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ERIS foi concebido pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional
(GEDES) como um espaço para divulgação de reflexões sobre os temas de Defesa e
Segurança Internacional. Porque estamos pensando e refletindo sobre os focos de
tensão internacional e os conflitos que afligem o mundo, nomeamos nossa revista de
divulgação acadêmica em uma alusão à deusa grega da discórdia, Éris. Segundo a
Teogonia de Hesíodo, Éris era a mãe das desgraças, e seu pomo da discórdia foi a
semente da Guerra de Troia. 

Mas nem sempre a discórdia é negativa. Em homenagem à Éris, a prática
argumentativa empregada no debate filosófico dos sofistas foi denominada de
erística. De fato, a disputa de ideias está no cerne do esforço de reflexão em qualquer
ambiente de pesquisa e de análise. Assim também é no GEDES, onde prezamos a
diversidade de opiniões e de vozes. ERIS é, portanto, um espaço para expressarmos
essa diversidade e promovermos o diálogo e a democratização do conhecimento.

Nesta edição, constam textos publicados em nosso sítio eletrônico entre setembro e
dezembro de 2022. Esta edição foi dividida em três blocos. O primeiro bloco reúne os
textos do Dossiê "Militares e Política no Brasil". O segundo bloco é composto pela
transcrição do evento "Memória e (r)existência das mulheres durante a ditadura
militar", organizado pelo Núcleo de Estudos de Gênero do Grupo de Estudos de Defesa
e Segurança Internacional (Iaras-GEDES). E, no terceiro, foram reunidos os demais
artigos publicados no Eris entre os meses de setembro e dezembro de 2022.

Em tempo, ressaltamos que todos os artigos publicados no ERIS expressam
unicamente a opinião de seus autores. Eles não representam, necessariamente, a
opinião dos editores ou da equipe do ERIS, do Grupo de Estudos de Defesa e
Segurança Internacional (GEDES), ou das instituições associadas ao GEDES.

Sobre o ERIS
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Terras conquistadas e terras
a conquistar: o xadrez do
ministério da defesa

Lis Barreto*
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Já há alguns anos nós assistimos a crescente militarização dos cargos políticos ligados
à União, sejam eles ministérios ou empresas subordinadas ao Governo Federal. O
ministério da defesa não foi exceção a este movimento, tendo iniciado um ciclo de
ministros militares a partir do governo do Presidente Temer e se mantendo desta
forma até hoje (outubro de 2022)[1].

Estas não são notícias felizes. Para quem está familiarizado com a história brasileira e,
em especial, aos debates acadêmicos em torno da importância do ministério da defesa,
sabe que uma das maiores expectativas em torno da criação deste órgão esteve e está
no seu papel na construção de relações civis-militares democráticas. Isto ocorreria
através de várias mudanças, sendo um ponto essencial a própria presença de um
ministro civil, que teria o papel de reduzir o contato direto entre os militares e o
Presidente da República, como também o de evitar que as decisões políticas do
ministério pendessem para um corporativismo (FEAVER, 2003). É controverso – e, creio
eu, incorreto – afirmar que em algum momento já tenhamos atingido um controle civil
dos militares, mesmo antes de vivenciarmos a militarização dos ministros. Apesar
disso, o MD segue sendo a representação de uma vitória importante para a
democracia. Imperfeito e criticado como é e sempre foi, ele logrou criar bases para que
um dia possamos estabelecer – de jure e fato – relações civis-militares democráticas
(BARRETO, 2021). São essas mudanças conquistadas a partir de 1999 que eu gostaria
de chamar atenção, afinal somente entendo o quanto avançamos podemos entender o
que está em jogo.

Antes de prosseguirmos nesta linha, faz-se necessário um pequeno adendo. Os
avanços e mudanças que citarei adiante são de caráter institucional. Isso quer dizer
que estou apresentando alterações que foram feitas nas regras do jogo, as quais
influenciam as ações das personagens envolvidas e mudam o custo das suas ações.
De uma forma simples, adoto aqui a visão de que quanto mais regrado é um jogo, mas 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/bolsonaromultiplica-por-10-numero-de-militares-no-comando-de-estatais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/bolsonaromultiplica-por-10-numero-de-militares-no-comando-de-estatais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/bolsonaromultiplica-por-10-numero-de-militares-no-comando-de-estatais.shtml
https://oglobo.globo.com/brasil/temer-oficializa-primeiro-militar-no-comando-doministerio-da-defesa-22776031
https://gedes-unesp.org/o-xadrez-do-ministerio-da-defesa/#_ftn1


custoso se torna jogar fora das regras. O aumento do custo deriva da previsibilidade
que vem junto com o aumento de regras. Por exemplo, se todas as pessoas sabem que
para comprar um artefato nós utilizamos dinheiro, seja ele físico ou virtual, torna-se
custoso para uma pessoa querer comprar ou vender algo utilizando livros como meio
de troca. Isso exigiria uma negociação a cada rodada de compra para se chegar em
uma troca. Quando se implanta um padrão regrado, quanto menos espaços houver
para dúvidas ou interpretações, mais previsível ele o é para os atores, que podem
moldar suas ações e/ou expectativas com base nisso (NORTH, 1990).

Dito isto passamos aqui a destacar como o MD passou a delinear e circunscrever as
relações civis-militares a partir de sua criação através da consolidação de padrões que
se mantém até hoje, mesmo com os ministros militares. Ao final, aponto para o que
acredito que precise ser a nova trincheira, sem perder de vista a necessidade de
preservar e manter consciência daquilo que já conquistamos.

Oficialmente criado em 1999, o MD foi o resultado de longas e complexas sequências
de jogadas e negociações envolvendo o Poder Executivo, as Forças Armadas e o
Legislativo. Teve de tudo. Desde a criação da figura de um Ministro Extraordinário da
Defesa para pressionar o Legislativo e as Forças, chegando às incríveis cessões ao
estamento militar, o qual além de ter sido retirado da reforma previdenciária que
acontecia em paralelo, recebeu aumentos salariais e manteve o status jurídico dos
ministros para os seus Comandantes (MARTINS FILHO, 2006; FUCCILE, 2006).

No momento em que o ministério foi criado, o cargo de ministro da defesa não
dispunha de funções formalizadas, sendo denunciado pela academia como um tipo de
“Rainha da Inglaterra”, cuja existência era constantemente percebida como uma falsa
liderança civil em um ministério fortemente militarizado (ZAVERUCHA, 2005). Neste
contexto, tudo apontava para criação de uma instituição vazia, sem poder de alterar a
relação próxima e direta entre os militares e o poder público. Contudo, instituições são
coisas curiosas.

Um conceito famoso no estudo das instituições é o de consequências imprevistas. Ele
é aplicado para explicar situações em que uma instituição tem um impacto não
previsto. Normalmente a imprevisibilidade acontece porque nenhuma instituição é
criada no vazio, e um novo arranjo institucional interage com os já existentes criando
interações nem sempre previstas (PIERSON, 2004). No caso do MD, da forma como foi
criado, pouco inspirava afetar democraticamente as relações civis-militares, mas
acabou sendo a base para que a relação se tornasse mais regrada, mais previsível, ou
seja, mais institucionalizada.
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Destaco duas principais razões para o ocorrido. O primeiro é que, diferentemente da
grande maioria dos ministérios, o MD não pode deixar de existir através de um Decreto
Presidencial, pois o ministro consta na Constituição Federal[2]. Esta façanha
conquistada em meio às negociações para a criação do MD, tornou o ministro da
defesa uma figura constitucional, só podendo ser excluído com anuência de 3/5 do
Congresso Nacional, tornando sua existência resistente aos humores políticos. O
caráter mais perene do ministério ajuda a circunscrever o palco para o debate da
questão militar e das políticas, transformando-o no grande centro da disputa de poder
entre militares e políticos eleitos (BARRETO, 2021).

O segundo ponto é que, com o tempo – e com o timing certo –, o ministro da defesa
conquistou funções. Entre 1999 e 2006, a ausência de diretrizes relacionadas ao cargo
de ministro fazia com que este competisse internamente sobre suas próprias
atribuições e, neste ambiente de disputa, ganhava quem tinha mais poder. No entanto,
com a crise aérea de 2006 e a decorrente posse de Nelson Jobim, muda-se o perfil de
quem ganhava este jogo (BARRETO, 2016). De 2006 até 2010, Jobim atuou com
destacada liberdade no ministério, elaborando documentos de alto impacto, como a
Estratégia Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa, chegando, inclusive, a
ser a peça-chave na construção de um arranjo regional de defesa (VAZ, 2013). Tudo
isso sem que um único pedaço de papel formal atribuísse a ele estas capacidades. Esta
força política de Jobim criou a base para os seus sucessores pudessem dispor de tais
atribuições, pois a Lei Complementar 136 de 2010 formalizou as primeiras atribuições
do ministro da defesa onze anos após a sua criação (BARRETO, 2021).

Estes dois pontos nos ajudam a entender como o MD circunscreveu o espaço de
debate da questão militar, ao legitimar o ministério como centralizador dos temas
ligados as FA, como o campo a ser disputado. O MD também formalizou as formas de
ação e interação, estipulando diretrizes e os temas que o são pertinente, através da
figura que gradualmente se legitima a falar em nome do ministério, que é o ministro da
defesa. Esta normatização criada em torno do MD oferece alguma previsibilidade no
formato da interação do ministério com o governo, de forma razoavelmente estável.

No entanto, como todos sabemos, nem tudo são flores e há ainda um longo caminho
pela frente. Se observarmos o trajeto aqui descrito, podemos notar que quando o MD
se tornou o objeto de disputa de poder, em especial devido à dificuldade que seria
extingui-lo, ocupá-lo se tornou essencial. A formalização das atribuições do ministro
auxiliou no fortalecimento deste ator, mas dificilmente seria capaz de ir muito além se
este andasse sozinho em um ministério completamente militarizado.

O XADREZ DO MINISTÉRIO DA DEFESA
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Nesta questão, foram realizadas alterações importantes no organograma do ministério
da defesa, durante os mandatos dos ministros Nelson Jobim e Celso Amorim. Elas não
reduziram a ala exclusivamente militar – que infelizmente se expandiu – porém criaram
cargos diretamente subordinados aos ministros que dispunham de funções que,
muitas vezes, concorriam com outras que existiam na parte já militarizada do MD[3].
Dito de outra forma, foi realizada uma duplicação de funções no ministério que –
interpreto eu – ajudaram a manter a centralizar nas mãos dos ministros parte
importante das decisões políticas do ministério.

Contudo, diferentemente das outras modificações citadas neste texto, esta não possui
uma alta capacidade de sobrevivência, pois o organograma pode ser modificado por
Decreto Presidencial e porque todos os cargos do MD são cargos comissionados. Isso
quer dizer que a estrutura do ministério é completamente modificável e que não é
possível criar uma memória institucional. Por esta razão, era de se esperar que, a partir
de 2016, com os ministros militares, ocorresse um esvaziamento da estrutura frágil
que fora criada nos anos anteriores. Contudo, poder é uma coisa muito séria e pouca
gente abriria mão dele, uma vez que o possuísse. Então, ao invés de assistirmos ao fim
do organograma duplicado, assistimos a sua militarização.

Para quem não sabe, os quadros militares do MD são divididos de forma bastante
equitativa entre as três Forças[4]. Porém a escolha dos ministros da defesa é política e,
dentre os militares, só o Exército foi contemplado. Por que o Exército iria destruir a
duplicação se ele dispunha do 1/3 que lhe cabia e agora adicionava o puxadinho que
antes cabia aos civis? A manutenção da desigualdade indica que a estrutura civil
dispunha de alguma robustez. Esta não foi destruída – ainda – e mesmo que seja, esta
poderá ser facilmente recuperada, enquanto outra forma de ação não seja criada e
implantada. Contudo, esta dinâmica mostra a necessidade de garantir alguma
sobrevivência civil dentro dela.

Não é nenhuma demanda nova. A primeira proposta formal para o estabelecimento de
uma carreira civil para a defesa é anterior a criação do próprio ministério[5] e segue
ecoando nas falas acadêmicas. Ninguém está supondo que será fácil ou que serão
criados vários cargos ou, menos ainda, imaginando que isto poderá ocorrer sem
concessões. Mas no jogo de xadrez institucional que se move lentamente ao longo das
duas últimas décadas e, uma vez preservadas as movimentações anteriores, esta
parece ser a próxima jogada lógica. Acredito eu que é chegada a hora de tentar criar
uma memória civil dentro do ministério da defesa.

 
Publicado on-line em 28 de outubro de 2022.
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*Lis Barreto é doutora em Ciência Política em regime de cotutela entre a Universidade
Federal de São Carlos e a Universidade de Lisboa. Lis recebeu o Prêmio Capes de Tese
2022 na área de Ciência Política e Relações Internacionais, com trabalho sobre a
institucionalização das relações civis-militares no Brasil.

[1] Ver o jornal O Globo: <https://oglobo.globo.com/brasil/temer-oficializa-primeiro-
militar-no-comando-doministerio-da-defesa-22776031>; Ver Folha de S. Paulo: <
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/bolsonaro-multiplica-por-10-numero-
de-militares-no-comando-de-estatais.shtml >.

[2] Através da Emenda Constitucional 23 de 1999.

[3] Informações disponíveis nos Decretos Presidenciais 3080 de 1999; 3466 de 2000;
4735 de 2003; 5201 de 2004; 6224 de 2007; 7364 de 2010; 7974 de 2013; 8978 de
2017; 9570 de 2018; 10076 de 2019; 10293 de 2020; 10806 de 20211; 0998 de 2022.
Disponíveis no site do Planalto: <http://www.planalto.gov.br>.

[4] Com base nos decretos citados acima, quando não há divisão em três, há rodízio
para a ocupação dos cargos.

[5] Foi proposto pelo então deputado José Genoíno em 1998, durante o tramite da PLP
250/1998. Ver Barreto,2021, p. 94-96.
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O intervencionismo militar no Brasil é de longa data. No entanto, é a partir da década
de 1930 via Góes Monteiro e, principalmente, após a criação da Escola Superior de
Guerra, que o mesmo se transforma em uma doutrina de ação política das Forças
Armadas com o objetivo de garantir a Segurança Nacional. Em linhas gerais, a Doutrina
de Segurança Nacional pode ser descrita como uma ideologia norteadora das elites
políticas, econômicas e militares rumo à conservação e promoção da ordem e de um
dado tipo de progresso, partindo de interpretações conservadoras e autoritárias sobre
a formação sociológica nacional. A Doutrina, expressando o pensamento militar,
dimensiona a população brasileira como uma massa desgarrada, carente de condução
forte rumo à coesão política e ao patriotismo, ao amadurecimento dos valores sócio-
culturais, ao crescimento econômico, industrial e tecnológico, que, em linhas gerais, se
traduzem na associação de prover segurança e desenvolvimento, ou, progresso e
aprimoramento da nação de maneira controlada.  

Recentemente, a presença castrense maciça na administração pública e a publicização
de seus projetos políticos para o futuro evidenciaram que esta ideologia permanece
arraigada no estrato político-militar. O fato de as Forças Armadas terem controlado a
transição, investido na sua versão sobre o Golpe de 1964 e sobre a Ditadura, e terem
conservado grande parte de sua autonomia, inclusive para manter sua própria
educação alheia à autoridade civil, são alguns dos motivos para esta preservação.
Além desta conservação dentro da caserna e em seus círculos, é possível observar que
o ímpeto militar de intervir sobre a população se manifesta, se reoxigena e reorganiza
nas missões domésticas, que são a principal forma pela qual as Forças Armadas
exercitam sua profissão de administrar e aplicar a violência estatal. 

Na região sul-americana, muito se debate sobre a necessidade e efetividade dessas
missões para lidar com as questões complexas de segurança que se apresentam para
as populações, como a violência urbana, crimes ambientais, crime organizado e
narcotráfico, e quais seus ônus e bônus para as organizações militares. Parte da
literatura concorda que o engajamento nessas missões é uma forma de responder
pragmaticamente às demandas globais e locais de segurança, restando ajustá-lo com
as expectativas e normas de um regime democrático, negociando seus limites e 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193314422012
https://app.uff.br/riuff/handle/1/24871
https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/jYDkXBS75JwGsQBT8bgtPbm/?lang=pt&format=pdf
https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11211/1/NT_Presenca_de_militares_Publicacao_Preliminar.pdf
https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11211/1/NT_Presenca_de_militares_Publicacao_Preliminar.pdf
https://diplomatique.org.br/desprojetos-de-brasil/
https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/jYDkXBS75JwGsQBT8bgtPbm/?lang=pt&format=pdf
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/03/30/golpe-de-64-gerou-fortalecimento-da-democracia-diz-ministro-em-ordem-do-dia-de-31-de-marco.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/03/30/golpe-de-64-gerou-fortalecimento-da-democracia-diz-ministro-em-ordem-do-dia-de-31-de-marco.ghtml
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extensões junto às Forças Armadas. Em contrapartida, pesquisadores apontam que
este engajamento pode ser extremamente nocivo às democracias, pois conserva o
histórico interventor, mantendo uma compreensão militar de que as ameaças estão
mormente localizadas no âmbito doméstico, e reforçando o militarismo na região. 

Concordando com estes últimos alertas, é preciso chamar a atenção para as muitas
formas de engajamento militar doméstico no Brasil. Ancoradas no artigo 142, as
Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) são as mais conhecidas entradas de
acionamento militar para lidar com assuntos internos, e podem abarcar as mais
diversas atividades, desde a segurança de determinadas estruturas físicas até cobrir a
segurança pública durante paralisação de Polícias Militares, realizar a segurança
durante eleições e atuar em conflitos no campo. Ainda, algumas operações de GLO
voltadas para coibir a violência urbana se transformaram em operações de Pacificação,
como as Operações Arcanjo (2010-2012) e São Francisco (2014-2015), realizadas
durante o programa das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) no Rio de Janeiro, no
contexto de combate ao crime organizado e guerra às drogas, bem como em
operações de estabilização sob a égide das Nações Unidas, como no Haiti, República
Centro-Africana e República Democrática do Congo. As GLOs também se desdobraram
na condução da segurança durante grandes eventos internacionais, como a Copa do
Mundo (2014) e os Jogos Olímpicos (2016). 

Uma diferença importante nesse escalonar das GLOs está no alcance de suas
atividades: enquanto uma operação de GLO para cobrir o pleito eleitoral é pontual e
bem definida temporalmente, e as Forças Armadas estão essencialmente cumprindo
atividades de patrulha e policiamento das ruas, GLOs que se transformam em
Pacificação e as Operações para os Grandes Eventos são mais extensas. Apesar de
também envolverem os militares em ações policiais, o principal elemento nestas
operações é posicionar as Forças Armadas em centros administrativos, onde ocupam
espaços privilegiados no planejamento estratégico das operações, enquanto
coordenam atividades com outras agências – outras forças policiais e órgãos civis,
governamentais e não-governamentais, incluindo empresas e organizações privadas,
e realizam mais atividades junto à população, como programas de comunicação,
educação e assistência. 

Em 2018, este posicionamento é elevado com o deflagrar da Intervenção Federal no
Rio de Janeiro, na qual toda a administração da segurança pública do Estado ficou sob
comando do Gabinete da Intervenção e seus oficiais – dentre os quais o Interventor,
General Braga Netto (PL), que posteriormente se tornou Ministro-Chefe da Casa Civil,
Ministro da Defesa, e candidato à vice-presidência junto a Jair Bolsonaro (PL) – a fim de
promover uma reforma interna nos órgãos de segurança do estado e deixar um legado
estratégico. 
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No mesmo período, essa ação gestora também se manifestou na Operação Acolhida,
em Roraima, marcada como uma operação de logística para gerir a crise migratória na
fronteira com a Venezuela. Nessas operações, vigora uma compreensão de que a
gestão militar, devido à expertise logística da organização, é mais bem-preparada para
lidar com situações críticas e urgentes, como a segurança pública ou de fronteira. No
caso da Intervenção Federal, esse posicionamento é bem explícito, na medida em que
o próprio Gabinete declara que a Intervenção foi capaz de prover um legado
estratégico para a gestão do Rio de Janeiro pois, ao contrário de administrações
passadas, foi conduzida por profissionais verdadeiramente compromissados. Na
prática, houve um conjunto de materiais – veículos, armas, drones, uniformes,
computadores e outros equipamentos tecnológicos – entregues aos órgãos de
segurança pública, e cursos realizados para capacitar os agentes policiais em uma
série de atividades, bem como mudanças internas nas agências. Isto não se traduziu
em melhorias no serviço de segurança, nem durante e logo após a Intervenção,
tampouco no longo prazo, pelo contrário: houve um aumento exponencial da violência,
sobretudo das mortes por agentes policiais, além de inúmeros casos de abusos contra
a população e desvio de verba. 

Há, ainda, outras formas de acionar as Forças Armadas domesticamente, em contextos
que não envolvem o combate ou o uso mais robusto da força que, entretanto, também
podem contribuir para um intervencionismo militar. Trata-se das Ações Cívico-Sociais
(ACISOs), atividades realizadas cotidianamente pelos militares no Brasil e, também, em
outros países quando engajados em operações das Nações Unidas, em áreas
consideradas instáveis ou, de alguma forma, não-assistidas pelo serviço público. Estas
ações costumam envolver algum tipo de entrega de serviço, como assistência médica
ou sanitária, campanhas sócio-educativas, entre outros que, segundo o Exército
brasileiro, contribuem para melhorar as relações entre governo, Forças Armadas e
população, promovendo espírito cívico e dissuadindo comportamentos considerados
contrários aos interesses das autoridades civis ou militares. Fica a cargo de cada Força
deflagrar ACISOs e coordená-las com outros órgãos, o que dificulta a supervisão e
controle civil sobre as mesmas, seja como ações pontuais ou mesmo dentro de
operações, como as GLOs e Pacificações, e também ao longo da Intervenção Federal. 

Apesar de cumprirem objetivos diferentes, essas modalidades de ação militar
doméstica parecem compartilhar de um denominador comum: a organização militar
intervém sobre diferentes dimensões domésticas, incluindo a vida rotineira da
população, na posição de administrar situações consideradas críticas e, portanto,
ameaçadoras – ou potencialmente ameaçadoras – da ordem e estabilidade. É verdade
que a construção de ameaças à segurança – como o crime organizado e narcotráfico,
migrações, entre outros – envolve muitas dimensões e agentes, porém as Forças 
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Armadas – e demais forças de segurança, de modo geral – ocupam uma posição
central na condução desses processos porque estão diretamente envolvidas na
organização e emprego da violência estatal. Afinal, faz parte do exercício da profissão
militar procurar por potenciais riscos à segurança do Estado, e pensar meios para lidar
com as situações elencadas. 

Entretanto, em democracias, não faz parte da competência militar procurar por estes
riscos em meio à população, elencar segmentos sociais como espaços de dissenso que
precisam ser civilizados, tampouco definir onde, como e quando empregarão a força
contra as pessoas, ou exercer autoridade sobre outras agências civis e policias dentro
de um regime democrático. Hoje, é possível recapitular diversos eventos nas duas
últimas décadas que contribuíram para o atual quadro de militarização no país, e é
essencial que se considere as missões domésticas neste levantamento como parte de
um processo complexo de acúmulo de experiências de intervenção.

Publicado on-line em 20 de setembro de 2022.

* Mariana da Gama Janot é doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa de
Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP/UNICAMP/PUC-SP). Bacharel em Relações
Internacionais e Mestre em Estudos Estratégicos pela Universidade Federal
Fluminense (UFF).
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A compreensão da crise política e social brasileira exige uma análise que adote como
ponto de partida o reconhecimento de sua complexidade. Se é certo que o desenrolar
da crise se sustenta em aspectos muito bem arraigados de nossa sociedade, é certo
também que se insere no contexto mais amplo da crise do capitalismo global. Nesse
sentido, a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, reflexo e resultado da crise que se
instaurou no país, deve ser encarada como elo e como amálgama nesse processo
histórico amplo e complexo.

Com efeito, a chegada de Bolsonaro à Presidência e o movimento que se
convencionou nomear de “bolsonarismo” são fenômenos que encontram equivalentes
em nível global. O governo de Donald Trump nos Estados Unidos, Jeanine Áñez na
Bolívia e de Viktor Orbán na Hungria são exemplos da ascensão da extrema direita,
pela via eleitoral ou pela ruptura institucional. Todavia, o ecossistema da extrema
direita global não se resume a movimentos que assumiram poder em seus respectivos
países.

Na França, a presença da extremista de direita Marine Le Pen no segundo turno das
eleições presidenciais se tornou recorrente, resultando na formação de uma espécie de
cordão de contenção por parte dos demais grupos políticos para evitar sua vitória –
cordão este que não se sabe até quando perdurará. Em 2022, a novidade foi a
presença de Eric Zemmour na disputa presidencial, com um discurso reacionário
virulento e angariando 7,07% dos votos no primeiro turno das eleições francesas – o
equivalente a 2.485.226 de votos.

Na América Latina o cenário político tampouco está livre de grupos e atores políticos
de extrema direita. Na Bolívia, para além da auto-proclamada – e agora presa –
presidente Jeanine Áñez, o empresário Luis Fernando Camacho participou ativamente
do golpe que levou à renúncia de Evo Morales e à posterior instauração de um governo
repressivo e de agenda neoliberal antipopular. No Peru, a recusa da candidata de
Keiko Fujimori, de extrema direita, em reconhecer a vitória de seu adversário, Pedro
Castillo, agravou a crise política no país, gerando ainda maior instabilidade.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61202328
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2022/(path)/presidentielle-2022/FE.html
https://www.revistaanfibia.com/como-derrocaron-a-evo/
https://oglobo.globo.com/mundo/ofensiva-de-keiko-fujimori-para-anular-vitoria-de-castillo-no-peru-serve-de-alerta-para-regiao-afirmam-analistas-1-25125211
https://oglobo.globo.com/mundo/ofensiva-de-keiko-fujimori-para-anular-vitoria-de-castillo-no-peru-serve-de-alerta-para-regiao-afirmam-analistas-1-25125211


Ao mesmo tempo, na Argentina, Javien Milei vem se mostrando um ator político
relevante, articulando uma agenda ultraliberal[1] no país. Enquanto no Uruguai as
eleições de 2020 foram marcadas pela presença de Guido Manini Ríos, um general de
extrema direita, entre os postulantes à Presidência. Ex-comandante do Exército
destituído pelo então presidente Tabaré Vázquez e atualmente senador, Ríos teve
como companheiros de partido naquele pleito eleitoral candidatos acusados de tortura
a prisioneiros políticos durante a ditadura uruguaia, de acordo com a cientista política
da Universidad de la República, Alexandra Lizbona.

Nesse ecossistema, do qual destacamos apenas alguns eixos, merecem atenção as
relações estabelecidas entre os diversos grupos que o compõem. Tomemos por foco o
“bolsonarismo”. É fundamental ter em mente a participação de Eduardo Bolsonaro e de
outros políticos aliados do “bolsonarismo”, como Carla Zambelli e Tarcísio de Freitas, na
Conferência de Ação Política Conservadora – CPAC, por sua sigla em inglês. De fato, o
filho do presidente não apenas participou de diversas edições do evento, como
trabalhou ativamente para que o Brasil passasse a sediar edições da conferência.

Ademais, são conhecidos os laços da família Bolsonaro com o ex-presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump, bem como com o extremista de direita, Steve Bannon.
Eduardo Bolsonaro, inclusive, teve seu nome aventado em investigações no Congresso
estadunidense, que, no esforço de desvendar os laços da extrema direita no país,
cogita averiguar a participação do parlamentar brasileiro na invasão do Capitólio, em 6
de janeiro de 2021.

No âmbito regional, é sintomático o rápido reconhecimento do governo de Jeanine
Áñez, na Bolívia, por Jair Bolsonaro. Os laços da extrema direita latino-americana são
explicitados ainda pela proximidade de Eduardo Bolsonaro e Javier Milei, da Argentina.
Milei, assim como Trump, chegou a declarar apoio à campanha de reeleição de Jair
Bolsonaro. Os vínculos, entretanto, não se limitam à família presidencial. Em setembro
de 2021, Guido Manini Ríos manteve reunião com o vice-presidente brasileiro,
Hamilton Mourão, tendo também se encontrado com Luiz Carlos Heinze, senador pelo
Rio Grande do Sul, aliado de Bolsonaro e notório negacionista.

Configura-se, assim, uma cadeia mais ampla da qual o “bolsonarismo” é um dos elos
constitutivos. Sua análise enquanto fenômeno político deve levar em consideração
suas relações externas e sua inserção numa cadeia global. Concordamos com a
cientista social Sabrina Fernandes que mesmo não sendo possível falar numa “aliança
unificada da extrema direita global”, é certo que esses grupos se comunicam,
estabelecendo parcerias que vão além de relações institucionais de eventuais
governos que ocupem. Todavia, também em conformidade com a pesquisadora, é
preciso ir além da mera busca por paralelos ou similaridades.
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Com efeito, a análise do “bolsonarismo” como fenômeno exógeno, elo numa cadeia
que vai além de si, embora relevante, é incompleta. O “bolsonarismo” enquanto
fenômeno político que culminou na vitória eleitoral de Jair Bolsonaro em 2018 deve ser
entendido também como um amálgama. Alinho-me aqui ao argumento apresentado
pelo historiador Odilon Caldeira Neto, para quem a vitória de Bolsonaro simbolizou o
aglutinamento de “uma série de grupos tradicionais da extrema direita brasileira”. Para
o autor, o “bolsonarismo” se insere na tradição desses movimentos históricos da
extrema direita, a exemplo do integralismo.

Todavia, é possível ainda ir além. Ao tomarmos como referência o governo Bolsonaro,
o amálgama é ainda mais amplo. Se é certo que o “bolsonarismo”, em si, se insere na
tradição da extrema direita brasileira, como argumenta Caldeira Neto, é certo também
que o governo Bolsonaro não se restringe a tais grupos – e não se viabilizaria, é seguro
afirmar, apenas a partir deste eixo de sustentação.

Tem-se, portanto, grupos de direita e extrema direita que encontraram no agora
ocupante da Presidência o eixo de galvanização de seus interesses, numa lógica de
desenvolvimento predatória e com uma concepção de país altamente excludente e
desigual. Todos, enfim, com poder de agência que por vezes supera a própria figura de
Jair Bolsonaro e seu ciclo de apoiadores mais próximos.

É a partir deste viés que é possível dar algum sentido ao caldeirão ideológico e de
interesses que gravitam em torno do Planalto. De ultraliberais como Paulo Guedes, a
setores do agronegócio mais reacionário e predatório, passando por rentistas e
evangélicos, não são poucos os grupos que encontraram nesse governo uma
oportunidade de impor sua agenda – ou ao menos lutar para tal. Dentre esses grupos,
um chama atenção pelo peso que mostrou no governo, inclusive ao se sobrepor a
outros setores considerados estruturantes do “bolsonarismo” – como é o caso dos
chamados olavistas. Trata-se, aqui, dos militares egressos das forças armadas.

A atenção recente que tem recebido a presença de militares na política não pode nos
fazer esquecer do descaso de pouco tempo atrás. A leniência do sistema político e dos
meios de comunicação com esse grupo específico permitiu que, ao longo dos anos, a
anistia de outrora se perpetuasse como permissividade, dando espaço e por vezes
legitimando o intervencionismo histórico dos militares brasileiros. Nesse sentido, é
fundamental destacar que o alinhamento de militares a Bolsonaro não se dá por
cooptação ou tampouco por mera perspectiva de ganhos corporativos. Há, aqui, uma
relação complexa que se estrutura também num relevante alinhamento ideológico
entre militares e os chamados “bolsonaristas”.
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Ao longo desse texto propôs-se uma compreensão do fenômeno que convencionou-se
chamar “bolsonarismo” a partir de dois aspectos: de um lado, sua inserção num
ecossistema mais amplo da extrema direita global, como um elo; de outro, seu caráter
de amálgama, não apenas de movimentos de extrema direita, mas também de uma
série de interesses difusos à direita do espectro político.

Assim, e novamente em concordância com Caldeira Neto, nos parece cada vez mais
importante olhar para as causas sistêmicas do que representa o bolsonarismo, em
seus laços internacionais, mas principalmente nas bases históricas em que se
sustenta. E é nesse sentido que faço aqui uma última consideração.

Para além de elo e amálgama, o “bolsonarismo” carrega consigo outro traço
fundamental para sua compreensão. Seu surgimento na política nacional reflete
aspectos muito arraigados na formação do Brasil enquanto país. Do passado
escravista ao racismo presente, passando pela ditadura anistiada e por uma sociedade
estruturada no machismo e na desigualdade de classes. O “bolsonarismo” surge,
enfim, na esteira das violências estruturais constitutivas da sociedade brasileira e cuja
superação, como argumentado por Rodrigues e Mathias, é essencial.

Publicado on-line em 27 de setembro de 2022.

*Jorge M. Oliveira Rodrigues é pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa
Social e do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança (GEDES). Doutorando em
Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP,
UNICAMP e PUC-SP).

[1] Para uma discussão acerca das nuances do liberalismo enquanto ideologia ver
ROCHA, Camila. Menos Marx, mais Mises: o liberalismo e a nova direita no Brasil. São
Paulo: Todavia, 2021. Adotamos aqui, conforme a autora, o termo “ultraliberal” para
indicar a radicalidade desta corrente específica do liberalismo econômico.
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O início da década de 2000, conhecida como a “era da mudança” e de
desenvolvimento nacional e regional, marcou-se pela eleição, por vias democráticas,
de governos progressistas na América do Sul, bem como pelo crescimento econômico,
através do boom das commodities e dos recursos naturais. Neste cenário, apresentou-
se a terceira onda regionalista, também denominada como regionalismo pós-liberal ou
pós-hegemônico. Houve um movimento de priorização da agenda política, associada,
nas políticas externas dos países, à busca de autonomia regional frente aos Estados
Unidos e atores externos, e à adoção de políticas de desenvolvimento, além de uma
inserção da região no cenário internacional. Observou-se, ainda, a concretização de
consensos regionais e o desenvolvimento de instituições marcadas por abordagens
multifacetadas (RIGGIROZZI; TUSSIE, 2012). Assim, iremos percorrer, brevemente, o
período do regionalismo pós-hegemônico, destacando-se a criação da União de
Nações Sul-Americanas (UNASUL), a fim de compreendermos o período atual de crises
e mudanças na América do Sul, em especial com a concretização do governo de Jair
Bolsonaro no Brasil.

A UNASUL se caracterizou como a principal organização criada nesta configuração da
região. Em 2004, por iniciativa brasileira, desenvolveu-se a Comunidade Sul-
Americana de Nações (CASA), marcada pela associação, única, de doze países sul-
americanos. Sua proposta baseava-se em cooperação política, com a coordenação de
políticas exteriores e a convergência entre outras organizações, como a Comunidade
Andina (CAN) e o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), e países como Chile, Guiana e
Suriname, para uma área de livre comércio e uma integração física, energética e de
comunicações, inserindo em seu escopo a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura
Regional Sul-Americana. (SANAHUJA, 2009). Em 2008, essa Comunidade passou por
uma transformação, com a assinatura do Tratado Constitutivo da União das Nações
Sul-Americanas, objetivando promover na região uma personalidade jurídica
internacional para dialogar com outros blocos, com o status de organização
internacional. A UNASUL foi projetada como via alternativa às propostas da
Organização dos Estados Americanos (OEA) e do Tratado Interamericano de
Assistência Recíproca (TIAR), para a resolução de conflitos regionais. Ademais, a União
é uma instituição de caráter cooperativo regional, pautada nos vieses político,
econômico, de infraestrutura, social e de defesa, sendo as decisões tomadas por
consenso e implementadas de forma gradual.



Contudo, tal conjuntura passou a ser modificada a partir da ascensão de governos de
centro-direita na região sul-americana e do término do ciclo das commodities. As
mudanças políticas na Argentina, com a eleição de Mauricio Macri em 2015, e no Brasil,
com o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, levaram ao poder governos de
centro-direita, conservadores, liberais e ideologizados nos dois países líderes dos
processos cooperativos regionais. Notou-se, assim, o “início do fim do ciclo pós-
hegemônico” (BRICEÑO-RUIZ, 2020). Distintamente ao movimento anterior, ocorreu
uma aproximação dos países aos Estados Unidos de Donald Trump, sendo o caso mais
expressivo o do Brasil de Jair Bolsonaro, que abandonou o discurso autonomista, e
adotou uma visão baseada em “narrativas religiosas e/ou mitológicas” (SANAHUJA;
BURIAN, 2020).

Representativamente a esta situação sul-americana, em 20 de abril de 2018, houve a
solicitação de suspensão temporária de participação nas atividades da UNASUL por
parte de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru. A justificativa se baseou
na ausência de consensos e resultados concretos na organização. Em 2019, Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru anunciaram suas saídas oficiais da
União. No mesmo ano, houve a criação do Foro para o Progresso e Integração da
América do Sul (PROSUL), como uma resposta da direita sul-americana frente a uma
UNASUL enquadrada como ideológica e bolivariana.

Assim, observou-se a presença mais evidente dos Estados Unidos atrelada a uma
influência nas políticas nacionais dos países sul-americanos. Argentina e Brasil
passaram a intensificar seus laços com a superpotência, promovendo acordos na área
de defesa, demonstrando uma maior adoção das perspectivas estadunidenses,
especialmente quanto ao emprego das Forças Armadas em assuntos de segurança
pública, o reconhecimento da ameaça do narcoterror nas fronteiras, bem como um
alinhamento político-econômico. O âmbito regional projetou esse novo
posicionamento dos governos e da diplomacia presidencial. Há uma transformação da
abordagem de autonomia regional e estímulo quanto à cooperação sul-americana, a
qual entrou em um processo de estagnação, com perda acentuada da vontade política
das lideranças dos países.

Vale ressaltar que o governo Bolsonaro, iniciado em 2019, marcou-se por uma
associação estreita aos militares brasileiros, autodeclarando-se como “um governo
todo militarizado”, nas palavras do próprio presidente. Observou-se o dobro de pessoal
militar presente em Ministérios e altos cargos públicos, dentre eles o Ministério da
Defesa, em comparação a governos anteriores. Tais níveis são inéditos no período
democrático brasileiro. (VERDES-MONTENEGRO; SOUZA, 2021).
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A pandemia de COVID-19 insere-se como um agravamento da já existente crise do
regionalismo. A utilização de discursos classificando a pandemia como um risco ou
ameaça à segurança nacional converteu-se em políticas e estratégias de segurança na
maioria dos países. Observou-se um expressivo esquecimento da cooperação regional
e internacional, associado à debilidade das instituições regionais, e à priorização da
soberania e autonomia nacional. (BOSCHIERO, 2020).

No Brasil, o presidente Bolsonaro apresentou ceticismo quanto à pandemia,
discordando de consensos científicos, minimizando seus impactos e mortes e fazendo
referência à COVID-19 como uma “gripezinha” (VERDES-MONTENEGRO; SOUZA, 2021).
O governo brasileiro ainda se destacou por sua ausência de iniciativa e liderança
regional. Em reunião do PROSUL sobre a temática da pandemia, em 2020, Bolsonaro
foi o único governante dos países membros a não participar do encontro (JUNQUEIRA;
NEVES; SOUZA, 2020). Ademais, o Brasil bolsonarista consolidou seu “abandono” a
Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e estimulou
discordâncias quanto à relevância do MERCOSUL, utilizando-se de “ameaças” de saída
da organização e confrontos com o atual presidente argentino, Alberto Fernández, no
referente à gestão da pandemia. Paralelamente, seguindo seu alinhamento
estadunidense, promoveu que a OEA retornasse como uma instituição ativa na região
latina. (FRENKEL, 2021).

Desta forma, na América do Sul do período de 2015 a 2022 houve o agravamento da
crise do regionalismo, da cooperação e da busca por uma região autônoma e
independente frente às potências mundiais. Os governos de centro-direita, com
destaque ao Brasil de Bolsonaro, visaram o alinhamento aos Estados Unidos e a
desintegração sul-americana. O Brasil, conhecido amplamente como o líder e mediador
regional, se converteu em um país ausente e indiferente aos seus vizinhos e às suas
iniciativas cooperativas institucionalizadas.

Publicado on-line em 4 de outubro de 2022.
 
* Tamires Aparecida Ferreira Souza é doutora em Relações Internacionais pelo PPGRI
San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP) e pesquisadora do Grupo de Estudos
de Defesa e Segurança Internacional (GEDES).
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O povo colombiano elegeu, em 19 de junho de 2022, seu novo presidente, o senador
Gustavo Petro, ex-guerrilheiro; e sua nova vice-presidente, Francia Márquez, mulher
negra, ativista ambiental e defensora dos direitos humanos. Formou também uma das
maiores bancadas de esquerda da história do país, além de reduzir o espaço do
uribismo, que dominava a política há 20 anos. O contexto eleitoral foi de aumento da
violência política e social em níveis anteriores aos dos acordos de paz, com ampla
atuação de grupos paramilitares. Desde o início de 2022, 76 lideranças políticas de
esquerda foram assassinadas. 

Petro e Márquez tomaram posse dia 07 de agosto de 2022, em cerimônia que contou
com a presença da ex-presidenta brasileira Dilma Rousseff. No dia 19 de agosto, o
presidente fez seu primeiro discurso direcionado aos militares colombianos, durante a
posse do Major-General Henry Armando Sanabria Cely como novo Diretor Geral da
Polícia Nacional Colombiana. Dada a importância da fala e o desejo de ampliar sua
circulação, o discurso foi traduzido a seguir e aqui é sumariamente comentado.

Inicialmente, alguns possivelmente estejam se questionando: ‘Por que trazer um
discurso presidencial feito em uma atividade policial na Colômbia para a reflexão sobre
as relações entre as forças armadas e a sociedade no Brasil?’ 

A Colômbia é um grande exemplo da policialização das forças armadas e da
militarização da polícia nacional, consolidadas por décadas sob os auspícios
estadunidenses. A Polícia Nacional colombiana está, desde 1953, subordinada ao
Ministério da Defesa junto à Marinha, Exército e Força Aérea. Sua principal atividade é
o combate ao narcotráfico no meio urbano e rural, uma atualização da Doutrina de
Segurança Nacional que identifica entre os cidadãos colombianos inimigos potenciais. 

O país reúne uma combinação explosiva: movimentos insurrecionais, paramilitares, um
recente acordo de paz, assassinatos de lideranças políticas, alta injeção de recursos
pelos EUA, grandes organizações criminais com atuação internacional, décadas de
governos neoliberais e índices de desigualdade social elevados. Nesse sentido, a
Colômbia representa talvez a pior correlação de forças possível no continente para
reformas na área de segurança.

https://thetricontinental.org/es/argentina/obsal17/
https://www.youtube.com/watch?v=5KDA-HX8no0


Mesmo com o campo minado, Gustavo Petro, primeiro presidente do país com origem
política na esquerda, vem fazendo e propondo mudanças profundas. Junto ao seu
Ministro da Defesa, Iván Velasquez, enviaram para a reserva um grande grupo de
oficiais, em torno de 24 generais da Polícia, 16 do Exército, 6 da Aeronáutica e 6 da
Marinha, promovendo com isso uma ampla renovação da cúpula militar. Petro afirma
que as forças militares na Colômbia precisam se tornar um Exército da Paz, e vem
abrindo caminho doutrinário e prático nesse sentido.

Em termos de doutrina, Petro propõe a adesão ao conceito de segurança humana, que
toma o indivíduo como centro, e não o Estado, por exemplo. Num enfoque mais
restrito, o conceito trata de fatores que ameaçam a segurança física do indivíduo, como
conflitos armados. Num enfoque mais amplo, trata de fatores que ameacem o bem
estar, o desenvolvimento e a dignidade do ser humano, como fome, doenças, etc. O
conceito é parte do alargamento pós Guerra Fria dos Estudos de Segurança. Foi usado
em 1994 em documentos do PNUD, que pensou a segurança humana como um estado
livre do medo e livre das necessidades, organizadas em sete categorias: econômica,
alimentar, saúde, ambiental, pessoal, comunitária e política. Em outros termos, a
segurança não seria a ausência de conflito armado, mas um estado em que os direitos
básicos individuais e coletivos são garantidos para o desenvolvimento humano com
liberdade (Sen, 2000). 

O conceito não é livre de controvérsias, e seu emprego na América do Sul exige
cautela. Uma crítica que recebe é a sua amplitude, assim como a ausência da análise
da interação entre os diferentes fatores de segurança com seus diferentes pesos
(Krause, 2013). Outra crítica pertinente é que a securitização de temas em nível
internacional abre a possibilidade de respostas militares para muitas questões, por
exemplo, intervenções humanitárias em países subdesenvolvidos para resolver
problemas de pobreza, legitimando os interesses de grandes potências (Duffield,
2017). Os EUA e a OEA nos anos 2000 classificam uma infinidade de ameaças, indo do
terrorismo à pobreza. Entretanto, a pobreza, longe de ser uma ameaça, é um indicativo
inequívoco da incapacidade de distribuir riquezas (Saint-Pierre, 2012). Com seus
limites, é um conceito extremamente avançado para o histórico colombiano, marcado
pelo enfrentamento à guerrilha política e ao narcotráfico. 

Petro começa o governo partindo das perguntas corretas. Ao invés de discutir apenas
reformas nos meios militares, questiona o que e quem de fato ameaça a sociedade
colombiana na atual quadra histórica global. Tendo essas questões claras, passa ao
debate de como defender a sociedade, para só então propor para discussão pública
(algo raro e salutar para forças de segurança) alterações organizativas e regulatórias.
Em seu discurso, Petro propõe reformas concretas e profundas na organização militar,
como a equidade de gênero, o aumento da escolaridade, mudanças orçamentárias, e
mesmo a porta de entrada única para a carreira na Polícia Nacional, com profundos
impactos na hierarquia e na disciplina. 
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É cedo para avaliar o sucesso ou o fracasso de cada medida sugerida pelo novo
presidente. Entretanto, levando em conta o cenário adverso que ele encontra, é
inegável o quanto suas proposições de reformas são corajosas. Entendemos que
algumas das propostas do novo presidente deveriam ser objeto de discussão também
no Brasil, notadamente a problematização sobre o que de fato ameaça o povo
brasileiro. Que a tradução desse discurso inspire as forças progressistas que
atualmente disputam o processo eleitoral à ousadia.

Publicado on-line em 16 de setembro de 2022.

* Ana Penido é  bolsista FAPESP de pós doutorado em Ciência Política na Unicamp.
Pesquisadora do GEDES e do Instituto Tricontinental.

O discurso do presidente colombiano, traduzido por Ana Penido, pode ser acessado no
blog do Eris (https://gedes-unesp.org/o-exemplo-da-colombia/).
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Agradezco a todo el equipo de IARAS que siempre están tejiendo estos puentes
feministas, transnacionales, internacionalistas, que nos unen, que nos convocan y que
ponen en agenda estos temas tan sensibles y tan importantes que tienen que ver con
esta memoria histórica. Con esta memoria que tenemos que tomar conciencia y
reflexividad porque nos sigue atravesando, nos sigue convocando. Parece que a veces
se piensa en términos de pasado como eso que ya pasó, pero al pasado hay que
recordarlo cada día para no repetirlo en el caso, sobre todo, del terrorismo de Estado.
Para contextualizar también algunos episodios que siguen aconteciendo. 

En este sentido, aprovecho esta ocasión para repudiar públicamente también el
atentado de magnicidio que sufrió la semana pasada (1/9/2022) nuestra vice
presidenta elegida democráticamente, Cristina Fernández de Kirchner. Y que nos
vuelve a presentar esos fantasmas de un tiempo que queremos olvidar, del que
queremos aprender como sociedad. Entonces, habiendo agradecido este privilegio que
representa el compartir con semejantes expositoras esta mesa, voy a compartirles una
pequeña presentación que armé para que sea más ilustrativo el racconto. 

 Un poco parafraseando el título que abarca este evento, el nombre de mi presentación  
es “Memoria y (r)existencias de las mujeres en la última dictadura argentina”. Allí yo
quiero agregar que la caracterizo como cívica, militar y con tintes eclesiásticos también
porque sabemos, y el revisionismo histórico ha hecho mucho por eso, que algunos
sectores de la Iglesia argentina han colaborado, han sido colaboracionistas de los
militares, de las personas que encarnaron ese terrorismo de Estado, que fueron parte
de la desaparición de personas y del borrado de identidades en otros casos. En ese
sentido, también quiero recordar que la Iglesia es responsable.
 hom



Entonces, sin ánimo de acabar acá el universo de las mujeres que resistieron y que
fueron parte de esta porción de nuestra historia, en el marco de la última dictadura
cívico militar eclesiástica argentina – que se inscribe entre los años 1976 y 1983,
cuando retomamos la vía democrática –, quise dividir esta presentación en tres
grandes apartados. El primero tiene que ver con las madres y también abuelas de
Plaza de Mayo. Estas mujeres que politizaron su maternidad y que, sin duda, son un
símbolo y también un orgullo nacional, pero también internacional. Que tanto tienen
por decir y representar en la lucha por los derechos humanos. 

El segundo apartado va a tener que ver con mujeres que tuvieron las fortalezas y las
agallas y también la voz para denunciar, cuando no se podía hacer, de distintas
formas, cada una desde su disciplina o área de acción. Y un tercer apartado que lo
quise nombrar así “resignificar la memoria” y que tiene que ver con distintas acciones,
distintos documentos o formas de resignificar este pasado para traerlo al presente,
para no olvidarlo y para también narrarlo. Para hacer esa disputa de las narrativas que
es tan importante a la hora de construir sentidos, de construir relatos y de contar la
historia que queremos contar. 

Como ya estuve adelantando este primer reconocimiento va para estas grandes
mujeres que fueron las primeras en resistir ante los horrores del terrorismo de Estado,
ante las no respuestas, la vulneración y la opresión que vivieron tanto como mujeres,
pero también en esa doble identidad como madres, preguntando por sus hijos, hijas e
hijes desaparecides. Muchas de esas desconocían cabalmente la militancia política de
sus hijos e hijas. Es el caso, por ejemplo, de Chicha Mariani – una de las fundadoras de
Abuelas de Plaza de Mayo – que, ya con su hijo y su nuera desaparecidos, va a
empaparse más del compromiso político y militante de ellos. Y eso la va obligar a
tomar un mayor compromiso en la defensa de los derechos humanos. En este sentido,
su motor hasta el día de su muerte ha sido la búsqueda de su nieta Clara Anahí, a
quien seguimos buscando, en tributo a Chicha y la verdad. 

Entonces, acá lo que es clave es que estas mujeres, en un contexto donde el espacio
público estaba totalmente vedado para todo el mundo, imagínense para nosotras
mujeres que siempre se nos hizo creer que el espacio privado, el espacio doméstico, el
espacio de la crianza era el único reservado como destino para nosotras. En un marco
totalmente terrorífico, de muchísima violencia y desaparición forzada, ellas empiezan a
transitar y habitar cada vez más el espacio público. Al principio no de forma
organizada, pero se empiezan a cruzar en los distintos tribunales, en los distintos
espacios donde desesperadas intentan averiguar por el paradero de sus seres
queridos. Y terminan bajo esta consigna de “no se queden acá, circulen”, digamos este
imperativo militar de “no se queden en esta plaza, circulen, circulen”. 
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Ellas empiezan a circular justamente y a formar la famosa ronda, que va a pasar a la
historia como “las rondas de los jueves” alrededor de la Pirámide de Mayo. Eso se va a
convertir en un símbolo que es hasta el día de hoy el famoso pañuelo blanco. Al
principio era el pañal de esos hijos e hijas que estaban buscando, incluso nietos y
nietas. Esto va a ir cobrando un significado cada vez mayor. 

Afortunadamente ahí la prensa internacional tuvo un rol muy importante para la
visibilización de las atrocidades que estaban pasando fronteras dentro y
lamentablemente era el escenario que se repetía en otros lugares de la región.
Entonces ahí quise recuperar alguna de las imágenes, la famosa plaza, la famosa
“ronda de los jueves”, que al principio eran muy poquitas y después se fueron
organizando, quedaron en un horario, quedaron en una dinámica y marcharon.
Marchaban en silencio y ese silencio era un silencio que decía muchísimo, que gritaba
justicia, que gritaba que aparezcan y que aparezcan con vida los y las desaparecidas.
 
Esta imagen que está en colores es una imagen que recorrió el mundo porque es una
entrevista que hace un periodista holandés a las madres de Plaza de Mayo, donde
ponen en conocimiento al mundo de lo que está sucediendo en Argentina. No
olvidemos que esto estaba atravesado por el Mundial de Fútbol del 78, también donde
se quiso ocultar todas estas atrocidades en materia de derechos humanos y muchas
de las cuestiones que ya conocemos. 

La imagen que falta es de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que tuvimos la triste
noticia de que falleció hace unos días. Ella ha sido una histórica intelectual
comprometida con la causa de los derechos humanos. Ha sido parte de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), ha estado comprometida
desde el minuto uno con la causa. Y fue la primera periodista que entrevistó a una
madre de Plaza de Mayo cuando en ese contexto se las demonizaba, se las trataba de
locas; se trataba de desacreditar todo lo que decían, se demonizaba a sus hijos e hijas, 
 obviamente agravando su dolor y desesperación.
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Las otras imágenes son de artistas, intelectuales, también comunicadoras que quise
recuperar acá, pero con ellas existieron tantas otras. Esas son Mercedes Sosa y María
Elena Walsh, que escribieron, cantaron textos y canciones – “Como un pájaro libre” y
“Como la cigarra” –, que estuvieron prohibidos durante la dictadura militar. Como
sabemos, había distintas formas de censura con respecto a la libertad de expresión,
entre tantas cosas. Entonces también mi reconocimiento a estas mujeres que hicieron
tanto y que tuvieran ese coraje de alzar la voz cuando no se podía, cuando era un
riesgo, no sólo para la propia vida, no sólo para el trabajo.

Acá quería recuperar una de las frases de una de las grandes intelectuales también en
materia de memoria y derechos humanos de Argentina, Elisabeth Jelin, que nos va a
decir: “En el acontecimiento mismo no está inscripta la memoria. La memoria es lo que
nosotros y nosotras hacemos con esos acontecimientos”. Me gustó mucho porque
tiene que ver con esta resignificación de qué es la memoria, para qué nos sirve. Si es
algo que queda en el pasado o que vuelve todo el tiempo y es necesario abrazarla en
este presente. 

Así, con esta cita, pasamos a este tercer apartado que tiene que ver con el resignificar
la memoria. Ahí también encontramos la imagen de una de las madres y abuelas de
Plaza de Mayo y fíjense que en esta imagen que tiene de fondo se hace una analogía
entre lo que sucedió con nuestras Malvinas, que siguen siendo ocupadas, y con
nuestros y nuestras desaparecidas. 

 Entonces, ya metiéndonos en esta tercera parte de resignificar la historia, me gustaba
también pensar en los aportes que nos dio Rosana Guber, una antropóloga social y
cultural argentina que también construyó mucho, hizo mucho por esta revisión desde
una perspectiva de derechos humanos y que nos va a hablar de prácticas de
historización en este sentido. Entonces ella nos va a decir que  algu
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En ese sentido está ese diálogo que yo anticipaba entre lo que pasó y cómo lo
pensamos desde el hoy, con las herramientas desde el hoy, con nuestra democracia,
con todas las imperfecciones que tiene, pero que es el mejor sistema que conocemos
hasta el día de hoy. Y ahí me parecía que interpelaba de forma perfecta la experiencia
de Mariana Arruti, una antropóloga y realizadora audiovisual que perdió a su padre
durante el contexto de la última dictadura cívico militar eclesiástica. Y le llega un relato
de la pérdida de su padre que siempre le generó como ciertas dudas, ciertas preguntas. 

Entonces, ella crece con estas inquietudes y de grande – ya profesional –y con estas
herramientas que le da el audiovisual, empieza a hacer un documental que es muy
autorreferencial y que la va a tener a ella como protagonista también, no sólo esas
marcas del silencio. Este documental se llama “El padre, las marcas de un silencio”.
Sino que va a tener diálogos muy íntimos hasta con su mamá como diciendo ¿Por qué
no me dijiste esto? Es un momento interesante porque si bien esto se trata de un
relato de lo que se contó de cómo murió su papá y ella va a descubrir que no, el relato
no iba por ahí, eso también tiene que ver con su propia historia y con sus propias
marcas familiares.

Y acá quiero aprovechar para dedicar esta presentación muy especialmente a Laura
Cena, que es una persona querida, cercana a nivel familiar, que desde que tiene
conciencia de sí misma, y conciencia de la existencia de una hermana que la separaron
en aquellos fatídicos tiempos del terrorismo de Estado, está buscando a su hermana
Mariana. Hace muy poquito pudo enterrar a sus papás que habían sido desaparecidos,
detenidos y arrojados sus cuerpos en fosas comunes. Entonces, desde acá le envío mi
abrazo, mi reconocimiento y todo mi amor para que se produzca finalmente ese
reencuentro.

Por otro lado, quería también compartir una experiencia de resignificación de aquello
que fue tan trágico. Tiene que ver con la Casa Museo Mariani Teruggi, que es una casa
que se encuentra en la ciudad de La Plata, que es donde yo me encuentro radicada,
dentro de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es la casa donde vivían, hasta que
fueron secuestrados, Daniel y Diana, hijo y nuera de Chicha Mariani, que es la persona
que vemos en la foto con las imágenes de su hijo y su nieta de fondo. En ese sentido,
lo que se decidió con el paso del tiempo es que esa casa ni se vendiera ni se
reestructurara, sino que quedaran intactas todas esas huellas de violencia y que
fueran resignificadas. Digamos que tenga que ver con una búsqueda de justicia,
memoria y verdad y por eso es realmente muy fuerte. 
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de las prácticas y nociones socioculturalmente específicas de
temporalidad, agencia y causalidad. 



Yo también rescataba el libro “Putas y Guerrilleras’ porque lo que vienen a decir las
autoras, que además son sobrevivientes, es justamente esta suerte de culpa que
tienen las sobrevivientes, pero también como esta vergüenza que tuvieron que sortear,
en tanto los imaginarios sociales que las construyeron como colaboracionistas o como
que intercambiaron sus supervivencias por favores sexuales.

Hay un pasaje muy interesante que lo voy a parafrasear, donde Miriam Lewin, una de
las autoras de ese libro, comenta que en una entrevista que le hace una prestigiosa
presentadora de televisión, le da a entender que existen unos rumores difamatorios
que afirman que ella se acostaba, que tenía relaciones sexuales con uno de los
militares, de las altas jerarquías de los militares. Y entonces ella lo desmiente y
después como que hace una reflexión. Le dio tanta indignación y sorpresa el
comentario de la presentadora, con tan poca sensibilidad, tan insensible, tan poca
empatía y feminismo, diríamos hoy también. Y ella se queda reflexionando “si yo
hubiera tenido como estrategia de supervivencia esa metodología, digamos, de
intercambiar sexo por mi propia vida, ¿quién me podría juzgar?". Entonces, deja, así
como una pregunta retórica, que es muy transversal. Es un libro que se denuncia
claramente lo que estuvo silenciado durante décadas que tienen que ver con la
violencia sexual a las mujeres detenidas, muchas de estas desaparecidas y otras que
afortunadamente regresaron, pero que estuvo muy invisibilizado.

También en este sentido de revisionismo quería poner en tapete que en los últimos
años se está redefiniendo el tema de las cifras, en función de reconocer y visibilizar el
colectivo LGBTQ+ que estuvo tan borrado de nuestra historia oficial, en todas las
partes de nuestra historia. Respecto a este periodo, se dicen no fueron 30.000, fueron
30.400, como dando cuenta de esas otras personas, de esas otras identidades que
también fueron desaparecidas, no solo por una cuestión ideológica, sino también por
lo que representaban por sus proprias identidades. 

 Y solo para cerrar, además de reconocer a todas estas mujeres que siguen alzando la
voz, las voces de las sobrevivientes en distintos juicios por la verdad y que denuncian
estas violencias particulares en razón de género, también quería como forma de
resignificar y de resiliencia, compartir este libro titulado “Pájaros Rojos”. Es de una
detenida, desaparecida, también de la ciudad de La Plata, donde yo vivo, que
lamentablemente, como es una ciudad universitaria, desaparecieron muchísimos
jóvenes, varones, mujeres y representantes de colectivos LGBTQ+. Y este es un libro
que realiza su mamá Alba, la mamá de Graciela Pernas Martino, desaparecida en 1976,
donde se recuperan, compilan y ponen en valor los poemas que escribía Gabriela, en
homenaje a su memoria. 

DULCE CHAVES

31



La edición del libro la hace de la mano de una periodista que la ayudó a organizar, a
sistematizar toda esta información. Y lo hizo, asimismo, con el apoyo de la Universidad
Nacional de La Plata, en esta búsqueda de tener presente en la educación superior, la
memoria, verdad y justicia. Voy a mostrar para que vean la foto de Graciela y la imagen
del calendario que estaba el día que la secuestraron a Graciela, es impresionante. La
imagen es de un simbolismo que estremece. Quiero cerrar ahí porque siento que este
grito sigue hoy presente y es un grito de verdad, memoria y justicia que no debemos
olvidar. 

* Dulce Daniela Chaves é mestre e doutoranda em Relações Internacionais pela
Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Licenciada em Comunicação Social
na UNLP, é Professora na mesma instituição, Coordenadora do Centro de Estudos em
Gênero(s) e Relações Internacionais (CeGRI-IRI, também da Universidade Nacional de
La Plata) e é integrante da Rede de Politólogas #NoSinMujeres. Contato:
dulchaves@yahoo.com.ar / Twitter: @DCuartopropio / Instagram CeGRI-IRI, UNLP:
@iri.cegri

** Transcrição realizada por Gabriela Aparecida de Oliveira, mestre em Relações
Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas e pesquisadora do Iaras-GEDES.
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Fiquei pensando muito sobre como eu poderia contribuir com essa mesa, já que a
gente ia ter toda a experiência da Dulce em relação ao caso argentino, toda a
experiência da Amelinha que é teórica, mas que também é uma sobrevivente, também
tem um testemunho desse momento histórico da ditadura, também é uma militante
por memória, verdade e justiça. E fiquei pensando qual seria o meu lugar possível de
aportar alguma contribuição para o nosso debate, pensando também em quem nos
escuta hoje, imagino que um perfil de estudantes de graduação e pós-graduação. 

Então pensei um pouco em tratar, desde essa ótica de historiadora, quais são as
maneiras como as pesquisas vêm sendo feitas nessa área, mobilizando essas
categorias de mulheres e ditadura. E com isso queria muito incentivar não só a quem
nos escuta a pesquisar sobre esses temas especificadamente, mas também a se
sensibilizar em seus temas de pesquisas, seja quais temas forem, a assumir que as
lentes de gênero podem ser adotadas como uma possibilidade de a gente olhar para
eventos do passado e do presente. Esse tensionamento só engrandece as pesquisas e
ele é muito necessário para que a gente pense de uma maneira complexa a respeito
desses acontecimentos, principalmente, desses acontecimentos de cunho político.

E, finalmente, acho que um outro tom que eu gostaria de dar aqui na minha
apresentação é um pouco mobilizar o caso brasileiro – que é o que eu estudei na
minha dissertação de mestrado, é o que eu estudo ainda agora para a construção da
tese –, mas também convidar um pouco a gente a pensar no contexto argentino. Sem
querer ultrapassar aqui a minha barreira com a fala da Dulce, mas porque eu também
estou um pouco embebida nessa atmosfera, eu acabei de retornar de um doutorado
sanduíche, fiquei lá seis meses, então muito do que eu apresento aqui tem um pouco
de conexão com as coisas que eu andei vendo por esses meses na Argentina. 

Inicialmente, eu queria convidar vocês a pensar um pouco sobre como determinada
história e, na verdade, qualquer história, ela também imprime um tipo ideal ou óbvio de
personagem vivendo aquele acontecimento. Se a gente pensa na nossa cultura
extremamente patriarcal, a gente vai pensar que esses personagens geralmente são
homens e as histórias geralmente são narradas e contadas por homens. Isso
impomens



imprime um pouco os tons das histórias que a gente tem acesso, que a gente estuda.
Então se a gente pensar a partir da ótica da historiografia, e eu como historiadora,
penso muito a partir desse lugar, a gente pode apontar duas críticas, ou duas
considerações a respeito de como as pesquisas começaram a ser feitas com essa ideia
de se sensibilizar para as questões sobre as mulheres. A gente pensa que tem um
histórico largo de histórias que eram contadas por homens, com livros escritos por
homens, que retratavam histórias masculinas. Quando isso começa a virar com mais
força a gente não chega em um patamar supercomplexo de pensar variadas mulheres.
Não, a gente começa a incluir as mulheres quase como uma ordem de comprovação de
que as mulheres estiveram presentes em acontecimentos que já vinham sendo
destacados justamente por homens. Vamos pensar na revolução francesa, as
mulheres estiveram lá. Como? Vamos pensar, no medievo, as mulheres estiveram lá.
Como? Essa seria uma primeira crítica possível e a Joan Scott trabalha um pouco isso. 

Um segundo apontamento possível para estabelecermos as bases dessa conversa é
pensar que, também por muito tempo, muitas pesquisas foram galgando espaço, mas
ainda considerando mulher como uma categoria muito homogeneizada, como se
mulher fosse um todo orgânico e autoexplicativo. Tem uma historiadora que se chama
Stella Maris Scatena Franco, professora da USP, que tem um texto muito bom falando
sobre esse início da história das mulheres na historiografia, nas investigações em
história. 

Então se a gente pensa nesses dois apontamentos, quando a gente transporta nossa
reflexão para pensar sobre o tema de resistência e ditadura  – as vidas e as histórias
das mulheres, especificadamente –, a gente nota que tem um caminho de estudos em
relação a esta temática. E que é um caminho que começa ligado a essas ideias do
campo das histórias das mulheres que ainda tem, mais antigamente lá pela década de
70, ainda tem uma perspectiva bastante restritiva, de quem são as mulheres
retratadas nesses espaços. 

Isso vai mudando ao longo dos anos com a intensificação e a pluralização dos olhares
a respeito do que é possível estudar quando a gente pensa em história das mulheres,
quando a gente pensa em estudos de gênero. Esse é um caminho que vai sendo
construído em reunião com os próprios avanços dos feminismos, da militância
feminista. E quando a gente pensa em ditadura a gente também tem os avanços da
pauta de memória, verdade, justiça. São esferas que vão andando ora mais próximas,
ora mais distantes, mas vão caminhando aí um caminho que vai configurando uma
possibilidade de complexificar os nossos olhares para essas histórias. 

Então quando a gente pensa nesse tema - e se a gente fizesse um teste aqui eu
apostaria que - a gente também pensaria em tipos ideais. Mesmo se a gente fizesse
esse corte, pensar só em mulher e ditadura, possivelmente a gente também pensaria
em  alguns tipos ideais que são construídos pelo repertório que a gente tem acesso. O
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que o cinema nos mostra, o que a literatura nos mostra, o que a cultura popular das
novelas e dos canais abertos nos mostram sobre mulheres e ditadura. E aí
provavelmente a gente vai cair em alguns estereótipos, que não necessariamente são
falsos, mas talvez sejam mais comuns; por exemplo, a loira dos assaltos, a figura da
mulher guerrilheira. Para quem é da minha geração ou um pouco antes da minha, deve
se lembrar da Cláudia Abreu em "Anos Rebeldes" que foi uma minissérie da Globo e
que tem a ver com essa ideia de guerrilha. Então a gente também constrói tipos ideais
mesmo pensando em núcleos menores.

Vou convidar vocês a fazer um exercício aqui muito breve, pensando no caso
argentino, que é o caso de uma família que tem uma história bastante difundida e que
é bastante conhecida.  A imagem abaixo é da capa de um livro que é uma biografia da
família Oesterheld. Aí vocês veem uma família branca, uma família de classe média,
bem intelectualizada porque o Héctor Oesterheld, pai dessa família, é um roteirista de
histórias em quadrinhos. E ele tem essas 4 filhas e a esposa. O que a gente vê nessa
imagem?

Essas quatro filhas todas têm militância política durante a ditadura. A primeira nasce
em 1952 e a última em 1957, então elas estão justamente no início da idade adulta
quando veio o golpe de 1976. E elas se formam em um ambiente bastante politizado,
de uma Argentina bastante politizada, com a esquerda bastante forte e com uma
direita numa escalada de repressão também muito forte. Elas têm militâncias bastante
diferentes, cada uma galga um espaço dentro das organizações. Algumas vão para a
luta armada, outras ficam mais ligadas a uma ideia que seria comparada ao
movimento estudantil aqui no Brasil. E todas elas desaparecem, assim como o pai, o
Héctor Oesterheld. Então Estela, Diana, Beatriz e Marina desaparecem e a mãe, que é
uma mulher mais velha – a gente vê um corte geracional bastante evidente, até porque
ela é mãe dessas mulheres mais jovens –, ela era contra a guerrilha, ela era contra a
luta armada. Ela tinha muitas críticas, tinha uma cisão familiar, mas ela sobrevive e ela
cria um dos dois netos que também sobrevivem. 

 não
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E por que eu chamo atenção para essa história? Porque aí nesta imagem a gente vê
quatro  mulheres jovens, que se formam em uma Argentina extremamente politizada,
que são desaparecidas políticas. E podemos ver um tipo bastante comum quando a
gente pensa em mulheres e ditadura, que é a figura da mulher desaparecida –
inclusive duas delas estavam grávidas e essas crianças sumiram, desapareceram. E a
gente vê uma mulher de outra geração, que não tinha militância política, e que passa a
ter militância depois junto às Madres e às Abuelas – que a Dulce nos apresentou aqui
na apresentação anterior. E que aos poucos se filia, se engaja na luta política depois do
desaparecimento da sua família. Então a Elsa, ela é a única que não se envolveu com
nenhuma organização de esquerda durante a ditadura, mas ela também pode ser
pensada como uma figura possível quando a gente fala em mulheres e ditaduras. Ela
não era uma mulher de esquerda durante a ditadura, mas ainda assim ela é uma
figura política. 

Essa reflexão, a partir dessa família, ela nos mostra um pouco alguns traços possíveis
para a gente encarar esse tema para além dessa questão centrada na figura da mulher
desaparecida, ou da mulher militante, ou da mulher que foi presa. E aí a gente tem
alguns cortes possíveis, a gente tem um corte geracional, tem um corte ideológico, o
próprio posicionamento dessas mulheres dentro da esquerda também respeita a uma
condição patriarcal e machista. Então, as que conseguem galgar postos de maior
destaque e as que não conseguem também tem a ver com algumas limitações que o
patriarcado impõe.

E ainda assim a gente não vê alguns outros traços que seriam possíveis de convidar
para fazer essa análise, por exemplo, traços de classe, a gente está falando aqui de
uma família de classe média intelectualizada. A gente poderia trazer também um traço
de raça, que é muito bem-vindo principalmente no contexto brasileiro. Todas essas
variáveis são possíveis quando a gente vai fazer uma pesquisa, mesmo em se
tratando de um núcleo que a gente consideraria restrito, como o grupo das mulheres
nesse momento da ditadura.

Contudo, se a gente pensar em todas essas variáveis, eu acho que a gente não pode
perder de vista duas permanências se a gente pensa em mulheres e ditadura: uma
permanência é a da repressão política, e aí eu não estou falando só de uma repressão
que vem através da tortura, através da prisão, a gente também precisa pensar nessa
repressão como uma base moral, moralizante da sociedade. Ou seja, que é mais capilar
e que atinge toda a sociedade porque a gente está falando de um plano sistemático de
estrutura estatal. E a gente também tem que pensar no patriarcado, lembrando que o
patriarcado não começa com a ditadura, com as ditaduras do Cone Sul, e ele também
não acaba quando acabam as ditaduras. A gente ainda vive nesse sistema e eu acho
que isso é importante para a gente pensar um pouco sobre essas permanências.
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Então o que eu gostaria de deixar bastante evidente nessa apresentação de hoje e
que a gente estava falando do contexto argentino com a família Oesterheld, mas que
vale também para gente pensar no contexto brasileiro, é que existe uma historicidade
no fenômeno de abordar o tema de mulheres e ditadura. O que eu quero dizer com
isso? Que o relato é quase ausente das narrativas, quase não se fala em mulheres
quando se começa a se estudar a ditadura. Ainda que seja inegável que as mulheres
estivessem ali e tivessem uma presença relevante – e se a gente pensa no Brasil a
gente pode pensar no movimento feminista por anistia, por exemplo –, ainda assim
esse tipo ideal de quem foi atingido pela violência da ditadura ele se construiu ao redor
de uma figura masculina. E foi se desconstruindo na medida em que a gente
conseguiu complexificar um pouco esse cenário com os estudos, com a militância
feminista, com uma militância de memória, verdade e justiça que convidou novas
personagens para compor essas narrativas.

Às mulheres inicialmente ficou mais fortemente impressa a luta pós ditadura, essa luta
que é mais alinhada a ideia das Madres, das famílias que buscam pessoas
desaparecidas ou os bebês roubados. E depois de um tempo a gente também
conseguiu complexificar essa nuance de que as mulheres também tinham sido vítimas
diretas da violência, nas prisões, no desaparecimento. O que eu quero dizer com isso é
que essa complexificação, ela tem a ver com o fenômeno histórico da ditadura, e isso
vai se construindo ao longo do tempo.

Eu coloco algumas imagens para vocês, algumas eu acho que são mais óbvias, por
exemplo, essa imagem dessa mulher com uma arma ao lado do Lamarca ou as
artistas, as atrizes em frente à manifestação, as mulheres que carregam os retratos
das pessoas desaparecidas, mas aí ali do outro lado a gente também tem a figura da
Inês Etienne que desde o início denunciou as violências sexuais que sofreu na Casa da
Morte. Essas mulheres embaixo, ao lado do cartaz do Torre das Donzelas, que é esse
film
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filme que trata um pouco da revisitação dessas sobreviventes ao contexto de prisão.
Então são essas mulheres que sobreviveram e conseguem ao longo do tempo
reelaborar a sua experiência e transformar essa experiência em relato, ou "Luta,
substantivo feminino" que também é um compilado que traz essa ideia de que as
mulheres estiveram ali, estiveram dentro do cárcere, desapareceram e que dão
destaque para essas mulheres, pensando que existia de fato esse déficit de atenção
no plano dos estudos e das denúncias. 

Se a gente pensa nesse contexto argentino, especificamente, eu acho que tem duas
coisas bastante interessantes para a gente ter em conta, se a gente pensar
especificamente na questão da violência direta, que é o meu tema de estudo, então eu
o trago agora para a gente pensar aqui junto. Existe uma especificidade grande na
questão argentina me parece, que é o lugar social de desconfiança que as mulheres
que foram presas ocuparam no pós-ditadura. Então as mulheres que sobreviveram ao
cárcere, lembrando que tem 30.000 desaparecidos na ditadura Argentina, é muita
gente e não se sabe bem qual é a lógica, por que que algumas pessoas sobreviveram.
Existe, nos anos iniciais do pós-ditadura, uma forte desconfiança em relação a essas
mulheres, o que elas teriam feito, estou falando entre aspas, não é o que eu acredito,
então o que elas teriam feito para conseguir a sobrevivência. 

Tem um livro muito interessante que se chama "Putas y Guerrilleras" que é um livro
bastante conhecido e que trata bastante essa questão. Então o que elas teriam feito
para conseguir sobreviver, imputando como uma culpa possível pela sobrevivência nas
próprias mulheres atingidas por violência. Se a gente corre um pouquinho a história e
vai lá para a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, a CONADEP,
que a Dulce também citou, ou para os primeiros julgamentos de oficiais, a gente
também percebe que algumas mulheres conseguiram denunciar em juízo e que essas
denúncias foram pouco ouvidas. 

A Alejandra Obertí fala um pouco sobre isso também em seus trabalhos, ela tem um
curso que eu fiz com ela que ela mostrou uma cena de um julgamento de uma mulher
que chega a denunciar e fala que sofreu violências sexuais e o juiz simplesmente não
a escuta e muda de assunto quando ela fala sobre isso. Então é para a gente pensar
um pouco nesse cenário argentino. Não à toa a história foi sendo escrita de uma
maneira que se construiu um protagonismo ao redor da figura masculina, porque as
mulheres, ainda que tivessem denunciado, não foram ouvidas, houve essa demora ou
esse secundarização. 
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Nos slides, eu trago essa primeira foto para vocês de uma exposição que começou em
2019 no Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona onde era um centro
clandestino em Buenos Aires e que se chama ‘ser mujeres en la ESMA’. E essa
intervenção que foi feita em todo o texto da exposição que está lá na ESMA foi uma
intervenção a fim de grafar que as mulheres estiveram presas ali também. Todos os
textos estavam no masculino, os olhares eram muito masculinos a respeito das
experiências vividas, então em 2019 foi feita essa modificação nos textos da exposição
permanente. 

Em 2022, elas fizeram uma segunda edição o ‘ser mujeres en la ESMA II’ que é um
pouco uma revisitação daquela experiência, é uma revisitação que é feita a partir da
vivência das mulheres jovens argentinas com os pañuelos verdes, que são os pañuelos
em prol da legalização do aborto, que finalmente se transformou em lei para
Argentina. Então as mulheres que sobreviveram ao cárcere e que foram taxadas de
colaboracionistas – foi dito sobre elas que elas tinham caso com os algozes, tudo isso
logo nos anos pós ditadura –, elas aos poucos conseguiram se fortalecer ao redor de
uma pauta feminista e reelaborar a narrativa a respeito do que tinha acontecido com
elas nesse ambiente de prisão. E muitas delas falam sobre a importância de ver as
mulheres jovens na luta pró aborto como uma oportunidade de reelaborar essa
experiência e narrar os acontecimentos do passado. 

 E aí eu queria finalizar com um slide sobre o Brasil, porque eu acho que a gente trata
muito a Argentina como um ambiente ideal de memória, verdade e justiça – e de fato,
Dulce está aqui, a gente de fato reconhece esse lugar de importância que a Argentina
tem –, mas eu acho que o Brasil tem aportes muito importantes e que a gente precisa
não esquecer desses aportes quando a gente pensa na nossa temática de estudo,
principalmente, pensando em mulheres e ditadura. Então a gente tem aí três imagens
para pensar um pouco nisso. 
 .
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A primeira é das Comissões da Verdade, então muitas comissões estaduais, municipais
e também a comissão nacional trouxe em seus textos uma preocupação de relatar a
questão de gênero, da vivência das mulheres em ditadura, de ampliar quais foram as
suas possibilidades de resistência, quais foram as violências específicas que sofreram.
Não se trata de um trabalho finalizado ou suficiente, mas principalmente dentro das
comissões estaduais a gente percebe que isso foi feito com um tom de mobilização
política muito grande e que isso colabora para a gente alargar a nossa noção sobre a
categoria de atingidas por violência, de resistentes, de vítimas. De sobreviventes. 

Ao lado eu trago a capa de um livro que se chama "Heroínas dessa história" que, ao
focar em mulheres que buscavam por pessoas desaparecidas, porque são familiares
de pessoas desaparecidas, também operou um alargamento no sentido de colocar
mulheres camponesas, mulheres indígenas, mulheres negras, das periferias e também
operar esse alargamento das categorias a partir da ideia de mulheres e ditadura. E
finalmente coloco esse projeto que eu sou uma grande fã, que é o Projeto Incontáveis
da Comissão da Verdade da UFRJ. Eu recomendo muitíssimo que vocês assistam aos
vídeos que são curtas-metragens e estão disponíveis no YouTube. Tem um específico
sobre mulheres e ditadura, mas tem outros sobre diversos temas, e são temas que
ficam assim como secundarizados no nosso cenário de estudos. 

* Paula Franco é historiadora vinculada, como doutoranda, à Universidade de Brasília.
Cumpriu parte de sua pesquisa doutoral junto ao Instituto de Investigaciones Gino
Germani da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. É mestra pela UDESC com a
dissertação "A escuta que produz a fala; o lugar do gênero nas comissões estaduais e
nacional da verdade". Foi pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade e
Coordenadora de Direito à Memória e à Verdade do Ministério dos Direitos Humanos. 

** Transcrição realizada por Maria Aparecida Felix Mercadante, mestra em Relações
Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas e pesquisadora do Iaras-GEDES.
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Obrigada ao Iaras-GEDES pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com
vocês, com a Paula Franco, com a Dulce Chaves que conheci agora neste momento. E
queria que você, Dulce, levasse para as mulheres, para os homens, para a sociedade
argentina a nossa solidariedade à Cristina Kirchner que sofreu esse atentado
horroroso. Que foi filmado, foi colocado ao vivo ali pra nós que assistimos e que
compartilhamos com a dor que vocês sofreram com esse atentado. Também nos
solidarizamos com todas que se manifestaram, porque a manifestação foi muito
grande logo em seguida. O que merece todo o nosso respeito pela dignidade desse
povo que luta. 

E eu vou falar aqui na minha condição. Meu lugar de fala é na militância. Eu sou uma
militante. Eu posso pesquisar, eu posso teorizar, eu posso tudo, mas meu lugar é de
militância, porque o meu lugar é de luta, não é? E aqui eu já trago a minha primeira
denúncia, porque as mulheres aqui no Brasil, as mulheres da época da ditadura militar,
são extremamente esquecidas. Elas não são lembradas, não são sequer mencionadas
até em lugares de memória. Nós temos aqui um espaço de memória onde a Cela 3 era
a cela das mulheres o tempo todo na ditadura e que hoje ninguém nem fala sobre isso.
Então a nossa luta é por recuperar e fazer justiça. A participação das mulheres é
presente hoje. E muito presente. 

Aqui eu queria só trazer duas situações. A primeira é que nós, mulheres brasileiras, em
1964, nós fomos bastante utilizadas pelas forças extremistas da direita, que foram as
forças golpistas. Foram os militares, os empresários, os latifundiários – grandes
proprietários de terra – e a igreja também. A igreja católica teve um papel de
mobilização de um movimento, de uma base social para que os golpistas tivessem
“legitimidade política” para dar o golpe, com a Marcha com Deus pela Família e pela
Liberdade. A Marcha aconteceu em 49 cidades no Brasil e traziam cartazes que diziam:
“vermelho só é bom no batom”; “nem foice, nem martelo; queremos verde e amarelo”. 
 hom



Falavam horrores do presidente que foi deposto. Houve um golpe no João Goulart
dizendo que ele era esquerdista, que ele queria fundar no Brasil uma República
sindicalista. E esse era o grande crime do João Goulart, que acabou sendo deposto em
1964. Então, desde 1964, eu me tornei obrigatoriamente feminista. Porque tem algo
errado, não é? Como é que nós, mulheres, que fomos as mais atingidas pelo golpe,
pela ditadura, pela censura, pela repressão, como nós vamos apoiar isso que está aí?
Então eu me tornei feminista e vi que havia, sim, um relegar secundário às mulheres
pelas forças progressistas. Não se importava em que situação estava essa mulher, não
era um problema da “nossa” revolução. Quer dizer, se entendia a luta de classes como
uma luta de homens contra homens. As mulheres vão conforme a gente precisar. Elas
vão, mas quem manda somos nós. 

 Então, logo em seguida ao golpe, houve uma mudança muito rápida da situação das
mulheres. Eu acho que as forças que se opunham aos ditadores também não
perceberam isso: a população brasileira se deslocou do campo para a cidade. A maioria
vivia no campo, praticamente 2/3 da população no Brasil, nos anos 60, viviam no
campo, na área rural. E dali vão para a cidade. Esse processo de urbanização das
mulheres, digamos assim, é um processo que traz modificações enormes nas suas
relações pessoais, relações sociais, relações com a família, com a comunidade, relações
com o trabalho e com o estudo. Essas mulheres vão ter que estudar. A escolaridade
das mulheres cresce muito durante a ditadura. Quer dizer, é contraditório: ao mesmo
tempo que as mulheres estão sendo reprimidas, manipuladas e cooptadas, elas estão
tendo que frequentar a escola para poder se inserir no mercado de trabalho. 

 A ditadura brasileira é a primeira do Cone Sul, é bom lembrar disso. E ela traz um
formato que é articulado internacionalmente, principalmente com os Estados Unidos.
Tanto é que, depois, quando a gente vai estudar a situação dessas mulheres que
foram na marcha, elas eram financiadas pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais
(IPES) e pelo Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), que eram duas
instituições vinculadas à CIA e que depois vão se transformar no Serviço Nacional de
Informações (SNI). Então as coisas não estão desligadas, não dá para você falar das
mulheres sem falar de política, sem falar de história. Não tem como. Nós estamos
dentro desse processo, nós somos um processo histórico, não é? 

 Então nós vamos ver que essas alterações na vida das mulheres – essa alteração, a
princípio, geográfica – passam a ser também no comportamento social, nas relações, e
elas vão trazer uma participação muito grande das mulheres na vida. Porque nós,
mulheres, sempre tivemos uma participação muito grande. É que a história é mal
contada. A história é silenciada, principalmente quando se refere aos segmentos
oprimidos. E nós somos um segmento oprimido da sociedade. Provavelmente o maior
segmento, porque nós somos a maioria da população. Então, nós vamos ver que as
mulheres, assim como elas vão para a escola, elas vão para o mercado de trabalho.
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Porque a ditadura tem duas orientações principais na sua atuação. A primeira é pegar
o campo, a área rural – que no Brasil é enorme, principalmente naquela época –, e
colocar à disposição do capital estrangeiro com o desmatamento e garimpo ilegal. Isso
tudo aconteceu na ditadura, isso não é assunto novo. Essa perseguição aos indígenas.
Tanto é que nós vamos ter pela Comissão Nacional da Verdade – que está muito
aquém do que aconteceu –, por cima, tem praticamente 8.500 indígenas
desaparecidos. E o outro foco da ditadura é a urbanização, a concentração nas cidades,
criando grandes parques industriais. Porque a ditadura tinha como meta que o país
fosse um território das grandes multinacionais e fez todos os incentivos para que isso
acontecesse. 

Isso vai alterar demais a vida das mulheres. Nós vamos ter alteração pela escolaridade.
Nós vamos ter um número menor de filhos, porque nós não podemos mais nem
pensar em ter a quantidade de filhos que tínhamos antes. As taxas de natalidade vão
caindo. E também tem a descoberta da pílula anticoncepcional, que liberta nossos
corpos para a nossa sexualidade – a discussão do orgasmo, do prazer sexual sem
pensar na gravidez indesejada. Isso tudo vai fazer com que muitas mulheres passem a
querer também participar das organizações de esquerda na luta contra a ditadura. 

 Nós temos mais de 40 organizações políticas clandestinas e todas elas têm mulheres.
Nem sempre na direção, mas tem mulheres cuidando de toda a infraestrutura da
organização, de toda essa logística. Pelos dados que a gente tem dos próprios
documentos da repressão: na guerrilha urbana, 26% eram mulheres; na guerrilha rural
– no Araguaia, que foi a guerrilha com maior duração – 17% eram mulheres. E é
interessante que a guerrilha do Araguaia, a guerrilha rural, talvez tenha sido a
guerrilha que tenha tido mais mulheres negras. Porque pelas contas que eu fiz, de
acordo com o que eu ouço dizer, porque nós não temos esses dados, mas 3% são
mulheres negras dentro desse universo de 17% de mulheres no Araguaia. 

 E nós vamos ter no “Brasil Nunca Mais”, que é um projeto que levanta os processos
judiciais que chegaram no Superior Tribunal Militar, nós vamos ter o dado de que 12%
eram mulheres. E no nosso dossiê de mortos e desaparecidos políticos, que nós que
fizemos – ele tem uma série de defeitos, porque foram as denúncias que nós
conseguimos captar dentro do nosso trabalho, totalmente artesanal na época, é quase
que clandestino –, nós somos 11% de mulheres.

 Então esses números são expressivos. Se você pensar que hoje, em um momento de
acirramento muito grande contra as mulheres. Por parte, inclusive, não só do
candidato, mas do governo federal que ataca as mulheres todos os dias. É só abrir a
boca que ele ataca as mulheres. Inclusive essa agora que ele disse que em vez de ter
lei Maria da Penha, as mulheres deviam andar armadas. Olha só onde é que nós
chegam
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chegamos. As mulheres estão morrendo por causa desse armamento que cresceu no
Brasil, estão ocorrendo muitos feminicídio com arma de fogo. Cresceu muito nessas
últimas pesquisas.

 Mas então se você ver hoje, tem 33% de mulheres candidatas nessas eleições. Que é
um pouquinho mais do que a cota, não é? Porque a cota é 30%, então é 3% a mais do
que a cota. Quer dizer, com todas as políticas que nós conseguimos, e mesmo assim
muitas dessas mulheres não vão ser eleitas. Se você pegar o Congresso Nacional hoje
tem 15% de mulheres. Então a nossa participação na luta contra a ditadura, na luta
clandestina, na luta de perseguição, de tortura, de todo tipo de repressão que nós
sofremos, foi muito grande. Se você pegar os dados, 26% da guerrilha urbana são
mulheres. É muito, é uma participação alta que nós tivemos. 

 Eu acho que sempre nós vamos sendo esquecidas. A própria questão de gênero hoje,
a questão de gênero está sendo demonizada, não é? Está sendo massacrada. Mas nós
vamos ver que a Comissão Nacional da Verdade, para não entrar nas outras, porque
nenhuma comissão tratou das mulheres e fez justiça à atuação das mulheres no meu
modo de ver, nenhuma. A Comissão Nacional da Verdade, que é a principal, é a
comissão que teria que ter esse relatório. Esse relatório é um documento do Estado e
deveria ser documento obrigatório de estudo nas universidades, nas escolas e mesmo
nessas instituições, como o legislativo, o judiciário. Eles tinham que conhecer isso para
poder aplicar. Aquilo é documento de Estado, foi um investimento grande, uma luta
enorme, não é? 

 Mas nós vamos ver que tem um capítulo, que é o capítulo 10, que fala das mulheres e
vai falar assim: violência sexual, de gênero e violência contra as crianças. Quer dizer,
mistura tudo ali. Não é capaz de colocar um capítulo para as mulheres. Está tudo no
livro 1, volume 1, da página 399 até a 426. São pouquíssimos casos que se apresentam
de mulheres, porque o que são 26 páginas em um relatório da Comissão da Verdade?
Que já começou tardiamente. Essa comissão foi muito, muito tardiamente instalada no
Brasil. A ditadura já tinha terminado, em tese, em 1985; e a Comissão vai ser
implantada em 2012. É muito tempo, muitas mulheres já não viviam mais para poder
falar sobre elas e sobre as companheiras.

  E um dos casos mais emblemáticos para mim é o caso da Sônia Maria de Moraes
Angel Jones, que está na página 467 – não está no capítulo que seria das mulheres,
que é o capítulo de gênero. Então olha a dificuldade que nós temos de organizar um
relatório, de organizar a própria pesquisa. Porque o relatório reflete como é que foi a
pesquisa. E eu não estou aqui querendo fazer crítica no sentido de “vamos rasgar esse
relatório”, não. Pelo contrário, para mim ele é importantíssimo, é um documento oficial.
Mas a gente tem que ver como é que a gente teve o tratamento até agora para ver se a
gente recupera e reconstrói, ou constrói, uma memória para as mulheres que não
estão na história do Brasil. Não tem essa memória das mulheres ou para as mulheres.
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 Então nós vamos ver o caso da Sônia, que eu acho emblemático. E toda vez que eu
conto eu fico nervosa, vocês me desculpem, porque é muito doloroso o caso. Mas olha
só, quem dá a informação sobre a morte da Sônia é uma torturadora, uma mulher na
tortura. Isso tem que ser dito e tem que ser explicitado, porque nós não somos
essencialistas, não é? Nós não achamos que eu sou biologicamente feminina, então
tudo é bom. Não pensamos desse jeito. Pelo contrário. Nós entendemos que o
pensamento é uma construção histórica, política, ideológica e cultural. Não está
simplesmente vinculado ao centro, porque senão nós vamos empobrecer muito o
mundo se for desse jeito. Todas as pessoas podem participar na construção de um
mundo mais justo. E o caso da Sônia, o torturador é que vai pedir à torturadora para
matar a Sônia, porque a Sônia tem que ser morta. Ele não consegue. Ele torturou,
torturou, torturou, mas não matou. Então ele chama a torturadora para dizer “olha,
você põe uma corda no pescoço e aperta, porque aí ela morre e a gente justifica como
suicídio, aí não tem problema”. Acontece que a torturadora foi fazer isso, mas não
conseguiu que a Sônia morresse. 

 Então coloca-se um rato na vagina da Sônia – quem coloca é o homem, o torturador
Lourival Gaeta – e a Sônia morre. Por quê? Até o integrante, o comissionado da
Comissão da Verdade pergunta:  por que um rato? E ela explica, porque o rato não
volta atrás, então ele vai corroer tudo. E laudo da Sônia está lá, ela morreu de
hemorragia interna, só que não tem essa parte da história. E eu fiquei muito
impressionada porque, para mim, a história de rato era das mulheres do Chile, era das
mulheres da Argentina, mas não nós. No Brasil, não tinha tido. Eu fui estuprada no
DOI-CODI – fui estuprada inclusive por esse mesmo que colocou o rato na Sônia, na
vagina da Sônia, o Lourival Gaeta. E ele andava com o rato no braço, gente, ele andava
com esse rato. 

 Então eu falo esse caso, para não entrar em outros mais, esse caso não podia ficar
jogado na página 467 do relatório. Por nós todas. Porque somos pesquisadoras, ou
porque somos militantes, ou porque somos defensoras da democracia, ou porque
somos defensoras dos direitos humanos, ou porque temos capacidade de nos
indignar. Esse caso não podia ficar jogado e ainda ser silenciado pelo próprio relatório,
não é? Porque está lá que a torturadora não pode dar o nome, foi em sigilo o
depoimento e tudo mais. 

E eu trago esse caso – podia trazer outros que eu lembrei da Derlei, da Cristina –, mas
tem alguns casos que não podiam ficar simplesmente jogados ali dentro. Eu acho que
tem que revisitar o relatório. As pesquisadoras, os pesquisadores, os que buscam
trazer a memória desse período tem que revisitar esse relatório. Ainda que as
instituições
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 instituições brasileiras estejam desmontadas, estejam inertes, estejam sem ação. Essa
que é a verdade. Por incompetência ou por medo, porque existe um medo muito
grande já que a gente não sabe o que vai acontecer, mas ninguém toma esse relatório.
Esse relatório está todo engavetado para ser esquecido, para ser banido, não é? E nós
temos que retomar esse relatório e reescrever, buscar essa história, colocar essas
mulheres em um lugar justo da história. Porque as mulheres são muito valorosas; nós,
mulheres, somos muito valorosas. Essas mulheres que lutaram contra a ditadura não
podem ficar como sendo mais uma. Não podemos banalizar essas mortes, essas
torturas. Eu penso isso. 

 Eu não sei se eu tenho mais tempo, mas vou tentar finalizar com o caso da Inês
Etienne – a Paula até trouxe aqui a foto da Inês. A Inês é um caso muito forte. A
Comissão da Verdade deveria se chamar Inês Etienne Romeu, porque ela foi a primeira
a escrever as denúncias na OAB. Ela deu um depoimento oficial ainda no tempo da
ditadura, ela falou do estupro. O Ministério Público Federal conseguiu identificar o
estuprador da Inês. E pela primeira vez – isso aconteceu no ano passado – o Tribunal
Regional da Justiça Federal do Rio de Janeiro, o QR 2, da região 2, reconheceu esse
pedido do Ministério Público de criminalizar o estuprador como um crime de lesa
humanidade, um crime imprescritível. Porque ele é. Ele é um paraquedista, é um militar
que trabalhava na Casa da Morte e ali que ele estuprou Inês. E isso foi em 2021, em
março de 2021, está fazendo um ano e pouco. 

 E eu lembrei que na Argentina, acho que foi em 2009 ou 2010, no caso Molina, que é
o caso também de um estuprador, ele foi condenado criminalmente pelo estupro que
ele cometeu contra militantes e ele foi considerado crime de lesa humanidade. Na
Argentina, foi reconhecido. Esse da Inês, ainda está em andamento. Então existe sim
uma diferença muito grande da Argentina com o Brasil. Por uma série de razões que
eu não vou ter tempo aqui de falar e também não sou estudiosa do assunto, mas eu
sou observadora. Você vê que tem uma diferença. A primeira vez que eu ouvi falar que
estupro era crime sexual de lesa humanidade foi na Argentina. Foi com as feministas
argentinas, porque aqui no Brasil não tinha ouvido não. E olha que eu vou em tudo
quanto é lugar, eu procuro conhecer, eu leio, vejo, e não vi.
 
 No entanto, esse caso da Inês Etienne, que morreu em 2015, mas que ela está
presente. Essa política de memória tem que fazer a justiça à Inês Etienne, por todo o
esforço que ela fez de trazer essas denúncias que custaram muito caro para ela.
Inclusive custaram, de uma certa forma, a vida dela. Ela morreu em decorrência de um
acidente não esclarecido e que ela vinha sofrendo as consequências até o dia da
morte. 
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 Então eu vou ficar por aqui, mas eu gostaria de falar muito mais, porque é um assunto
que eu falo como vítima. Eu fui vítima sim, eu não tenho nenhum problema em ser
vítima. No sentido, assim, de que a vítima também pode ser protagonista da luta. Mas
sou sobrevivente porque estou aqui até agora, não é? Então, por conta disso eu tenho
muita história para contar sobre essas mulheres que participaram. E enquanto eu tiver
voz, eu quero defender o direito delas de estarem na história do Brasil, em um lugar de
honra, sabe? Em um lugar de muito orgulho nosso. Muito obrigada, gente.

* Amelinha Teles é feminista, escritora e pertencente à União de Mulheres de São
Paulo. Foi presa política na ditadura militar, nos anos de 1972 e 1973. Faz parte da
Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e também da
coordenação do Projeto Promotoras Legais Populares.

** Transcrição realizada por Kimberly Alves Digolin, mestra e doutoranda em Relações
Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas e pesquisadora do Iaras-GEDES.
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Em 9 de março de 2022, a ilha da Córsega, uma das 18 regiões administrativas da
França, testemunhou o início de protestos por parte de nacionalistas corsos após o
antigo líder nacionalista, Yvan Colonna, ser alvo de um ataque em uma prisão francesa,
falecendo vítima dos ferimentos três semanas depois. Colonna, antigo membro da
Frente da Libertação Nacional da Córsega entre anos 1980 e 1990, havia sido preso
em 2003, e posteriormente condenado pelas autoridades francesas pelo
planejamento e assassinato, em 1998, do então Representante de Estado (préfet) para
a sub-região da Córsega do Sul. Após sua morte, deu-se início a uma série de protestos
violentos por parte de seus apoiadores no movimento separatista que alegavam
falhas do governo francês em garantir a segurança de Colonna. Os eventos de março
de 2022, que resultaram em mais de 102 feridos, em sua maioria forças de segurança
do governo local, levaram ao retorno do debate sobre a autonomia da ilha. Ademais,
apesar do fim da campanha armada da Frente de Libertação Nacional da Córsega em
2014, os protestos demonstraram a persistência dos anseios nacionalistas dentre
parcela significativa da população da Córsega e da violência que continua a permear
este tema. Este texto traz um panorama histórico do conflito separatista, buscando
subsídios para analisar a conjuntura atual.

A longa história do nacionalismo corso remonta aos anos 1750, período em que a ilha
era alvo de disputas entre o Reino da França e a República de Gênova. Em 1755, tendo
êxito na expulsão da maioria das forças de Gênova, as lideranças locais declararam a
formação da República Corsa. O Estado corso manteria sua independência por
aproximadamente 14 anos, sendo invadido pela França em 1768 e anexado no ano
seguinte. Membros expoentes da liderança política procuraram exílio na Grã-Bretanha,
uma das principais apoiadoras da extinta República (SIMMS, 2008). A experiência de
autonomia da Córsega foi brevemente restaurada entre 1794 e 1796 por meio do apoio
militar britânico que possibilitou a expulsão das forças francesas e o estabelecimento
de um Estado-cliente da Grã-Bretanha na ilha, o Reino da Córsega ou Anglo-Corso.
Contudo, a influência britânica era permeada por atritos com as lideranças locais, além
da constante ameaça francesa à existência do Reino. Com a entrada da Espanha nas 
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Guerras Revolucionárias Francesas (1792-1802) ao lado da França em outubro de
1796, as forças britânicas se retiraram da ilha e os principais membros do governo local
renunciaram perante à iminência de uma nova invasão francesa, colocando fim à
experiência soberana da Córsega (GREGORY, 1985).

Assim, ao longo do século XIX, a Córsega foi alvo da centralização política e
assimilação cultural realizada pelo Estado francês, especialmente por meio da
padronização do ensino laico em escala nacional. No fim da década de 1890,
parcialmente em resposta aos avanços centralizadores da Terceira República
Francesa, surgiram os primeiros movimentos com ambições separatistas ou de maior
autonomia para a ilha. Contudo, essas correntes políticas permaneceram grandemente
marginalizadas até o fim da Primeira Guerra Mundial, um conflito particularmente
custoso em vidas humanas para a Córsega, que apresentou a maior taxa de perdas per
capita dentre todas os Departamentos Franceses. Nos anos 1930, a Córsega era palco
de dois movimentos políticos que buscavam a alteração do status quo: o autonomista
e o separatista. O primeiro se distanciou do segundo, optando pela atuação política e
não-violência. Concomitantemente, uma parcela minoritária dos separatistas corsos se
alinhava com os ideais do Regime Fascista Italiano, que se apresentava como uma
alternativa moderna ao Estado francês, e buscavam integrar a Ilha da Córsega à Itália
Fascista (PELLEGRINETTI; ROVERE, 2004). Na década após a Segunda Guerra
Mundial, a associação com o fascismo italiano levaria ao recuo do sentimento
nacionalista corso como uma força política local (ELIAS, 2009).

A partir da segunda metade dos anos 1950, partidos minoritários nacionalistas
passaram a experimentar crescente alcance eleitoral. Esse crescimento ocorreu, em
partes, devido ao acelerado crescimento econômico da ilha nos anos 1950 e 1960.
Parcela da população corsa entendia que os benefícios da expansão econômica eram
direcionados para a França continental. Em adição, o processo de independência das
colônias francesas no Norte da África acentuou as frustrações locais com o governo
central, em especial após Paris conceder aos repatriados francesas das ex-colônias
acesso privilegiado às novas oportunidades econômicas que estavam sendo criadas
na Córsega, incluindo terras férteis para cultivo (SIMEONI, 1995). Ainda assim, o
movimento nacionalista corso avançou pacificamente dos anos 1950 ao início da
década de 1970. Um dos expoentes da linha reformista e constitucionalista era a Ação
Regionalista Corsa (ARC), criada em 1967, que buscava autonomia e expansão dos
investimentos do governo central na infraestrutura local, dentre outras questões
(ELIAS, 2009).
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Todavia, um episódio afetaria centralmente o movimento nacionalista da Córsega que,
posteriormente, expandiria sua orientação e os meios empregados para alcançar seus
objetivos políticos. Em 1975, no vilarejo corso de Aleria, objetivando atrair atenção do
público para as disparidades econômicas entre corsos e franceses continentais,
membros da ARC ocuparam uma vinícola local pertencente à um produtor francês
repatriado da Argélia (LEFREVE, 2000; SIMEONI, 1995). Resultando em duas mortes, o
impasse entre o grupo de nacionalistas e um maior número de representantes
armados das forças de segurança francesas aludiu à intransigência de Paris em
relação aos apelos locais. A Ação Regionalista Corsa foi proibida pelo Governo francês
no mesmo ano e substituída pela Associação do Patriota Corso (APC), posteriormente
renomeada União do Povo Corso (UPC), de orientação autonomista. Em maio de 1976
foi formada a Frente de Libertação Nacional da Córsega (FLNC), com tendências
radicais e separatistas (ELIAS, 2009). Logo, o movimento nacionalista da Córsega se
dividiu entre duas vertentes, uma constitucional e outra separatista, sendo esta adepta
do emprego de métodos variados para o alcance da independência local.

Em maio de 1976, uma série de ataques com bombas por parte da Frente de Libertação
Nacional contra representações do governo francês deu início ao conflito nacionalista
corso contemporâneo. Dois meses depois, empregando armamento de uso exclusivo
militar, a Frente de Libertação Nacional realizou ataques contra forças policiais na
Córsega. O uso de equipamentos militares levantou suspeita das autoridades
francesas sobre a possibilidade de envolvimento da Frente de Libertação com o
Exército Republicano Irlandês (IRA, em inglês) e possível apoio do Regime da Líbia. Em
setembro do mesmo ano, novos ataques da FLNC contra oficiais militares fracassaram,
deixando feridos em ao menos duas cidades corsas. Assim, o ano de 1976 foi marcado
pelo início de uma campanha separatista armada na Córsega que possuía como
inspiração as ações do IRA na Irlanda do Norte (RAMSAY, 1983).

Ataques às representações do governo francês, incluindo bases militares,
permaneceram o enfoque da FLNC no restante da década de 1970. Entretanto, essas
ações deram origem a grupos contrários à independência ou autonomia, em especial a
Frente Ação Nova Contra a Independência e Autonomia (FRANCIA). Este grupo
unionista realizou ataques contra indivíduos e locais associados à FLNC em 1977,
dando início a uma campanha retaliatória entre os dois movimentos. Nesses anos, a
principal operação realizada pela FLNC foi o ataque à estação de radar da Organização
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em Solenzara, no ano de 1978, indicando que os
alvos da FLNC incluíam aqueles considerados aliados do Estado francês. Nos primeiros
três meses do ano seguinte, a FLNC realizou cerca de 115 ataques com dispositivos
explosivos na ilha, marcando o auge de sua atuação armada. Entre 1978 e 1979,
operações das forças policiais e da inteligência francesa indicavam que os associados
da FLNC e de outros grupos separatistas estavam em crescimento, com apoiadores na
França continental (RAMSAY, 1983).
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Com a prisão de dezenas de seus membros em 1979, a FLNC adentrou a década de
1980 com reduzida capacidade operacional. Baseando-se nas ações do IRA, a FLNC
passou a empregar uma nova abordagem estratégica. A partir de 1979, o objetivo da
Frente era “levar o problema corso aos franceses”, com ataques na França continental,
além das tradicionais operações na Córsega (RAMSAY, 1983). No decorrer da década,
dois cessar-fogos foram acordados com o governo francês. O primeiro deles foi
anunciado unilateralmente pela FLNC em 1981 e o segundo em conjunto com o
governo francês em 1988. Contudo, o cessar-fogo de 1988 contribuiu para acentuar as
divergências internas da Frente, resultando na divisão do movimento separatista em
outros grupos (ELIAS, 2009).

Concernente à FLNC, o fim dos anos 1980 e início dos 1990 foi marcado por divisões
internas e fragmentações. Seguindo sucessivas disputas internas pelo seu controle,
parcela significativa da estrutura da Frente de Libertação colapsou entre 1988 e 1990.
Antigos líderes, como Pierre Poggioli, deixaram o movimento e iniciaram partidos
políticos que detinham ramificações no formato de grupos clandestinos. Em 1990, o
FLNC se dividiu novamente com a formação do “FLNC canal habitual”, com o
Movimento pela Autodeterminação (MPA) atuando como sua representação política, e
“FLNC canal histórico” que detinha em líderes tradicionais, como Poggioli, os seus
principais representantes. Em 1992, a facção “canal histórico” do FLNC – representada
pelo partido Cuncolta Naziunalista – buscou alianças com partidos moderados, como o
UPC, pertencentes ao movimento constitucional pela autonomia local. Nota-se que,
nas décadas anteriores, o UPC foi a principal vertente do movimento autonomista,
apresentando-se como uma linha constitucional que o FLNC histórico buscava apoio.
No mesmo ano, a recusa de parcela dos membros do FLNC histórico em abandonar o
uso da violência levou ao colapso da aliança até então intitulada Nação Corsa. Assim,
contendo apenas o Cuncolta Naziunalista, a aliança se tornou a representação eleitoral
do movimento radical nacionalista, diretamente ligada à FLNC canal histórico (ELIAS,
2009).

Uma nova fase do movimento nacionalista corso foi iniciada em fevereiro de 1998 com
o assassinato do préfet francês na Córsega, Claude Erignac, por membros de um grupo
separatista, dentre eles Yvan Colonna, morto em março de 2022. Buscando uma
tentativa de estabelecer uma “política de reconciliação” entre os diversos setores do
movimento (CRETTIEZ; SOMMIER, 2002), entre 1998 e 1999, a maioria dos grupos
nacionalistas legalizados se juntaram na formação de uma aliança eleitoral chamada
Unità. Similarmente, grupos clandestinos seguiram o caminho da reunificação após
anos de divisões, estabelecendo a FLNC União de Combatentes. Entretanto, nos três
anos seguintes, divergências internas novamente resultaram na fragmentação da
união dos grupos legais e clandestinos.

 

O CONFLITO SEPARATISTA NA CÓRSEGA E OS PROTESTOS DE MARÇO DE 2022

51



No âmbito dos partidos políticos nacionalistas, em 2004, a fragmentação elevou o
número de partidos dessa vertente a aproximadamente 18, minimizando as
possibilidades de sucessos eleitorais com a divisão dos votos do eleitorado
nacionalista (ROUX, 2005). Apesar disso, nesse período, a totalidade do movimento
nacionalista se apresentava como a segunda maior força na política corsa (ELIAS,
2009). Diversas facções da FLNC continuaram a realizar atentados contra autoridades
francesas na Córsega entre 2000 e 2014. Apenas nos últimos quatro meses de 2011
foram realizados 38 ataques com bombas na ilha (MALONEY, 2012).

Com o acentuado declínio do impacto da luta armada no âmbito político desde os anos
1980 e com as crescentes críticas desde o assassinato de Erignac em 1998, além do
crescimento de partidos autonomistas e separatistas moderados, a campanha armada
começava a perder força em 2014, após 38 anos. Em junho daquele ano, após
tentativas de reconstituição de sua unidade como movimento, a FLNC União de
Combatentes anunciou que iniciaria um processo unilateral de desmilitarização e de
saída progressiva da clandestinidade. Em contrapartida, uma antiga facção da FLNC,
União de Combatentes, intitulada FLNC-22, formada em meados dos anos 2000,
continuaria na ativa. Com a inédita formação de um governo local liderado por uma
coalizão de partidos nacionalistas em 2015, esse último grande grupo armado declarou
sua adesão ao cessar-fogo em 2016.

Entre 1975 e 2016, além de centenas de feridos, 13 civis e oficiais do governo local
foram mortos por meio de operações de assassinato organizadas por grupos
separatistas e, apenas nos anos 1990, ao menos 20 membros do movimento
nacionalista foram mortos em conflitos internos de facção. Nos primeiros nove meses
de 1990, o segundo ano com mais vítimas do conflito corso, 30 pessoas perderam suas
vidas em atentados separatistas. Cinco anos depois, em 1995, 36 indivíduos morreram
em uma série de ataques terroristas reivindicados por grupos separatistas, elevando o
número de mortos para mais de 80 desde 1976 (MARP, 2004).

Entretanto, episódios de violência envolvendo grupos nacionalistas continuaram
presentes na Córsega após o fim das operações armadas das principais facções da
FLNC entre 2014 e 2016. Nesses anos, destacam-se os ataques coordenados com
explosivos de março de 2019 que ocorreram na ilha semanas antes da visita do
presidente francês, Emmanuel Macron. Três dias antes da visita presidencial,
dispositivos explosivos foram encontrados em prédios governamentais, destacando a
possibilidade de existência de pequenos grupos nacionalistas dispostos a ocupar o
espaço deixado pela FLNC no âmbito da luta armada pela independência. Nesse
contexto, em setembro de 2019, o fim das hostilidades seria fragilizado pelo anúncio
feito por um grupo nacionalista armado, de que a FLNC seria reestabelecida para
retomar a campanha armada, além de emitir ameaças a estrangeiros residentes e
proprietários de terras na Córsega.
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Assim, os eventos de março de 2022 após o ataque ao antigo membro da FNLC, e que
resultaram em mais de uma centena de feridos, demonstram a persistência do
movimento nacionalista na Córsega e a violência que continua a marcar ao menos uma
parcela do debate sobre a autonomia ou independência, ainda que a luta armada
tenha sido encerrada. Contudo, apesar da centralização do Estado francês,
grandemente influenciada pelo antigo regime absolutista, o desejo de reconhecimento
de um status especial para a Córsega se apresenta em ascendência. Os protestos de
março de 2022 aceleraram a pressão local para o avanço dos planos do governo
francês em rever a posição da Córsega, sendo a autonomia interna uma das principais
soluções debatidas em Paris para evitar a radicalização de setores que apoiam a
autonomia. Em meio aos protestos na Córsega e ao debate em Paris, a NLFC União de
Combatentes anunciou que poderá retornar às atividades armadas caso o governo
francês não apresente propostas sobre a autonomia. Destarte, o ataque a Yvan
Colonna trouxe novamente as tensões dos movimentos nacionalistas locais ao centro
do debate político na Córsega e na França continental e com eles os temores do
retorno da violência armada em uma região da Europa Ocidental.

Publicado on-line em 24 de agosto de 2022.

* João Vitor Tossini é doutorando em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago
Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP).
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Era março de 2014 quando Vladimir Putin, em seu segundo mandato presidencial,
assinava o documento que reconhecia a anexação da península da Crimeia à
Federação Russa. Oito anos mais tarde, a Ucrânia voltaria a ter parte de seu território
integrado ao Estado russo por decisão do Kremlin. O documento que reconhece as
regiões de Kherson, da Zaporizhia e das Repúblicas Populares do Donbass, Donetsk
(DNR) Luhansk (LNR), como parte da Rússia foi assinado em 29 de setembro de 2022,
logo após a realização de referendos que sondaram o desejo das populações locais de
serem anexadas. Segundo os resultados divulgados, respectivamente 87,05%, 93,11%,
99,23% e 98,42% dos habitantes de cada local apoiam a anexação. Apesar de terem
contado com supostos observadores, as consultas populares, bem como a decisão pela
violação da integridade territorial ucraniana, não conta com amplo reconhecimento
internacional. Até mesmo a China, parceiro importante do governo russo, demonstrou
cautela ao tratar do ocorrido, abstendo-se de abertamente condenar ou reconhecer a
atitude de Putin. 

Primeiro como farsa, depois
como tragédia: Crimeia,
Ucrânia e as novas regiões
anexadas pela Rússia

Danielle Amaral Makio*
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A decisão de Moscou acontece a despeito das afirmações feitas pelo Kremlin em 2014
e 2015, as quais garantem que a anexação da Crimeia não seria seguida por novas
tomadas de território ucraniano pela Rússia. Nesse contexto, a nova onda de
anexações levanta alguns questionamentos acerca de suas semelhanças em relação
ao ocorrido em 2014, de suas motivações e de sua legitimidade.

De início, é preciso salientar que há diferenças e semelhanças fundamentais entre o
contexto da Crimeia e das quatro regiões recentemente anexadas. O contexto político
da primeira à época de sua anexação era razoavelmente distinto daquele que vemos
nas outras. A península crimeia, em virtude de seu processo de formação populacional
e política, passou por diversos períodos históricos nos quais seu pertencimento à
Rússia ou Ucrânia foi contestado até chegar à situação em que gozava de relativa
autonomia administrativa em relação a Kiev. Tal “independência” era reconhecida
pelas autoridades ucranianas e não tinha seu status contestado como o que ocorria
em regiões do Donbass, desde 2014, quando coalizões irredentistas tomaram o poder
em certas províncias e instalaram regimes próprios. Dessa forma, a península
mantinha certo distanciamento, ainda que limitado, das decisões políticas da capital. É
por conta destes dispositivos que, entre outros exemplos, a Crimeia foi capaz de criar
diretrizes particulares acerca de algumas políticas linguísticas e educacionais.

Outro ponto de afastamento importante entre os locais aqui analisados são as
vantagens estratégicas oferecidas por cada um. Ainda que Kherson, Zaporizhia,
Donetsk e Luhansk favoreçam Moscou na medida em que lhe oferecem maior
presença nos mares de Azov e Negro e conectem a Rússia à Crimeia por terra, esta
conta com atrativos únicos. Entre estes, destacamos (i) o acesso privilegiado ao Mar
Negro, uma vez que a península se localiza em região muito propícia à navegação, é
próxima de jazidas de hidrocarbonetos e tem boa estrutura portuária; e (ii) a presença
da base naval de Sevastopol, onde se localiza o principal destacamento da Marinha
russa. Para além das vantagens geopolíticas representadas pelo entreposto militar,
Sevastopol é também importante para o Kremlin do ponto de vista afetivo e discursivo.
Conhecida como a “cidade da glória”, o local é normalmente usado para invocar os
avanços tecnológicos e militares que garantiram a grandeza do Império Russo,
narrativa muito mobilizada por Vladimir Putin em sua política de grande potência.

Entre as semelhanças observadas entre a anexação das cinco regiões aqui
mencionadas, podemos destacar (i) os fortes traços de russofonia e de aproximação a
símbolos étnicos e culturais da Rússia; (ii) a queda nos níveis de aprovação popular em
relação a Vladimir Putin, que também passava por um período de baixa popularidade
às vésperas da incursão sobre a Crimeia; e (iii) a contestação da veracidade dos
referendos realizados. Apesar de ter uma estrutura administrativa que permitia maior
“alinhamento” à política russa, a Crimeia contou com um processo de consulta popular
que, dada a ampla presença de militares russos e a rapidez com que se deu, levantou
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suspeitas acerca da legitimidade de seu resultado. Da mesma maneira, a ausência de
cabines de votação e a intensa participação do Exército russo durante as votações nas
regiões de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk sugerem limites ao livre-arbítrio
dos votantes.

Além desse contexto que torna a legitimidade dos referendos questionável, ainda
deve-se considerar que, nos locais recentemente anexados, houve uma intensa onda
de emigração de cidadãos e cidadãs que, podemos supor, eram em sua maioria
opostos à integração à Rússia. Tal inferência é corroborada pelo resultado de
pesquisas feitas antes mesmo do início da “incursão militar russa sobre a Ucrânia”,
segundo as quais 80% e 90% da população de Kherson e Zaporizhia, respectivamente,
era contrária à anexação. Os dados sugerem que, apesar de serem parte de uma
região historicamente mais afeita a uma postura pró-Rússia, parte considerável da
população local não estava disposta a renunciar à Ucrânia. Nesse contexto, na
tentativa de garantir apoio irrestrito à secessão e subsequente união à Federação
Russa, esta vem oferecendo uma série de benefícios aos locais, como acesso a
passaporte russo, assistência social e médica, entre outros. Estas medidas, quando
somadas a outras como adoção do rublo, veiculação de mídias russas e mudanças nas
políticas educacionais das regiões, sugerem a estruturação de um projeto de
dominação que se debruça sobre o estabelecimento de uma presença moscovita plena
nos âmbitos militar, civil, burocrático e afetivo.

Apesar da legitimidade contestável do ocorrido, Vladimir Putin reiterou, à semelhança
do ocorrido em 2014, que a Rússia está agindo em prol da defesa do direito de
autodeterminação dos povos. A postura oficial do Kremlin se baseia em um
entendimento do processo de formação estatal que julga ser a Ucrânia, sobretudo
suas porções leste e sudeste – tradicionalmente mais afeitas a características
etnolinguísticas tipicamente russas -, parte indissociável do Estado russo. Na esteira
desta narrativa, notamos também a centralidade do conceito de política externa do
país, segundo o qual é dever deste proteger os povos russos e/ou russófonos, entre os
quais se enquadram aqueles que habitam as regiões recém anexadas. Estas pessoas,
no atual contexto de guerra que se estende desde fevereiro, estariam sob a ameaça de
um governo ucraniano que persegue e intimida vida das minorias étnicas russas no
país. O teor discursivo desta justificativa tem relação com a própria identidade que vem
sendo promovida por Moscou sobretudo desde 2012, momento em que o Kremlin
assevera sua busca por lugar de destaque na política internacional e fortalece
discursos que legitimam a superioridade russa e seu dever cívico de proteger seu povo
e seu Estado.

As motivações russas em relação às províncias de Kherson e Zaporizhia e às
Repúblicas de Donetsk e Luhansk, porém, vão além do desejo de proteger a população.
Após sofrer importantes reveses em fronts localizados na porção leste e centro-leste 
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da Ucrânia, Moscou se vê encurralada por duas necessidades: de um lado, precisa
garantir uma retomada da liderança militar do conflito, aumentando sua superioridade
tática sobre a Ucrânia; do outro, precisa aumentar a moral do país perante a própria
população russa, que já começa a demonstrar crescentes níveis de desaprovação das
ações do governo em relação ao conflito. As anexações, nesse sentido, vêm em
resposta a ambas as demandas.

Na medida em que fazem desses territórios parte da Rússia, abrem precedente para
que qualquer ataque às províncias seja interpretado como um ataque ao próprio
Estado russo, possibilitando, assim, uma declaração de guerra por parte do Kremlin –
lembremos que, até o momento, a Rússia está oficialmente em uma “incursão militar
especial”, não em guerra de fato, o que limita o número de efetivo militar que pode ser
mobilizado pelo país e as armas que podem ser usadas. Uma declaração de guerra
oficial, portanto, levaria ao uso total da capacidade militar de Moscou, possibilitando,
inclusive, o uso de armamento nuclear. Ademais, como já mencionado, as anexações
facilitam o estabelecimento de um corredor terrestre ligando Rússia à Crimeia, o que
traz benefícios econômicos e militares à primeira. Do ponto de vista doméstico, a
expectativa é que a união das províncias à Federação Russa aumente a aprovação do
governo, seguindo os resultados positivos da guerra na Geórgia de 2008 e da
anexação da Crimeia em 2014.

Os resultados de médio e longo prazo referentes aos recentes desdobramentos da
guerra russo-ucraniana ainda são incertos. À semelhança do ocorrido em 2014, o
Kremlin parece agir a partir de um cálculo que envolve interesses estratégicos,
necessidade de garantir alta nos níveis de aprovação interna e desejo por tomar para
si – ou retomar se considerarmos a visão do governo russo – regiões historicamente
pertencentes ao Estado russo. Do complexo universo de razões que explicam os
eventos aqui comentados, portanto, forma-se uma amálgama de identidade, afetos,
memória, geopolítica e tentativa de sustentação de regime político. Nesse ínterim,
ainda que Vladimir Putin tenha se declarado aberto a negociações, as recentes
manobras de Moscou parecem afastá-lo de obter alguns de seus objetivos iniciais,
como a desmilitarização da Ucrânia e a não adesão desta à Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN), de forma menos traumática.

Publicado on-line em 11 de outubro de 2022.
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A Ásia Central é composta por cinco Estados que faziam parte da extinta União
Soviética (URSS), a saber: Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadjiquistão e
Turcomenistão. A oeste do Mar Cáspio, Azerbaijão e Armênia são outras duas ex-
repúblicas soviéticas. Ao sul do Tadjiquistão e Turcomenistão, o Afeganistão, embora
nunca tenha sido parte do bloco soviético, tem papel central e delicado na memória
militar da história russa, devido aos dez anos da frustrada Guerra do Afeganistão
(1979-1989). Como produto desse contexto, a região da Ásia Central é destacada como
uma das zonas de principais interesses estratégicos para Moscou no século XXI.
Contudo, recentes eventos que aumentam a instabilidade na região têm se tornado
um desafio para o papel almejado pelo governo russo de ser reconhecido como
garantidor da estabilidade dos regimes e da segurança de seus aliados, e como
principal potência com interesses nesta região.

Em específico, vale citar a guerra por Nagorno-Karabakh travada entre Armênia e
Azerbaijão (2020), a retirada das tropas americanas do Afeganistão e a retomada do
poder pelo Talibã (2021), os protestos em janeiro de 2022 no Cazaquistão e, mais
recentemente, conflitos fronteiriços entre o Tadjiquistão e Quirguistão, assunto tratado
brevemente a seguir. Com esse cenário em mente, o objetivo principal deste texto é
debater os principais desafios impostos a Moscou na busca por uma posição
privilegiada de potência regional em meio (i) à ascensão de outras duas potências na
região, nomeadamente China e Turquia; (ii) à crescente eclosão de conflitos entre ex-
repúblicas soviéticas e (iii) ao crescimento de movimentos nacionalistas que buscam
diminuir a influência russa sobre os governos locais em termos políticos, securitários e
econômicos. 

Conflito fronteiriço na Ásia
Central: sinais tardios de um
processo incompleto da
desintegração soviética
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Entre 14 e 16 de setembro de 2022, os arredores da vila de Kök-Tash, no Quirguistão,
próxima à fronteira com o Tadjiquistão, foram palco de hostilidades entre forças de
segurança de ambos os países, que se acusaram mutuamente de ter iniciado o
confronto. Na narrativa quirguiz, forças tadjiques invadiram vilas em seu território com
tanques, veículos blindados e morteiros, e realizaram bombardeios no aeroporto da
cidade de Batken (Quirguistão). Por sua vez, os tadjiques acusaram as forças
quirguizes de bombardear um posto militar na fronteira e aldeias em seu território.
Estima-se que mais de 100 pessoas tenham sido mortas, e aproximadamente 136 mil
deslocadas nas regiões de Batken e Leilek, no Quirguistão. O confronto teve início
enquanto os presidentes Emomali Rahmon (Tadjiquistão) e Sadyr Japarov
(Quirguistão) estavam presentes na cúpula da Organização para Cooperação de
Xangai (OCX) no Uzbequistão. Um cessar-fogo foi acordado entre os chefes dos
Comitês de Segurança Nacional dos dois países, Kamchybek Tashiyev (Quirguistão) e
Saimumin Yatimov (Tadjiquistão). Em 25 de setembro, os chefes dos serviços de
segurança dos dois países assinaram um acordo se comprometendo a retirar tropas de
quatro postos militares próximos à região do conflito. O acordo foi alvo de críticas no
Quirguistão, as quais afirmavam que a desmilitarização da fronteira facilitaria a
invasão da população tadjique nos territórios disputados.

O confronto entre forças tadjiques e quirguizes é apenas o episódio mais recente de
uma série de conflitos e tensões que ocorrem na fronteira entre os dois países há 30
anos. O último episódio de maior tensão havia sido em abril de 2021, que resultou na
morte de 49 pessoas, além de 260 feridas. A frequência das hostilidades nesta região
decorre, em grande medida, da delimitação de fronteiras na esteira do processo de
dissolução da União Soviética. Nesse sentido, dos 970 quilômetros de extensão total
de fronteira, estima-se que apenas metade desse total tenha sido oficialmente
definida. Além disso, o Tadjiquistão possui um exclave em território quirguiz, Voruque.
Em específico, a região de Batken, no Quirguistão, abriga fontes subterrâneas de água
de grande importância para a atividade econômica das populações locais,
majoritariamente composta por pequenos agricultores.

O histórico de distribuição de terras no período soviético é outro fator que contribui
para a reivindicação de ambos os lados sobre o direito ao território. Quando a
propriedade privada da terra foi introduzida no Quirguistão, parte das pastagens
arrendadas no território do Tajiquistão foram registradas como propriedade privada
dos cidadãos do Quirguistão. Com o fim do bloco soviético, os sistemas de irrigação,
que muitas vezes cruzam as fronteiras entre os países, passaram a ficar sob
insegurança jurídica devido à não demarcação plena das fronteiras.
Consequentemente, disputas pelo acesso à água são frequentes nos últimos 30 anos,
ainda que, em sua maioria, sejam atritos entre civis sem maiores desdobramentos.
Somado aos fatores históricos e geográficos que implicam na disputa por recursos
hídricos, a ascensão de movimentos nacionalistas dentro dos países dotam a região de
maior grau de instabilidade.
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Andrey Kortunov propõe uma interessante análise dos conflitos pós-soviéticos a partir
da concepção de um processo de independência tardio. Segundo o historiador russo, a
queda da URSS em 1991 foi vista como um processo relativamente pacífico quando
comparado com a dissolução de outros impérios, a despeito de alguns conflitos de
menor escala e duração (Tadjiquistão, Nagorno-Karabakh; Abecásia, Ossétia do Sul,
Transnístria, Chechênia e Daguestão). Assim, Kortunov sugere que o colapso da URSS
tenha sido apenas o início de um processo “longo, complexo e contraditório de
desintegração imperial” e de construção de novos Estados-nacionais que perduram
até os dias atuais. Na perspectiva do autor, a maior parte do espaço pós-soviético –
com exceção dos países bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia) – permaneceu
extremamente interligada em termos econômicos, de infraestrutura, educação, ciência,
cultura, e na mentalidade das elites políticas e econômicas. Por essa lógica, seria
possível afirmar que o real processo de desintegração do bloco soviético passou a
acontecer somente com o surgimento de uma nova geração nas populações dos novos
Estados nacionais.

Neste contexto, movimentos nacionalistas no Tadjiquistão e no Quirguistão
corroboram para o acirramento das disputas entre os países. Enquanto o Tadjiquistão
é um Estado marcado pela centralização de poder no governo de Emomali Rahmon,
Presidente do país desde 1994 após a Guerra Civil do Tadjiquistão (1992-1994), o
Quirguistão é relativamente mais aberto politicamente, sendo governado por Sadyr
Japarov desde 2021. Ambos os líderes se utilizam das tensões fronteiriças em
benefício de apoio político interno. Enquanto Rahmon faz uso de uma retórica
expansionista em busca de consolidação da nação tadjique e de seu regime e
manutenção do controle sobre os militares, Japarov, ao longo de sua campanha
presidencial em 2021, prometia resolver as disputas territoriais. Em detrimento de uma
solução negociada, ambos os países vêm se armando paralelamente ao acirramento
das disputas retóricas e aos conflitos localizados na fronteira. O Tadjiquistão vem
adquirindo munições e treinamentos militares da Rússia, China, Irã e dos Estados
Unidos, sobretudo devido a sua extensa fronteira com o Afeganistão e ao receio de
espalhamento das ameaças provenientes do território afegão. Por sua vez, o
Quirguistão recebe assistência militar norte-americana, ainda que sob a alcunha de
construção democrática. Recentemente, o país adquiriu drones turcos (modelos
Bayraktar) e veículos blindados de transporte pessoal da Rússia.

Além dos desafios impostos pelos crescentes conflitos entre ex-repúblicas soviéticas,
destaca-se aqui o fato de que a Ásia Central é o ponto de encontro de potências com
diferentes níveis de influência e múltiplos interesses, nomeadamente: Rússia, China,
Turquia. Na perspectiva russa, portanto, ser capaz de promover a estabilidade regional
e manter o poder de influência sobre as ex-repúblicas soviéticas é um duplo desafio
que se apresenta a partir das relações com Pequim e Ancara.

CONFLITO FRONTEIRIÇO NA ÁSIA CENTRAL

61

https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/moscow-s-painful-adjustment-to-the-post-soviet-space/
https://foreignpolicy.com/2022/10/04/tajikistan-kyrgyzstan-russia-china-intervention-central-asia/


Em geral, a maior parte do comércio exterior destes países é feito com a Rússia. Além
disso, a Rússia é destino de migração de mão de obra oriunda da Ásia Central, cujos
salários são enviados para os familiares e constituem uma importante parcela da
renda destes países. Para além do campo econômico, Moscou exerce grande influência
na região a partir da lógica da segurança, institucionalizada sobretudo na Organização
do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), cujos membros são: Rússia, Belarus,
Armênia, Cazaquistão, Quirguistão e Tadjiquistão. Nos protestos de janeiro de 2022, o
presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev solicitou o envio de tropas do bloco
militar, que atuaram pela primeira vez desde sua criação, com o objetivo de reprimir os
protestos e garantir a estabilidade do regime. Não obstante, a OTSC não é a única
instituição intergovernamental que reúne a Rússia e outros países da Ásia Central que
faziam parte da URSS. Nesse sentido, a Organização para Cooperação de Xangai (OCX)
engloba 9 países: China, Rússia, Cazaquistão, Tadjiquistão, Quirguistão, Uzbequistão,
Índia, Paquistão e Irã. Trata-se de uma organização de cooperação política, econômica
e militar, que estabelece como prioridade combater o separatismo, o terrorismo e o
fundamentalismo religioso. Nesse formato, o poder de influência russa é diluído com
outras potências, sobretudo devido à presença chinesa.

A China, por sua vez, vem fortalecendo os laços com os países da Ásia Central
principalmente no campo econômico, cujo símbolo maior encontra-se no projeto da
Nova Rota da Seda. Contudo, as preocupações no âmbito da segurança têm se tornado
cada vez mais sensíveis aos chineses, principalmente no que tange aos Uigures,
população túrquica de maioria islâmica na província de Xinjiang. Localizada no
extremo oeste chinês, Xinjiang faz fronteira com Cazaquistão, Quirguistão,
Tadjiquistão e Afeganistão. Com o receio de que haja um movimento independentista
islâmico fomentado por radicais – na perspectiva chinesa – nos países da Ásia Central,
é de interesse de Pequim manter a estabilidade dos governos vizinhos. Exemplo disso,
é o financiamento chinês para a construção de uma nova base militar no Tadjiquistão,
próxima à fronteira com o Afeganistão.

Para além da China, a Turquia é outra potência regional cujos interesses podem se
tornar um empecilho para Moscou em seu objetivo de garantir a primazia nas relações
com os países da Ásia Central. No caso da Turquia, o interesse em se tornar país chave
no concerto regional se insere dentro da política externa neo-otomanista[1] de Recep
Erdogan. Nessa perspectiva, Ancara tem buscado se posicionar como líder do “mundo
túrquico”, se utilizando da narrativa que enfatiza os laços históricos, étnicos e
linguísticos comuns entre a Turquia e os países da Ásia Central.[2] Para tal, a Turquia
tem aumentado a cooperação econômica com os países da região, sobretudo em
relação ao comércio e investimentos em infraestrutura de transporte. No campo da
cooperação militar, a Turquia estabeleceu contatos com Cazaquistão e Uzbequistão 
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em meio à guerra entre Armênia e Azerbaijão pelo controle sobre Nagorno-Karabakh.
Foram assinados acordos de cooperação militar e técnico-militar com os dois países,
além da discussão de uma parceria estratégica entre Turquia e Cazaquistão.

Ademais, há o desejo turco de criar uma aliança militar liderada por Ancara com os
países da Ásia Central, o chamado Turan Army. No entanto, tal iniciativa é mais
complexa quanto a sua execução, uma vez que Cazaquistão e Tadjiquistão fazem
parte do OTSC, enquanto a Turquia é membro da OTAN. Por fim, o governo de Recep
Erdogan tem investido na propaganda da Turquia como líder e defensora dos
muçulmanos e dos povos túrquicos, através de instrumentos de soft power imagéticos,
como o cinema e a indústria de entretenimento. Institucionalmente, a cooperação entre
os países se dá sob os auspícios da Organização dos Estados Túrquicos, bloco que
inclui o Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Turquia e Uzbequistão.

A partir dos elementos apresentados, sugere-se que a capacidade de influência de
Moscou sobre os países da Ásia Central tende a ser colocada em xeque. Três
elementos são destacados como os maiores desafios a Moscou no que tange às
relações com as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. Em primeiro lugar, a
capacidade de Moscou de agir como garantidor da estabilidade política e social nos
países, sobretudo a partir do uso da organização militar OTSC, bem como no papel de
mediador dos conflitos. Em segundo lugar, a ascensão de novos atores com interesses
na região, a destacar China e Turquia, munidos, principalmente, de capacidade
econômica, no caso chinês, e cultural-religioso, no caso turco. Por fim, a guerra iniciada
pela Rússia na Ucrânia, assim como os outros episódios de interferência na soberania
territorial de outros ex-estados soviéticos – nomeadamente Ossétia e Abecásia do Sul,
na Geórgia, em 2008; e Crimeia, em 2014 – podem promover a imagem da Rússia
como potência agressora entre a população destes países, fortalecendo o surgimento
de uma nova elite política e econômica entre estes de cunho mais nacionalista e
favoráveis a um distanciamento das relações com Moscou em prol de uma
aproximação com outras potências da região.

Publicado on-line em 25 de novembro de 2022.
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[1] Entende-se como política externa turca neo-otomanista aquela que, sob o comando
de Recep Erdogan, reorientou as relações externas turcas para o Oriente, em
detrimento do tradicional privilégio dado às relações com Estados Unidos e Europa no
século XX. Nesse sentido, o governo turco assumiu o compromisso de se tornar uma
liderança regional no Oriente Médio, a partir do resgate do passado otomano – através
de uma narrativa que enfatiza o poder político, espiritual e cultural do antigo Império
Otomano – e se posicionando como defensor dos muçulmanos sunitas.

[2] Por povos túrquicos entende-se aqueles que compartilham elementos etno-
linguísticos, compreendendo, entre outros: turcos, turcomanos, cazaques, usbeques,
quirguizes, azeris, uigures.
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Em outubro de 2022 completaram-se 60 anos da Crise dos Mísseis de Cuba – a Crise
do Caribe para os soviéticos ou a Crise de Outubro para os cubanos. Tratou-se de um
momento de grande tensão da Guerra Fria, em que o mundo estava à beira de uma
guerra nuclear devido à descoberta pelos Estados Unidos de que a União Soviética
estava instalando mísseis balísticos na ilha do Caribe que poderiam atingir o território
da superpotência capitalista. Porém, a questão não se encerrou de fato em outubro e
considerar facetas muitas vezes marginalizadas nas análises revela como o perigo de
se desencadear um desastre nuclear era ainda maior do que imaginava. Apesar de
bem difundida a periodização estadunidense – inclusive por Hollywood– de 13 dias de
tensão, pode-se considerar que a crise corresponde, na verdade, a 59 dias, uma vez
que ogivas nucleares soviéticas chegaram em Cuba no dia 4 de outubro e só foram
retiradas em 1º de dezembro, sendo que não foram detectadas pelos estadunidenses.

Um caso para análise sobre tomada de decisão e gerenciamento de crises por
excelência, a Crise dos Mísseis de Cuba é muitas vezes retratada como um sucesso dos
líderes políticos em evitar uma escalada e garantir uma solução pacífica,
especialmente do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Porém, um retrato
desse tipo pode conduzir ao entendimento de que os tomadores de decisão centrais
tinham o controle total de situação e seu desfecho se deve simplesmente a um bom
manejo no mais alto nível político. Porém, reduzir a crise a tais aspectos é incorreto e
pode levar a conclusões enganosas sobre como lidar com situações de tensão.

Um primeiro aspecto a ser considerado é como Cuba é apresentada quase como um
palco, simplificada à sua posição estratégica. Ou seja, nega-se a sua capacidade de
ação por meio de um entendimento de que o desencadear da crise, em qualquer
sentido que se desse, dependia apenas das ações das duas superpotências. Contudo,
o fato de que a instalação de mísseis e ogivas ocorreu em Cuba lhe concedia algum
grau de influência sobre os acontecimentos. Fidel Castro, particularmente, pode ser
considerado um ator relevante ao se enquadrar a questão no nível doméstico. No caso,
um ator que instigava os soviéticos a tomaram medidas mais arriscadas e
provocadoras com relação aos Estados Unidos, aumentando a volatilidade do quadro.

60 anos da Crise dos Mísseis
de Cuba

Luiza Elena Januário*
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Ademais, além dos mísseis balísticos, e de modo desconhecido pelos estadunidenses,
armas nucleares táticas foram colocadas no país caribenho. De fato, na Conferência de
Havana de 1992, a delegação estadunidense ficou extremamente chocada quando
descobriu que os planos iniciais soviéticos para Cuba incluíam 80 armas nucleares
táticas, com potencial de devastar qualquer tentativa de invasão a Cuba. De qualquer
modo, a retirada das armas táticas presentes na ilha – que não estava prevista no
compromisso entre Estados Unidos e União Soviética, já que a existência dessas não
era conhecida – dependia da colaboração dos cubanos, sendo que Castro desejava
mantê-las em seu território com o intuito de se defender de possíveis investidas dos
Estados Unidos. Considerando que o líder revolucionário caribenho estava irado com a
decisão da União Soviética de fazer concessões à potência americana e retirar os
mísseis, pois ele se sentia humilhado e traído pelo acordo sobre o qual não fora
consultado, a questão não estava sumariamente resolvida mesmo após a solução
oficial ter sido acordada. Vale citar que o primeiro-ministro soviético, Nikita
Khrushchov, enviou uma carta conciliatória a Castro no dia 30 de outubro em que
demonstrava solidariedade à posição cubana e buscava justificar suas ações,
assumindo um tom quase de pedido de desculpas.

Uma segunda questão que revela o engano de centrar totalmente a discussão nos
tomadores de decisão é o que alguns pesquisadores denominam de Crise Submarina
de Cuba. Como parte das preparações soviéticas para Cuba, quatro submarinos
convencionais deixaram suas bases no dia 1º de outubro com destino ao país no
Caribe. Os submarinos foram detectados pelos Estados Unidos quando se
aproximavam da ilha e um incidente foi gerado em 27 de outubro, dia tradicionalmente
conhecido como o mais perigoso de toda a Crise dos Mísseis, mesmo que não se
considere a existência de uma crise submarina. O que os Estados Unidos não sabiam é
que cada um dos quatro submarinos Foxtrot portava um torpedo nuclear e, pensando
estar sob ataque, o capitão do B-59 quase disparou seu torpedo no dia 27. Tal faceta
revela que o perigo associado à Crise era ainda maior do que se imaginava – e, no caso,
nem Kennedy nem Khrushchov tinham controle sobre os acontecimentos.

A ideia de que um desastre foi evitado durante a Crise dos Mísseis devido à sorte não é
nova, figurando em falas do ex-Secretário de Estado Dean Acheson e do então
Secretário de Defesa, Robert McNamara, sendo que ambos atuaram no Comitê
Executivo de Segurança Nacional (ExComm) formado nos Estados Unidos para
aconselhar o presidente sobre o evento. Ressaltar tal elemento é o oposto de assumir
o domínio dos principais jogadores sobre o jogo. Não se entende aqui sorte como algo
relacionado a conjunções astrológicas ou superstições, mas um reconhecimento do
papel do imponderável na política – um aspecto que não é ignorado ao longo da 
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História, sendo possível encontrá-lo, para citar alguns exemplos bem conhecidos, nas
formulações sobre Fortuna de Maquiavel e no conceito de fricção de Clausewitz.
Apesar de bem reconhecido, o imponderável, o acaso, a sorte, o que não se pode
controlar ou eventualmente prever, causa desconforto na análise e na prática, uma vez
que descortina justamente uma perda de controle, aumentando ainda mais a
instabilidade em situações de crise. Considerar esse aspecto e suas implicações para
crises envolvendo países nuclearmente armados é essencial nos dias
contemporâneos, com a visível deterioração do ambiente de segurança.

Assumir que decisões políticas em situações de crise são tomadas por seres humanos
falhos, que têm seus interesses e preconceitos e atuam com base em informações
incompletas ou mesmo incorretas, não constitui nada extraordinário em análises sobre
tomada de decisão. Ainda assim, muitas vezes a narrativa sobre a Crise dos Mísseis é
guiada no sentido de ressaltar o controle da situação pelos mais altos líderes políticos.
Os dois exemplos citados neste texto apontam que, na verdade, Kennedy desconhecia
aspectos centrais sobre o quadro, que agravavam ainda mais uma possibilidade de
escalada tanto acidental como proposital. A questão aqui não é criticar serviços de
Inteligência e informações imperfeitas, mas reconhecer que qualquer análise mais
aprofundada requer o reconhecimento do fato de que o destino do mundo não estava
simplesmente nas mãos de Kennedy e Khrushchov e que a instabilidade e risco de
escalada, especialmente acidental, eram muito altos.

Tal ponto é particularmente importante quando se pretende extrair lições da Crise dos
Mísseis e utilizá-las para outras situações. O grande desafio é considerar o enorme
potencial desestabilizador das armas nucleares no mundo hoje e como narrativas
focadas no valor da dissuasão e da importância estratégica desse tipo de armamento
escondem o fato de que nenhum país ou líder político tem total controle sobre o curso
dos acontecimentos. No limite, o questionamento se refere ao ceticismo de que a
posse de armas nucleares por um grupo reduzido de Estados – especialmente aqueles
considerados legítimos sob o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) –
seja um elemento que contribui para a estabilidade e para a segurança internacional.

Publicado on-line em 4 de novembro de 2022.
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Ao pensarmos em Relações Internacionais (RI), como o próprio nome diz, o
internacional se coloca como principal ambiente de análise da disciplina. Há, contudo,
uma tentativa de mudar isso – cada vez mais se voltar para dentro tem se tornado
tema das RI. Parte deste movimento se preocupa em olhar para os processos de
colonização, epistemicídios e genocídios dos povos tradicionais em busca de entender
como essas violências, que datam do século XV, se perpetuam e são determinantes
para as formações dos Estados nacionais.

A luta por território no Brasil é uma das principais características formadoras do nosso
país. A história oficial nos conta que desde a chegada dos colonizadores portugueses
até a expansão do território e a anexação do Acre, no início do século XX, a extensão
do país foi conquistada por desbravadores e aventureiros que contribuíram para a
construção da grandeza nacional. A história não oficial, entretanto, nos conta um outro
lado: a expansão territorial brasileira foi construída com muito derramamento de
sangue e não por homens que se aventuraram de forma heroica pelo território
desconhecido, tampouco por tratados assépticos assinados entre portugueses e
espanhóis ou representantes do governo brasileiro e dos Estados vizinhos.

Outra questão mal contada é a história sobre as disputas territoriais terem findado no
início do século XX. Podemos dizer que as disputas de demarcação de fronteiras
acabaram com a anexação do Acre em 1903 após a assinatura do Tratado de
Petrópolis, mas conflitos por territórios são constantes no Brasil até hoje. Uma das
regiões que segue sendo foco de disputas é o território amazônico. O norte do país foi
a última região a passar pelo processo de colonização e desde o período regencial têm
sido pauta de preocupação nacional. Desde pressões internacionais pelo direito à
navegação do Rio Amazonas, passando pela invasão francesa e britânica dos
territórios brasileiros (1832 e 1835, respectivamente) e até o interesse das grandes
potências internacionais pela região, exposta ao longo do século XX, o Norte do Brasil
preocupa constantemente os elaboradores da Defesa Nacional.

O Presente é tal qual como era
Antigamente: Colonização,
Violência e Expansão no
Território Yanomami

Carolina Antunes Condé de Lima*
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No final da década de 1980 e início da década de 1990, quando se iniciaram as
discussões sobre securitização e o acréscimo da questão do meio ambiente às pautas
de segurança internacional, vários nomes da política mundial seguiram a fala de Henry
Kissinger, ainda na década de 1970, sobre a necessidade de a Amazônia deixar de ser
território brasileiro. O histórico de intervenções militares dos EUA em países da
América Latina ao longo de sua história permitiu que o temor fosse visto como uma
possibilidade real pelos militares brasileiros. Além disso, tal fala fez reviver o medo
gerado pelo histórico plano de Mathew Fontaine Maury, tenente reformado da
Marinha norte-americana, que pretendia enviar escravizados para a Amazônia para
que fosse cultivado algodão – à época, criou-se o medo de o território amazônico ser
transformado em um “novo Texas” (VIDIGAL, 2014). Dado o histórico, é possível dizer
que a ideia de que a Amazônia é área de interesse internacional não é um delírio das
Forças Armadas e isso é determinante na definição de políticas e ações realizadas
pelas forças de segurança na região.

A necessidade da defesa do território a qualquer custo criou no paradigma militar a
ideia de que a soberania brasileira sobre a região só poderia ser garantida por meio da
colonização em oposição ao seu “vazio demográfico”. Conforme apontado por Adriana
Marques (2007, p. 49), o vazio demográfico da região amazônica não se refere ao
despovoamento, em seu sentido literal, mas sim ao “vazio de uma população
comprometida com a preservação da soberania brasileira sobre a região”. Dessa forma,
como parte da Política de Segurança Nacional adotada pelos militares durante a
ditadura (1964-1985), foi estabelecida uma política de transferência populacional –
“homens sem terra” que sofriam no sertão nordestino, foram incentivados a ocupar as
“terras sem homem” do norte do Brasil.

A partir da tríade colonização – segurança nacional – soberania, a ocupação da região
amazônica tem sido feita sem qualquer respeito pelas populações que ali sempre
estiveram. Pelo contrário, graças ao incentivo do Estado, que nos últimos quatro anos
retomou de forma acentuada a política de ocupação da região, estabelecida ainda no
período colonial e revivida durante o período ditatorial brasileiro, o norte do país segue
sendo saqueado por garimpeiros e madeireiros ilegais, enquanto as populações
indígenas da região lutam para manter seu território. De acordo com o Observatório da
Mineração, entre 1985 e 2020, a área minerada no Brasil cresceu mais de seis vezes,
72% dessa área minerada encontra-se na Amazônia e 495% desse crescimento se deu
em territórios indígenas nos últimos dez anos. Esses dados demonstram que a luta
das populações originárias pela manutenção de suas terras não é algo recente, muito
pelo contrário, ela data da colonização e permanece até hoje. Nos últimos anos, no
entanto, as questões sobre as disputas pela terra na região têm ganhado maior
atenção em vista da política do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo avanço
d
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das discussões sobre mudanças climáticas e a urgência que se criou em salvar o que
ainda resta da floresta.

Logo após a eleição do ex-presidente Bolsonaro, em 2018, a revista Nature publicou
um editorial no qual afirmava que “o novo presidente brasileiro era uma adição às
ameaças globais à ciência”. Além disso, quase em tom preditivo, o editorial alertou para
a questão da expansão da fronteira agrícola ao apontar que “sua eleição envia[va] os
sinais errados para proprietários de terras e empresas que detêm considerável
influência sobre o futuro da maior floresta tropical do planeta”. Nos últimos quatro
anos, assistimos a retirada de proteções legais do território amazônico e quebras
anuais de recordes de desmatamento na região. De acordo com o último levantamento
do INPE, o desmatamento entre 2019-2022 foi 60% maior do que no quadriênio
anterior – a área total desmatada equivale a um território maior do que o estado do Rio
de Janeiro. Dessa área, mais da metade do desmatamento ocorreu em terras públicas,
sendo que 83% aconteceram em área federal, segundo o IPAM.

O desmatamento nos territórios indígenas teve, em média, um aumento de 153%
quando comparado com o período de medição anterior, enquanto nas unidades de
conservação a área desmatada teve um aumento de 63%. Em termos federativos, os
estados mais afetados são Amazonas (AM), Acre (AC) e Rondônia (RO), áreas que
sofrem com a expansão agrícola. A preservação das terras indígenas é assegurada
pela Constituição de 1988. O Artigo 231 reconhece “a organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam”, além de creditar à União a obrigação de “demarcar,
proteger e respeitar todos os seus bens”. Os parágrafos 1º e 2º do Artigo ainda
determinam que o uso da terra é de exclusividade da população indígena, e o
parágrafo 3º impõe que qualquer aproveitamento dos “recursos” das terras deve ser
aprovado pelo Congresso Nacional. Por fim, o parágrafo 6º estabelece que “são nulos e
extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o
domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes”.

Apesar da Constituição, os povos indígenas e suas terras têm sido constantemente
desrespeitados, invadidos e explorados. Atualmente, no Brasil, 728 Terras Indígenas
são reconhecidas – 124 estão em identificação, são Terras em estudo por grupos de
trabalho nomeados pela FUNAI; 43 são Terras identificadas, com relatório de estudo
aprovado pela presidência da FUNAI; 74 são Terras declaradas pelo Ministério da
Justiça; e 487 Terras homologadas e reservadas, ou seja, reconhecidas pela
Presidência da República, adquiridas pela União ou doadas por terceiros. De acordo
com o IBGE, essas Terras correspondem a 11,6% do território nacional e sua maior
concen

COLONIZAÇÃO, VIOLÊNCIA E EXPANSÃO NO TERRITÓRIO YANOMAMI

70

https://www.nature.com/articles/d41586-018-07236-w
https://www.estadao.com.br/sustentabilidade/desmate-da-amazonia-em-gestao-bolsonaro-equivale-a-area-do-estado-do-rio-de-janeiro/
https://ipam.org.br/desmatamento-na-amazonia-cresceu-566-sob-governo-bolsonaro/
https://ipam.org.br/desmatamento-na-amazonia-cresceu-566-sob-governo-bolsonaro/
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10643688/artigo-231-da-constituicao-federal-de-1988
https://terrasindigenas.org.br/
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/historia-indigena/terras-indigenas.html


concentração está na chamada Amazônia Legal[1], território que corresponde a
58,93% do território nacional.

Dentre as 487 Terras demarcadas, está a Terra Indígena Yanomami (TIY), a maior
reserva indígena do país, cuja homologação e demarcação aconteceu via Decreto
Presidencial no dia 25 de maio de 1992, reconhecendo 9.664.975,48 hectares e um
perímetro de 3.370km como território deste grupo. Localizada nos estados do
Amazonas e Roraima, faz fronteira com a Venezuela e é lar para 26.780 indígenas,
divididos em oito povos diferentes (a representação cartográfica pode ser visualizada
no site Terras Indígenas no Brasil).

As primeiras informações sobre os povos Yanomamis datam de 1787; o aumento das
invasões que começaram a descaracterizar seu território e sua demografia, no entanto,
são da segunda metade do século XX. Desde então diversas invasões de garimpeiros,
do Exército, de construtoras e mineradoras têm alterado a dinâmica do território e do
seu povo. Durante a ditadura militar brasileira (1964-1985), várias aldeias foram
dizimadas por doenças transmissíveis e desnutrição, o que levou à denúncia do Estado
brasileiro por tais crimes pela Comissão Nacional da Verdade (CNV). O fim da ditadura,
entretanto, não significou o fim das mortes. Em 1993, os Yanomamis foram
massacrados naquele que ficou conhecido como o primeiro caso de genocídio do país,
o caso de Haximu, quando homens, mulheres e crianças foram executados por
garimpeiros.

A primeira grande onda de invasão do garimpo na TIY foi no final dos anos 1980 e
início dos anos 1990. Apesar da diminuição da corrida pelo ouro no território, muitos
núcleos de garimpagem se mantiveram ali, de onde permaneceram perpetuando
violência e problemas sanitários para a população. Desde a eleição de Bolsonaro,
houve uma piora notável na questão. Bolsonaro, que sempre se manifestou contra a
implementação das demarcações de Terras Indígenas, também tem um histórico de
incentivos à liberação da mineração em territórios demarcados e do seu uso para
expansão da monocultura. Desde 2019, ano em que assumiu o governo, o número de
garimpeiros na TIY só cresce, confirmando a hipótese apontada pela Nature após sua
eleição. Em 2019, de 6 a 7 mil homens exploraram ouro ilegalmente na região
demarcada. Em 2020, o Projeto de Lei 191/20 foi apresentado no intuito de
regulamentar a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras
indígenas – apenas neste ano, 2.234 hectares foram destruídos no TIY, um aumento
de 30% em relação ao ano anterior. O ano de 2021 foi ainda mais devastador para os
Yanomamis – foram 3.272 hectares de destruição, um aumento de 46% em um ano, a
maior taxa anual desde 1992. Desde 2016, o garimpo em Terra Yanomami cresceu
3.350%.
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A invasão do garimpo representa também o aumento da violência contra os povos que
habitam a região. O avanço da violência tem como consequência o aumento de mortes
– apenas em 2021, 101 yanomamis foram mortos por garimpeiros. Além das mortes
diretas por conflitos, houve aumento da desnutrição infantil, de casos de malária,
diversos casos de intoxicação por mercúrio (consequência direta da mineração fluvial),
casos de abusos sexuais contra mulheres e crianças, inclusive o estupro seguido de
morte de uma menina de 12 anos em abril deste ano, e denúncias de casos de
exploração sexual de crianças e mulheres yanomamis em troca de comida.

Olhar para a questão Yanomami e todas as outras lutas por terra no território brasileiro
desde o período da colonização ajuda a pôr fim na retórica da formação estatal pacífica
do nosso Estado. Nossa formação foi, e ainda é, realizada de forma violenta contra as
populações originárias. A formação de fronteiras, assim como seu processo de
independência, não foi consequência de conflitos internacionais, mas sim resultados
de diversas lutas internas, o que impacta diretamente na dinâmica das nossas Forças
Armadas: a sua história foi forjada a partir de um olhar para dentro, para seu próprio
território e para os povos que aqui habitam; a lógica é a de combate ao inimigo interno
que ameaça a soberania nacional. O retorno da doutrina militar para o governo fez com
que o processo de ocupação e destruição das “terras vazias” do norte do país fosse
acentuado; para os Yanomamis, além da ocupação de suas terras e do conflito sempre
iminente, os últimos anos contribuíram para a construção de uma tragédia
humanitária: “Em 2021, a região registrou quase 50% dos casos de malária do País e
hoje existem cerca de 3 mil crianças com déficit nutricional” (Agência Câmara de
Notícias, 2022).

A questão dos Territórios Indígenas pode até não ser vista como causa de conflitos
internacionais ou como um tema das Relações Internacionais pelo mainstream, que
ainda teima em excluir o interno de suas dinâmicas, mas sua existência é uma
consequência direta do modelo de colonização e do Estado nacional que aqui foi
construído. Este ator tão determinante das RI, no Brasil, teve uma construção
discursiva diferente: o inimigo é interno e precisa ser tutelado a todo custo para que
nossa sobrevivência, autonomia econômica e soberania sejam garantidos.

 
Publicado on-line em 11 de novembro de 2022.

*Carolina Antunes Condé de Lima é doutoranda em Relações Internacionais pelo
Programa de Pós Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP), bolsista
CAPES e pesquisadora do GEDES e do Observatório de Conflitos desde 2021.
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https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/garimpo-ilegal-provocou-90-das-mortes-por-conflitos-no-campo-em-2021-aponta-cpt#:~:text=No%20decorrer%20de%202020%2C%20a,provocadas%20por%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20garimpeiros.
https://apublica.org/2021/09/sob-bolsonaro-yanomami-tem-o-maior-indice-de-mortes-por-desnutricao-infantil-do-pais/
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/06/06/rios-na-terra-yanomami-tem-8600percent-de-contaminacao-por-mercurio-revela-laudo-da-pf.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/05/03/cade-os-yanomami-o-que-se-sabe-e-o-que-falta-esclarecer-sobre-comunidade-queimada-apos-denuncia-de-morte-de-menina.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/04/11/garimpeiros-exigem-sexo-com-meninas-e-mulheres-yanomami-em-troca-de-comida-aponta-relatorio.ghtml
https://thetricontinental.org/pt-pt/dossie-50-brasil-forcas-armadas/
https://www.camara.leg.br/noticias/898328-terra-yanomami-e-palco-de-tragedia-humanitaria-dizem-especialistas/


[1] A Amazônia Legal corresponde à área de atuação da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM delimitada em consonância ao Art. 2o da Lei
Complementar n. 124, de 03.01.2007. A Amazônia Legal foi instituída com o objetivo de
definir a delimitação geográfica da região política de atuação da SUDAM como
finalidade promover o desenvolvimento includente e sustentável de sua área de
atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e
internacional. A região é composta por 772 municípios. (IBGE, Amazonia Legal, s.d.
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-
regionais/15819-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 30/10/2022).
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https://gedes-unesp.org/o-presente-e-tal-qual-como-era-antigamente-colonizacao-violencia-e-expansao-no-territorio-yanomami/#_ftnref1


Dezembro
2022


