a promoção da representação das mulheres nos 

processos de tomadas de decisões. À guisa de exemplos, citamos a presença de 

signatárias para os acordos de paz e a ocupação de cadeiras, como membros 

ativos, do processo de transição. 

Várias iniciativas podem ser adotadas pelos mediadores e pelas partes em 

conflito para a inclusão eficiente das mulheres nos processos de implantação dos 

acordos de paz, quais sejam: estabelecimento de grupos temáticos nacionais, 

inclusive, sugere a ONU, um grupo denominado “1325” (uma alusão à Resolução nº 

1325/2000) para monitoramento e salvaguarda da sensibilidade de gênero (ONU, 

2017a); atuação como anfitriãs de encontros regulares para as organizações das 

mulheres com comissões internacionais e equipes de diplomatas; convite às 
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mulheres para participarem de encontros preparatórios internacionais e reuniões 

estratégicas. 

Os mediadores têm, por igual, importante papel para assegurar a existência 

de suficiente conhecimento de gênero nas equipes de implementação, uma vez que 

a análise sensível ao gênero está sempre ausente na elaboração da segurança pós-

conflito e nos programas de recuperação econômica. Sendo necessário, os 

mediadores também devem buscar apoio dos grupos de contato internacional ou 

fóruns de “amigos da mediação” que envolvam os Estados-membros e atores 

regionais e internacionais relevantes. A presença de tais grupos oferece apoio 

político e material para um regular processo efetivo de transição. 

E, para tal concerto, é conditio sine qua non para o sucesso dessa empreitada 

que os mediadores encorajem os patrocinadores a aderirem ao compromisso da 

ONU em dedicar 15% de todos os fundos pacificadores pós-conflito a processos 

endereçados ao empoderamento das mulheres (ONU, 2017a). Nessa dinâmica, os 

grupos de contato podem fornecer fundos de apoio dedicados à sociedade civil em 

situações de conflitos e pós-conflitos. Por igual, os atores internacionais podem ser 

incentivados a apoiar a documentação de boas práticas, incluindo análise de 

esforços, desafios e sucessos de gênero e abordagens da mediação. Isso contribui 

para a formação de dados confiáveis referentes à concreta participação das 

mulheres nos processo de paz e na implementação dos acordos.  

A aliança de todos os esforços descritos nas diferentes etapas dos processos 

de mediação ambiental internacional para a inclusão das mulheres nessa seara 

definirá o desenho dos corpos da humanidade futura, e, poderemos, desse modo, 

antever, em um rápido instante, se alcançaremos a igualdade de gênero e o 

desenvolvimento sustentável, considerado na sua acepção mais ampla adotada 

nesta tese. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente tese, defendemos a contribuição decisiva da participação das 

mulheres como sujeitos essenciais para os processos de pacificação nas 

negociações marcadas pela mediação ambiental internacional, em direção ao 

desenvolvimento sustentável intergeracional. Isso faz parte de seu projeto de 

construção do futuro da humanidade, o que traduz sua transcendência e superação 

do binômio de gênero, na perspectiva da equidade intergeracional. 

Essa atuação integra um conjunto de ações praticadas por todos os atores 

envolvidos nos conflitos ambientais internacionais da sociedade pós-moderna, o que 

implica compartilhamento, complementaridade e cooperação internacional para 

proteção das futuras gerações, etapa em que a exclusão não mais se coloca. 

Na seara dos conflitos ambientais, são requeridas soluções criativas e 

díspares das tradicionais utilizadas, e que são insuficientes para equacionar a 

preservação do meio ambiente e a sobrevivência das futuras gerações. E as 

mulheres têm habilidades para trazer nova abordagem, sob novas perspectivas, que 

contribua para a identificação das causas dos conflitos ambientais com um novo 

viés, extraído de suas experiências, sensibilidade, intuição e resiliência. Tais 

características, juntas, conduzem à paz duradoura e estável na sociedade pós-

moderna. 

Para tanto, todavia, é necessário que as mulheres reencontrem-se consigo 

mesmas, como matrizes e pressupostos desse processo de transcendência, além de 

se projetarem no presente como essenciais, como sujeitos transformadores do 

processo de sustentabilidade ambiental. 

Para alcançarmos a compreensão da importância das mulheres nesse 

processo, contextualizar sua inserção nos direitos humanos se torna ponto precioso. 

Como um construído que são, os direitos humanos e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos trazem, como tônica, a universalidade e a indivisibilidade dos 

direitos, que convergem com os direitos civis e políticos e os direitos sociais, 

econômicos e culturais, e se espraiam em busca do respeito à diversidade e à 

necessidade de especificar a participação dos sujeitos de direitos, como as 

mulheres, a fim de romper o binarismo de gênero 

Todos esses componentes são importantes para a plena participação das 

mulheres e pedem comportamento ético e solidariedade na sociedade pós-moderna. 
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A igualdade de direitos dos homens e mulheres constitui um dos pilares da 

Carta das Nações Unidas, elevado à categoria de direitos humanos fundamentais, 

ao lado de tantos outros documentos internacionais, como a Agenda 21 e a Agenda 

30, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

A Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher convoca os Estados a tomarem medidas apropriadas para modificar os 

padrões sociais e culturais das condições dos homens, e outras práticas habituais, 

baseadas na ideia de inferioridade e superioridade de cada um dos sexos e dos 

papéis estereotipados para homens e mulheres (artigo 5º). Tudo isso constitui uma 

forma de estimular a complementaridade e cooperação de ambos em direção a uma 

sociedade que se constrói com seres humanos que têm na diferença biológica uma 

base única inseparável. Essa base é influenciada pelo passado, que estrutura o 

presente e se projeta para o futuro, em um contexto econômico, social e cultural, na 

visão beauvoiriana, por assim dizer.  

De forma ampla, a igualdade de gênero desponta como canal para alcance da 

sustentabilidade social. 

A inserção das mulheres em uma política de inclusão na agenda do direito 

ambiental internacional demanda contextualização maior, e leva em conta aspectos 

históricos, sociais e econômicos que ressignificam seu conceito em busca de uma 

transcendência, que antevê na fraternidade social sua eficiente contribuição para a 

sociedade pós-moderna. 

O posicionamento social dos homens e mulheres é influenciado por fatores 

políticos, econômicos, culturais, sociais, religiosos, ideológicos e ambientais, os 

quais podem ser alterados pela cultura e sociedade. E as mulheres definem-se 

como seres humanos em busca de valores, no seio de um mundo cuja estrutura 

econômica e sociedade faz-se indispensável conhecer. Em um recorte existencial, 

por meio da releitura de sua situação total, as mulheres devem se enxergar e atuar 

como sujeitos em busca de uma transcendência. Nesse processo, espera-se que a 

inessencialidade dê lugar a um posicionamento em que elas retornam ao essencial 

por si mesmas. Nessa dinâmica em que as construções de gênero se dão, o Outro 

passa a ser substituído por um sujeito essencial na transformação e (re)construção 

das relações sociais, econômicas e sociais, com novo significado, capaz de operar 

mudanças que vão além das fronteiras culturais impostas atualmente às mulheres. 
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A participação das mulheres na vida pública e privada demanda um arranjo 

de ações que buscam empoderá-las quanto à atuação ativa nas discussões. 

Ademais, espera-se que possam exercer influência nas tomadas de decisões 

ambientais em busca da sustentabilidade, como meta política a ser atingida. A 

noção de empoderamento está estreitamente ligada à interiorização da mulher como 

sujeito dessa relação ambiental complexa que se redesenha no tempo, de forma 

fluída, a fim de exigir cooperação internacional dos atores envolvidos. 

O desenvolvimento sustentável constitui meta cuja batalha ainda não 

vencemos e, para tal superação, nova construção faz-se imprescindível para que as 

relações entre ser humano e meio ambiente modifiquem-se largamente para a 

utilização dos recursos naturais, visando à sua preservação. 

A crise ambiental manifesta-se na perda do sentido da existência humana, e a 

sustentabilidade tem banalizado o seu uso. Nessa ótica, os desafios para se 

construir uma sociedade pós-moderna sustentável devem ter uma acepção voltada à 

ética da outridade, que lança-se para um diálogo de saberes. Sob essa perspectiva, 

as mulheres demonstram habilidades tais para sua conduta como líderes de 

processos de paz voltados à mediação ambiental internacional e agentes de 

reconstrução da globalização – que tem como base a interconexão de diversas 

possibilidades de se recriar a solução desses conflitos com nova abordagem, 

calcada na mediação, que se mostra flexível e de fácil adaptação à dinâmica 

ambiental. 

Precisamos de nova aliança entre a humanidade e o ambiente, fundada na 

cooperação internacional, na cultura do cuidado, na compaixão e na 

corresponsabilidade por tudo que existe e vive pelo nosso destino comum, 

parafraseando o papa Francisco na encíclica Laudato Si’. 

Com esse recorte, o conceito de desenvolvimento sustentável traduz princípio 

geral de direito internacional e se mostra capaz de se amoldar ao desenho dos 

direitos humanos, que são universais e indivisíveis por essência. Há um direito 

humano ao desenvolvimento sustentável que serve de base de informação e como 

matriz para que todas as políticas públicas possam alcançá-lo. 

Além disso, estão conectados aos aspectos econômico, social e ambiental, 

como feixes amalgamados. E a humanidade figura no centro do desenvolvimento 

sustentável, o que nos desafia a lutar por um mundo mais pacífico e justo, em que a 

igualdade e a inclusão sejam as notas predominantes da preocupação ambiental 
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intergeracional, que tem como donos todos nós nessa “casa comum” da 

humanidade. 

Nesta “casa”, todos os atores atuam em mútua cooperação e sinergia para 

sua recriação sob parâmetros novos, que não compreendem fronteiras e diferenças 

de gênero. 

Nessa leitura, a igualdade de gênero é o toque forte para reconstrução de 

novos paradigmas de justiça universal, tendo no comprometimento com a equidade 

com as gerações futuras sua pedra angular. 

Somos, enquanto membros da geração atual, depositários das gerações 

futuras, e, simultaneamente, beneficiários, com direito de usar e dele nos beneficiar, 

em uma lógica que não mais permite alteridade entre homens e mulheres, mas 

recria espaços para um projeto de transcendência para a sobrevivência das 

gerações vindouras. E a criatividade das mulheres pode contribuir muito para a 

definição de espaços de lideranças pacíficos nos processos de mediação ambiental, 

reformulando, com isso, o conceito de empowerment, a favor da participação 

equitativa de mulheres em todos os espaços de decisão.  

Essa diferente percepção da participação das mulheres nos processos de 

mediação ambiental contribui para a construção de um novo paradigma ecológico, 

alicerçado no resgate de valores expressados por uma sociedade global justa, 

sustentável e pacífica. Juntos, esses valores têm na dialética dos saberes seu 

acorde fundamental. 

Os princípios 10 e 20 da Declaração do Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

por força do Princípio 25, exprimem, de modo interdependente e indivisível, uma 

relação entre paz, meio ambiente e desenvolvimento. Tais ligações expressam o 

conceito de segurança do meio ambiente. 

O Princípio 25 tem abordagem voltada aos direitos humanos ao tratar do 

desenvolvimento, cujo conceito se expande para incluir as dimensões sociais, de 

direitos humanos, de boa governança e democracia. 

Considerando o desenvolvimento sustentável com acepção ampla, voltado à 

inclusão de direitos humanos, e aí compreendidos os direitos das mulheres, não há 

como admitir a exclusão delas nos processos de mediação ambiental. Essa é uma 

sinfonia que tem como movimentos fundamentais a paz, o meio ambiente e o 

desenvolvimento, e tem na cooperação ambiental a fórmula dos compassos 

correspondentes. O papel das mulheres, assim alinhado, se legitima pelo Princípio 
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25 da declaração referenciada, que se conecta aos demais princípios da Declaração 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento, em especial, ao Princípio 20, que trata da 

atuação das mulheres na gestão do meio ambiente e desenvolvimento e sua 

participação plena. Esse papel se afigura aos retalhos que adquirem significados e 

se ressignificam na construção de uma grande colcha em prol da sobrevivência 

humana. 

A paz mundial, a participação plena e igual das mulheres e dos homens, sob 

o amparo da justiça, a eliminação da pobreza e a proteção das atuais e futuras 

gerações são conditio sine qua non para um desenvolvimento sustentável duradouro 

e sólido na nossa “casa comum”. 

Nessa dinâmica, os conflitos ambientais necessitam de enfrentamento 

consentâneo com a sua complexidade, envolvendo todas as partes interessadas, 

como parte de um projeto comum de cidadania ecológica no mundo interligado que 

vivemos. Nesse ambiente, fórmulas tradicionais não são capazes de solucioná-los e 

(re)conduzi-los à paz mundial, como um ideal a ser perseguido.  

Como parte do projeto coletivo que informa a sobrevivência humana, a 

intensidade dos conflitos ambientais implica contenção pela cooperação, 

solidariedade e fraternidade universais entre homens e mulheres.  

Com inspiração freudiana, defendemos a existência do estado de equilíbrio 

social para a estabilidade e durabilidade da união da maioria da sociedade, 

conectada por vínculos emocionais que devem aflorar em prol da sobrevivência 

humana, como parte do projeto comum impulsionado por elementos de forças 

iguais, em que a igualdade de gênero é capaz de servir de componente equalizador. 

Isso requer a transformação cultural dos que habitam a nossa “casa” para um 

estado pacificador, por assim dizer, voltado à solução dos conflitos. 

Se, por um lado, não conseguimos abolir os conflitos, por outro, somos 

capazes de desviá-los das tendências agressivas humanas que influenciam a sua 

intensificação. Podemos enxergar os conflitos como uma oportunidade de 

reescrevermos a nossa história. Isso se dá por meio da transformação de nossos 

comportamentos, que passam a ser de compartilhamento de interesses, 

cooperação, fraternidade e estreitamento de vínculos emocionais, sempre apoiados 

no amor e na singularidade das pessoas.  

A mediação ambiental encontra aí suas importantes bases, mormente quando 

acrescentada a tais ingredientes a participação plena e igual das mulheres como 
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líderes desses processos que conduzem à preservação ao direito da própria 

sobrevivência humana. 

O desvio de tais instintos agressivos deve, assim, evitar a destruição do que a 

vida, em milênios, levou para ajustar o meio ambiente. Não há mais tempo para 

esse ajuste sem que nele esteja integrada a preocupação dos Estados, 

organizações e instituições internacionais governamentais e não governamentais, 

além da sociedade civil. Para atender a essa difícil relação estabelecida na 

sociedade pós-moderna, o direito ambiental internacional apresenta a capacidade de 

aderência plena, dada a sua fisionomia jurídica, como funcionalidade, presença de 

soft law e integração de atores não estatais, nesse ponto,  traduzidos por 

cooperação internacional.  

O princípio da cooperação internacional, em aliança com o princípio da 

vedação do uso da força para solução de litígios em matéria ambiental, permite o 

fortalecimento da mediação de tais conflitos e materializa a aplicação do Princípio 26 

da Declaração de Estocolmo, de 1972. Ela estabelece o dever dos Estados de se 

esforçarem para o alcance de um acordo, nos órgãos internacionais pertinentes, sob 

a eliminação e destruição completa de armas nucleares.   

Em busca da “outridade ambiental”, a atuação das mulheres, nesse âmbito, 

ganha coerência, principalmente diante da máxima segundo a qual “a paz é possível 

entre seres humanos que fazem ao próximo aquilo que fariam para si próprios, como 

reflexo de sua conduta”. 

Nos diversos papéis exercidos, têm as mulheres papel decisivo para atuar 

como desencadeadoras da paz, ao lado de outros atores e em cooperação 

internacional. Elas oferecem soluções criativas nos processos de mediação de 

conflitos ambientais para as gerações atuais e futuras. 

Os conflitos ambientais atuais nos convidam a participar de um encontro de 

seres e saberes, com novo significado e novo pensamento, voltados para a busca 

de um sentido de vida em que a alteridade entre homens e mulheres não mais 

encontre espaço. 

E ao reconhecer o papel importante das mulheres nos esforços de construção 

da paz, um conjunto de resoluções do Conselho de Segurança da ONU se ergue, 

tendo na de nº 1325/00 a estrutura para o estabelecimento de estratégias e ações 

para a implementação da igualdade de gênero. Tal resolução identifica as mulheres 

como agentes ativos, cujo papel torna-se ímpar no contexto da prevenção e 
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resolução de conflitos, e também fundamental para a manutenção, construção e 

implantação de uma paz mais duradoura e estável.  

Nessa linha, a menção às mulheres nos textos dos acordos de paz constitui 

ponto de partida para a obtenção de outros ganhos políticos, legais e sociais, 

operando como “mapas de força”. 

A contribuição das mulheres pode ser positiva no sentido delas possuírem 

habilidades para a construção dos acordos de paz sob diferente enfoque, atuando 

como pontes de reaproximação das partes, pelo diálogo e soluções criativas, 

discutidas em um plano horizontal que redefine a questão do empoderamento. 

E essa participação deve ocorrer em todos os estágios de esforços para 

reconstruir a sociedade. Isso é decisivo para a sustentabilidade da paz, a 

recuperação da economia, a coesão social e a legitimidade política. 

 Um plexo de documentos internacionais fortalece a igualdade de gênero que 

integra a prevenção de conflitos e a paz sustentável, a exemplo da Resolução do 

Conselho de Segurança de nº 2.171/14. 

A preferência pela utilização dos meios pacíficos no lugar do uso da força é 

nota fundamental do sistema internacional contemporâneo, o que é disposto no 

artigo 33 da Carta das Nações Unidas. 

Na sociedade pós-moderna, conflitos sobre os recursos naturais e 

econômicos são frequentes, o que implica a existência de uma rede complexa de 

objetos e agentes, com dimensões locais, regionais e que transcendem as fronteiras 

de um país. Diante dessa complexa relação, a mediação ambiental, especialmente 

utilizada de forma preventiva, coloca-se como melhor alternativa à litigância, e o 

envolvimento de novos atores pode contribuir com maior legitimidade, eficácia e 

igualdade na solução final. 

 Os mediadores que atuam em igualdade de gêneros e suas equipes têm 

papel fundamental nessa aliança, que assim se estabelece, entre confiança no 

processo pelas partes em conflito e a resolução pacífica do processo.   

O processo inclusivo na mediação facilita a interação entre as partes em 

conflito e outras interessadas e cria mecanismos para compreensão de todas as 

perspectivas, em busca da construção de um acordo. 

A mediação ambiental é um mecanismo de adaptação fácil e sensível ao 

contexto. Permite a ampliação do processo de negociação para facilitar a reflexão 

dos diferentes conflitos, situações e perspectivas. É flexível, sobretudo. Além disso, 
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fomenta a cooperação e a comunicação e faz aflorar os interesses e necessidades 

rumo aos acordos mutuamente satisfatórios. 

Gera, dessa forma, coalização entre os atores envolvidos, transformando os 

antagonistas por meio da revalorização e do reconhecimento. Contribui para o 

crescimento moral e transforma o caráter humano. Em uma perspectiva inclusiva, a 

transformação de comportamentos também se estende às mediadoras quando 

líderes desses processos se lançam em um projeto de transcendência para a 

construção do desenho da humanidade sustentável e geram uma releitura do 

empowerment.  

  A identidade do mediador e suas habilidades afetam a mediação. As 

mulheres podem oferecer contribuição decisiva, uma vez que têm perspectivas 

diferentes do conflito ambiental internacional. Isso se dá a partir de suas 

experiências e sob um recorte marcado por uma dialética horizontal, em que o 

diálogo ganha contornos criativos e diferentes daqueles baseados em uma lógica 

que vai além da racionalidade e estende-se a fórmulas sensíveis ao comportamento 

humano. 

A escolha do enfoque baseado na transformação, a ser trabalhado na 

mediação, ao contrário daquele alicerçado na satisfação, implica escolha para uma 

nova visão, que nos convida a novas possibilidades de consciência e de interações 

humanas em direção a uma sociedade mais resiliente, inclusiva e justa. 

As mulheres cumprem importante papel na construção da paz, por meio da 

mediação, e isso deve conduzir ao seu reconhecimento como atrizes decisivas para 

a transformação de comportamentos éticos ambientais para salvaguarda das futuras 

gerações. Para tanto, a visão até então cultivada com primazia sobre a vitimização, 

a despeito de reconhecida relevância, deve ter abordagem deslocada para outro 

plano, pois não tem o condão de lançá-las como partícipes dos processos de 

tomada de decisões.  

A paz está intrínseca à igualdade entre homens e mulheres e ao acesso pleno 

e participação total das mulheres nas estruturas de poder e esforços para a 

prevenção e resolução de conflitos ambientais.  

As pesquisas desenvolvidas, no entanto, denotam exclusão do processo 

decisório público e político. Os acordos de paz são negociados por homens, de 

forma majoritária. 
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O estilo do mediador e seu gênero influenciam o resultado da negociação, 

segundo pesquisas realizadas. Nesse prisma, a eficiência das mulheres na 

mediação de acordos vinculantes tem sido destacada para a pretendida inserção. 

Para a ONU Mulheres, as mulheres possuem facilidade de adaptação às 

condições políticas desfavoráveis que estão mascaradas ao conflito. E isso auxilia 

no êxito dos diálogos de paz. 

Para uma adequada inserção das mulheres nos processos de mediação, 

sugere-se a presença de expertise de gênero nos níveis seniores e o investimento 

de estratégias para incluir mulheres em delegações de negociação e como 

consultoras para preparação de mulheres líderes da sociedade civil. A inclusão das 

mulheres contribui também para reduzir a probabilidade das partes excluídas 

reagirem desfavoravelmente ao processo de paz. 

A identificação das causas e origens do conflito e a satisfação das 

necessidades presentes dos envolvidos também aumentam no processo de paz 

inclusivo. 

As mulheres são fortes aliadas nos processos de paz, segundo o documento 

United Nations Guidance for Effective Mediation, que evidencia sua eficiência 

nesses processos no plano comunitário. Por esse motivo, a sua presença mais 

intensa também deve ocorrer nos processos de mediação de alto nível (Track I). 

Menor recorrência de conflito e maior empoderamento e mobilização do grupo 

de mulheres engajadas durante a fase de implementação e consolidação da paz, 

posteriores ao acordo, também são ressaltados como pontos marcantes dessa 

atuação, segundo a ONU Mulheres. 

As negociações de paz mais inclusivas são capazes de equalizar e fortalecer 

os direitos sociais, políticos, econômicos e culturais, o que contribui para a 

reconstrução de laços de confiança entre o Estado e a sociedade. 

 Os Estados e instituições de relevância têm a responsabilidade de garantir e 

incentivar mulheres capacitadas a engajarem-se nos processos de paz e em níveis 

altos de mediação. 

As mulheres são agentes decisivos na base dos pilares para uma paz 

duradoura, no caso, a recuperação econômica, a coesão social e a legitimidade 

política, segundo a ONU. Por isso, a sua incorporação aos processos de paz 

contribui para a permanência desse estado e identifica uma contribuição eficiente e 

criativa para o enfrentamento dos conflitos de natureza ambiental. Com isso, oferece 
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à sociedade pós-moderna benefícios singulares, criando espaços em direção a 

caminhos onde a cooperação ambiental seja a matriz do desenvolvimento 

sustentável, cujo conceito se expande para incluir dimensões sociais, direitos 

humanos, governança e democracia. 

Mas isso não basta. A inserção das mulheres demanda a combinação do 

conhecimento individual e das habilidades com um coeso time de especialistas, 

além de essencial apoio político, financeiro e administrativo das entidades 

mediadoras. O seu preparo oferece contribuição decisiva para o processo de 

mediação, auxilia o fortalecimento das partes do conflito e conquista apoio de atores 

internacionais para a sua fase de implementação. 

A análise do conflito sensível ao gênero constitui passo importante a todas as 

etapas do processo de mediação ambiental, o qual compreende o estudo das 

estruturas, dos stakeholders e da dinâmica do conflito, para melhor compreensão 

das suas causas. Tal análise deve-se, também, estender às dinâmicas de gênero, 

do poder econômico e político existente entre homens e mulheres. 

 O estabelecimento de parcerias e diálogo com grupos de mulheres é 

imprescindível para a compreensão da dinâmica das perspectivas que contribuem 

para um conflito ambiental, e envolve, de forma ampla, atores dos mais diversos. 

O planejamento cuidadoso nos processos de mediação inclusiva é 

imprescindível, porquanto, em geral, envolve complexidade. 

 A coerência, a coordenação e a complementaridade formam um arranjo bem 

estruturado para boa engrenagem de um processo de mediação inclusiva de gênero 

bem-sucedida. 

 O processo inclusivo de mediação ambiental promove o aprofundamento do 

domínio nacional, com o engajamento das comunidades e outros setores da 

sociedade que sofreram o impacto do conflito, o que se intensifica com a 

participação delas nos processos de Track II, também.  

A expansão das bases de consulta e o uso de fóruns múltiplos para o 

engajamento de atores em diferentes níveis, por igual, fortalece a participação 

inclusiva de gênero e rompe as fronteiras da alteridade em direção às trilhas 

emolduradas por uma paz mais duradoura, próspera e justa.  

Não basta esse conjunto concertado para assegurar a plena participação das 

mulheres. Ainda os acordos deverão incorporar, para sua implementação, 

modalidades claras e sensíveis ao gênero, monitoramento e disputa da resolução, 
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os quais, eventualmente, podem advir durante a fase de execução. Acrescente-se a 

isso o conhecimento profundo dos conceitos culturais, tradicionais ou religiosos, 

especialmente, nessa abordagem. O uso da linguagem também é medida 

imprescindível para tanto.  

A aliança de todos esses esforços para a inclusão de gênero nos processos 

de mediação ambiental é capaz de redesenhar o traçado dos corpos da humanidade 

vindoura e rumo ao desenvolvimento sustentável. Com isso, em acepção mais 

ampla, é capaz de lançar bases para uma sociedade mais justa, resiliente, inclusiva 

e pacífica, como resultado de um projeto de reconstrução da nossa “casa comum”. 
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