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RESUMO 

 
O processo de colonização da África, pelos Estados modernos da Europa, no século XIV, teve 

como justificativa o aproveitamento dos recursos naturais do território e a transmissão dos 

valores culturais europeus aos povos africanos. No século XX, iniciou-se o processo de 

independência das nações africanas, no entanto, esses novos países se formaram sobre as 

bases territoriais construídas pelos interesses dos colonizadores europeus, desprezando as 

diferenças culturais, étnicas e religiosas das comunidades locais. Grupos rivais foram postos 

dentro de um mesmo território, enquanto pessoas de mesma etnia foram separadas, 

desencadeando sérios conflitos étnicos. O presente trabalho tem como problema de pesquisa 

identificar por que a comunidade internacional interferiu de maneira distinta nos casos de 

genocídio ocorridos em Ruanda, em 1994, e no Sudão, entre 2003 e 2011. O objetivo geral é 

verificar como foi a atuação da ONU e das principais potências mundiais, especialmente das 

que compõem o CSNU. Como objetivos específicos busca-se apresentar o Pós-Colonialismo; 

definir as noções de genocídio e intervenção humanitária, relacionando-as com a 

responsabilidade de proteger; caracterizar, historicamente, os conflitos em Ruanda e no 

Sudão; identificar como foi a ação da comunidade internacional; e analisar, por meio do Pós-

Colonialismo, os motivos que levaram a uma atuação distinta da comunidade internacional 

nesses casos de genocídio. É utilizado o método fenomenológico, e feito um estudo de caso 

comparativo. Constatou-se que genocídio é o assassinato em massa, em virtude, 

principalmente, do racismo e de diferenças étnicas, que engloba não somente a violência 

física, mas também moral, psicológica e institucional. A soberania de um Estado e a não-

intervenção são dois conceitos fundamentais nas Relações Internacionais, todavia, em virtude 

dos sérios casos de violação dos Direitos Humanos, que, com o passar dos anos se tornaram 

mais evidentes, surgiu a ideia da responsabilidade de proteger. A comunidade internacional 

deve reagir, através da intervenção humanitária, quando o próprio Estado não é capaz de 

resolver o conflito e proteger sua população. O genocídio em Ruanda ocorreu em 1994, 

quando 800 mil tutsis foram assassinados por hutus. Já o genocídio no Sudão sucedeu-se na 

região de Darfur, onde árabes atacaram negros africanos, vitimando 300 mil civis. No caso de 

Ruanda, a comunidade internacional não considerou o massacre como genocídio, porque, 

reconhecendo, teria a obrigação de intervir, gerando custos e contrariando interesses. Já no 

caso de Darfur, havia interesses relativos, principalmente, ao petróleo da região, o que fez os 

EUA reconhecerem o genocídio e intervirem, já outros, como a China e Rússia não, a fim não 

colocarem em risco seus interesses. Na comparação entre Ruanda e o Sudão, há, 

evidentemente, uma mudança entre o caso ruandês, que foi emblemático e serviu como ponto 

de inflexão, e o caso sudanês, em que todo o discurso em prol da proteção dos povos passa a 

existir. Mesmo assim, permanece a discrepância entre discurso e a prática, talvez porque, 

como o Pós-Colonialismo denuncia, não se dá voz aos povos colonizados, que sofrem com as 

práticas desumanas de violência, resultantes do domínio colonial.  

 

Palavras-chave: Pós-Colonialismo; Responsabilidade de Proteger; Intervenção; Genocídio 

em Ruanda; Genocídio no Sudão.  
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ABSTRACT 

 

The Africa’s colonization process by the Europe’s modern State during XIV century was 

justified by utilization of the natural resources of these territory and european cultural values 

transfer for african people. At the XX centuty, had started the independence’s process of the 

african nation, but these new countrys were formed on the territory bases built of the european 

colonizers’ interests and despised the cultural, ethnic and religion differences of the 

community place. Rival groups were placed on the same territory while people of the same 

ethnic were separated and that caused huge ethnic conflicts. The research problem of this 

work is identify why the international community interfered differently in cases of genocide 

happened in Rwanda in 1994 and Sudan, from 2003 to 2011. The general objective is to see 

how was the operation of the UN and main world powers states, especially those that make up 

the UNSC. The specific objectives are to present the Post-Colonialism; define the concepts of 

genocide and humanitarian intervention, relating them to the responsibility to protect; 

characterize historically the conflicts in Rwanda and Sudan; identify how was the action of 

the international community; and analyze, through the Post-Colonialism, the reasons that led 

to a distinct role of the international community in those cases of genocide. It is used the 

phenomenological method and done a comparative case study. It is found that genocide is the 

mass murder of people mainly because of racism and ethnic and it comprises no only the 

fisical violence, but the moral, psychological and institutional too. The state’s sovereignty and 

the no-intervention are two fundamental concepts of the International Relation, but because 

the serious cases of human rights’ violation, with the years, it started the notion of the 

responsability to protect. The international community must react, through humanitarian 

intervention when the state itself is not able to solve the conflict and protect the population. 

The Rwanda genocide was happened in 1994 when 800 thousand tutsis were dead by hutus. 

The Sudan genocide was happened on the Darfur region where groups of arabs attacked Black 

africans and killed 300 thousand civilians. In the Rwanda case, the international community 

didn’t considered genocide because so it had the obrigation to interfere and it creates coasts 

and was against the interests. In the case of Darfur, there were concerning interests, 

principally to oil in the region, which made the USA recognize the genocide and intervene, 

while others, such as China and Russia no, to not prejudice their interests. In the comparison 

between Rwanda and Sudan, there is evident a change between the Rwandan case, which was 

emblematic and served as a point of inflection, and the Sudanese case in which the entire 

discourse in favor to the protection of people comes into existence. Still, there remains a 

discrepancy between theory and practice, perhaps because, as the Post-Colonialism 

denounced, do not give voice to the colonized people, who suffer from the inhumane practices 

of violence resulting from colonial rule. 

 

Key-words: Post-Colonialism; Responsability to Protect; Intervention; Genocide of Rwanda; 

Genocide of Sudan.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

O início do processo de colonização do continente africano pelos Estados modernos da 

Europa, no século XIV, foi legitimado e justificado pelo aproveitamento dos recursos 

necessários ao progresso da humanidade e pela transmissão, aos “povos primitivos”, dos 

valores culturais e técnicos da “raça branca”. O domínio imperial foi considerado um fator 

histórico-natural inquestionável, destinado a persistir no tempo e, mesmo que 

involuntariamente, persistiria com o consentimento dos próprios colonizados, que seriam 

incapazes de governarem a si mesmos. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) iniciou-se um intenso processo 

de independência das nações africanas. Todavia, esses novos países se formaram sobre as 

bases territoriais construídas pelos colonizadores europeus, que consideraram apenas os seus 

interesses quanto à divisão territorial, desprezando as diferenças culturais, étnicas e religiosas 

das comunidades locais. Grupos rivais, que, historicamente, viviam em conflito, foram postos 

dentro de um mesmo território, enquanto pessoas de mesma etnia foram separadas, 

desencadeando, em consequência, inúmeros conflitos étnicos na África. 

 Até, aproximadamente, metade do século XIX, a história de Ruanda, país localizado 

na África Central, parecia calma, sendo que, embora, as duas principais tribos da região, os 

tutsis e os hutus, tivessem suas divergências, buscavam conviver pacificamente. No entanto, 

logo no início do processo de colonização pelos belgas, após a Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), os mesmos passaram a medir o crânio dos tutsis e dos hutus, determinando, a 

partir disso, que os tutsis eram mais inteligentes e parecidos com os europeus e, portanto, 

deveriam ficar acima dos hutus. Após anos de colonização e opressão, os hutus começaram a 

reivindicar maior independência, e, encorajados por missionários, depuseram a monarquia; 

assim, em 1968, Ruanda tornou-se independente. A partir de então, os tutsis passaram a ser 

desprezados pelos hutus, e povos que coexistiam passaram a se odiar, transmitindo esse 

sentimento de geração a geração. O ponto de ebulição ocorreu em 1994, quando os hutus se 

propuseram a pôr um fim definitivo ao grupo rival, ou seja, iniciaram um massacre que 

vitimou cerca de 800 mil tutsis em aproximadamente 100 dias. 

 O abandono de Ruanda pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelas grandes 

potências, referindo-se, aqui, aos países membros permanentes do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas (CSNU), com direito a veto, Estados Unidos da América (EUA), França, 

China, Rússia e Inglaterra, foi a maior vitória da diplomacia hutu. No que diz respeito aos 

interesses políticos, militares e econômicos das potências mundiais, Ruanda é quase 
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irrelevante, e, quando sofreu o genocídio, o país foi abandonado quase à própria sorte. No 

início dos massacres, a ONU e as grandes potências, principalmente os EUA, não definiram 

os desumanos acontecimentos como genocídio. Em 1997, três anos após o fim dos massacres, 

Roméo Dallaire, general da Missão de Assistência das Nações Unidas para Ruanda 

(UNAMIR), deu uma entrevista culpando-se pelo ocorrido em Ruanda, porque a missão, da 

qual era responsável, havia fracassado. Ele se recusou a responsabilizar o sistema da ONU 

pelos acontecimentos, mas atribuiu a culpa aos Estados membros do CSNU. Após o fim do 

conflito em Ruanda, o governo dos EUA, que havia se recusado a intervir, justificando-se 

pelo fracasso anterior na Somália (1993), proferiu um discurso, no qual afirmava que a 

comunidade internacional deveria ter sido mais ativa nos estágios iniciais das atrocidades, e 

que a situação deveria ter sido sim, chamada de genocídio. 

Assim como Ruanda, o Sudão também enfrentou períodos de grande turbulência 

interna decorridos da intervenção colonialista no fim do século XIX e início do século XX, 

que interferiu diretamente nas condições políticas, econômicas e sociais da população 

africana. Conforme Messari (2009), o Sudão, até a separação do Sudão do Sul, em 2011, era 

composto por, aproximadamente, 70% de muçulmanos, 25% de animistas e 5% de cristãos. 

Desde antes da independência, que ocorreu em 1956, havia desentendimentos entre o norte e 

o sul do país, uma vez que os governos do norte tentaram estabelecer a lei islâmica como 

fonte exclusiva de direito do país, e isso foi um dos motivos que levou a população do sul, 

composta por animistas e cristãos, a questionar a legitimidade e lutar contra esses governos. 

Quando parecia que as relações entre o norte e o sul caminhavam para uma resolução, em 

2003, iniciou-se outro conflito, este na região de Darfur. Aproximadamente mais de 300 mil 

civis negros africanos foram vitimados brutalmente.  

A primeira intervenção externa no Sudão ocorreu em 2003, através da União Africana 

(UA), todavia sua atuação foi limitada pelo seu mandado reduzido de mero monitoramento da 

evolução política e militar da região. A ONU agiu de forma ambígua no conflito: Kofi Annan, 

então Secretário-Geral das Nações Unidas (SGNU), ao considerar o conflito em Darfur como 

a pior crise humanitária daquela época, enviou um monitor, a fim de que verificasse quais 

eram as reais condições do Sudão, e, possivelmente, intermediasse uma negociação, 

chamando, assim, a atenção da opinião pública. Além disso, os EUA buscaram atuar em prol 

da população civil de Darfur, concedendo milhões de dólares em ajuda humanitária, todavia, 

não detinham muitos instrumentos de pressão para impedir que o governo sudanês 

continuasse com o morticínio, uma vez que o Sudão não necessitava do mercado norte-

americano para vender seus produtos, principalmente petróleo.  
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Nas relações internacionais pós-coloniais há um conceito chamado responsability to 

protect (responsabilidade de proteger), que se refere, basicamente, à ingerência da 

comunidade internacional, através da intervenção humanitária, em situações de conflito em 

que os próprios Estados são incapazes de garantir os Direitos Humanos da sua população ou 

de parte dela. O tema das intervenções humanitárias é abordado pelo Direito Internacional 

Humanitário (DIH), que, no seu sentido amplo, é o conjunto de direitos protetores da pessoa 

humana, em situações de conflito, e, ao lado dos Direitos Humanos, constitui-se como um 

mecanismo de amparo do indivíduo. 

Muitos estudiosos do tema afirmam que a crise humanitária da região de Darfur, 

iniciada dez anos após os conflitos em Ruanda, colocaram as intervenções humanitárias em 

xeque. Durante o genocídio em Ruanda, a comunidade internacional, praticamente, ficou 

estagnada perante os massacres. Após esses acontecimentos, prometeu que outro genocídio 

nunca mais ocorreria, e que era necessário que se tomasse consciência da necessidade de 

intervenção; todavia, não foi isso que aconteceu no Sudão. Isso pode ser observado ao 

considerar-se o art. 2º da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio da 

Organização das Nações Unidas, assinada em Paris aos 9 de dezembro de 1948, o qual 

entende que “Genocídio” é qualquer ato cometido com a intenção de destruir, no todo ou 

parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. 

Diante do exposto, cabe expor o problema de pesquisa, os objetivos e a justificativa do 

presente trabalho. 

 

1.1  Problema de pesquisa  

 

Por que a comunidade internacional interferiu de maneira distinta nos casos de 

genocídio ocorridos em Ruanda, em 1994, e no Sudão, entre 2003 e 2011? 

 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral verificar como foi a atuação da 

comunidade internacional, principalmente da ONU e das principais potências mundiais, 

especialmente as que compõem o CSNU, nos casos de genocídio em Ruanda e no Sudão. 
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1.2.2  Objetivos Específicos 

 

(a) Apresentar o Pós-Colonialismo, que servirá como marco teórico do trabalho, 

destacando suas principais premissas relevantes para a resposta do problema de 

pesquisa proposto; 

(b) Definir as noções de genocídio e intervenção humanitária, relacionando-as ao 

discurso da responsabilidade de proteger; 

(c) Caracterizar, historicamente, os conflitos em Ruanda e no Sudão; 

(d) Identificar como foi a ação da comunidade internacional, principalmente da ONU 

e das principais potências mundiais, em Ruanda e no Sudão;  

(e) Analisar, por meio da Teoria Pós-Colonialista, os motivos que levaram a 

comunidade internacional a atuar de modo distinto nos casos de genocídio em 

Ruanda e no Sudão. 

  

1.3  Justificativa 

 

Justifica-se a escolha desse tema, uma vez que a nova África, pós-colonialista e 

independente, enfrenta grandes desafios desde o início do seu processo de descolonização: 

pobreza extrema, doenças, desertificação, desnutrição e a terrível situação de países tomados 

por conflitos regionais. As batalhas encerradas foram longas e árduas, e os conflitos correntes 

continuam, por assim dizer, custosos. As hostilidades, tanto em âmbito interno quanto 

regional e internacional, que passaram a acometer o cenário mundial após a Guerra Fria, 

fizeram com que a comunidade internacional tomasse consciência, pouco a pouco, da 

importância de conter a instabilidade e a violência nesses locais, quando o próprio governo 

não possuísse condições suficientes de resolver sozinho tais situações. A ONU tenta 

desempenhar seu papel na coordenação de todos os tipos de assistência, desde a promoção do 

desenvolvimento de instituições democráticas, ao estabelecimento da paz entre as nações em 

guerra. 

 Durante muito tempo pensou-se as Relações Internacionais como uma disciplina 

criada, exclusivamente, para estudar, pensar e compreender o Estado, todavia com o passar 

dos anos, viu-se que não eram apenas os Estados que compunham o sistema internacional. 

Organizações Internacionais Governamentais (OIGs) e Não-Governamentais (OINGs), as empresas 

transnacionais, e, principalmente, os indivíduos, passaram a ter papel de destaque, tornando-

se atores importantes do sistema internacional, capazes de influenciar na condução das 
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relações internacionais. Em consequência, esses atores tornaram-se, direta ou indiretamente, 

parte dos conflitos, tanto a pessoa humana, geralmente como vítima, quanto as Organizações 

Internacionais, como meio de mediar as hostilidades e amparar o ser humano, buscando o 

respeito universal e efetivo aos seus direitos.  

A mudança gradual quanto à concepção de intervenção humanitária, ocorrida ao longo 

dos anos, pode ser percebida durante os conflitos civis ocorridos em Ruanda e no Sudão. No 

primeiro, ONU e as grandes potências não mostraram interesse em envolverem-se no 

contencioso entre os hutus e os tutsis, e, por isso, não intercederam de forma ativa para conter 

o massacre de milhares de pessoas. Já no Sudão, embora nem todas as superpotências tenham 

se mostrado preocupadas, os EUA e a ONU, na figura do SGNU, Kofi Annan, expuseram, 

durante o conflito em Darfur, de alguma forma, sua preocupação com a constante violência. 

 Analisando pelo ângulo pós-colonial, que embasa o presente trabalho, esse 

desinteresse pelos acontecimentos de Ruanda pode ter sido decorrência, ainda, de um 

pensamento colonialista, fundamentado, também, em razões econômicas e políticas. Um 

envolvimento no conflito envolveria custos, e os países não teriam motivos para isso, posto 

que a região não se constituía em uma zona de importância econômica. Já no Sudão, havia o 

petróleo, e as potências estariam preocupadas com o rumo que os campos petrolíferos 

poderiam ter, ou seja, com quem ficariam as receitas provindas desse recurso mineral. Desse 

modo, a preocupação em dar voz aos excluídos, reconhecendo a existência do genocídio 

nesses países, estaria condicionada ao retorno político e econômico de tal atitude. Além disso, 

a crítica pós-colonial tornou-se um meio importante nas Relações Internacionais, pela qual os 

povos colonizados passaram a buscar atenção para o real significado do princípio da 

responsabilidade de proteger, especialmente o humanitarismo e a ajuda ao próximo, 

propondo, assim, que o mesmo não continue apenas como um mecanismo que, ainda hoje, 

utiliza e reforça o discurso da prática colonial.  

 O estudo do objeto da pesquisa em questão se dá em virtude da intenção desta 

pesquisadora de aprofundar seus conhecimentos no que se refere aos genocídios em Ruanda e 

no Sudão e ao papel desempenhado pela comunidade internacional durante esses conflitos. O 

interesse pelo assunto deu-se pelo fato de que, em Ruanda, milhares de pessoas foram 

brutalmente mortas, sem terem a quem pedir socorro, alguém que zelasse por seus direitos. 

Enquanto no Sudão, embora milhares de pessoas tenham sido massacradas, buscou-se uma 

intervenção humanitária, onde os agentes internacionais tentaram, de certa maneira, promover 

a paz e o respeito aos Direitos Humanos. Não há pretensão de afirmar se a postura da 

comunidade internacional e os motivos que a levaram a agir em Ruanda e no Sudão estavam 
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corretos ou não, todavia pretende-se levar à reflexão a questão – quão importante é a vida de 

um ser humano? 

 

1.4  Metodologia 

 

Este trabalho utiliza, como técnica geral de pesquisa, o método fenomenológico, que 

reflete ser a realidade construída socialmente e entendida como o compreendido, o 

interpretado e o comunicado. A realidade não é única, existem tantas quantas forem as 

interpretações e comunicações dos seres humanos. O sujeito/ator é importante no processo de 

construção do conhecimento. Como se trata de um trabalho de análise bibliográfica e 

documental, a descrição e explicação do assunto são realizadas a partir de fontes 

bibliográficas e documentais sobre o tema proposto, enfatizando artigos científicos. Além 

disso, é feito um estudo de caso comparativo, de modo a melhor compreender a atuação da 

comunidade internacional nos conflitos ocorridos em Ruanda e no Sudão. 

O trabalho começa abordando a Teoria Pós-Colonialista, que surgiu na Literatura, na 

década de 1970, e estuda os efeitos deixados pelos colonizadores na cultura dos países 

colonizados. Além disso, os autores pós-colonialistas buscam preencher as lacunas deixadas 

pelos diferentes regimes colonizadores, onde os nativos não puderam se expressar. Agora, 

num período pós-colonial, é o momento de se fazerem ouvir. Posteriormente, é tratada 

especificamente, a questão do Pós-Colonialismo nas Relações Internacionais. Para tanto, são 

usadas, como base, as ideias teóricas de Edward Said no livro Orientalismo (1990), Homi 

Bhabha em O local da cultura (1998) e Thomas Bonnici em O Pós-Colonialismo e a 

Literatura (2000). E, também, são usadas concepções do pensador francês Michel Foucault, 

citadas por Branco (2013) em Ontologia do presente, racismo e lutas de resistência, Fabrício 

e Lopes (2005) em Discurso como arma de guerra: um posicionamento ocidentalista na 

construção da alteridade e Taylor (2011) em Sacrifício rei, estado ruandês e genocídio. Essas 

obras são utilizadas com o objetivo de, a partir da Teoria Pós-Colonialista, fazer uma análise e 

crítica ao tratamento dado pela comunidade internacional aos casos de genocídio de Ruanda e 

do Sudão, e às intervenções humanitárias nesses países.   

No segundo capítulo, são tratados os assuntos da fraqueza estatal do Estado, que 

podem resultar em conflitos étnicos e casos de genocídio, como nos casos de Ruanda e do 

Sudão, que são analisados no trabalho. Além disso, é discutido o tema da responsabilidade de 

proteger do Estado e da comunidade internacional, como forma de tentar guardar seus entes, 

tendo como base os Direitos Humanos, o DIH, e, principalmente, a questão da intervenção 
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humanitária. Sobre os temas de genocídio, Direitos Humanos, DIH e intervenção humanitária, 

são tomados por base, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio 

(1948) da ONU para o primeiro tema, e a Carta das Nações Unidas (1945) e o documento 

final da Cimeira Mundial (2005) da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) baseado 

no relatório Responsability to Protect (R2P) do International Comisson Intervention and State 

Sovereignty (ICISS), de 2001, para os outros três. Esses documentos internacionais são 

utilizados para contextualizar o tratamento dado pela comunidade internacional aos assuntos 

abordados, no que se refere à ordem internacional atual. 

E, por fim, no último capítulo, para entender e aprofundar o estudo comparativo de 

caso é elaborada uma descrição histórica dos casos de genocídio de Ruanda e do Sudão, dos 

quais é feita a análise no presente trabalho. Visando dar voz ao colonizado, um dos princípios 

defendidos pelo Pós-Colonialismo, para o caso de Ruanda são utilizadas biografias, como, por 

exemplo, Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas famílias de 

Philip Gourevitch (2000) e Sobrevivi para contar: o poder da fé me salvou de um massacre 

de Immaculée Illibagiza (2008). E sobre o Sudão, é utilizado, principalmente, o artigo 

científico “Nosso Darfur, Darfur deles” a política desviante do Sudão e a nascente "limpeza 

étnica" em uma emergente anarquia Africana de Isiaka Badmus (2008).  
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2  TEORIA PÓS-COLONIALISTA 

 

O presente trabalho terá como fundamentação teórica a Teoria Pós-Colonialista, e este 

capítulo iniciará fazendo uma abordagem da mesma. A Teoria Pós-Colonialista consiste em 

um conjunto de ideias que analisa os efeitos políticos, filosóficos, artísticos e literários 

deixados pelos países colonizadores aos povos colonizados. Além disso, em um segundo 

momento, será tratada a questão do Pós-Colonialismo propriamente nas Relações 

Internacionais. 

Escolheu-se a Teoria Pós-Colonialista para dar ênfase ao processo de análise em 

contrapartida aos ideais liberais, que serão tratados no capítulo seguinte, uma vez que a 

perspectiva pós-colonial nos força a repensar as profundas limitações de uma noção liberal 

consensual e concluída de comunidade cultural. Diversos autores Pós-Colonialistas se 

propõem a ir além dos conceitos da teoria tradicional enquanto limite etnocêntrico, posto que 

a hierarquia dos conceitos ocidentais demonstra ser um gesto opressor que privilegia e 

centraliza a cultura europeia e americana, isto é, uma herança de pensamento único 

(CAVALLARI, 2014).  

 

2.1  O Pós-Colonialismo 

 

Em 1978, Edward Said, com sua obra, Orientalismo
1
, deu origem aos debates e às 

polêmicas em torno do Pós-Colonialismo
2
. Segundo sua teoria, muito contestada e discutida, 

o mundo divide-se em duas partes, a do colonizador e a do colonizado, e o próprio conceito de 

"Oriente" seria uma construção mental dos ocidentais. A partir dos anos 1980, os estudos pós-

coloniais assumem uma característica prevalentemente literária, com referência à produção 

narrativa das ex-colônias e, sobretudo, às obras escritas na língua do país colonizado. Para 

Said, é na literatura que se expressam melhor os conflitos identitários próprios do período 

pós-colonial (NEVES, 2009). 

Conforme Said (1990), o seu investimento pessoal no estudo pós-colonial, mais 

precisamente sobre a questão daquilo que chama de orientalismo, deriva do fato de ser um 

"oriental" e uma criança que cresceu em duas colônias britânicas, na Palestina e no Egito. 

Toda sua educação, nessas colônias e nos EUA, foi ocidental, no entanto, aquela profunda 

                                                           
1
  Neste trabalho, será utilizada a edição de 1990, traduzida para o português. 

2
 Esse termo pode ser substituído por outro, Teoria Pós-Colonialista ou Crítica Pós-Colonialista – e assim, 

eventualmente, o será no texto. 
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primeira impressão sobre aquele Oriente permaneceu em sua vida. O seu estudo sobre 

orientalismo foi uma tentativa de inventariar em sua vida a cultura oriental, os traços da 

mesma, que durante anos foi dominada pela cultura ocidental. Segundo o autor (1990), 

durante seus estudos pós-coloniais tentou ser o mais racional possível, mantendo uma 

consciência crítica, além de empregar os instrumentos de pesquisa histórica, humanística e 

cultural. Todavia, mesmo recebendo influência do Ocidente, jamais deixou de dar importância 

ao “seu envolvimento pessoal de ter sido constituído como ‘um oriental’" (p. 37). 

 

O orientalismo de que fala Said caracteriza uma maneira particular de percepção da 

história moderna e que tem como ponto de partida o estabelecimento a priori de 

uma distinção binária entre o Ocidente e o Oriente, entendendo-se que cabe àquela 

parte que se auto-representa como Ocidente a tarefa de definir o que se entende por 

Oriente. O orientalismo constitui, assim, uma maneira de apreender o mundo, ao 

mesmo tempo que se consolida, historicamente, a partir da produção de 

conhecimentos pautados por aquela distinção binária original (COSTA, 2006b, p. 

85).  
 

Segundo Bhabha (1998), o orientalismo pode ser discutido e analisado como uma 

instituição organizada pelo Ocidente para negociar, dominar, governar, reestruturar, e acima 

de tudo, ter autoridade. Assim, o Oriente pode ser considerado como uma relação de poder, de 

dominação, de graus variados de uma complexa hegemonia ocidental, que daria origem a uma 

comunidade cultural única
3

. Europeus, e depois americanos, agiram com indisfarçadas 

fundamentações teóricas, políticas, econômicas e militares sobre o Oriente, com o objetivo de 

transformá-lo em um lugar variado e complicado. Portanto, o orientalismo, além de ser uma 

distribuição de consciência geopolítica em textos estéticos, eruditosos, sociológicos, 

históricos e de uma elaboração de distinção geográfica básica (o mundo é feito de duas 

metades, o Ocidente e o Oriente), envolve também uma série de interesses políticos, 

intelectuais, morais e culturais, de controlar, manipular e até incorporar o espaço.  

Consta em Bonnici (2000), que quando passou-se a reparar que 185 nações 

independentes
4
, das 193 existentes, integravam a ONU, começou-se também a questionar a 

validade dos termos colonialismo e pós-colonialismo. No período pós-guerra, especialmente 

nas décadas de 1960 e 1970, parecia que o colonialismo se tornara algo do passado e que os 

povos e as nações independentes haviam encontrado o caminho para o desenvolvimento 

político. Da mesma forma poderia se dizer da literatura, uma vez que os povos independentes 

estariam livres das manipulações coloniais que os desagradavam e teriam posição estética 

                                                           
3
 Comunidade pode ser entendida como um grupo local, de tamanho variado e integrado por pessoas que ocupam 

um território geograficamente definido e estão ligados por uma mesma herança cultural e histórica. 
4
 Atualmente, a ONU é composta por 193 Estados Membros (ONUBR, [online]). 
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própria. Essa emancipação possibilitaria que as ex-colônias mostrassem, à sua maneira, seus 

ideais, seu modo de ver e pensar a sua realidade, a sua própria cultura. No entanto, sabe-se 

que as raízes do colonialismo são muito mais profundas e extensas, e, portanto, o 

desenvolvimento da literatura dos povos colonizados deu-se como imitação servil dos padrões 

europeus – e o mesmo viria a acontecer com aspectos culturais, sociais, econômicos e 

políticos desses povos.  

O Pós-Colonialismo pode ser considerado, portanto, como o estudo dos efeitos que as 

nações colonizadoras deixaram na cultura dos países colonizados. Entre diversos aspectos, são 

analisados campos como política, filosofia e artes, com ênfase em teoria literária. Nesta, 

segundo Ashcroft, Griffiths e Tiffin (2002), autores tradicionais usam o termo “colonial” para 

descrever o período pré-independência e o termo “pós-colonial” para assinalar o período após 

a emancipação política, em que cada país colonizado buscou usar sua própria forma de 

escrita. Embora não haja consenso sobre o que exatamente é o termo pós-colonial, o mesmo é 

utilizado para descrever a cultura influenciada pelo processo imperial desde os primórdios da 

colonização até os dias atuais. A ideia de uma Teoria Literária Pós-Colonialista teria surgido 

da incapacidade das teorias europeias de combinar adequadamente as complexidades e 

variedades culturais provenientes da escrita pós-colonial. 

 Consta em Costa (2006b), como já exposto, que a perspectiva pós-colonial teve início 

no final da década de 1970 e início da década de 1980, na Literatura, a partir de autores 

qualificados como intelectuais da diáspora negra ou migratória, oriundos principalmente de 

países pobres, e que, atualmente, viveriam na Europa ocidental e EUA. Nessa linha, conforme 

Neves (2009), o campo de estudos Pós-Coloniais começou a ter destaque, efetivamente, a 

partir de 1970. The Palm-Wine Drinkard
5
, livro do nigeriano Amos Tutuola, publicado em 

1952, é considerado o primeiro romance pós-colonial. Todavia, pode-se datar a introdução 

dos estudos pós-coloniais na Academia ocidental, e sua disseminação para outras áreas do 

conhecimento, justamente a partir do livro Orientalismo de Said. 

Bhabha (1998) afirma que as perspectivas pós-coloniais surgiram do testemunho 

colonial dos países do Terceiro Mundo e dos discursos das minorias dentro das divisões 

geopolíticas de Leste e Oeste, Norte e Sul. A crítica pós-colonial é testemunha das forças 

desiguais e irregulares de representação cultural envolvidas na competição pela autoridade 

política e social dentro da ordem do mundo moderno. Essas eventualidades são 

                                                           
5
 O bebedor de vinho de palmeira, tradução em português de The Palm-Wine Drinkard, é tratado como um 

romance inovador e marco do início da modernidade na literatura africana. Nessa história, a personagem 

principal lança-se em uma busca heroica à procura do homem que lhe serviria vinho de palmeira, e isso a leva a 

uma série de aventuras envolvendo seres da mitologia africana (FORD, 1999). 
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fundamentadas na necessidade histórica de elaborar estratégias legitimadoras de emancipação 

e encerrar outros problemas sociais. Tal perspectiva justifica, de certo modo, a relevância que 

os estudos pós-coloniais passam a ter em áreas do conhecimento ligadas à sociedade e às 

humanas. 

Pode-se considerar três vertentes da Teoria Pós-Colonial: a primeira, considerada 

clássica, é composta por autores como Franz Fanon, psicanalista, negro africano; Aimé 

Césaire, poeta e também negro africano; e Albert Memmi, professor tunisiano de origem 

judaica. Esses três, cujas publicações surgiram na década de 1960, foram os pioneiros em dar 

voz ao povo colonizado. Por segundo, vem o Grupo de Estudos Subalternos Sul Asiáticos, 

cujo destaque vai para os autores indianos Gayatri Spivak, Edward Said e Hommi Bhabha. E 

por fim, a terceira corrente, que retoma aos autores pioneiros, Fanon, Cesáire e Memmi, é o 

coletivo Modernidade/Colonialidade, cujas principais contribuições são a inserção da 

narrativa latino-americana como fundacional do colonialismo (CAVALLARI, 2014). 

Especialmente ao segundo e ao terceiro grupo, cabe lugar diferenciado na disciplina de 

Relações Internacionais. 

 

2.2  O Pós-Colonialismo nas Relações Internacionais 

 

Consta em Nogueira e Messari (2005), que o Pós-Colonialismo passou a representar 

uma nova contribuição à disciplina de Relações Internacionais, vindo originalmente da 

Literatura, e posteriormente passando a existir em várias disciplinas das ciências humanas e 

sociais. O estabelecimento de novos atores nas Relações Internacionais, que aparentemente 

tinham as mesmas condições de soberania que os Estados, mas que, na verdade, apresentavam 

grande carência em sua organização e desempenho, passou a representar um problema nas 

relações entre colonizadores e colonizados. As relações entre ex-colônias e ex-metrópoles 

impuseram novos desafios para as Relações Internacionais, uma disciplina que, até então, 

estava ancorada na distinção entre o interno e o externo, o doméstico e o internacional. Dessa 

forma, pode-se considerar os estudos pós-coloniais como estudos de fronteiras: entre 

disciplinas; entre grupos nacionais e étnicos; entre incluídos e excluídos. 

Cavallari (2014), na mesma linha, afirma que o pensamento pós-colonial iniciou seus 

debates na Literatura e nos estudos culturais, ganhando destaque também nas áreas de 

Sociologia e História. Embora os estudos pós-coloniais tenham sido adotados em diversas 

ciências sociais e humanas, a disciplina de Relações Internacionais tem se mostrado resistente 

a essa nova abordagem, ainda que as consequências do colonialismo constituam alguns dos 
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maiores desafios da contemporaneidade. Talvez porque, conforme Bhabha (1998), o Pós-

Colonialismo abandonou as tradições de sociologia do subdesenvolvimento ou a Teoria da 

Dependência
6
. Como modo de análise, tentou revisar aquelas pedagogias nacionalistas ou 

nativistas que estabelecem a relação do Terceiro Mundo com o Primeiro Mundo em uma 

estrutura binária de oposição. A prerrogativa pós-colonial consiste na reinterpretação e 

reescrita das formas e efeitos de uma consciência colonial mais antiga, a partir da experiência 

posterior de deslocamento cultural que marca as histórias mais recentes, pós-guerra, da 

metrópole ocidental.  

Segundo Tickner e Waever (2009), citados por Luciano (2013), no campo das 

Relações Internacionais, o pensamento pós-colonialista tem contribuído para se deixar de 

falar nas lógicas Leste-Oeste (Ocidente x Oriente), para se aprofundar nas relações Norte-Sul, 

ou até mesmo Sul-Sul, com o aumento de interdependência entre os países emergentes e com 

seu entorno. Entender como se pensar a partir do Sul e não do Ocidente é considerado, pelos 

autores (2009), um dos primeiros passos para se compreender como as Relações 

Internacionais podem ser pensadas de fora e além do que é considerado o epicentro do 

pensamento. 

Conforme Castro (2007), os teóricos pós-coloniais objetivam desvelar as relações de 

poder, trazer à tona os meios pelos quais os dominadores tentaram criar uma relação pacífica 

ilusória para não gerar maior resistência dos colonizados. Os autores pós-coloniais buscam 

preencher as lacunas que foram deixadas durante os diferentes regimes colonizadores. Se 

durante o período colonial os nativos não puderam se expressar, contar a história a partir de 

sua perspectiva, em suas próprias línguas, e tiveram de se submeter ao domínio das 

metrópoles, agora, num período pós-colonial, é o momento de se fazerem ouvir. Após o 

período da colonização, os diferentes povos oprimidos pelo colonizador passaram a contar a 

história do seu ponto de vista, mostrar ao mundo os abusos dos quais foram vítimas, assim 

como reconhecer o que de valor foi deixado pelo colonizador. 

A Crítica Pós-Colonialista se preocupa com a preservação da documentação da 

literatura produzida pelos povos orientais, considerados como “selvagens”, “primitivos” e 

                                                           
6
 Sociologia do subdesenvolvimento trata da situação e condição em que um país se apresenta, isto é, a 

dependência econômica externa, as grandes desigualdades sociais e as precárias condições de vida. E a Teoria da 

Dependência é uma formulação teórica, que surgiu na América Latina, no fim da década de 1960 e início de 

1970, e consiste em uma crítica aos processos de reprodução do subdesenvolvimento na periferia do capitalismo 

mundial. 
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“incultos” pelo imperialismo
7
; com a recuperação das fontes alternativas da força cultural de 

povos colonizados; com o reconhecimento das distorções produzidas pelo imperialismo e 

mantidas pelo sistema capitalista atual. Há um engajamento no crítico, posto que a 

preocupação pós-colonial deve girar em torno da criação de um contexto favorável aos 

marginalizados e aos oprimidos, para a recuperação da sua história, da sua voz e para a 

abertura das discussões acadêmicas para todos (BONNICI, 2000). 

Para Costa (2006b), a abordagem pós-colonial teoriza que toda enunciação vem de 

algum lugar, e critica o processo de produção do conhecimento científico, uma vez que, ao 

privilegiar modelos e conteúdos próprios ao que se definiu como cultura nacional nos países 

europeus, reproduziria, assim, a lógica da relação colonial. As experiências de minorias 

sociais e os processos de transformação ocorridos nas sociedades não-ocidentais continuariam 

sendo tratados, pelos teóricos tradicionais, a partir de suas relações de funcionalidade, 

semelhança ou divergência com o que se denominou de centro. Dessa forma, o prefixo "pós", 

na expressão “pós-colonial”, não se refere somente ao "depois" no sentido cronológico linear, 

mas trata-se de uma operação de reconfiguração do campo discursivo. E o termo “colonial” 

vai além do colonialismo e refere-se a situações de opressão diversas, definidas a partir de 

fronteiras étnicas, de gênero ou raciais. Considerando essas questões, seria difícil delimitar o 

campo teórico preciso no qual se inserem os estudos pós-coloniais, talvez não fosse nem uma 

tarefa concretizável, uma vez que esses estudos buscam precisamente explorar as fronteiras, 

produzir uma reflexão para além da teoria.  

Neves (2009), por sua vez, considera que os estudos pós-coloniais têm um objeto de 

investigação bem claro: querem estudar os confrontos entre culturas que estão em uma relação 

de subordinação, ou seja, estudar a marginalidade colonial, considerada segundo uma 

perspectiva espacial, política e cultural. Deste último ponto de vista, parte um novo conceito 

de cultura e novos paradigmas da realidade. Os conceitos de classe e gênero deixam lugar ao 

conceito de "sujeito", com as suas identidades sociais, políticas, sexuais e ideológicas. Cai o 

conceito de nação e de identidade nacional pura, deixando lugar a uma identidade híbrida e 

mestiça. As "grandes narrativas" são substituídas pela história das migrações pós-coloniais e 

dos deslocamentos culturais e políticos que caracterizam a nossa atualidade. Os "esquecidos" 

deixaram de ser subordinados e passaram a buscar seus direitos, contando suas histórias de 

marginalidade e de esquecimento. Ou seja, devemos entender “os estudos pós-coloniais como 

                                                           
7
 Imperialismo pode ser entendido como a política de expansão e domínio territorial, cultural, político e 

econômico de uma nação sobre outras, durante os séculos XV a XIX, pela qual a colonização de vastas áreas e 

povos nos continentes americano, africano e asiático foi possível.  
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um meio de aprender com a experiência de colonização em vez de apontar vítimas e algozes” 

(CASTRO, 2007, p. 70). 

Gieben e Hall (1993) propõem que o termo Ocidente, referenciado por eles como 

West, representa ideias muitas complexas, uma vez que não significa somente questões 

geográficas e de localização, mas também refere-se a um tipo de sociedade industrializada, 

urbanizada, capitalista e moderna, ou seja, com um nível de desenvolvimento superior, que 

surgiu, aproximadamente, no século XVI. O termo apareceu pela primeira vez na Europa 

ocidental, entretanto o Ocidente não pode ser considerado somente na Europa, e nem toda 

Europa está inserida nele. Através do processo de expansão colonial, o Ocidente passou a se 

relacionar com as sociedades não-ocidentais, identificadas pelos autores como Rest, “o resto”. 

A partir da formação de dircursos, a Europa começou a descrever e representar a diferença 

entre si e os outros, e assim, o discurso passou a ser a maneira particular de representar o 

Ocidente, o resto das relações entre eles, isto é, a polaridade West/Rest. 

Conforme Costa (2006a), o Oriente do orientalismo, ao mesmo tempo em que remete 

a um lugar geográfico, expressa, propriamente, uma fronteira cultural e definidora, no sentido 

de um nós e um eles, no interior de uma relação que produz e reproduz o outro como inferior. 

A “desconstrução” da polaridade West/Rest (Ocidente x resto do mundo) constitui o termo 

comum que une os diferentes autores identificados com o Pós-Colonialismo. Essa 

desconstrução da polaridade West/Rest se constituiu no âmbito das relações coloniais, mas, na 

verdade, perpetuou-se depois que o colonialismo foi extinto, como forma de orientar a 

produção do conhecimento e a intervenção política. Essa tentativa de desconstruir os 

binarismos coloniais percorreu caminhos diversos, mas praticamente todos desfizeram a 

expectativa de uma perspectiva epistemológica nova, que daria “voz” aos “pós”– colonizados. 

Costa (2006b) afirma que a polaridade West/Rest encontra-se também na base da 

narrativa histórica adotada pelas Ciências Sociais modernas. Trata-se de uma grande narrativa 

centrada no Estado-nação ocidental e que reduz a história moderna a uma ocidentalização 

gradual e heroica do mundo, sem considerar que, desde a expansão colonial, no século XVI, 

diferentes temporalidades e historicidades foram irreversível e violentamente juntadas. O que 

é diverso no "resto do mundo" passa a ser interpretado como algo ainda não existente, uma 

falta a ser compensada por meio da intervenção social cabível em cada contexto e em cada 

época histórica, tal como a dominação colonial, ajuda ao desenvolvimento, intervenção 

humanitária etc. 

Segundo Bonnici (2000), o encontro entre o poder colonial e as sociedades tribais foi –

e permanece – trágico. Todavia, quando as sucessivas invasões ocorreram e o poder colonial 
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chegou para ficar, as opiniões dos nativos tenderam a se dividir. Alguns consideraram a 

invasão como uma excelente oportunidade: embora as humilhações fossem profundas, a 

tecnologia e a educação trazidas pelo poder colonial e introduzidas na mentalidade do povo 

foram um benefício para compensar os sofrimentos anteriores. Outros foram radicalmente 

contra: o desenvolvimento do país, a ideia de democracia e educação se tornariam viciados 

por uma ideologia colonial persistente.  

Nesse sentido, talvez uma das características mais angustiantes dos séculos XX e XXI 

seja a existência de um grande número de refugiados, pessoas deslocadas e exiladas, uma 

consequência dos grandes conflitos pós-coloniais e imperialistas. Quando tudo parece voltar 

ao normal, entretanto, muitos ainda se encontram sem casa e sem pátria. Essas pessoas se 

encontram em meio ao império e um novo Estado, e sua condição representa as tensões, a 

falta de resolução e as contradições nos territórios que foram marcados pelo colonialismo 

(BONNICI, 2000). 

O movimento pós-colonial se define também por meio de uma crítica à análise pós-

moderna, posto que, para os autores pós-colonialistas, a Teoria Pós-Moderna tem como uma 

de suas características a perspectiva de se referir de maneira exclusiva e auto-referenciar o 

Ocidente, privando os outros de terem sua própria narrativa. “Para os Pós-Modernos, toda 

verdade é a afirmação de uma posição de poder e reflete estruturas de dominação, que 

pretendem, por meio do discurso científico, apresentarem-se como neutras e naturais” 

(NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 188). Os pensadores pós-modernos são caracterizados 

pela desconfiança e descrença na possibilidade de reformar o projeto iluminista e recuperar 

seu compromisso com a autonomia e a liberdade humana. Tal ceticismo se baseia na 

convicção de que o homem não pode separar a razão das relações de poder, e, portanto, sendo 

o sujeito autônomo e racional, é também capaz de orientar sua ação livremente segundo seus 

interesses (NOGUEIRA; MESSARI, 2005).  

A prática da intervenção, segundo os pós-modernos, é essencial para redefinir e 

reafirmar o significado da soberania na política mundial, uma vez que, ao intervir, o Estado 

hegemônico, ou a comunidade internacional, não estão querendo transgredir as fronteiras, mas 

sim reconstruir e reconstituir a soberania em bases legítimas e duradouras. Isso só se torna 

possível por meio de práticas de simulação, da mobilização de discursos e símbolos que 

produzam significados, representações da realidade. Entretanto, o Pós-Modernismo é tão 

preocupado com a prática de representação e significado que acaba negligenciando as 

experiências físicas, como o sofrimento oriundo da guerra. Daí vem à crítica pós-colonial, isto 

é, o Pós-Modernismo não oferece alternativas concretas, e, por isso, impossibilita a ação 
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política. Assim, tal teoria não impulsiona mudanças nem provoca transformações por medo de 

apresentar alternativas soberanas, que venham a substituir o próprio Estado (NOGUEIRA; 

MESSARI, 2005). 

De todo modo, o Pós-Modernismo serve também às explicações Pós-Coloniais. 

Segundo Castro (2012), a escola pós-colonial engloba a perspectiva crítica das partes não tão 

bem representadas pelos holofotes da academia do eixo americano-europeu das Relações 

Internacionais. Tradicionalmente, na disciplina, são os vitoriosos que exprimem suas vozes de 

correção e justiça, sendo eles os responsáveis por sua lógica de conquista e glorificação de 

seus legados. Nesse sentido, o Ocidente hegemônico buscou formas de catequizar os 

discursos dos povos colonizados por meio de um período histórico de conquistas, de 

imperialismo e de exploração. 

Conforme Fabrício e Lopes (2005), a rápida circulação dos discursos na atualidade a 

partir da tecnologia e da informação exerce um papel fundamental na construção de 

significados do que é certo ou errado, de quem somos, de nossas ações e até da legitimidade 

de uma guerra. A teorização pós-colonial se insere no sentido de que é necessário repensar 

alguns significados construídos sobre a diferença, que eram parte do mundo colonial, em seu 

desejo de ocidentalizar ou levar a modernidade ao mundo não-europeu, e que hoje deveriam 

ser superados.  

Nesse sentido, Fabrício e Lopes (2005), citam Foucault (1996), pensador intelectual 

francês, teórico da Sociologia, usado como base por autores do Pós-Modernismo e também 

pós-colonialistas, e que entende serem os discursos produzidos em contextos históricos 

específicos, ao mesmo tempo em que produzem fenômenos sociais. Para entender o mundo 

social, faz-se necessário explorar o território das atividades linguageiras que o produz. 

Foucault (1996), citado por Fabrício e Lopes (2005), em seu conceito de “biopoder”, 

argumenta que a vida em si tornou-se objeto de poder. Em sua genealogia do poder, o 

pensador se debruça sobre a investigação das relações entre guerra e poder, levando a refletir 

sobre a constituição, no Ocidente, de uma associação política entre a morte e a vida, isto é, a 

manutenção da morte como fenômeno possível e desejável no interior de uma política de vida. 

A fim de explicar esse paradoxo, o exercício da função da morte em um sistema político 

centrado em um biopoder, Foucault (1996), ainda citado pelos autores acima (2005), utiliza-se 

da noção de racismo como mecanismo fundamental de poder dos Estados Modernos. Se fazer 

viver passou a ser a função principal do Estado, então cabe a ele decidir o que deve viver e o 

que deve morrer. O racismo, que tem por função qualificar, hierarquizar e discriminar os 

grupos humanos em bons e maus ou superiores e inferiores passou, a ser condição 
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indispensável de aceitabilidade do exercício do direito de eliminação da vida. O racismo 

moderno, compreendido como técnica de poder, pode, ser uma forma de entender 

movimentos de genocídio, cuja ação inclui não só a destruição do adversário político, como 

também a destruição da raça adversa e a regeneração e purificação da própria raça 

(FABRÍCIO; LOPES, 2005). 

Nessa linha, para Branco (2013), um dos fenômenos políticos fundamentais do século 

XIX foi que o Estado passou a cuidar da vida da sua população, o que consiste em uma 

tendência que conduz ao que se poderia chamar, segundo Foucault (1996) citado pelo autor 

(2013), como estatização do biológico. Tal estatização do biológico substitui o privilégio 

antigo soberano de “´fazer morrer e deixar viver´, fundando um outro tipo de direito, ´o poder 

de fazer viver e deixar morrer´” (BRANCO, 2013, p. 85). A biopolítica trata da população, e 

tem no povo, enquanto objeto biológico passível de intervenção política e governamental, um 

eixo de intervenção e observação de extrema importância.  

Foucault (1996), citado por Branco (2013), alerta para o paradoxo da biopolítica e do 

biopoder: apesar de ambos terem sidos fundados e fortalecidos pela crença de que trabalham 

em nome da vida, o que pode se notar, ao mesmo tempo, é que eles atuam em favor da morte, 

produzindo ou gerenciando modos de se produzir a morte em larga escala. Foi a emergência 

do biopoder que tornou possível a entrada do racismo nos mecanismos do Estado. Esse tipo 

de racismo consiste no modo pelo qual, no âmbito da vida que o poder tomou sob sua gestão, 

introduz-se uma separação entre o que deve viver e o que deve morrer. A distinção das raças e 

sua qualificação, umas como boas e outras más/inferiores, tornou-se um modo de fragmentar 

o biológico que o poder tomou a seu cargo, produzindo um desequilíbrio entre grupos que 

constituem a população. Uma das funções do racismo seria justificar a eliminação do outro, 

em nome do bem-estar comum ou do interesse geral da população: “quanto mais espécies 

inferiores tendam a desaparecer, quanto mais indivíduos anormais sejam eliminados, menos 

degenerados existirão na espécie... e isso fará a vida mais sadia e mais pura” (BRANCO, 

2013, p. 87). 

 

Foucault descreve o desenvolvimento do “biopoder” como uma técnica de poder que 

se aplica globalmente à população; uma biopolítica da espécie humana, um poder 

essencialmente normalizador
8
, que se integra à tecnologia política do corpo e tem 

como alvo a população (MAGALHÃES, 2013, p. 24). 

                                                           
8
  O poder sobre as populações, “biopoder”, têm na base do seu funcionamento mecanismos de normalização, 

que permitem estabelecer uma distinção entre os indivíduos, de forma a qualificá-los, medi-los, hierarquizá-los, 

tendo em conta o estabelecimento de uma norma comum. O poder normalizador, nas sociedades 

contemporâneas, não é exercido apenas por uma instituição, mas por uma série de instituições e agentes que 

exercem o controle, a vigilância e a correção dos indivíduos (MARQUES, 2004). 
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Dessa maneira, constrói-se um discurso monista, patrimonialista e preservacionista 

garantindo o direito, a uma raça "verdadeira", de eliminação de "sub-produtos". Tal lógica é 

utilizada para legitimar a violência, o recurso ao uso da força armada e a destruição do outro 

(FABRÍCIO; LOPES, 2005). 

Taylor (2011), por sua vez, também trata da noção de poder na obra de Foucault 

(1977), para quem não existe sujeito individual construído na ausência de poder, assim como 

não há instituições sociais, nem construções culturais, que não tenham as marcas de 

confrontos históricos pelo poder. O poder estaria em toda parte, e a história seria a crônica da 

luta pelo poder entre indivíduos e grupos, muitas vezes traduzida em violência da parte do 

próprio Estado.  

  Quando a violência é conduzida pelo Estado, não se medem esforços para legitimá-la 

de acordo com as concepções morais locais, que estão em harmonia com os códigos culturais 

implícitos. A violência organizada pelo Estado é institucionalizada e sustentada por ideologias 

que justificam atos destrutivos como necessários à manutenção do bem-estar coletivo, isto é, o 

domínio da linguagem, do discurso e da narrativa. A violência tem efeitos físicos e 

psicológicos muito reais sobre as pessoas contra as quais é aplicada, como sofrimento, dor, 

ferimentos e morte (TAYLOR, 2011).  

 Conforme Correa (2011), nas sociedades pós-coloniais, geralmente compostas por 

vários grupos étnicos, a história nacional pode divergir da memória de cada grupo étnico ou 

de cada geração. Um acontecimento pode ser revestido de múltiplos sentidos. Em casos de 

violência, institucionalizada ou não, na forma de genocídio, a experiência é registrada na 

memória dos sobreviventes. Pela história ou pela tradição oral, as novas gerações são 

inteiradas do acontecido, mas também pela leitura simbólica de certas paisagens ou pelas 

comemorações, ou ainda pela visita a lugares de memória como um cemitério. Reescrever a 

história de um genocídio favorece uma abordagem do acontecimento passado como 

emergência, inscrito dentro de um esquema compreensivo, em uma construção narrativa. A 

memória de um genocídio pode servir às minorias étnicas para reivindicar melhor visibilidade 

num contexto pós-colonial.  

Para Cavallari (2014), embora a Teoria Pós-Colonialista enfrente alguma resistência 

nas Relações Internacionais, a mesma faz uma importante contribuição: apresenta uma nova 

forma de entender as próprias relações internacionais atuais a partir de uma ótica crítica e que 

foge das teorias tradicionais. O Pós-Colonialismo afirma que a lógica colonial segue presente 

nas relações entre os Estados-nação, apenas formalmente independentes, uma vez que as 
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relações que permeavam a ordem internacional tanto na primeira fase colonial, imperialismo 

dos séculos XV e XVI, quanto no neocolonialismo
9
 dos séculos XIX e XX, continuam 

presentes na ordem mundial atual. Além disso, ao problematizar o lócus do fazer científico e 

sua relação com o produzido, ou seja, o local onde e por quem essa produção científica é 

elaborada, o Pós-Colonialismo faz uma crítica à disciplina, que é significativamente 

europeizada e americanizada (CAVALLARI, 2014). De todo modo, pode-se considerar que a 

produção teórica da disciplina é, ainda, quase que exclusivamente norte-americana e europeia, 

e consequentemente, reproduz, principalmente, os fatos, ideias e pensamentos que as 

favorece. 

O exemplo africano sobre o que seria um pensamento africanizado em relações 

internacionais dá margem à apresentação da relação dos problemas e preocupações desse 

continente com o estudo da disciplina. Segundo Ofuho (2009), citado por Luciano (2013) as 

teorias tradicionais seriam inapropriadas para se estudar o continente africano, uma vez que 

um olhar meramente ocidental para o continente não somente seria errôneo, mas também 

míope. As preocupações africanas são totalmente distintas das problemáticas apresentadas 

pelas teorias ocidentais. Os africanos estariam mais interessados em estudar temas diferentes 

de Relações Internacionais, associados à sua realidade, isto é, os problemas sociais, políticos e 

econômicos que acometem a sua vida, sugerindo assim, um novo olhar para os mesmos. 

Assuntos sobre o seu país, a sua população, a pobreza, a fome, os refugiados, as migrações, os 

conflitos étnicos e sociais, a ajuda e a ingerência internacional, o desenvolvimento, os seus 

governos autoritários etc.; temáticas essas pouco discutidas pelas Academias anglo-

americanas. Muitas dessas questões são consequências do modo como os governos dessas 

nações africanas conduzem as suas políticas; de modo que tal fraqueza do Estado impede que 

o mesmo desempenhe suas responsabilidades e supra as necessidades básicas de seus 

cidadãos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Neocolonialismo pode ser entendido como o processo de dominação política e econômica estabelecido pelas 

potências capitalistas ao longo do século XIX e início do século XX, principalmente nos países da África e Ásia. 
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3 A FRAQUEZA ESTATAL E A RESPONSABILIDADE DE PROTEGER 

   

  Nesse capítulo serão abordadas as questões da fraqueza estatal dos Estados ex-

colonizados e, agora independentes, e da responsabilidade de proteger dos mesmos e da 

comunidade internacional, a partir de uma ótica tradicional liberalizante e idealista. Para os 

teóricos liberais, o direito e as instituições internacionais são tidos como formas eficientes e 

legítimas de assegurar a resolução de conflitos sem o uso da força – e com o uso dela, quando 

necessário. Nesse viés, o Pós-Colonialismo critica tais conceitos fundamentais dessas teorias 

tradicionais, e dessa forma, servirá como base para a análise da atuação da comunidade 

internacional nos casos de genocídio, que serão tratados posteriormente.  

O capítulo inicia tratando especificamente da questão dos conflitos étnicos, que 

ocorrem principalmente entre grupos nacionais, muitas vezes, de ex-colônias, cuja diversidade 

cultural, étnica e racial pode levar à intolerância e desencadear sérios e graves problemas 

sociais, tais como um genocídio. Tentando atenuar esses conflitos, quando civis estão 

envolvidos nele, surge o tema dos Direitos Humanos, do Direito Humanitário e da 

intervenção humanitária internacional, que serão levantados nos demais subcapítulos. Nesse 

sentido, para o Pós-Colonialismo, esses civis, até então considerados pessoas esquecidas e 

excluídas pela comunidade internacional, buscam ter voz para contar ao mundo sobre as 

situações a que estiveram subordinados, e assim encontrar, nessas categorias discursivas, a 

notoriedade e o respeito aos seus direitos – ainda que nem sempre elas tragam tais garantias, 

esbarrando em questões burocráticas, políticas e de interesse econômico dos países 

diretamente envolvidos.  

 

3. 1  Conflitos Étnicos e Genocídio 

 

Segundo Nye (2009), os conflitos entre grupos étnicos são chamados de guerras 

étnicas, nas quais os beligerantes se definem a partir de fundamentos culturais, tais como 

tradições e língua. A maioria das guerras étnicas desencadeiam-se onde os mecanismos 

estabelecidos para controlar os conflitos se deterioram. A incapacidade dos governos de 

mediar o conflito aconteceu, muitas vezes, logo após a decadência dos impérios, 

especialmente a partir da segunda metade do século XX, de modo que esses “Estados 

falidos"
10

 nunca tiveram um governo forte ou foram prejudicados por questões econômicas, 
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  Os Estados falidos são considerados como unidades políticas reconhecidas na ordem internacional, porém nas 

quais as instituições estão ausentes, foram destruídas, ainda que temporariamente, ou nunca existiram. O vácuo 
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perda de legitimidade ou intervenção externa. Desde o início dos tempos, os seres humanos 

passaram a se diferenciar em grupos, e muitas vezes, isso é acompanhado pelo ódio e 

preconceito. Símbolos e mitos étnicos criam divisões; as rivalidades econômicas e o 

enfraquecimento estatal criam medos quanto à sobrevivência do grupo.  

Conforme Cravino (2011), o processo de globalização, nas suas dimensões 

socioeconômicas, contribuiu para reforçar a fragilidade das funções reguladoras do Estado e 

sua capacidade de fornecer bens públicos. Dessa forma, os Estados pós-coloniais foram 

obrigados, num curto período de tempo e de acordo com os padrões internacionais, a se 

constituírem em um Estado Moderno, transparente e eficaz. A propensão para as guerras 

étnicas na África seria, portanto, decorrência dos elevados níveis de pobreza, da dependência 

econômica das ex-colônias e da rejeição ou colapso das instituições democráticas, uma vez 

que essas são condições e obrigações desse modelo de Estado.  

  Especificamente sobre o componente étnico dos conflitos, consta em Lima, Oliveira e 

Vigevani (2008) que as correntes migratórias dos séculos XIX e XX e o tráfico de escravos 

dos séculos XVI, XVII e XVIII, foram alguns dos fatores que fizeram os Estados passarem a 

serem constituídos por uma significativa mistura de povos, etnias e culturas. Em muitos deles, 

apesar de eventuais problemas, tem sido possível a convivência pacífica entre os habitantes. 

Entretanto, outros países são palco de conflitos étnicos duradouros – caso dos países deste 

estudo, Ruanda e Sudão.  

Os conflitos étnicos têm como característica a criação de ambientes nos quais as 

pessoas não possuem um mínimo de segurança e de tranquilidade. Quanto mais a sociedade 

recorre à violência para atingir seus objetivos políticos, mais a estrutura do Estado se 

desgasta, conduzindo a um processo de falência do próprio Estado – ou mesmo aprofundando 

uma desestabilização já existente. O conflito étnico provoca a perda do monopólio legítimo da 

violência pelo Estado. À medida que o governo vai perdendo a confiança do seu povo, os 

grupos passam a se armar e a organizar milícias para se defender, fazer justiça e atingir seus 

objetivos com suas próprias forças (LIMA, OLIVEIRA e VIGEVANI, 2008).  

Para Alves (2005), a resolução de conflitos depende, inicialmente, da classificação do 

problema, do que ele trata. Existem diferentes tipos de violência, que demandam diferentes 

respostas e medidas por parte dos agentes responsáveis. Isso evidencia a relação entre prática 

política e teoria, isto é, o caráter prático da teoria. A teoria internacional é a base de edificação 

da prática internacional, e, uma vez estabelecidas como senso comum, as teorias tornam-se 

                                                                                                                                                                                     
institucional levaria essas unidades a serem incapazes ou não desejarem prover os bens políticos mais essenciais 

(CARVALHO, 2007). 
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importantes, delineando não apenas o que pode ser conhecido, mas também o que pode ser 

falado e sugerido. 

No mundo moderno, existem várias formas de violência, que ocorrem quando alguém 

ou um grupo de pessoas utiliza intencionalmente a força física ou o poder para ameaçar, 

agredir e submeter outras pessoas, privando-as de liberdade, causando algum dano 

psicológico, emocional, lesão física e até a morte. Segundo Santinon et al. (2012), entre as 

possíveis violências estão: a violência de gênero, que diz respeito às relações de dominação e 

opressão que transformam as diferenças biológicas entre os sexos em desigualdades sociais ou 

exclusão; a violência física, que é caracterizada pela ação ou omissão que coloque em risco ou 

cause dano à integridade física de uma pessoa, podendo causar lesões internas, externas ou 

ambas; a violência sexual, na qual a pessoa é obrigada a manter contato sexual, físico ou 

verbal, ou a participar de outras relações sexuais com uso da força, intimidação, coerção, 

chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite 

a vontade pessoal. Há também a violência moral, que se caracteriza pela ação destinada a 

caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação; assim como a violência psicológica, que 

é a ação ou omissão destinada a degradar ou controlar os atos, comportamentos, crenças e 

decisões de outra pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, 

humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, 

à autodeterminação, à autoestima ou ao desenvolvimento pessoal. E, por fim, a violência 

institucional, que é um tipo de violência motivada por desigualdades, seja de gênero, étnico-

raciais, econômicas etc., predominantes em sociedades com diferentes culturas.  

 O genocídio, isto é, o assassinato em massa em virtude do racismo, de diferenças 

étnicas, nacionais, raciais e religiosas é um exemplo claro de conflito que engloba não 

somente a violência física, mas também a violência moral, psicológica e, em muitas situações 

a violência institucional – como nos acontecimentos de Ruanda e do Sudão. Em vista disso, 

um conflito étnico pode desencadear um genocídio, que necessita ser encarado de maneira 

séria pela comunidade internacional. O termo "genocídio" não existia antes de 1944, quando 

foi criado pelo jurista judeu polonês Raphael Lemkin
11

, para designar crimes que têm como 

objetivo a eliminação de pessoas de um mesmo grupo, motivada por diferenças étnicas, 
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 O termo foi criado Raphael Lemkin, advogado judeu polonês, em 1944, para tentar encontrar palavras para 

descrever as políticas nazistas de assassinato sistemático, incluindo a destruição dos judeus europeus durante a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Lemkin criou a palavra "genocídio" combinando a palavra grega geno-, 

que significa raça ou tribo, com a palavra latina -cídio, que quer dizer matar. Desse modo, definiu-se genocídio 

como "um plano coordenado, com ações de vários tipos, que objetiva à destruição dos alicerces fundamentais da 

vida de grupos nacionais com o objetivo de aniquilá-los" (ENCICLOPÉDIA DO HOLOCAUSTO, [online]).  
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nacionais, raciais e/ou religiosas. Do ponto de vista legal, o genocídio, seja em tempo de paz 

ou de guerra, é um crime sob o Direito Internacional. 

 

3.1.1  Questões normativas relativas ao Genocídio 

 

Conforme Piovesan (2010), a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de 

Genocídio da Organização das Nações Unidas, assinada em Paris aos 9 de dezembro de 1948, 

foi o primeiro tratado internacional no que concerne à proteção dos Direitos Humanos.  

O art. 2º entende que Genocídio é: 

 

Qualquer dos seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou parte, 

um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como: a) assassinato de membros 

do grupo; b) dano grave à integridade física ou mental dos membros do grupo; c) 

submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionarem a 

destruição física total ou parcial; d) medidas destinadas a impedir os nascimentos no 

seio do grupo; e e) transferência forçada de crianças de um grupo para outro grupo 

(UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY - UNGA, 1948, p. 174; tradução 

livre). 
 

 

Segundo Piovesan (2010), as pessoas que cometerem genocídio serão punidas e, 

segundo o art. 6º, as pessoas acusadas de genocídio serão julgadas pelos tribunais 

competentes do Estado no qual foi cometido o ato ou pela Corte Penal Internacional
12

,também 

chamada de Tribunal Penal Internacional (TPI). 

Savazzoni (2009) afirma que o Tribunal de Nuremberg pode ser considerado o 

primeiro tribunal criado para julgar crimes contra a humanidade. Após a Segunda Guerra 

Mundial, as potências vencedoras da guerra decidiram criar um tribunal, chamado 

oficialmente de Tribunal Militar Internacional, instalado na cidade alemã de Nuremberg, para 

julgar os crimes contra a paz, crimes de guerra, crimes de violência não justificada e crimes 

contra a humanidade. A definição dos crimes contra a humanidade, de acordo com o Estatuto 

do Tribunal de Nuremberg, pode ser considerada o embrião da moderna definição de 

genocídio, pois as condutas descritas se assemelham ao que viria a se definir como genocídio. 

O Tribunal consolidou a posição do homem como sujeito de direito internacional, ou seja, ao 

                                                           
12

 A Corte Penal Internacional é o primeiro tratado internacional estabelecido para ajudar a pôr fim à impunidade 

para os autores dos crimes mais graves contra a humanidade, que preocupavam a comunidade internacional. O 

TPI é uma organização internacional independente, e não faz parte do sistema das Nações Unidas. Foi criado em 

17 de julho de 1998, quando 120 Estados adotaram o Estatuto de Roma como base jurídica para a criação desse 

tribunal permanente. O Estatuto de Roma entrou em vigor de 1º de julho de 2002, após ser ratificado por 60 

Estados (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT - ICC, [online]).  
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mesmo tempo em que é titular de direitos, também tem responsabilidade no plano 

internacional. 

 Os crimes de genocídio podem ser divididos em três tipos: genocídio físico, que 

consiste no assassinato e atos que causem a morte; genocídio biológico, que é a esterilização e 

separação de membros do grupo; e genocídio cultural, isto é, atentados contra o direito ao uso 

da própria língua, assim como destruição de monumentos e instituições de arte, história ou 

ciência (SAVAZZONI, 2009). 

Consta em uma reportagem do site do G1 (2013), que o genocídio é um crime muito 

difícil de ser provado do ponto de vista legal, porque é necessário comprovar essa intenção 

específica. A menos que se disponha de declarações escritas ou orais do acusado ordenando 

ou aprovando tal ato, é difícil saber se ele foi motivado por uma intenção genocida ou não.  

Muitos casos de assassinatos sistemáticos de pessoas já foram acusados de se tratarem 

de genocídio, entretanto, devido à carência de provas concretas, tornou-se impossível o 

julgamento e a condenação dos envolvidos. Podemos citar casos de genocídio em que a 

prática foi julgada: a matança de milhares de armênios em 1915 foi reconhecida pela ONU, 

em 1985, como um genocídio; o massacre de Ruanda, que será tratado no próximo capítulo, 

deixou 800 mil mortos em 1994 e deu lugar à criação do Tribunal Penal Internacional para 

Ruanda (TPIR), instância que pronunciou mais de vinte condenações pelo crime de genocídio. 

O Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia publicou, em 1995, a ata de acusação do general 

sérvio-bósnio Ratko Mladic pelo massacre de 8 mil adolescentes e homens muçulmanos em 

Srebrenica (Bósnia), em julho de 1995. Esse foi o único episódio das guerras na ex-Iugoslávia 

classificado de “genocídio” pelo TPI, sendo que o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), a 

máxima instância judicial da ONU, confirmou, no final de fevereiro de 2008, que esse caso 

foi sim um genocídio. No Camboja, dois ex-dirigentes do regime do Khmer Vermelho (1975-

1979) foram processados por genocídio e crimes de guerra por um tribunal chancelado pela 

ONU. Quanto ao caso de Darfur (Sudão), que também será abordado no próximo capítulo, o 

presidente sudanês Omar al-Bashir é alvo, desde 2009, de dois mandados de prisão por parte 

do TPI pelos crimes cometidos contra civis em Darfur e está proibido de deixar o território do 

Sudão, apesar de uma comissão da ONU ter concluído, em 2005, que não se tratou de um 

genocídio, ante a ausência de uma intenção real nesse sentido por parte do governo (G1, 

2013). 

Na atualidade, o TPI, com sede em Haia, é o único tribunal penal internacional 

permanente encarregado de julgar os autores de casos de genocídio cometidos após o ano de 

2002 (G1, 2013). Os tribunais específicos, como para a ex-Iugoslávia e para Ruanda, na 
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década de 1990, foram criados para julgar crimes cometidos apenas dentro de um prazo 

específico e durante o período do conflito. Todavia, esses tribunais tiveram como resultado a 

consciência da comunidade internacional de que a impunidade era inaceitável e de que era 

necessário criar um tribunal independente e permanente, resultando daí o TPI, para julgar 

crimes como o genocídio, que está previsto dentro DIH como um crime contra a humanidade 

e constituindo violação severa dos Direitos Humanos. 

 

3.2 Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário 

 

Os Direitos Humanos são considerados valores compartilhados com os quais a 

comunidade internacional estaria disposta a cooperar com o objetivo de protegê-los. A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, assinada em 10 de dezembro de 1948, 

em seu art. 1º, define que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos. Silva (1998) afirma que o surgimento definitivo da temática dos Direitos Humanos 

no campo internacional, e sua incorporação em instrumentos jurídicos internacionais, no 

entanto, somente ocorreu quando a doutrina e a jurisprudência internacionais deixaram de 

lado os princípios de soberania absoluta e de não-intervenção em assuntos internos dos 

Estados, o que permite a Lima, Oliveira e Vigevani (2008) afirmarem que a questão dos 

Direitos Humanos ganhou fôlego especialmente ao final da Guerra Fria. 

Piovesan (2010) afirma que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um 

tratado, sendo adotado pela AGNU sob forma de resolução, na qual os Estados assumem o 

compromisso de assegurar o respeito universal e efetivo dos Direitos Humanos. O propósito 

da Declaração é promover o reconhecimento universal dos Direitos Humanos e das liberdades 

fundamentais a que faz menção a Carta das Nações Unidas, particularmente, no art. 1º, 

parágrafo 3º: 

 

Os propósitos das Nações Unidas são conseguir uma cooperação internacional para 

resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social cultural ou 

humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às 

liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião 

(UNITED NATIONS - UN, 1945; tradução livre).  
 

Embora não seja um tratado, propriamente, apresenta força jurídica obrigatória e 

vinculante, na medida em que constitui a interpretação autorizada da expressão “Direitos 

Humanos” (PIOVESAN, 2010). Segundo Bittar (2004), citando Piovesan (2003), após a 

adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, surgiu uma larga discussão 
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sobre qual seria a maneira mais eficaz em assegurar a observância e reconhecimento da 

declaração. Posto isso, prevaleceu o entendimento de que a mesma deveria ser juridicizada 

sob a forma de tratado internacional que fosse juridicamente obrigatório e vinculante no 

âmbito do Direito Internacional, ou seja, os assuntos tratados pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos devem ser obrigatoriamente respeitados pelos seus países signatários, além 

de possuir efeito vinculante ao obrigar os demais órgãos do judiciário desses países a 

adotarem o conteúdo desse pronunciamento, afastando-se, dessa forma, de mera orientação. 

Conforme Silva (1998), dentro do Direito Internacional, há o DIH constituído por 

acordos entre Estados, geralmente designados tratados ou convenções. O DIH busca submeter 

ao mandamento legal uma situação de violência; atuar como complemento ao direito interno 

dos Estados; estabelecer normas para administrar as relações entre os Estados em conflito 

quando pessoas fora de combate são envolvidas; e, o principal, assegurar e determinar a 

proteção aos cidadãos de um Estado. O DIH é norma imperativa (aquela que contém ordem 

ou preceito que todos estão obrigados a cumprir) do Direito Internacional (Jus cogens): 

 

Afirmar que o Direito Internacional Humanitário possui força de norma imperativa é 

confirmar que de acordo com a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 

1969, qualquer tratado que seja firmado de forma a violar ou conflitar com uma 

norma que tenha tal característica será considerado nulo (SOUSA, 2007, p. 36). 
 

Consta em Sousa (2007) que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tem um papel 

muito importante na questão de humanizar as guerras. Desde sua origem, no fim do século 

XIX, tem promovido conferências com o objetivo de promover o DIH, seja na elaboração de 

novos tratados, seja na revisão dos já existentes. Segundo Caresia (2011), as OINGs, como a 

Cruz Vermelha, são reconhecidas internacionalmente como participantes essenciais na luta 

pela paz e pela justiça mundial. A expressão “Organização Não-Governamental” foi usada 

pela primeira vez em 1959 pela ONU para designar toda organização da sociedade civil que 

não estivesse vinculada a algum governo. 

Caresia (2011) afirma que as OINGs mobilizam recursos para refugiados e para 

projetos de desenvolvimento, colaboram para assistência humanitária, desempenham um 

papel de influência ao engajarem-se em trabalhos de educação e de assistência social. Além 

disso, embora seja muito difícil, são perseverantes em exigir dos governos ações mais 

conscientes no nível nacional e multilateral para fixar altos padrões de Direitos Humanos e 

ambientais, estabelecer e manter a paz, e para atender aspirações e necessidades básicas dos 

cidadãos onde tais OINGs desempenham suas ações. 
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A grande característica dessas entidades está na promoção da filiação entre os 

cidadãos de muitos países, refletindo a ideia de sociedade civil que opera no âmbito 

global. Sua liberdade de organização e pressão pode ser considerada como medida 

de autonomia de associação dentro de uma sociedade, e sua capacidade para atuar 

internacionalmente, como medida de respeito dos Estados a este princípio 

(CARESIA, 2011, p. 2). 
 

 As convenções e protocolos que tratam dos casos de DIH baseiam-se no respeito 

devido à pessoa humana, no respeito à sua dignidade, e referendam o princípio da assistência 

desinteressada e prestada sem que haja nenhuma discriminação às vítimas. As Convenções de 

Genebra, elaboradas em 1949 por 63 Estados mais os membros da Cruz Vermelha, formam o 

conjunto mais abrangente de normas humanitárias em vigor (SOUSA, 2007). 

 As Convenções de Genebra e seus Protocolos Adicionais são tratados internacionais 

que contêm as regras mais importantes que limitam as consequências destrutivas da guerra. 

Seus objetivos são proteger as pessoas que não fazem parte da luta, como civis, médicos, 

trabalhadores humanitários, e aqueles que já não podem lutar, tais como feridos, militantes 

doentes, náufragos e prisioneiros de guerra. As Convenções de Genebra são divididas em 

quatro: a primeira fornece proteção para os feridos e doentes de terra, além de médicos, 

religiosos e unidades sanitárias. A segunda protege os militares feridos, doentes e náufragos 

no mar durante a guerra, além de navios hospitalares. A terceira convenção se aplica aos 

prisioneiros de guerra, estabelecendo o princípio de que os mesmos serão libertados e 

repatriados sem demora após a cessação das hostilidades ativas. E a quarta convenção protege 

os civis em território ocupado (INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, 

2010).  

Segundo Piovesan (2010), o DIH constitui o componente de Direitos Humanos da lei 

da guerra. É o direito que se aplica na hipótese de guerra, no intuito de fixar limites à atuação 

do Estado e assegurar a observância dos direitos fundamentais, sendo a proteção humanitária 

destinada de militares postos fora do combate à população de civis. O DIH foi considerado a 

primeira expressão de que, no plano internacional, há limites à liberdade e à autonomia dos 

Estados ainda que na hipótese de conflito armado.  

Conforme Sousa (2007) há dificuldades para aplicação do DIH, que se encontram não 

somente no fato deste ser aplicado em situações de conflito e tensão, mas também porque, em 

razão dos conceitos básicos da legislação internacional, o da soberania e da livre vontade dos 

Estados, muitas vezes, os países ignoram solenemente os compromissos firmados nos tratados 

e acordos internacionais, alegando, justamente, a supremacia do ordenamento jurídico interno. 
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No entanto, um dos instrumentos usados pela comunidade internacional, seja pelos Estados 

competentes, pela ONU ou pelas OINGs, para tentar fazer cumprir e garantir os direitos do 

homem em âmbito internacional são as chamadas intervenções humanitárias, que consistem 

em atos muitas vezes agressivos, devido à falta de um mecanismo imparcial que venha a 

coordenar a ação interventora. A prática da intervenção possui muitas disparidades quando 

comparada à teoria, levando a contradições e fazendo pensar que os Estados agem em favor 

de seus próprios interesses e buscando vantagens para si, em detrimento da convivência 

pacífica no cenário internacional e da própria promoção dos Direitos Humanos. 

 

3.2.1 Intervenção Humanitária 

 

Segundo Nye (2009), a soberania de um Estado é um conceito fundamental no sistema 

westfaliano (criado a partir de uma série de tratados resultantes de guerras envolvendo 

Espanha, Holanda, França, Inglaterra, Alemanha e Suécia, o qual serviu de referência para 

guiar as relações internacionais europeias, durante o período compreendido entre 1648 e 

1789), sendo reforçado pelo Pacto da Liga das Nações, de 1919, e pela Carta das Nações 

Unidas, de 1945. Para muitos governantes e pessoas adeptas do moralismo estatal – isto é, do 

princípio tradicional de soberania do Estado – o valor principal da política internacional é a 

autonomia de um Estado e de seu povo. A não-intervenção em assuntos internos de Estados 

soberanos é uma norma básica da legislação internacional. 

Conforme Alves (2005), espacialmente, o princípio do Estado soberano fixa que a 

comunidade política só é possível dentro do Estado. Portanto, as relações entre os Estados são 

consideradas necessariamente "apolíticas" e "aéticas". Walker (1993), citado pelo autor 

(2005), afirma que as profundas transformações espaço-temporais contemporâneas, por sua 

vez, têm demandado formas alternativas de práticas políticas. No entanto, essas alternativas 

são difíceis de ser encontradas, uma vez que existe ainda, no pensamento e na prática 

moderna, um profundo enraizamento no princípio do Estado soberano. Dessa forma, novas 

compreensões das transformações contemporâneas e das práticas políticas alternativas 

continuam presas dentro dos horizontes discursivos das configurações espaço-temporais de 

outra era.  

A intervenção, geralmente dita humanitária, pode ser considerada como uma dessas 

práticas alternativas buscadas pela comunidade internacional para interceder em algum país 

que necessite de ajuda, mas que esbarra na soberania dos Estados. Em sua definição mais 

ampla, intervenção refere-se a ações externas que influenciam assuntos internos de outro 
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Estado soberano, geralmente pelo uso da força. A definição ampla de intervenção inclui uma 

série de comportamentos, desde a pouco coercitiva (discurso) a muito coercitiva (ação 

militar). Na extremidade mais baixa, pode simplesmente significar um discurso ou auxílio 

econômico destinado a influenciar outro Estado (NYE, 2009).  

Ueta (2006) afirma que a terminologia clássica de intervenção humanitária significa 

“ajuda autônoma com uso da força pela ação de Estados através de fronteiras internacionais 

para proteger Direitos Humanos dos indivíduos de um país” (p. 30). No entanto, atualmente, 

intervenção humanitária pode ser entendida, principalmente, como uma ação, através das 

fronteiras, empreendida pela comunidade internacional em reação ao sofrimento humano, sem 

o uso da força, uma vez que reflete a intenção de assegurar um espaço humanitário, dentro do 

qual as agências não-militares de ajuda e socorro, como as OINGs, possam operar.  

Atualmente, a intervenção humanitária não compreende somente as pessoas refugiadas 

ou exiladas devido à guerra, mas também todas as populações consideradas potencialmente 

vulneráveis e cujo direito à existência e à dignidade esteja ameaçado. Ela também não se 

limita mais à intervenção de urgência, pois oscila entre o desenvolvimento de ações de longo 

prazo ou pontuais (SAILLANT, 2010). 

Conforme Lima, Oliveira e Vigevani (2008), existe nas Relações Internacionais o 

conceito de peace making, que tem por base a ideia de que, não sendo o Estado capaz de 

garantir os Direitos Humanos da população ou de parte dela, é preciso que a comunidade 

internacional o faça, através da intervenção humanitária. É dever da comunidade internacional 

intervir para restaurar ou construir condições para a plena vigência dos Direitos Humanos. 

Após a Guerra Fria, ganhou destaque no meio internacional a ideia de que o 

sofrimento humano em larga escala representaria uma ameaça à paz e à segurança. Assim, os 

Direitos Humanos passaram a ser vinculados à segurança coletiva
13

. Em Silva (1998) consta 

que buscou-se, então, romper com o antigo princípio geral do Direito Internacional, o da 

soberania absoluta dos Estados, que se tornava uma barreira às ações externas, mesmo quando 

se tratando de violações graves dos Direitos Humanos. Segundo Rezende (2011), o conceito 

de segurança coletiva no âmbito das relações internacionais passaria a atender, portanto, à 

segurança dos civis, incluindo as necessidades humanitárias dos mesmos e as necessidades 

econômicas, políticas e culturais dos Estados nos quais estão inseridos, além de ser uma 

                                                           
13

 O propósito da segurança coletiva é colocar as obrigações jurídicas acima da possibilidade do uso da força no 

plano internacional. Seu objetivo é criar um mecanismo de sanções comum a toda comunidade internacional, 

liderado por uma organização na qual os Estados-parte atuariam de maneira conjunta contra o infrator 

(TSCHUMI, 2007). 
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forma de contribuir à manutenção da paz e da segurança internacional como um todo. A esse 

novo conceito de segurança coletiva dar-se-ia o nome de “segurança humana”. 

Nascimento (2011) afirma que os conflitos étnicos, especialmente no continente 

africano, são considerados uma ameaça para a segurança e estabilidade regional e 

internacional. Isso levou os países mais desenvolvidos a tomarem consciência da importância 

de conter e resolver a instabilidade e violência em outros países, sob a legitimação da 

segurança humana. Assim, desde o final da Guerra Fria se assistiu a um importante impulso 

para a definição de formas variadas de intervenção internacional em cenários de conflito 

armado interno, em especial nos países mais periféricos do sistema internacional.  

A lógica da intervenção humanitária para a proteção dos Direitos Humanos se tornou 

uma espécie de referencial ético ao qual os Estados recorrem para legitimar suas ações. 

Todavia, a sociedade internacional não é movida primariamente pela ética dos Direitos 

Humanos, sendo que, por isso, a maioria das intervenções têm sido seletivas, ou seja, a 

comunidade internacional age de modo a combinar a proteção dos Direitos Humanos e a 

satisfação dos seus interesses nacionais, particularmente das grandes potências (LIMA, 

OLIVEIRA e VIGEVANI, 2008).  

Segundo Nye (2009), quando há ameaça de genocídio, acredita-se, então, que se deve 

ignorar a questão de soberania e intervir com propósitos humanitários. Em 2005, o Painel de 

Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudanças da ONU endossou a norma de que "existe 

uma responsabilidade coletiva internacional de proteger os civis das consequências de guerra 

e dos abusos aos direitos humanos" (NYE, 2009, p. 200). De acordo com esse painel, essa 

responsabilidade é exercida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, autorizando a 

intervenção militar como último recurso, na eventualidade de genocídio ou mortes em larga 

escala, limpeza étnica ou grave violação às leis humanitárias, em que os governos soberanos 

tenham sido mostrados incapazes de impedir tal situação ou sem disposição para contê-la.   

O Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, que trata especificamente do CSNU e de 

conflitos que ameacem a paz, no seu art. 39, afirma que o CSNU determinará a existência de 

qualquer ameaça à paz, ruptura dela ou ato de agressão, e fará recomendações ou decidirá que 

medidas deverão ser tomadas a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança 

internacional. Para tanto, deverão ser observados os artigos a seguir da Carta: 

 

Artigo 40. A fim de evitar que a situação se agrave, o Conselho de Segurança 

poderá, antes de fazer as recomendações ou decidir a respeito das medidas previstas 

no artigo 39, convidar as partes interessadas a que aceitem as medidas provisórias 

que lhe pareçam necessárias ou aconselháveis. Tais medidas provisórias não 

prejudicarão os direitos ou pretensões, nem a situação das partes interessadas. O 
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Conselho de Segurança tomará devida nota do não cumprimento dessas medidas 

(UN, 1945; tradução livre). 

 

Artigo 41. O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o 

emprego de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e 

poderá convidar os Membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas 

poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos 

meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, 

radiofônicos, ou de outra qualquer espécie e o rompimento das relações diplomáticas 

(UN, 1945; tradução livre). 

 

Artigo 42. No caso de o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas 

no Artigo 41 seriam ou demonstraram que são inadequadas, poderá levar a efeito, 

por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para 

manter ou restabelecer a paz e a segurança internacional. Tal ação poderá 

compreender demonstrações, bloqueios e outras operações, por parte das forças 

aéreas, navais ou terrestres dos Membros das Nações Unidas (UN, 1945; tradução 

livre). 
 

Embora existam documentos internacionais, como já citados ao longo do trabalho, que 

visam impedir a violação aos Direitos Humanos e garantir a dignidade humana, conforme 

Piovesan (2010), na ordem contemporânea, às vezes ainda existe o silêncio por parte da 

comunidade internacional. Todavia, essa indiferença é inadmissível, especialmente em 

relação às violações dos Direitos Humanos. Como consequência, do princípio da não-

intervenção no âmbito internacional, isto é, da noção clássica de soberania absoluta do 

Estado, passou-se ao direito de ingerência e à responsabilidade internacional de proteção 

(responsibility to protect). “Culminou um quase ‘dever’ de intervenção internacional em 

casos graves e sistemáticas violações a direitos” (p. 237).  

 

O conceito de Responsabilidade de Proteger foi cunhado, pela primeira vez, no 

Relatório do ICISS (International Comission on Intervention and State Sovereignty), 

intitulado “Responsibility to Protect” [R2P], publicado em 2001. A ICISS [...] foi 

criada pelo governo canadense como resposta ao apelo lançado pelo SGNU 

[Secretário-Geral das Nações Unidas], Kofi Annan, à Assembleia-Geral do Milênio, 

em 2000, sobre como deveria a comunidade internacional reagir a graves e 

sistemáticas violações de direitos humanos, como no caso de Ruanda e Srebrenica 

(MELLO, 2013, p. 14).  
 

 Para Mingst (2009), desde o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiu a ideia de que 

todos os seres humanos precisam de proteção, e os Estados têm a obrigação de intervir, ou 

seja, uma responsabilidade de proteger, deixando de lado o princípio da soberania. A temática 

ganhou maior destaque a partir de 1990, no momento em que se passou a pensar que se um 

Estado não der proteção ao seu povo, ou todas as ações possíveis para remediar o conflito 

tenham sido esgotadas por ele, cabe aos outros Estados a obrigação de intervir e proteger, 

conforme o necessário.  
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Dias (2007), por sua vez, destaca que a questão da responsabilidade de proteger surgiu 

no final do ano de 2000. O ponto central levantado era o estabelecimento de um consenso na 

maneira de enfrentar as violações aos Direitos Humanos e à legislação humanitária, através de 

mecanismos capazes de conciliar dois pontos apontados como incompatíveis nas relações 

internacionais, o da soberania e o da intervenção. Após diversos casos de fracasso no 

envolvimento da comunidade internacional em conflitos no fim do século XX, como a mal 

sucedida intervenção na Somália em 1993
14

; a resposta retraída ao genocídio em Ruanda no 

ano de 1994
15

; o fracasso da presença da ONU para evitar a limpeza étnica em Srebrenica na 

Bósnia-Herzegovina em 1995
16

; e a intervenção da Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (OTAN), sem a aprovação do Conselho de Segurança, no Kosovo em 1999
17

, 

colocaram em debate a existência de forte desacordo quanto à definição de se há um direito de 

intervenção, como e quando deve ser exercido e sob a autoridade de quem.  

Como nos casos citados acima o CSNU teve uma atuação fraca quanto à intervenção 

nos conflito, o ICISS colocou como meta principal em seu documento a responsabilidade de 

proteger as pessoas. Em primeiro lugar, devolvendo tal responsabilidade aos Estados 

nacionais, e, em segundo, concedendo mecanismos subsidiários à comunidade internacional. 

(PUREZA, 2009).  

                                                           
14

 O conflito civil na Somália teve início em 1986, quando o então presidente, Siad Barre, começou a atacar 

grupos dissidentes baseados em clãs contrários a seu governo com suas forças especiais. A primeira fase da 

guerra civil resultou em revoluções contra o regime repressivo de Siad Barre, e após a sua expulsão do poder em 

1991, uma contrarrevolução ocorreu, na tentativa de reintegrá-lo como líder do país. A situação cada vez mais 

violenta e caótica evoluiu para uma crise humanitária, e, por isso, a ONU aprovou uma coalizão de forças de paz, 

liderada pelos EUA, encarregada de assegurar que a ajuda humanitária fosse distribuída e a paz fosse 

estabelecida na Somália. Em 1993, várias batalhas entre homens locais armados e forças de paz resultaram na 

morte de milhares de soldados, dentre eles militares paquistaneses, americanos e somalis.  
15

  Esse conflito é foco do presente trabalho e será abordado no próximo capítulo. 
16

  No ano de 1995, aconteceu na cidade de Srebrenica, atual Bósnia-Herzegovina, o maior massacre cometido na 

Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Em apenas uma semana, mais de 8 mil bósnios 

muçulmanos foram mortos por tropas sérvias. Os crimes foram cometidos durante a Guerra da Bósnia (1992-

1995), iniciada após a queda do regime comunista na antiga Iugoslávia. A segurança da população ficou a cargo 

de soldados holandeses, porém os mesmos não puderam conter a ofensiva sérvia. 
17

 A Guerra do Kosovo foi composta por dois conflitos armados e seguidos na província sérvia: entre 1998 e 

1999 ocorreu um conflito entre forças de segurança sérvias e da então Iugoslávia e o Exército de Libertação do 

Kosovo (ELK), uma guerrilha formada por integrantes de origem étnica albanesa que lutavam pela 

independência da província. Já entre março e junho de 1999 ocorreu outro conflito entre a ex-Iugoslávia e a 

OTAN, esta sem apoio da Rússia, quando atacou alvos iugoslavos, alegando fins humanitários para conter o que 

foi classificado como limpeza étnica da Sérvia contra a majoritária população albanesa no Kosovo. Como 

consequência desses dois conflitos, formou-se um grande número de refugiados. A Rússia, histórica aliada da 

Sérvia, sempre se mostrou contra os movimentos separatistas do Kosovo, e alegou que a intervenção da OTAN 

ocorreu de forma ilegal sem autorização do CSNU. Além disso, os russos não reconheceram a independência do 

Kosovo, em 2008, uma vez que segundo eles, violaria a integridade territorial da Sérvia, e passaram a considerar 

o território apenas como província separatista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Siad_Barre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_humanit%C3%A1ria
http://educacao.uol.com.br/historia/ult1704u63.jhtm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iugosl%C3%A1via
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_de_Liberta%C3%A7%C3%A3o_do_Kosovo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_de_Liberta%C3%A7%C3%A3o_do_Kosovo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerrilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A2nia
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Em sequência, o documento final da Cimeira Mundial das Nações Unidas, realizada 

em 2005, na cidade de Nova Iorque, propõe como os dois principais pilares da 

responsabilidade de proteger: 

 

138. Cada Estado tem a responsabilidade de proteger as suas populações contra o 

genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade. Essa 

responsabilidade implica a prevenção de tais crimes, incluindo a sua incitação, 

através de meios adequados e necessários. Nós aceitamos essa responsabilidade e 

vamos agir de acordo com ela. A comunidade internacional deve, se for o caso, 

incentivar e ajudar os Estados a exercerem essa responsabilidade e apoiar as Nações 

Unidas no estabelecimento de uma capacidade precoce de alerta (UNGA, 2005, 

p.30; tradução livre). 

 

139. A comunidade internacional, através das Nações Unidas, tem também a 

responsabilidade de usar meios diplomáticos pacíficos, humanitários e outros em 

conformidade com os capítulos VI e VIII da Carta, para ajudar a proteger as 

populações contra o genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a 

humanidade. Nesse contexto, nós estamos preparados para uma ação coletiva, de 

forma atenta e decisiva, através do Conselho de Segurança, em conformidade com a 

Carta, incluindo o capítulo VII, numa base caso a caso e em cooperação com as 

organizações regionais relevantes.[...] Nós ressaltamos a necessidade da Assembleia 

Geral continuar a consideração da responsabilidade de proteger populações contra o 

genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade e suas 

implicações, tendo em conta os princípios da Carta e do direito internacional. Nós 

também pretendemos nos comprometer, quando necessário e apropriado, a ajudar os 

Estados a construir a capacidade para proteger suas populações contra o genocídio, 

crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade e para ajudar aqueles 

que estão sob estresse antes de crises e conflitos acontecerem (UNGA, 2005, p. 30; 

tradução livre). 
 

Em suma, esses artigos encarregam o Estado da responsabilidade primária de proteger 

as populações contra o genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e de limpeza 

étnica, e seu incitamento; e afirmam que a comunidade internacional tem o dever de 

incentivar e ajudar os Estados a cumprirem essa responsabilidade. Além disso, a comunidade 

internacional tem a incumbência de usar meios diplomáticos, humanitários e outros 

apropriados para proteger as populações contra esses crimes. Se um Estado manifestamente 

não proteger a sua população, a comunidade internacional deve estar preparada para ações 

coletivas para socorrê-la, em conformidade com a Carta das Nações Unidas. 

O ICISS reconheceu, desde o início de seus trabalhos, que para o seu parecer ser útil 

tinha que ser não apenas intelectualmente satisfatório, mas também ter bom nível de 

praticidade e ser politicamente compreensível, capaz de mobilizar o apoio tanto dos países 

desenvolvidos como dos países em desenvolvimento. Os desafios iam além, pois para 

transpor a diferença significativa nas atitudes dos países era preciso que se tratasse de algo 

inovador, e não apenas mais uma reafirmação da teoria acadêmica de que às vezes é 

necessário fazer opções difíceis entre o que é legal e o que é legítimo. O caminho escolhido 
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foi o de retornar o debate e dar a ele um novo caráter normativo, não como uma discussão 

sobre o direito de intervir, mas identificando-o como a responsabilidade de proteger. Assim, 

fica expresso que a responsabilidade primária é dever do país em conflito e que apenas se este 

for incapaz ou não quiser assumir a responsabilidade de proteger ou ainda se for ele o autor 

desses atos, é de responsabilidade da comunidade internacional atuar em seu lugar (DIAS, 

2007). 

Para justificar esta mudança conceitual, partiu-se do próprio conceito de soberania 

estatal, cuja essência os membros consideraram que devesse ser vista como responsabilidade, 

e não mais como controle. Essa responsabilidade de proteger implica uma responsabilidade de 

reagir a situações de necessidade compulsiva de proteção humanitária, quando as medidas 

preventivas não conseguem resolver ou moderar a situação, e quando um país é incapaz ou 

não quer corrigir a situação, então podem ser necessárias medidas de intervenção por outros 

membros da comunidade de países. Essas medidas de coerção podem incluir medidas 

políticas, econômicas ou jurídicas e, em casos extremos, também podem incluir ação militar 

(DIAS, 2007). 

Para Mingst (2009), embora exista uma norma emergente que apoie a intervenção 

humanitária, ela ainda é uma questão de debate, uma vez que os Estados não intervirão em 

todas as situações de emergência, e assim o princípio da soberania permanece intacto. Ou 

seja, o que se observa na prática, na grande maioria dos casos, é que os distintos interesses 

dos Estados acabam prevalecendo, e para justificar o seu não-envolvimento nesses casos, 

usam do princípio de soberania e da não-intervenção para tal (TSCHUMI, 2007). No entanto, 

quando há o reconhecimento geral de violações e quando a intervenção militar não está em 

conflito com outros interesses nacionais, a intervenção humanitária é considerada uma 

utilização de força justificada (MINGST, 2009). 

Conforme Montoya (2009), pode-se dizer que, em geral, os Estados a favor da doutrina 

da responsabilidade de proteger, chefiados pelo Canadá, invocam a segurança humana como 

parte de sua política externa. Enquanto, por outro lado, existem aqueles países que são contra, 

comandados pela Venezuela, que entendem ser essa doutrina uma desculpa para intervenção 

nos assuntos internos dos Estados.  

Segundo Britto (2013), além do Canadá, Austrália e Argélia, que foram os Estados 

precursores do conceito de responsabilidade de proteger, vários países africanos, dentre eles 

África do Sul, Ruanda e Tanzânia aprovaram as diretrizes do R2P, e endossaram a posição de 

que esse documento era essencial para o propósito de tornar as decisões do CSNU mais 

transparentes. Além deles, a maioria dos membros da OTAN, também, defendem que uma 
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intervenção humanitária poderia ser realizada fora do âmbito da ONU. Por sua vez, 

inicialmente, os cinco membros permanentes do CSNU estavam céticos com relação às 

implicações do relatório da ICISS. Os EUA acreditavam que os critérios do R2P limitariam a 

sua liberdade de ação; a China e a Rússia mantiveram-se desconfiadas acerca do R2P e 

defenderam que todas as questões relacionadas ao uso da força deveriam ser referendadas 

pelo CSNU e que a ONU já estava preparada para lidar com as crises humanitárias. 

Justificavam, também, que poderiam ocorrer desvios na aplicação das diretrizes, levando à 

legitimação de intervenções não autorizadas pelo CSNU. O Movimento dos Países Não 

Alinhados
18

 (MNA) rejeitou o documento, alegando que o CSNU já tinha capacidade 

suficiente para atuar em situações de catástrofe humanitária, além de apontar que as falhas do 

órgão no passado foram ocasionadas por falta de vontade política, não de autoridade. Além 

disso, o R2P seria uma forma de legitimar a interferência ocidental nos assuntos internos dos 

países em desenvolvimento. 

A responsabilidade ética, usada, muitas vezes, como forma de discurso pela comunidade 

internacional para legitimar suas ações de intervenção, não apenas evita, contém, combate ou 

nega as formas, muitas vezes violentas, de conflitos. A responsabilidade ética requer uma 

estratégia utópica. No entanto, existe uma tensão entre o dever moral para com a humanidade 

e a manutenção, afirmação e reprodução do sistema de Estados soberanos. Nesse sentido, a 

neutralidade e a imparcialidade refletem a ideia de não interferir no princípio da soberania. E 

uma vez que a nobreza moral do humanitarismo permite ultrapassar as fronteiras da soberania 

estatal, essa passagem deve ser consentida, afirmando a primazia do princípio da soberania, 

integridade territorial e unidade nacional dos Estados (ALVES, 2005).  

Segundo Ueta (2006), além da legitimidade, as intervenções humanitárias têm outros 

princípios fundamentais, tais como a imparcialidade, a neutralidade e a universalidade.  A 

imparcialidade consiste no fato de não poder haver discriminação quanto à nacionalidade, 

raça, religião, classe ou credo das vítimas. Quanto à neutralidade, os agentes humanitários não 

podem tomar partido das hostilidades ou envolverem-se nas disputas de natureza racial, 

política, religiosa ou ideológica. E, por fim, a universalidade, que se refere ao fato da ajuda 

humanitária ser difundida pelo mundo, e pela qual todas as sociedades têm iguais status e 

compartilham de iguais responsabilidades e deveres para ajudar umas às outras. 

                                                           
18

 Foi um movimento criado em 1955, e que reuniu, aproximadamente, 120 Estados-membros e 17 Estados-

observadores, considerados nações em desenvolvimento, com o objetivo de criar um caminho independente no 

campo das Relações Internacionais que permitiria aos membros não se envolverem no confronto entre as grandes 

potências mundiais, isto é, no conflito leste x oeste, durante a Guerra Fria. Na atualidade, o MNA busca a luta 

pela paz, a defesa da soberania dos povos, a autodeterminação, a não intervenção e a construção de um sistema 

econômico mundial mais justo e cooperativo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_emergentes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_internacionais
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Em sua prática, conforme Alves (2005), intervenção humanitária e soberania precisam 

deixar de funcionar como termos opostos, transformando-se em termos complementares, isto 

é, soberania é intervenção e intervenção é soberania. A intervenção humanitária, por ser 

soberania, não pode negar a si mesma, e para evitar que isso aconteça, os princípios de 

neutralidade, imparcialidade e legitimidade são necessários. Esses valores permitem ao 

humanitarismo ser lançado como algo apolítico, e, assim, como um domínio de compaixão, 

sem interferir nas dinâmicas locais. No entanto, por outro lado, o humanitarismo tem sua base 

na primazia da preocupação com os povos oprimidos e devastados, construindo pessoas e 

povos como vítimas incapazes de agir sem intervenção, como será visto nas experiências dos 

conflitos em Ruanda e no Sudão. 
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4 A EXPERIÊNCIA EM RUANDA E NO SUDÃO 

 

Nesse capítulo, serão tratados os casos de genocídio em Ruanda e no Sudão, e também 

a forma como ocorreram às intervenções da comunidade internacional nesses dois países. O 

genocídio na República de Ruanda, país africano sem costa marítima que está localizado na 

região dos Grandes Lagos na África Centro-Oriental, ocorreu em 1994. Aproximadamente 

800 mil tutsis foram assassinados por hutus. Já o genocídio na República do Sudão, país 

africano situado a leste do Mar Vermelho, sucedeu-se na região de Darfur. Milícias 

governamentais passaram a atacar civis com base na etnia, vitimando mais de 300 mil 

pessoas, além de terem deslocado milhões delas para os países vizinhos. 

Em sequência, a partir da Teoria Pós-Colonialista, far-se-á uma análise comparando 

esses dois casos de genocídio, e, também, um paralelo da atuação da comunidade 

internacional, incluindo a ONU e as grandes potências, em cada um deles. Por fim, no 

capítulo, procura-se elaborar uma crítica ao comportamento distinto adotado pela comunidade 

internacional na identificação desses eventos genocidas, além de buscar compreender quais 

critérios foram usados para justificar tais atos, e a maneira como foram feitas as intervenções. 

 

4.1 O caso de Ruanda 

 

Conforme Gourevitch (2000), a história de Ruanda é perigosa, sendo um relato de 

sucessivas lutas pelo poder. A biografia de Ruanda começa com o rei Kigeli Rwabugiri, 

herdeiro de uma dinastia cuja linhagem remontava ao final do século XIV, e que governou 

por grande parte do século XIX. Ruanda se expandiu, gradualmente, a partir de uma única 

aldeia montanhosa, em uma rigorosa e complexa hierarquia de chefes civis, políticos e 

militares, e de governadores e subchefes. O mwami (rei) era reverenciado como uma 

divindade absoluta e infalível, e, à medida que o rei Rwabugiri estendia seu domínio sobre as 

terras, configurava a vida de seus súditos à sua própria imagem.  

Segundo Illibagiza (2008), antes do governo do rei Rwabugiri, já havia uma divisão da 

população: os hutus eram, em sua maioria, camponeses; os tutsis eram as pessoas mais ricas, 

da linhagem dos reis e dos que detinham o poder militar; e os twa eram considerados 

representantes de uma parcela insignificante da população em termos quantitativos, e 

constituíam um povo semelhante aos pigmeus, que viviam nas florestas. No entanto, 

Gourevitch (2000) afirma que foi ainda no século XIX, durante o governo do rei Rwabugiri, 

que tal divisão, considerada arbitrária (não havia regras perceptíveis), intensificou-se, uma 
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vez que a redistribuição de terras, realizada entre 1860 e 1895, resultou em um sistema de 

patronagem, chefiado por tutsis, que exigiram trabalho manual dos hutus em troca dos direitos 

de ocupar suas terras, deixando-os em estado de escravidão, e os tutsis como senhores feudais. 

Os tutsis eram os favorecidos para os altos cargos políticos e militares, e, por meio de sua 

identificação pública com o governador, geralmente gozavam, também, de maior poder 

financeiro. O regime era essencialmente feudal, isto é, os tutsis eram aristocratas, os hutus, 

vassalos. A diferenciação étnica entre hutu e tutsi ganhou sentido em relação ao poder do 

Estado à medida que esses grupos passaram a ser identificados dessa maneira pelo mwami, e, 

por isso, desenvolveram suas próprias culturas, seu próprio conjunto de ideias sobre si mesmo 

e sobre os outros. Todavia, nas áreas de Ruanda às quais o mwami não conseguiu estender seu 

poder, essas categorias étnicas não tinham nenhum significado. 

Quanto às características que definiam os grupos étnicos, a questão das aparências 

tornou-se algo delicado, uma vez que significava vida ou morte. Para justificar, então, essa 

diferenciação arbitrária, os hutus foram caracterizados como pessoas com rostos sólidos e 

redondos, pele escura, nariz achatado, lábios grossos e mandíbulas quadradas; já os tutsis 

tinham rostos delgados e compridos, pele mais clara, nariz e queixo estreitos e lábios finos. 

Quando os europeus chegaram a Ruanda, no fim do século XIX, com a intenção de colonizar 

a região, presumiram que era tradição do lugar tais diferenças entre hutus e tutsis, e, por isso, 

definiram que os tutsis eram uma raça imponente de reis guerreiros, cercada por rebanhos de 

gado de longos chifres; já os hutus seriam uma raça subordinada de camponeses pequenos e 

escuros, que desencavavam tubérculos e colhiam bananas (GOUREVITCH, 2000).  

Antes disso, ainda no início do século XV, iniciou-se o processo de ocupação 

territorial, exploração econômica e domínio político do continente africano pelos países 

europeus, que se estendeu até a metade do século XX, período denominado de colonização. A 

primeira fase do colonialismo africano surgiu pela necessidade de encontrar rotas alternativas 

para o Oriente e novos mercados produtores e consumidores. No início do século XIX, com a 

expansão do capitalismo industrial, inicia-se a fase do neocolonialismo no continente 

africano, e, a partir de 1880, a competição pelo domínio dos territórios africanos entre as 

metrópoles se intensificou. Em virtude disso, em 1885, representantes das grandes potências 

europeias
19

 realizaram um encontro em Berlim, à chamada Conferência de Berlim, que serviu 

                                                           
19

 O termo grande potência foi usado diplomaticamente a partir do Congresso de Viena, entre 1814 e 1815, 

quando embaixadores europeus se reuniram e realizaram, na Áustria, um encontro com o objetivo de redesenhar 

o mapa da Europa após o fim da Era Napoleônica. Os Estados participantes, França, Áustria, Prússia, Rússia e 

Grã-Bretanha, que dominavam o cenário expansionista mundial, passaram, então, a serem referidos como as 

grandes potências daquela época.  
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para estabelecer as fronteiras de seus territórios na África. Muitas linhas traçadas no mapa, 

que, na atualidade, ainda definem alguns Estados africanos, não conservaram nenhuma 

relação com as tradições políticas ou territoriais dos lugares que circunscreviam. Centenas de 

reinos e tribos, com suas próprias línguas, suas religiões e sua complexa história política e 

social, foram divididos e separados pelas bandeiras europeias. Entretanto, Ruanda ficou 

intacta, e designaram o território como província da África Oriental Alemã (GOUREVITCH, 

2000), como mostra a Figura 1, onde se lê “German East Africa” (tradução livre). 

 

Figura 1 – Repartição da África, 1885-1914 

 

 

 

Fonte: Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe para a Defesa da Autonomia Administrativa, Econômica 

e Jurídica (2014). 

 

Em 1894, o conde alemão Von Götzen tornou-se o primeiro branco a entrar em 

Ruanda e a visitar a corte real, comandada pelo mwami Rwabugiri, que permanecia no poder. 

Em 1895, o mwami Rwabugiri faleceu, Ruanda mergulhou em uma turbulência política, e, em 

virtude disso, em 1897, a Alemanha instalou seus primeiros postos administrativos no 

território. A morte do rei desencadeou uma violenta guerra de sucessão entre os próprios clãs 

reais tutsis, e, com isso, em troca de apoio, os líderes das facções vencedoras passaram a 

colaborar com chefes coloniais alemães. A política resultante foi o “colonialismo dual”, ou 

seja, alemães e tutsis, juntamente, passaram a administrar Ruanda, e as elites tutsis se 

 

http://protectoradodalunda.blogspot.com/2014/08/parte-i-origem-da-chamada-questao-da.html
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aproveitavam dessa proteção e da liberdade concedida pelos alemães para consolidar seus 

feudos internos e ampliar sua hegemonia sobre os hutus (GOUREVITCH, 2000). 

Após o fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a recém-criada Liga das 

Nações
20

 transferiu Ruanda à Bélgica como espólio da guerra. Como as identidades tutsis e 

hutus se firmaram como opostas, os belgas fizeram dessa distinção a pedra angular de sua 

política colonial, procurando os traços de civilização existentes que se assemelhassem a suas 

próprias ideias de dominação e submissão, e os moldaram de modo a encaixá-los em seus 

propósitos, dentre os quais se destacava a cobrança excessiva de impostos e o trabalho 

forçado. Além dos chefes militares, administrativos e clérigos, os belgas enviaram cientistas a 

Ruanda, que trouxeram balanças, fitas métricas e compassos, no intuito de pesar os ruandeses, 

medir sua capacidade craniana (tamanho do cérebro) e fazer análises comparativas da 

protuberância relativa de seus narizes. Com seus estudos, os cientistas constataram que os 

tutsis tinham dimensões mais nobres, mais naturalmente aristocráticas que as dos rústicos e 

brutos hutus. Quanto ao índice nasal, definiu-se que o nariz médio do tutsi era dois milímetros 

e meio mais longo e quase cinco milímetros mais fino que o nariz do hutu médio 

(GOUREVITCH, 2000).  

Mais tarde, os cientistas sugeriram que a raça dominante de Ruanda havia se originado 

na Melanésia, na cidade perdida de Atlântida, no espaço sideral. Os colonizadores belgas 

prenderam-se ao mito hamítico
21

 como modelo, passaram a governar Ruanda em parceria com 

a Igreja Católica Romana, e providenciaram a reorganização da sociedade ruandesa em 

função das linhas étnicas. O monsenhor francês León Classe, pertencente a uma sociedade de 

missionários enviados à África pela Igreja Católica com o propósito de expandir o 

Catolicismo, e instituído como o primeiro bispo de Ruanda, foi o grande defensor da cassação 

dos direitos civis dos hutus e do reforço da tradicional hegemonia dos bem nascidos tutsis, 

acrescentando que não haviam chefes mais qualificados, mais inteligentes, mais ativos, mais 

capazes de valorizar o progresso de Ruanda, do que os próprios tutsis (GOUREVITCH, 

2000). 
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 A Liga das Nações foi a primeira Organização Internacional a ser criada, em 1919, com o propósito de 

restabelecer a paz após a Primeira Guerra Mundial, e, também, tornar-se um meio onde os países pudessem 

resolver as disputas a partir de negociações e não mais pela guerra. Além disso, coube a Liga das Nações dividir 

as compensações, aos ganhadores, e as dívidas de guerra, aos perdedores da Primeira Guerra Mundial, sendo a 

Alemanha uma das derrotadas. 
21

  Baseado na Teoria de Speke, de John Hanning Speke, Oficial do Exército Britânico. Sua hipótese era a de que 

toda cultura e toda civilização na África Central haviam sido introduzidas por um povo mais alto e de aparência 

distinta, que ele considerava ser uma tribo caucasoide de origem etíope, descendente do rei bíblico Davi, e, 

portanto, uma raça superior aos negroides nativos (GOUREVITCH, 2000). 
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Em 1931, os belgas e a Igreja depuseram o então mwami, considerado abusivo e 

independente, e empossaram outro, Rudahigwa, cuidadosamente escolhido por sua postura 

submissa. Ele se converteu ao Catolicismo, renunciando ao seu status divino, e isso 

desencadeou uma corrida em massa à pia batismal, transformando, em pouco tempo, Ruanda 

no país mais católico da África (GOUREVITCH, 2000). 

Entre 1933 e 1934, os belgas empreenderam um censo, em que distribuíram carteiras 

de identidade “étnicas”, que rotulavam cada ruandês como hutu (85%), tutsi (14%) ou twa 

(1%), a fim de facilitar a distinção de quem pertencia a qual tribo. Com essas carteiras de 

identidade, tornou-se difícil aos hutus se transformarem em tutsi, e isso permitiu aos belgas 

aperfeiçoarem a administração de um sistema de segregação enraizado no mito de 

superioridade tutsi. As escolas católicas, que dominavam o sistema educacional colonial, 

praticavam uma aberta discriminação em favor dos tutsis, que gozavam do monopólio dos 

cargos políticos e administrativos, enquanto hutus viam encolher ainda mais suas 

possibilidades de progresso. Enfim, os belgas haviam feito da “etnicidade” o traço definidor 

da existência ruandesa (GOUREVITCH, 2000). 

Após a Segunda Guerra Mundial, sacerdotes flamencos começaram a participar de 

missões em Ruanda, e, impressionados pela discriminação sofrida pelos hutus, passaram a se 

identificar com os mesmos e encorajá-los em suas aspirações por mudanças políticas, 

contrariando tal discriminação que os próprios belgas, no início da colonização, construíram. 

Ao mesmo tempo, o enfraquecimento econômico e político da maioria dos países europeus, 

em virtude do conflito mundial, e, também, a necessidade de reconstrução, impossibilitou os 

mesmos de designar forças e recursos para o controle dos seus domínios, e isso contribuiu 

para que as colônias começassem a almejar sua independência e os países europeus fossem 

perdendo o controle sobre seus territórios na África e Ásia. Nessa época, a administração 

colonial da Bélgica foi submetida à curadoria da ONU, o que significava que, em tempos de 

descolonização, os belgas estavam sob pressão para preparar o terreno para a independência 

ruandesa (GOUREVITCH, 2000). Consta em Masrui (2010) que o nascimento da ONU, em 

1945, contribuiu para o processo de descolonização e independência dos países africanos. À 

medida que a organização se tornava representativa de toda a humanidade, o colonialismo 

perdia a sua legitimidade. Praticamente todos os países que se tornaram membros da ONU, 

após a independência da Índia, em 1950, vieram “trazer a sua voz junto àqueles que 

protestavam contra os velhos sistemas imperiais” (MASRUI, 2010, p. 133). 

Ativistas políticos hutus começaram, então, a clamar por um governo da maioria; 

entretanto, a luta política em Ruanda nunca foi, de fato, uma busca pela igualdade, pois a 
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questão crucial era quem iria dominar o Estado etnicamente bipolar. Em 1957, um grupo de 

nove hutus intelectuais publicou um documento conhecido como “Manifesto Hutu”, 

reivindicando a democracia por meio de uma leitura diferente do mito hamítico, isto é, o 

argumento era de que, se os tutsis descendiam de uma tribo estrangeira, então eles eram 

invasores, e Ruanda, portanto, deveria ser uma região de hutus. A partir daí, desencadeou-se 

uma revolução social, liderada pelo coronel belga Guy Logiest
22

, que, em 1960, deu um golpe 

de estado, substituindo chefes tutsis por chefes hutus. Aproximadamente 20 mil tutsis foram 

desalojados de suas casas, e esse número continuou a crescer, na medida em que os novos 

chefes hutus eram empossados e organizavam a violência contra os tutsis. A revolução 

terminou em outubro de 1960, quando instalou-se um governo provisório liderado por 

Grégoire Kayibanda, um dos autores do Manifesto (GOUREVITCH, 2000). 

Em janeiro de 1961, os belgas convocaram uma reunião com os novos líderes hutus, 

abolindo a monarquia e instituindo uma república em Ruanda. Em 1962, Ruanda ganhou 

independência plena, e Kayibanda foi declarado presidente. Ele era um líder duro, e instigar 

as massas hutus a assassinar tutsis parecia ser o único meio com o qual era capaz de manter 

vivo o espírito de revolução. O pretexto usado para a violência era o fato de que, de tempos 

em tempos, bandos armados de monarquistas tutsis, que haviam fugido para o exílio, 

principalmente, para Uganda, empreendiam incursões repentinas em Ruanda. Esses 

guerrilheiros foram os primeiros a serem chamados de “baratas”, e eles próprios passaram a 

usar essa palavra, sugerindo a sua clandestinidade e a crença de que eram indestrutíveis. A 

mais drástica invasão de tutsis, até o genocídio, ocorreu em dezembro de 1963, avançando até 

Kigali (capital de Ruanda), quando foram detidos pelos hutus; mas, não contente com a 

vitória, o governo decretou estado de emergência para conter os revolucionários, assassinando 

tutsis e destruindo suas casas (GOUREVITCH, 2000).   

Na mesma linha, segundo Illibagiza (2008), quando os belgas deixaram Ruanda, após 

sua independência, em 1962, o governo hutu estava consolidado e os tutsis foram relegados a 

cidadãos de segunda classe, sujeitos a perseguições, violência e morte pelas mãos de 

extremistas hutus. As carteiras de identidades étnicas, que haviam segregado tutsis e hutus, 

foram adotadas, também, pelos hutus, e tornaram-se a discriminação mais ostensiva e mais 

fácil de ser posta em prática. O desprezo pelos tutsis era ensinado na escola, às crianças desde 

cedo aprendiam que os tutsis eram inferiores e não confiáveis, e que não havia lugar para eles 
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 O coronel belga Guy Logiest, quanto aos acontecimentos de 1960, declarou que os estrangeiros situados no 

território ruandês deveriam tomar partido, e decidiu apoiar os hutus, uma vez que objetivava devolver aos 

mesmos sua dignidade e derrotar a arrogância da aristocracia tutsi, que considerava injusta e opressora, 

contradizendo o que os próprios colonizadores belgas ajudaram  a construir (GOUREVICTH, 2000). 



52 

 

em Ruanda. Os tutsis eram chamados de “serpentes” e de “baratas”, serpentes que deveriam 

ser mortas, e baratas, exterminadas. 

Entre 1962 e 1973, ainda sob o governo de Kayibanda, os confrontos entre hutus e 

tutsis continuaram a acontecer. Em 1973, o hutu Juvénal Habyarimana, então Ministro da 

Defesa, destituiu Kayibanda, dissolveu a Assembleia Nacional e aboliu as atividades políticas 

no país, auto declarando-se governante de Ruanda. Em dezembro de 1978, foram organizadas 

eleições, nas quais foi aprovada uma nova Constituição e confirmado Habyarimana como o 

novo presidente, que foi reeleito em 1983 e em 1988, como candidato único. Seu governo, 

que durou até 1994, organizou um movimento juvenil, o Interahamwe, “aqueles que atacam 

em conjunto”, com o objetivo de atrair centenas de jovens sem lar e alastrar o movimento por 

todo o país. Muitos dos membros eram treinados por soldados do governo para lutar e matar, 

eles viajavam em bandos e usavam uniformes informais, camisas folgadas com estampas 

vermelhas, amarelas e verdes, reproduzindo as cores do partido (ILLIBAGIZA, 2008, p. 62). 

Segundo Gourevitch (2000), o colapso econômico do fim dos anos de 1980, deixou dezenas 

de milhares de jovens sem nenhuma perspectiva de emprego, dissipando-se na ociosidade e 

nos ressentimentos que os acompanhavam, e, portanto, prontos para serem recrutados. Os 

Interahamwe foram, durante muito tempo, vistos como uma força de segurança. Conforme 

resposta de um menino hutu, no documentário História de um Massacre, de Roméo Dallaire 

(2004), quando indagado sobre o que eram os Interahamwe, o mesmo respondeu: “uma 

milícia paramilitar. Precisamos deles para nos proteger”. 

Os líderes jovens do poder hutu pregavam a solidariedade étnica e a defesa civil a 

multidões cada vez maiores, em comícios em que o álcool circulava livremente. Essa 

atividade, inicialmente tida como brincadeira por muitos, virou trabalho a partir de março de 

1992, quando a rádio estatal anunciou a descoberta de um suposto plano tutsi para massacrar 

hutus. Era notícia falsa, mas, em autodefesa, membros do grupo mataram 300 tutsis em 3 dias, 

e, após a morte de Habyarimana, em 1994, os Interahamwe tornar-se-iam ainda mais fortes 

(GOUREVICTH, 2000). 

Antes disso, ainda em 1989, quando da queda do Muro de Berlim e do início do fim da 

Guerra Fria
23

, as principais potências mundiais começaram a exigir que, de alguma forma, os 

países africanos passassem a adotar instituições democráticas, em que o povo também 
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 Durante a Guerra Fria, que iniciou em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e se estendeu até 1991, com a 

queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), o mundo havia ficado dividido entre EUA 

(defensor do capitalismo) e URSS (defensora do socialismo). Com o fim do confronto bipolar e a queda da 

URSS, acreditava-se que os EUA e seus valores, entre eles a democracia, haviam triunfado, e seriam levados 

extensivamente a outras partes do mundo, inclusive com apoio da comunidade internacional. 
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participasse, elegendo seus governantes. O então presidente ruandês, Habyarimana, anunciou, 

em junho de 1990, que era necessário estabelecer um sistema político multipartidário no país; 

todavia, essas reformas propostas por ele não foram consideradas sinceras, e, em vez de alívio 

e entusiasmo, a perspectiva de uma disputa aberta pelo poder espalhou temor em Ruanda, 

uma vez que os tutsis almejavam retomar o poder, mas, ao mesmo tempo, eram 

constantemente ameaçados pelos hutus (GOUREVITCH, 2000). 

Como resultado, em outubro de 1990, um exército rebelde, a Frente Patriótica 

Ruandesa (FPR), comandada por seu fundador tutsi, exilado em Uganda, Paul Kagame
24

, 

invadiu o nordeste de Ruanda a partir de Uganda – conforme Figura 2 – declarando guerra ao 

regime de Habyarimana e propondo um programa político que acabasse com a tirania, a 

corrupção e a ideologia da exclusão (GOUREVITCH, 2000).  

 

                           Figura 2 – Ruanda e países limítrofes
25

 

 

                      

Fonte: Conhecendo a Geografia (2009). 

 

Consta em Illibagiza (2008) que a FPR tratava-se de uma associação política composta 

por tutsis exilados, ou filhos de exilados, que fugiram do país durante os conflitos e se 

refugiaram em diversos países da África. Conforme Armada e Nolli (2013), de outubro de 
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  Em 2000, Paul Kagame foi eleito presidente de Ruanda, cujo mandato exerce até a atualidade. 
25

 Ao noroeste do mapa aparece como país limítrofe de Ruanda, o Zaire, mas desde 1997, o país passou a adotar 

oficialmente o nome de República Democrática do Congo, devendo ser assim referido. O nome de Zaire foi 

usado pelo país entre outubro de 1971 a maio de 1997, ou seja, durante o caso de Ruanda era citado dessa 

maneira.  
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1990, quando a FRP invadiu Ruanda, até agosto de 1993, a população viveu em meio a uma 

guerra civil, uma vez que o exército rebelde e o governo, através de suas forças armadas e do 

Interahamwe, enfrentavam-se constantemente.  

Durante muito tempo, a Organização da Unidade Africana (OUA)
26

, futura União 

Africana, buscou incentivar o governo e a FPR a cessarem com o conflito civil através de um 

acordo de paz. Então, aos 4 de agosto de 1993, em um centro de conferência em Arusha, na 

Tanzânia, o presidente Habyarimana assinou esse acordo de paz com a FPR, dando, 

oficialmente, fim aos conflitos que assolavam o país há anos. Os acordos em Arusha visavam 

garantir o direito dos exilados de voltarem a Ruanda; prometiam a integração entre os dois 

exércitos que estavam em conflito, criando um único exército de força nacional, ou seja, entre 

exército solidário ao presidente e a FPR; e estabeleciam um projeto de um amplo governo de 

transição, composto por representantes de todos os partidos políticos nacionais, incluindo a 

FPR (GOUREVITCH, 2000).  

No dia 5 de outubro de 1993, o CSNU aprovou a Resolução n º 872, que estabeleceu 

uma operação de paz para a região, denominada Missão de Assistência das Nações Unidas 

para Ruanda, com o objetivo principal de certificar-se de que o fim das disputas ocorreria, de 

fato, a partir da assinatura do Acordo de Arusha, que havia acontecido em 4 de agosto de 

1993. A UNAMIR integrou a Missão de Observação das Nações Unidas para Uganda e 

Ruanda (UNAMUR), que foi instituída pela Resolução nº 846, de 22 de junho de 1993, com o 

objetivo controlar a fronteira entre esses dois países, a fim de evitar que armamento chegasse 

a Ruanda e pudesse prejudicar o acordo entre o governo ruandês e a FPR. O Acordo de 

Arusha, criado pelos EUA, juntamente com a França e a OUA, pretendia acabar com a guerra 

civil em Ruanda. Foram enviados mais de dois mil homens, em mandato da UNAMIR, 

supervisionados pelo general do exército canadense Roméo Dallaire (ARMADA; NOLLI, 

2013).  

Entretanto, aos 6 de abril de 1994, o avião que transportava o presidente de Ruanda, 

Habyarimana, e do Burundi
27

, Cyprian Ntayamira, ambos da tribo hutu, foi derrubado, e o 

governo hutu pôs a culpa pelo acidente, inicialmente, na FPR. Embora os assassinos nunca 

tenham sido positivamente identificados, com o tempo, as suspeitas acabaram recaindo sobre 
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  A União Africana foi criada em 2002, em substituição à antiga Organização da Unidade Africana, e teve 

como objetivo a mediação e prevenção de conflitos, principalmente nos casos da Somália e do Sudão. Um dos 

principais princípios de seu tratado constitutivo e que tem contribuído para a defesa da democracia no continente 

é a condenação e rejeição à mudanças inconstitucionais de governo (MREb, [online]).  
27

  A divisão entre tutsis e hutus também valia para o Burundi, que teve história parecida com a de Ruanda, uma 

vez que o país também teve seu território mantido intacto durante a divisão territorial de 1885, e foi designado, 

primeiramente, à África Oriental Alemã, e, posteriormente, à Bélgica.  
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os próprios extremistas hutus; entretanto, independentemente de quem os mataram, os 

organizadores do futuro genocídio estavam preparados para explorar sua morte imediatamente 

(GOUREVITCH, 2000). 

 

4.2 O caso do Sudão 

 

Masrui (2010) afirma que a história do Sudão foi marcada por três problemas cruciais: 

a luta pela independência, as relações com o Egito, e a emergência do conflito entre o norte e 

sul do país. Além disso, também merecem destaque, os conflitos em Darfur. 

Parte desses problemas remonta às origens culturais da região onde hoje fica o Sudão. 

Conforme Ibrahim (2010), as migrações árabes pelo Sudão começaram no século IX, e 

atingiram o seu apogeu no século XIV, com a penetração pacífica e propagação de sua 

cultura, religião e influência às sociedades que ali já existiam. No início do século XVI, o 

território do Sudão era dominado por dois grupos de sultões muçulmanos, os funj e os fur, 

mas as constantes rivalidades entre esses grupos étnicos fizeram com que os mesmos fossem 

eliminados, pondo fim ao domínio dos sultões, no início do século XIX. A partir de então, 

inicia-se a história do Sudão moderno, com a conquista do território pelos turco-egípcios
28

, 

em 1820. Os turco-egípcios, pertencentes ao Império Otomano, unificaram o Sudão em suas 

fronteiras modernas, antes divididas em diversos reinos, e, também, iniciaram um processo de 

modernização da região: a adoção de “métodos de organização político-econômica e de 

técnicas de produção, de transporte, de comunicação derivados daqueles empregados pelos 

Estados europeus e que mudaram substancialmente a estrutura da sociedade tradicional 

anterior” (IBRAHIM, 2010, p. 430). O imperialismo turco-egípcio, comandado por 

Muhammad’Ali, também conhecido como Mehmed Ali, vice-rei do Egito, entre 1805 e 1848, 

estabeleceu no Sudão um novo regime administrativo, caracterizado pela opressão, corrupção, 

pela incompetência dos governantes, e, acima de tudo, por um governo centralizador.  

Muhammad’Ali visava encontrar, a todo custo, ouro no Sudão, e transformar a 

mineração na principal fonte de riqueza para o Egito, mas foi a atividade agrícola e pecuária, 

principalmente no norte, que se destacou, a partir da melhoria da irrigação, da ampliação das 

lavouras e da introdução de novas formas de cultura. A fim de explorar todos os recursos 

sudaneses, foi imposta uma série de tributos que desorganizou a vida da população, gerando 
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 Inicialmente, os egípcios que estiveram presentes no Sudão foram chamados de turco-egípcios, uma vez que o 

Sudão não foi, efetivamente, conquistado pelos egípcios, mas sim por uma entidade de língua turca, cujos 

membros dominaram o Egito desde a época medieval (IBRAHIM, 2010). 
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revolta por parte dos camponeses. Essas rebeliões não se restringiram somente ao norte do 

Sudão, uma vez que, na região de Darfur, localizada no oeste e também formada por 

agricultores e povos nômades, houve um movimento muito grande de resistência contra o 

domínio egípcio (IBRAHIM, 2010). 

Até o início do processo de domínio turco-egípcio, os poderes políticos e econômicos 

dos sudaneses árabes, do norte e dos povos negros, ao sul, eram compatíveis, todavia, a partir 

da segunda metade do século XIX, a vida da população do sul tornou-se difícil, devido às 

guerras de escravidão e conquistas travadas por invasores árabes, turcos e egípcios, contra ela. 

Então, os habitantes do sul se revoltaram contra tal situação, e se negaram a cooperar com os 

mercadores de escravos árabes, turcos e egípcios, além de europeus, que também se 

instalaram na região, e isso desencadeou numerosas batalhas. Em 1867, pressionados pela 

resistência do norte, os comerciantes europeus foram obrigados a deixar o Sudão, não 

exercendo mais nenhuma influência na vida comercial da região, que passou a ser 

administrada apenas por árabes, turcos e egípcios. Pouco a pouco, comerciantes vindos do 

norte conseguiram adentrar no sul, e isso acelerou o processo de tentativa de arabização e 

islamização dos habitantes sulinos, que resistiam à violência e à forma depreciativa com a 

qual eram tratados pela população do norte (IBRAHIM, 2010).  

Ibrahim (2010) afirma que, em 1882, os britânicos passaram a ocupar o Egito, dando 

continuidade ao processo de colonização e exploração da África, e, como os turco-egípcios 

comandavam o Sudão, em 1896, os britânicos tomaram o direito de também invadi-lo, como 

mostra a Figura 3, onde se lê “Anglo Egyptian Sudan” (Sudão Anglo-Egípcio; tradução livre).  
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Figura 3 – Repartição da África, 1885-1914 

 

 

Fonte: Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe para a Defesa da Autonomia Administrativa, Econômica 

e Jurídica (2014). 

 

 

No Sudão, através do djihad, isto é, da guerra santa, a resistência islâmica do norte 

contra os colonizadores turco-egípcios, denominada de Mahdi e liderada por Muhammad 

Ahmad al-Mahdi
29

, pregava a fé pura e primitiva do Islã. Entre 1881 e 1898, diversas batalhas 

ocorreram entre esses rebeldes e grupos de dominação turco-egípcia, e, após a ocupação 

britânica, entre os revolucionários e o exército britânico (IBRAHIM, 2010). Ou seja, segundo 

o espírito do djihad no Sudão, durante o período de colonização anglo-egípcia, a população 

do norte permaneceu oposta ao imperialismo britânico e ao expansionismo dos egípcios 

(MASRUI, 2010). 

Segundo Abdussalam e Abusedra (2010), a conquista anglo-egípcia encerrou o breve 

período sob comando dos mahdistas, e buscou o desenvolvimento da região, através da 

melhoria da infraestrutura, com a construção de estradas de ferro, barragens e portos, e da 

introdução da agricultura moderna, principalmente do algodão, para suplementar a produção 

egípcia. Entretanto, um dos problemas, que posteriormente traria, novamente, sérias 

consequências, foi que essa modernização social e econômica não foi transferida ao sul.  
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 Muhammad Ahmad bin Abd Allah foi um líder religioso sudanês, que, em junho de 1881, criou o movimento 

messiânico redentor da fé islâmica, chamado de Mahdi. Sua fundação ocorreu em um período de ressentimento, 

entre a população sudanesa, devido às políticas opressivas dos governantes turco-egípcios, e, posteriormente, 

britânicos.  

http://protectoradodalunda.blogspot.com/2014/08/parte-i-origem-da-chamada-questao-da.html
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Conforme Crowde (2010), nas colônias britânicas, entre as quais se incluía o Sudão, a 

partir do início do século XX, os africanos passaram a viver sob um sistema administrativo 

direto, no qual os chefes eram soldados britânicos encarregados dessa função. Durante o 

período das guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha manteve a 

integridade do seu território, conservando as colônias sob o seu domínio. Os efeitos das 

guerras reforçaram a percepção das elites africanas sobre as injustiças do sistema colonial, 

especialmente quanto à sua participação no sistema. 

Owuso (2010) afirma que o governo egípcio solicitou, aos britânicos, que 

abandonassem o Sudão, enquanto estes, visando manter sua influência militar e econômica, 

propuseram modificações no regime de governo sudanês, e, em 1948, entrou em vigor a 

Constituição Sudanesa, que previa a realização de eleições via sufrágio universal para eleger o 

legislativo e o executivo. Antes disso, em 1942, surgem, no Sudão, duas tendências, o Partido 

al-Ashikka, que significa “irmão de sangue”, que milita com um governo sudanês unido ao 

Egito, e, a outra tendência, foi o Partido Umma, “partido do povo”, que reclamava pela 

independência amigável perante a Grã-Bretanha e o Egito. Os britânicos eram a favor do 

Partido Umma, posto que este também tinha uma posição antiegípcia, e eram contrários ao 

Partido al-Ashikka, que insistia na união com o Egito. A revolução de 1952, no Egito
30

, foi, 

em um primeiro momento, acolhida no Sudão, uma vez que o então rei egípcio Faruq, 

considerado impopular pelos sudaneses, fora deposto. Em novembro de 1953, o novo Partido 

Nacional Unionista, sucessor do Partido al-Ashikka, venceu as eleições no Sudão, e seu 

programa insistia na liquidação imediata do domínio colonial. Assim, em 19 de dezembro de 

1955, o Parlamento do Sudão declarou a independência do país, que foi solenemente 

proclamada em 10 de fevereiro de 1956. 

O principal problema que atormentaria o Sudão durante décadas, o conflito entre o 

norte e o sul do país, começou um pouco antes da independência, quando o agrupamento 

Equatoria, do exército sudanês, revoltou-se com a incorporação da administração e dos postos 

de comando pela parte do exército do norte. Os rebeldes logo foram rendidos, mas os 

conflitos se espalharam por toda a região sul, onde muitos nortistas foram mortos. Essa crise 

foi consequência da política britânica de separar o desenvolvimento do sul e do norte, cujo 

pretexto seria evitar que os sulinos fossem usados como escravos pelos sudaneses árabes do 
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 A Revolução Egípcia, de 1952, também chamada de Revolução de 23 de Julho, iniciou em 23 de julho de 

1952, a partir de um golpe militar, por um grupo de jovens oficiais do exército egípcio. Inicialmente, a revolução 

visou derrubar o rei Faruq, que reinava desde 1936. Posteriormente, o movimento teve ambições políticas, isto é, 

objetivava abolir a monarquia e a aristocracia, estabelecer uma república independente no Egito e no Sudão, e 

acabar com a ocupação britânica. 
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norte, como havia acontecido no passado, e, também, evitar o acirramento das rivalidades 

entre o norte, de religião muçulmana, e o sul, de tradição cristã, influenciada, desde o início 

do processo de colonização, pelos britânicos. O Islã foi proibido no sul, e as missões cristãs, 

frequentemente católicas, foram encorajadas. A língua inglesa era utilizada de forma 

exclusiva nas escolas dos missionários no sul, e o árabe tornou-se, pouco a pouco, a língua 

oficial do norte, favorecendo a construção de duas regiões com aspectos culturais e religiosos 

completamente diferentes, sob um mesmo território, perpetuando essas diferenças, e, também, 

disseminando a desconfiança (OWUSO, 2010). 

Nascimento (2011) afirma que o conflito no Sudão, opondo um governo ditatorial 

árabe-muçulmano do norte, e os rebeldes do sul, considerados cristãos e animistas
31

 foi 

considerado um dos mais longos e violentos conflitos da África. O país foi assolado pela 

guerra desde a independência, em 1956, quando o governo então eleito foi derrubado pelo 

tenente-general árabe Ibrahim Abboud, que atuou como chefe de Estado do Sudão de 1958 a 

1964, e, como presidente, em 1964, quando foi deposto por uma revolução popular, que 

instituiu no poder um Conselho Estado. Abboud dissolveu o Parlamento e suspendeu a 

Constituição.  

Conforme Messari (2009), quando o general árabe Jaafar Nimeiri, que governou o 

Sudão de 1969 a 1985, chegou ao poder, após liderar um golpe de Estado, em 1969, seus 

objetivos eram reformar a economia do país, nacionalizando bancos e indústrias, promover 

algumas reformas agrárias, e buscar um entendimento entre as duas regiões conflituosas, o 

norte e o sul.  

Ele era defensor do pan-arabismo e se opunha seriamente ao envolvimento político 

ocidental no mundo árabe. Sua vontade de selar um entendimento entre o norte e o sul deu um 

grande passo, em 1972, quando foi assinado o Acordo de Adis Abebba, na Etiópia, no qual foi 

acordado que os soldados do sul seriam incorporados ao exército nacional, e a região sul teria 

um estatuto autônomo, pondo fim, assim, à Primeira Guerra Civil Sudanesa, que havia se 

iniciado após a independência do país. No entanto, a descoberta de petróleo na região sul, no 

decorrer da década de 1970, fato que poderia tornar a região forte e independente, fez com 

que o general anulasse o acordo, e, assim, o governo central, da capital Cartum
32

 (localizada 

ao norte, conforme mostra a Figura 4) pudesse controlar a produção e comercialização do 

                                                           
31

 O animismo é a crença de que tudo tem uma alma ou espírito, inclusive os animais, as plantas, as rochas, as 

montanhas, os rios e as estrelas. Os animistas acreditam que cada alma é um espírito poderoso, que pode ajudá-

los ou prejudicá-los, e devem ser adorados, temidos, ou, de alguma forma, reconhecidos.  
32

 Cartum é a capital do Sudão, fundada em 1821. A cidade fica na confluência dos dois rios que formam o Rio 

Nilo, o Nilo Azul e o Nilo Branco. Cartum é o polo de transporte do comércio do Sudão. 
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produto. A consequente tentativa de impor leis islâmicas à região fez com que os soldados do 

sul retomassem as armas e recomeçassem a luta. Essa nova rebelião, comandada por John 

Garang, que fundou o Movimento de Libertação do Povo Sudanês (M/LPS), e seu braço 

armado, o Exército de Libertação do Povo Sudanês (E/LPS), foi chamada de Segunda Guerra 

Civil Sudanesa, e durou de 1983 a 2005. Esses novos conflitos foram mais sangrentos do que 

os ocorridos no período da independência, e chamaram a atenção da opinião pública e da 

mídia internacional. Um dos atores internacionais que passou a interceder pelos sudaneses do 

sul foi os EUA, que defendiam a importância da liberdade de culto na região, e, em particular, 

a liberdade dos cristãos de exercerem sua religião (MESSARI, 2009).                        

                             

                                       Figura 4 – Mapa de Cartum, Sudão 

 

                                    

Fonte: Arte G1 (2009). 

 

Conforme reportagem do site G1, de março de 2009, através de um golpe de Estado, 

em 1989, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, também árabe, derrubou o governo de Sadek el-

Mahdi, que foi Primeiro Ministro do Sudão de 1966 a 1967, e de 1986 a 1989. O governo de 

al-Bashir, que está desde 1989 na presidência do Sudão, passou a orientar o país para um 

islamismo radical, de combate ao sul, e, por isso, forças populares islâmicas de defesa foram 

enviadas para combater aqueles que entendem por infiéis, animistas e cristãos, que povoam a 

região. 

Segundo Badmus (2008), em 2005, houve uma melhoria no conflito entre norte e sul 

do Sudão, em função da assinatura do Acordo de Paz Geral, também conhecido como Acordo 

de Naivasha, assinado entre o vice-presidente do Sudão, Ali Osman Taha, e John Garang, 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPmmy5birMgCFYSAkAodWycLwA&url=http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1027086-5602,00-TRIBUNAL+DE+HAIA+MANDA+PRENDER+O+PRESIDENTE+DO+SUDAO.html&bvm=bv.104317490,d.Y2I&psig=AFQjCNE_wiYK8Rsh91Se0d0ikYVTPqVi3w&ust=1444183409379585
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líder do E/LPS, em 9 de janeiro, em Nairóbi, Quênia, e da formação do Governo de Unidade 

Nacional. Além de pôr fim à Segunda Guerra Civil Sudanesa, o Acordo de Naivasha também 

estabeleceu que a região sul do país tivesse autonomia por seis anos, e que, após, poderia ser 

realizado um referendo para verificar se a população da região era a favor ou contra a 

separação do norte. Então, conforme Pecequilo (2012), em julho de 2011, mesmo 

contrariando a vontade de Cartum, o Sudão do Sul separou-se do Sudão – conforme Figura 5 

– depois que um referendo, realizado em janeiro daquele ano, aprovou a separação, com 

aproximadamente 98% de votos a favor.  

Assim, al-Bashir continuou como presidente do Sudão, e Salva Kiir Mayardit foi eleito 

como o primeiro Presidente do Sudão do Sul. Atualmente, o Sudão do Sul é considerado o 

país mais novo do mundo, e conta com aproximadamente 12 milhões de habitantes. Embora 

tal divisão do país tenha sido realizada visando a estabilização da região, atualmente, as 

tensões ainda não foram completamente eliminadas, uma vez que discordâncias bilaterais 

entre os dois países ocorrem, devido à questão petrolífera. A maior parte do petróleo 

encontra-se na região sul, então, quando houve a separação, o Sudão do Sul ficou com os 

recursos minerais, mas toda a infraestrutura para comercialização (oleodutos, refinarias e 

portos) continuaram em poder de Cartum, que alega ser dono da mesma, visto que investiu 

nela e não autoriza que o Sudão do Sul usufrua de tal infraestrutura para extrair seu petróleo 

(PECEQUILO, 2012). 

 

                     Figura 5 – Sudão e Sudão do Sul, após 2011 

          

                

Fonte: Schmidt (2011) 
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Essas divergências, que permanecem até os dias de hoje, viram o início de um novo 

capítulo na história política do país, em 2003, decorrido, também, em função dos 

acontecimentos do passado: rebeliões de grupos rebeldes e combates contra o governo de 

Cartum; e perseguições, violência e assassinatos de tribos negras africanas na região oeste, 

nos três estados ocidentais do país, como mostra a Figura 6, onde se lê “North Darfur, West 

Darfur e South Darfur” (Darfur Sul, Darfur Norte e Darfur Oeste; tradução livre).  

                         

                                        Figura 6 – Mapa do Sudão até 2011 

 

                                

Fonte: United Human Rights Council (2015). 

 

4.3 O genocídio e a atuação da comunidade internacional em Ruanda e no Sudão 

 

Neste subcapítulo, será tratado, primeiramente, o genocídio em Ruanda, desde a morte 

de Habyarimana, que foi usada como justificativa pelos hutus para dar início aos massacres 

dos tutsis, analisando a atuação da comunidade internacional (como já definido no presente 

trabalho, considerando o CSNU e as grandes potências mundiais), até o fim dos conflitos. 

Posteriormente, será abordado o genocídio no Sudão, na região de Darfur, quando árabes 

passaram a perseguir negros africanos, também, versando sobre a atuação da comunidade 

internacional nesse caso. Para tanto, será usada a Teoria Pós-Colonial, buscando dar voz a 

esses povos e, assim, criticar a atuação da comunidade internacional, tanto no caso ruandês 
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como sudanês. E, por fim, será feita uma comparação entre ambos os casos, também usando 

de pressupostos pós-colonialistas para tal fim. 

A morte de Habyarimana foi usada, pelo poder hutu, para legitimar o início do 

extermínio de centenas de milhares de tutsis em Ruanda, em abril de 1994. As tropas da 

ONU, responsáveis por vigiar o país durante a guerra civil – que deveria ter sido finalizada 

com a assinatura do Acordo de Arusha – ofereceram pouca resistência aos assassinos. 

Segundo Gourevitch (2000), os EUA e a França estiveram envolvidos na elaboração do 

Acordo de Arusha, na sua concepção, por motivos distintos. O governo norte-americano 

declarou que, no início, aos seus olhos, Habyarimana não estava ciente das atividades dos 

Interahamwe. E, como eles representavam uma ameaça à paz e clara violação à lei do 

desarmamento, uma vez que eram abastecidos por armas vindas da França, do Egito e da 

África do Sul, era necessário que o presidente insistisse para que acabasse esse conflito entre 

tutsis e hutus. E a França, ao contrário, pelo fato de ser fornecedora de armamento, precisava 

supervisionar tais questões, para que seus interesses não fossem afetados.  

Logo no início do genocídio em Ruanda, os governos estrangeiros apressaram-se em 

fechar suas embaixadas e evacuar os cidadãos de seus países. Os ruandeses que imploravam 

asilo eram abandonados. A FPR, que havia permanecido preparada para o combate durante o 

período de implantação da paz, retomou suas ações menos de 24 horas depois da morte de 

Habyarimana. O exército do governo revidou ferozmente, permitindo que os Interahamwe 

prosseguissem seu trabalho de “extermínio das baratas”, isto é, dos tutsis. Os hutus referiam-

se aos tutsis como baratas, porque quando a FPR começou a se organizar, fez isso na 

clandestinidade, e os hutus se aproveitaram da imagem de repulsa que tais insetos causam nas 

pessoas (habitat em esgoto, em meio ao lixo e sujeira) como forma de depreciação 

(GOUREVITCH, 2000). 

Na maior parte do tempo, a rádio governamental difundia o ódio, os locutores 

alegavam que os soldados rebeldes viviam nas florestas, como animais, comiam carne 

humana e se relacionavam com os macacos. Diziam que os rebeldes eram tão crueis, que 

chifres brotavam de suas cabeças, fazendo alusão à caracterização europeia feita aos tutsis, no 

início do processo de colonização, em que, como visto, os belgas haviam definido que os 

tutsis eram uma raça imponente de reis guerreiros, cercada por rebanhos de gado de longos 

chifres. Aconselhavam os ruandeses a ficarem atentos, porque as “baratas” eram ardilosas, e 

podiam atacar em qualquer hora e lugar. Em poucos dias, as populações tutsis de muitas 

aldeias estavam praticamente eliminadas, e, em Kigali (capital de Ruanda), prisioneiros eram 
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soltos para ingressar a equipes de trabalhos encarregadas de recolher os cadáveres das sarjetas 

(GOUREVITCH, 2000).  

Conforme Illibagiza (2008), no dia em que iniciaram os massacres dos tutsis, 10 

soldados belgas foram mortos, por hutus, quando faziam a segurança da casa da Primeira 

Ministra de Ruanda, Agathe Uwilingiyimana, considerada uma hutu moderada, isto é, 

pertencia à etnia hutu, mas não pactuava com a ideia de extermínio dos tutsis. Ela foi 

empossada presidente após a morte de Habyarimana, mas, por ter essa postura moderada em 

relação aos tutsis, soldados ruandeses mataram ela e seu marido, a fim de evitar que pudessem 

intervir em seus planos. Temendo retaliação por parte das Forças Armadas de Ruanda (FAR), 

comandada pelo general Augustin Bizimungo, que almejava o poder do país, Uwilingiyimana 

e sua família buscaram refúgio no complexo residencial da ONU, em Kigali, mas ela e seu 

marido tiveram que se render aos soldados do governo, a fim de que pudessem salvar a vida 

de seus filhos, que, posteriormente, foram levados à Suíça, pela ONU.  

A morte desses soldados belgas fez com que os demais fossem retirados do país, e que 

houvesse uma diminuição das tropas de paz da ONU. “Ao que parecia, cada hutu de Ruanda 

possuía um fuzil e um facão com instruções de usá-los contra os tutsis e ninguém no mundo 

mexia um dedo para impedi-los” (ILLIBAGIZA, 2008, p. 101). Através de muitas resoluções, 

a começar pela Resolução nº 912, parágrafo 6º, de 21 de abril de 1994, a ONU exigia que 

cessassem “imediatamente as hostilidades entre as Forças Armadas do governo de Ruanda e a 

Frente Patriótica Ruandesa” (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL - UNSC, 1994a, p. 

2; tradução livre). No entanto, tais medidas não surtiam efeito, uma vez que Théodoro 

Sindikubwabo, nomeado presidente interino logo após o assassinato de Uwilingiyimana, 

reiterava que era necessária a continuidade do “trabalho” de massacre aos tutsis.  

Segundo Nye (2009), a maioria dos conflitos pós-coloniais, que aconteceram logo 

após a decadência dos impérios, e que, muitas vezes, tiveram seu estopim agravado durante o 

período colonial, desencadearam-se onde os mecanismos estabelecidos para controlar tais 

conflitos mostraram-se ineficientes, principalmente pela incapacidade dos próprios governos 

de mediá-los ou resolver tais diferenças étnicas internas. Esses “Estados falidos", como no 

caso de Ruanda, nunca tiveram um governo forte, ou, foram prejudicados por questões 

econômicas, políticas, perda de legitimidade ou intervenção externa, durante a colonização.  

Durante a guerra civil ruandesa, e antes mesmo do início dos massacres, a ONU 

estabeleceu uma missão de assistência militar para o país, a UNAMIR, instituída pela 

Resolução nº 872, de 5 de outubro de 1993. Em 5 de abril de 1994, o mandato da UNAMIR 

foi estendido pela Resolução nº 909, e foi através dela que o general Roméo Dallaire chegou a 
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Ruanda. Conforme afirma em seu documentário, História de Um Massacre (2004), a primeira 

tarefa sua e de seus soldados seria ser imparcial. “Somos guardiões da paz, somos árbitros, 

não treinadores. Estamos aqui para controlar, estabilizar, não estamos aqui para criar uma 

solução permanente, este é o trabalho deles”. Com o início do morticínio, a ONU ordenou que 

Dallaire retirasse todas as suas tropas de Ruanda, no entanto, o general desobedeceu tais 

ordens e continuou no país com um contingente de 200 homens. Em seu documentário 

(2004), alegou que “muitos dizem que manter a paz não é para um soldado, mas somente um 

soldado pode fazer isso. Quando você está mantendo a paz, está fazendo a tarefa mais difícil 

do mundo, e pode ser feita”.   

Segundo Gourevitch (2000), ainda quando Habyarimana estava no poder, a Bélgica, 

alegando que não sabia do plano de extermínio, concedeu muitos recursos financeiros para o 

então governo ruandês, como forma de ajuda humanitária à população; já a França, sempre 

buscando expandir sua área de concessão de armas, ajudou militarmente o governo de 

Habyarimana a salvar os herdeiros do poder hutu da cada vez mais provável perspectiva de 

derrota total nas mãos da temida FPR. Os diplomatas franceses adotavam a posição do 

governo oficial genocida: de que, longe de ser um assunto político, os massacres dos tutsis 

eram o resultado da fúria popular que se seguiu ao assassinato de Habyarimana; a população 

havia se levantado unida para se defender; o governo e o exército queriam apenas restaurar a 

ordem; a matança era uma extensão da guerra com a FPR, que esta começara o conflito e era a 

maior agressora, ou seja, que os ruandeses estavam matando uns aos outros como estavam 

acostumados a fazer, por arcaicas razões tribais desde tempos imemoriais. Confome Nigel 

Eltringham, professor de Antropologia da Universidade de Sussex (Reino Unido), citado por 

Giovana Sanchez na reportagem Entenda por que o mundo não impediu o genocídio de 

Ruanda, ao site G1, de 7 de abril de 2014, foi falta de conhecimento e entendimento, 

principalmente por parte da mídia internacional, de que o genocídio em Ruanda era, sim, um 

ataque planejado pelos hutus aos tutsis, com um objetivo político claro, isto é, a manutenção 

do poder. No entanto, em vez de mostrar essa realidade, a imprensa relatava que o conflito era 

tribal, com raízes de ódio, dando a impressão de que era um confronto que não poderia ser 

resolvido, o que era incorreto.  

Nesse sentido, essa prática está relacionada com a visão, disseminada entre os 

ocidentais (muitas vezes, mesmo, entre os acadêmicos), dos povos colonizados como sendo 

compostos ainda por pessoas selvagens e primitivas. Tal visão ocidental deixou a impressão 

que os colonizados, principalmente africanos, durante toda a sua história, sempre mataram uns 

aos outros, unicamente, por questões étnicas e raciais, e não teriam o porquê de fazer isso por 
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motivo político ou econômico, uma vez que eram considerados incapazes de se autogovernar. 

Todavia, essa ideia foi imposta pelas próprias distorções produzidas pelo imperialismo, pela 

política colonial de dominação, e mantidas pelo sistema capitalista atual, que continua a 

hierarquizar e desqualificar os povos africanos. Assim, conforme afirma Bonnici (2000), o 

Pós-Colonialismo preocupa-se, justamente, com a preservação da literatura produzida pelos 

povos colonizados, ou seja, com a recuperação da história dos mesmos, de modo a dar-lhes 

voz.  

Durante o genocídio, o abandono de Ruanda, pela ONU e pelas grandes potências, foi 

a maior vitória da diplomacia hutu, podendo ser creditada, quase exclusivamente, aos EUA. O 

país havia saído fracassado, no início da década de 1990, do conflito na Somália, e, por isso, 

alegou que não se envolveria em mais uma guerra (GOUREVITCH, 2000). Além disso, 

Eltringham, citado por Sanchez (2014), acrescenta que os EUA achavam que não teriam apoio 

da opinião pública, uma vez que a própria comunidade norte-americana assistiu, pela 

televisão, e ficou chocada no momento em que um helicóptero americano caiu durante uma 

operação na capital somali, Mogadishu. Monique Mujawamariva, ativista, nascida em 

Ruanda, que presenciou o massacre de milhares de tutsis em 1994, na reportagem A tragédia 

de Ruanda não foi lição. Sabemos o valor do ser humano, avaliado pelo petróleo do seu país, 

diz ativista de Natália da Luz, ao site Por Dentro da África, de 6 de abril de 2013, afirma que 

quando as pessoas são confrontadas por um regime sangrento, elas serão salvas, apenas, por 

suas próprias instituições. Segundo a ativista, os EUA não buscam aprender lições com os 

dramas do mundo. “Eles sempre souberam o que estava acontecendo em Ruanda e de que 

forma deveriam agir, mas ficaram humilhados e traumatizados com o caso da Somália. Eles 

decidem não intervir quando os seus interesses não são ameaçados”, afirma Mujawamariva. 

Além disso, a historiadora Cintia Ribeiro, também citada por Sanchez (2014), lembra que 

Ruanda é um país pequeno no centro da África, que não tem nenhum recurso mineral, 

nenhum interesse econômico, nem é zona de influência, por isso não despertou grande 

preocupação das grandes potências. 

Visando disfarçar o fato de que as principais potências, aquelas que exercem maior 

influência na ONU, uma vez que têm poder de veto nas resoluções do CSNU, não estavam 

agindo da forma como se esperava que elas agissem, em junho de 1994, a ONU apoiou o 

projeto francês de criar refúgios seguros para os tutsis sobreviventes. A operação, chamada de 

Operação Turquesa, foi instituída pela Resolução nº 929, de 22 de junho de 1994, na qual a 

ONU: 
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Congratula-se com a oferta dos Estados-Membros para cooperar com o Secretário-

Geral na consecução dos objetivos das Nações Unidas em Ruanda, através do 

estabelecimento de uma operação temporária, sob o comando e controle nacional, 

que visa contribuir, imparcialmente, para a segurança e proteção das pessoas 

deslocadas, refugiadas e civis em perigo em Ruanda, no entendimento de que os 

custos necessários para implementar a oferta serão custeados pelos Estados-

Membros  (UNSC, 1994b, p. 2; tradução livre).  

 

 Assim, a operação francesa acabou ganhando algum crédito, ao resgatar 

aproximadamente 10 mil tutsis no oeste de Ruanda, todavia, também foi acusada de deixar 

muitos deles esperando por socorro (GOUREVITCH, 2000). Em tal resolução, o então 

SGNU, Boutros Boutros-Ghali, admitiu que matanças sistemáticas estavam acontecendo, e 

isso exigia uma resposta imediata da comunidade internacional, mediante a magnitude da 

crise humanitária que ocorria em Ruanda. 

Conforme Gourevitch (2000), uma semana após a retirada das tropas da UNAMIR, 

Tchecoslováquia, Nova Zelândia e Espanha, membros rotativos do CSNU em 1994, 

incomodados com as crescentes evidências de genocídio em Ruanda, começaram a pressionar, 

no CSNU, pelo regresso de tropas da ONU ao país. Após semanas de tratativas, alguns países 

africanos se prontificaram a mandar uma força de intervenção para Ruanda, desde que os 

EUA enviassem 50 carros blindados de transporte de tropas. No início de junho, o SGNU e o 

Ministro do Exterior da França, Alain Juppe, descreveram a matança em Ruanda como 

“genocídio”, mas a ONU, em si, ainda tratava a situação de “possível genocídio”, enquanto os 

EUA proibiram o uso dessa palavra. Alves (2005, p. 441) afirma que Boutros Boutros-Ghali, 

por sua vez, admitiu que, "com base na violência que emergiu, há poucas dúvidas de que essa 

violência constitui genocídio, uma vez que tem havido matanças em larga escala de 

comunidades e famílias pertencentes a um grupo étnico particular".  

Cabe destacar que o art. 2º da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de 

Genocídio da Organização das Nações Unidas (UNGA, 1948), traz que genocídio são os atos 

cometidos com a intenção de destruir, no todo ou parte, um grupo nacional, étnico, racial ou 

religioso, como por exemplo, o assassinato de membros de um grupo. Sendo assim, a 

perseguição às pessoas de etnia tutsi e os milhares de assassinatos de homens, mulheres, 

jovens, crianças e idosos tutsis e hutus moderados, cometidos pelo grupo Interahamwe, 

consistiram, sim, em um exemplo de genocídio.  

Para Dallaire, em seu documentário (2004), os países evitavam usar o termo genocídio 

para qualificar os acontecimentos de Ruanda, porque “pelas leis internacionais isso os obriga 

a intervir”, destaca o general. Ele acrescentou, ainda, que as pessoas envolvidas estavam 

vendo um genocídio acontecendo, mas ainda não o chamavam disso. “Genocídio é quando 
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existem trens, fornos, campos de concentração, não quando se vê alguém pegando um 

machado, indo na casa de seu vizinho, cortando seus braços e pernas”, referindo-se ao 

genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, quando as grandes potências se 

envolveram diretamente. 

 Quanto mais os EUA se esforçavam para não se envolver no caso de Ruanda, nesse 

sentido, mais desprestigiada ficava sua imagem: alegaram que não iriam intervir no país, 

porque haviam tido uma experiência desgastante na Somália, além de alegarem que a 

Convenção de Genocídio trata que os Estados signatários estão autorizados a intervir, e não 

obrigados a isso. A imprensa francesa estava incomodando as autoridades políticas e militares 

do país, com denúncias de sua participação na preparação e implantação da chacina. Apenas 

após o fim do conflito, em meados de dezembro de 1997, a então secretária de Estado dos 

EUA, Madelaine Albright, proferiu um discurso no qual afirmava que a comunidade 

internacional deveria ter sido mais ativa nos estágios iniciais das atrocidades. Deveriam, 

efetivamente, ter chamado aquilo que ocorreu em Ruanda de genocídio. Além disso, os EUA 

também condenaram o uso de ajuda humanitária para sustentar campos armados ou apoiar os 

assassinos genocidas, que estavam infiltrados, em meio aos refugiados hutus que fugiram de 

seu país com medo da retaliação que poderiam sofrer por parte dos tutsis, nos campos 

instalados nas fronteiras com Burundi, Tanzânia e Zaire (GOUREVITCH, 2000). Segundo 

Farias (2008), foram nos campos de Goma (Zaire) em que houve os maiores problemas com 

refugiados, uma vez que a ex-FAR e os Interahamwe fizeram desses campos as suas bases, 

tornando outros refugiados seus reféns políticos. Os líderes hutus formaram um governo no 

exílio, eles tinham a liderança e controle total dos campos, e as agências humanitárias não 

tinham como se opor, além disso, as autoridades do Zaire não tinham muito poder nessa 

região, e os genocidaíres, como passaram a ser chamados os membros da ex-FAR e do 

Interahamwe, tinham aliados na administração local. Goma recebeu, aproximadamente, 100 

agências humanitárias, e, a todo o momento, chegavam suprimentos médicos e alimentos 

vindos do exterior, contudo, a distribuição desses recursos, dentro do campo, era organizada 

pelo próprio regime hutu. 

Em 13 de maio de 1994, diante da violência generalizada em Ruanda e da crise 

humanitária criada pelo conflito, o SGNU requereu ao CSNU uma extensão do mandato da 

UNAMIR, a fim de apoiar e prover condições seguras para pessoas deslocadas e outros 

grupos, em Ruanda, que tinham sido afetados pelas hostilidades ou passavam por 

necessidades, e ajudar na prestação de assistência feita por organizações humanitárias. A 

missão, que passou a ser referida como UNAMIR II, teria seus esforços coordenados àqueles 
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das organizações humanitárias operando em Ruanda, ou engajadas na ajuda a refugiados 

ruandeses em países vizinhos. Em 17 de maio de 1994, através da Resolução nº 918, o CSNU 

aprovou a extensão do mandato da UNAMIR para propósitos humanitários, no entanto, até o 

fim de junho daquele ano, o desdobramento da UNAMIR II não havia sido, ainda, 

viabilizado, devido à carência de fundos, tropas e equipamentos necessários para tanto, uma 

vez que a ONU e a comunidade doadora internacional estavam ajudando os refugiados hutus 

dos campos da fronteira, principalmente em Goma, que estavam como reféns políticos dos 

líderes hutus, e eram ameaçados se fugissem dos campos, e, também, tinham medo de voltar a 

Ruanda e sofrer com a represália tutsi, como já abordado anteriormente (GOUREVITCH, 

2000). 

Ainda, em Gourevitch (2000), consta que, em 1997, Dallaire foi à televisão canadense 

e culpou-se pelo ocorrido em Ruanda, porque sua missão fracassou e ele estava totalmente 

envolvido. Ele se recusou a passar a responsabilidade ao sistema da ONU, mas, sim, atribuiu-

a aos Estados membros do CSNU. Questionou que ninguém mais se lembrava do genocídio 

em Ruanda, mas do ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, todos se lembravam, porque 

as potências estavam diretamente envolvidas. Os Estados nunca agiram por razões 

desinteressadas e puramente humanitárias; a nova ideia era a de que a proteção da 

humanidade é do interesse de cada Estado, o que envolveria a vida de seus soldados e geraria 

custos. Assim, com o fim dos conflitos em Ruanda, percebeu-se que era necessário tomar 

alguma atitude para que casos como o de Ruanda não se repetissem.  

Com esse intuito e em virtude do apelo do então SGNU, Kofi Annan, para que a 

comunidade internacional reagisse às graves e sistemáticas violações dos Direitos Humanos 

ocorridos durante a década de 1990, principalmente em Ruanda, em 2001, o governo 

canadense criou a ICISS. A partir do documento do R2P, dessa comissão foi salientada a 

necessidade de criar-se o princípio da responsabilidade de proteger. Como visto, segundo o 

R2P, em primeiro lugar, o próprio Estado teria a função de proteger sua população contra o 

genocídio, os crimes de guerra, a limpeza étnica e crimes contra a humanidade, e, quando o 

mesmo não conseguisse ou desejasse exercer tal função, a comunidade internacional deveria 

demandar tal responsabilidade para si e intervir (UNGA, 2005). Percebe-se que, hoje, a inação 

da comunidade internacional diante do caso ruandês não poderia ser mais aceita, pois a 

responsabilidade de proteger, quando o Estado (falido) não tem condições ou mesmo não quer 

resolver o problema, obriga a própria comunidade internacional a agir. Dessa forma, o 

genocídio de Ruanda levou a que se tornasse inaceitável a prática de compactuar com a 

brutalidade, pela parte dos países, contra seus cidadãos. 
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Todavia, conforme Mingst (2009), os Estados não agirão em todas as situações em que 

seja necessária uma intervenção, uma vez que, na grande maioria dos casos, não são os 

problemas humanitários que prevalecem, e sim os próprios interesses econômicos e políticos 

dos países. Nesse aspecto, para Cavallari (2014), a Teoria Pós-Colonialista faz uma 

importante contribuição ao afirmar que a lógica colonial segue presente, na atualidade, nas 

relações entre os Estados, apenas formalmente independentes, porém engessados em uma 

hierarquia entre ex-metrópole e ex-colônia – ou, no caso ruandês, entre a condição de 

imperialista e a condição de colonizado. E, como a produção teórica das Relações 

Internacionais é, ainda, quase exclusiva da Academia norte-americana e europeia, a 

reprodução dos fatos, ideias e pensamentos só é feita a partir do que as favorece e contribui 

para os interesses de seus próprios países.  

Por fim, em seu documentário (2004), Dallaire acrescenta que “querem esquecer 

Ruanda, mas preciso mantê-la viva”. Pela história, tradição oral, leitura simbólica de 

paisagens, ou pelas comemorações, a perspectiva pós-colonial de dar voz aos esquecidos, 

permite que as novas gerações sejam inteiradas do caso. Reescrever a história de um 

genocídio favorece uma abordagem do acontecimento passado como emergência, e sua 

memória pode servir às minorias étnicas para reivindicar melhor visibilidade, pela 

comunidade internacional, em um contexto pós-colonial (CORREA, 2011).  Nesse sentido, 

após o fim do genocídio, Kagame, líder da FPR, e atual presidente de Ruanda, afirmou que, 

para ele, era difícil de imaginar e acreditar “que o mundo inteiro é tão ingênuo a ponto de não 

ver que esse era um problema real. Havia uma conspiração de alto nível na comunidade 

internacional para proteger os assassinos e talvez ajudá-los a obter uma vitória definitiva” 

(GOUREVITCH, 2000, p. 398). 

Já quanto aos responsáveis pelo genocídio em Ruanda, em meados de dezembro de 

1996, começaram a serem realizados os julgamentos dos envolvidos, mas houve pouca 

atenção internacional (GOUREVITCH, 2000). Antes disso, o TPIR, com sede em Arusha 

(Tanzânia) e instituído a partir da Resolução nº 955, do CSNU, em 8 de novembro de 1994, 

foi criado para julgar os crimes cometidos durante o genocídio em Ruanda. Bazelaire e Cretin 

(2004) afirmam que o Tribunal buscou agir conforme o Capítulo VII da Carta das Nações 

Unidas, ou seja, o CSNU ficaria responsável por determinar a existência de conflitos que 

ameaçassem a paz; buscaria que os envolvidos aceitassem as medidas impostas pelo órgão, 

antes de qualquer recomendação mais séria; decidiria sobre as medidas terrestres, aéreas e 

navais que seriam adotadas para restabelecer a paz e a segurança internacional; e, 
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principalmente, os Estados-Membros colaborariam com o CSNU e acatariam todas as 

decisões tomadas por ele.  

Segundo o parágrafo 1º da Resolução nº 955, o CSNU: 

 
Decide, após ter recebido o pedido do Governo do Ruanda [Presidente Paul 

Kagame], estabelecer um Tribunal Internacional, para o único propósito de 

processar os responsáveis por genocídio e outras violações graves do Direito 

Internacional Humanitário, cometidas no território de Ruanda, ou violações 

cometidas por ruandeses no território de Estados vizinhos, entre 1º de janeiro de 

1994 e 31 de dezembro de 1994 [...] (UNSC, 1994c, p. 2; tradução livre). 
 

Além disso, a Resolução em questão trouxe que o TPIR teria, como juízes, pessoas de 

elevado caráter moral, imparcialidade e integridade, e que possuíssem as qualificações 

exigidas para o exercício das mais altas funções judiciais nos seus respectivos países, com 

experiência em Direito Penal, Direito Internacional, Direitos Humanos etc. Os juízes foram 

eleitos pela AGNU, a partir de uma lista apresentada pelo CSNU. 

Segundo Trindade (2003), o TPIR foi instituído com o objetivo de atender às pressões 

públicas, em decorrência das atrocidades que ocorriam no país. Além disso, buscava-se 

contribuir na preservação à crença de um ordenamento jurídico internacional em que os 

responsáveis pela violação grave dos Direitos Humanos e do Direito Internacional 

Humanitário fossem punidos, preservando casos futuros.  

Conforme o parágrafo 2º da Resolução nº 955: 

 

Decide que todos os Estados devem cooperar plenamente com o Tribunal e seus 

Órgãos Internacionais, em conformidade com esta Resolução, e com o Estatuto do 

Tribunal Penal Internacional, e que, consequentemente, todos os Estados devem 

tomar as medidas necessárias, em conformidade com sua legislação interna, para 

executar as disposições da presente Resolução e o Estatuto, incluindo a obrigação 

dos Estados de cumprir com os pedidos de contribuição de primeira instância [...] 

(UNSC, 1994c, p. 2; tradução livre). 

 

Conforme Moisés (2009), o TPI exerce sua competência a partir do princípio de 

complementaridade, quando o sistema judiciário nacional se manifestar incapaz ou apresentar 

falta de disposição para exercer sua jurisdição primária. Como regra geral, uma vez os 

Estados fazendo parte das Convenções que tratam de crimes internacionais, os mesmos 

passam a ter a obrigação de tomar as medidas necessárias para prevenir e reprimir as infrações 

ali previstas. Além disso, o princípio de complementaridade leva em consideração questões 

políticas, visto que os crimes tipificados no Estatuto de Roma guardam relação direta com 

temas vinculados à dimensão política. Um exemplo são os casos de crime de genocídio, como 

o de Ruanda, já tratado, e o do Sudão, que será abordado em seguida, que, com frequência, 
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são praticados pelo próprio Estado ou com a sua conivência, tornando, assim, impossível a 

punição através de seus tribunais internos. 

Quanto à relação jurisdicional do TPI e dos tribunais nacionais, o princípio  da 

complementaridade pode ser analisado de duas perspectivas: a dos Estados e a da comunidade 

internacional. Na perspectiva dos Estados, a jurisdição sobre os crimes previstos no Estatuto 

de Roma tem como base, de um lado, a obrigação em exercer a jurisdição criminal em relação 

aos responsáveis pelos crimes internacionais, e, de outro, seu interesse em exercer a sua 

jurisdição penal a fim de ver processadas as violações de suas leis. Na perspectiva da 

comunidade internacional, o princípio de complementaridade inspira-se no princípio da 

justiça universal para os crimes considerados graves por seu caráter particular de horror e 

crueldade, uma vez que a razão de ser do Tribunal é impedir que, por razões políticas, 

interesses econômicos ou problemas estruturais das jurisdições internas, os acusados de tais 

crimes fiquem sem julgamento (MOISÉS, 2009). 

 No entanto, levando esse ponto em consideração, segundo Gourevitch (2009), no 

início do século XXI, o TPIR passou por dificuldades na relação com o governo ruandês, 

quando o Tribunal de Recursos do país resolveu soltar Jean-Bosco Barayagwiza, acusado de 

ter sido um dos precursores do massacre, pelo fato de considerar irregular sua prisão 

preventiva. Esse Tribunal foi acusado de negligência, e o governo suspendeu sua cooperação, 

mostrando a disparidade que ocorria entre os acusados julgados pelo Tribunal Nacional e os 

que eram julgados pelo TPIR.  

 Poucos dos envolvidos no genocídio em Ruanda foram condenados, posto que alguns 

foram absolvidos por falta de provas; outros foram condenados em primeira instância, mas 

absolvidos após recurso; há aqueles que cumpriram suas penas e já estão em liberdade; e, 

também, os que foram condenados pelo TPIR, mas não foram extraditados pelos países nos 

quais se exilaram, e, portanto, continuam em liberdade. Ainda assim, conforme Gourevitch 

(2000), em setembro e outubro de 1998, o TPIR condenou as duas primeiras pessoas por 

genocídio, Jean Kambanda (antigo Primeiro-Ministro, que admitiu que, em 1994, houve 

ataques em grande escala e sistemáticos contra a população tutsi, com o objetivo de 

exterminá-la, além de ter admitido que incitava o genocídio através da rádio) e Jean-Paul 

Akayesu (na época prefeito da cidade de Taba, onde morreram, aproximadamente, 2 mil 

pessoas. Ele não fez nada para impedir os massacres e a violência sexual, além de ordenar 

ataques de hutus). E Augustin Bizimungo, general do exército, citado anteriormente no 

presente trabalho, segundo reportagem do site DN Globo (2011), em 2011, foi condenado a 

30 anos de prisão pelo papel que desempenhou durante os massacres.  
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 Pode-se considerar que o genocídio em Ruanda teve seu fim em 1994, com um saldo 

de, aproximadamente, 800 mil tutsis mortos. Tal número não precisaria ter sido tão expressivo 

se, desde cedo, a comunidade internacional tivesse entendido que não se tratava de um 

conflito unicamente tribal, entre tutsis e hutus, mas sim de uma guerra política pelo poder. 

Todavia, o mundo, mais uma vez, não deu voz aos africanos, e Ruanda não ficou como o 

único caso de genocídio registrado no continente: o Sudão, mais precisamente a região de 

Darfur, sofreu com o mesmo horror.  

Embora, em 2001, tenha sido instituído o discurso da responsabilidade de proteger, 

instrumentalizado em tratados e documentos, como a Carta das Nações Unidas, a Convenção 

de Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, e o próprio R2P, e, também, nas 

experiências históricas sobre genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, tais 

concepções, muitas vezes, esbarram nos interesses econômicos e políticos das grandes 

potências, como será visto, novamente, no caso do Sudão. E, assim, servem apenas como 

reforço dos discursos e práticas coloniais de dominação e submissão. Dessa forma, segundo 

Costa (2006b), a abordagem pós-colonial critica o processo de produção do conhecimento 

científico, pois este privilegia a cultura nacional dos americanos e países europeus, 

reproduzindo, assim, a lógica da relação colonial, que terá lugar, novamente, na prática. Com 

isso, as experiências de minorias sociais e os processos de transformação ocorridos nas 

sociedades não-ocidentais continuariam sendo tratados a partir de suas relações de 

funcionalidade, semelhança ou divergência com o que se denominou de centro. 

Conforme Nascimento (2011), como visto, o conflito no Sudão ocorreu, inicialmente, 

entre o norte, muçulmano, e o sul, cristão e animista. O conflito sudanês, durante anos, foi 

postergado na agenda de prioridades da comunidade internacional, e, só a partir de meados da 

década de 1990, é que o mesmo garantiu o envolvimento e a atenção da mídia internacional, 

necessários para buscar um processo de paz. Para Cravino (2011), o processo de globalização, 

nas suas dimensões socioeconômicas, foi um dos principais fatores que contribuíram para 

reforçar a fragilidade das funções reguladoras do Estado e sua incapacidade de fornecer bens 

públicos. Assim, os Estados pós-coloniais foram obrigados a se adaptar aos padrões 

internacionais, e a se constituírem em um Estado Moderno, transparente e eficaz, o que, no 

caso da maioria dos países africanos, não ocorreu. Então, os conflitos na África seriam, 

portanto, decorrência dos elevados níveis de pobreza, da dependência econômica das ex-

colônias e da rejeição ou colapso das instituições democráticas, uma vez que essas são 

condições e obrigações desse modelo de Estado. Tais fatores também puderam ser observados 

no caso do Sudão. 
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Com a chegada de George W. Bush ao poder nos EUA, em 2000, houve uma mudança 

significativa na atenção da comunidade internacional conferida ao Sudão, resultante não 

apenas de interesses relacionados com o petróleo, mas, também, das fortes pressões internas 

por parte das comunidades e grupos cristãos norte-americanos, para que a administração 

norte-americana assumisse a liderança do processo de paz, no sentido de pôr fim à opressão 

das comunidades cristãs do sul do país (NASCIMENTO, 2011).  

Washington passou, então, a envolver-se diretamente nesse conflito, e a encarar o 

Sudão como uma peça central do envolvimento norte-americano na África, posição reforçada 

a partir de 2001. De fato, o governo sudanês, alvo de sanções bilaterais impostas pela 

administração Clinton, a partir de 1997 (o Sudão era acusado de ter em seu território bases 

terroristas da Al-Qaeda, campos de treinamento e postos de comando), procurava melhorar a 

sua imagem e a sua relação com Washington, uma oportunidade que surgiu, definitivamente, 

com os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 (NASCIMENTO, 2011). 

Aqui, verifica-se que, durante o segundo governo de Clinton, houve uma mudança em 

relação a como os EUA iriam se comportar frente aos conflitos internos em outros países, ou 

seja, se em Ruanda o governo americano se recusou a intervir, no Sudão, antes mesmo do 

caso de genocídio, os EUA já estavam presentes, buscando uma solução para os conflitos 

entre o norte e sul do país. Cartum aproveitou a "guerra ao terror" para oferecer o seu apoio, 

incluindo a abertura do seu espaço aéreo e autorização para investigar a existência de campos 

de treino de terroristas, criados quando Osama bin Laden se encontrava no Sudão, entre 1990 

e 1996. Em 2001, após ter nomeado John Danforth como seu Representante Especial para o 

Sudão, Bush acabou por condicionar a retirada das sanções à assinatura de um acordo final de 

paz entre o norte e o sul do país, em 2005, conhecido como Acordo de Naivasha, ou Acordo 

de Paz Geral, conforme visto (NASCIMENTO, 2011). 

Então, quando parecia que as relações entre os povos do norte e do sul haviam se 

harmonizado, estabeleceu-se um novo conflito, este na região de Darfur. Badmus (2008) 

afirma que os ataques de árabes a tribos negras africanas não foram em virtude de questão 

religiosa, uma vez que, naquela região, ambos eram muçulmanos, mas, sim, constituíram um 

conflito étnico e racial, onde a escassez de recursos naturais tornou-se o estopim para o 

conflito. Darfur é uma região composta por três etnias de negros africanos, os furs, massaleets 

e os zagawas.  Os três grupos são formados por fazendeiros que passaram a ser perseguidos 

por nômades árabes depois que uma seca prolongada, nos anos de 1980, empobreceu os 

campos de Darfur, e ficou difícil para os nômades alimentar seu gado e também conseguir 

sobreviver.  
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A alarmante escalada e intensidade dos sofrimentos causados pelo conflito foram 

consequência da política desumana, que, por muitos, foi considerada uma forma de “limpeza 

étnica”, do governo de al-Bashir. Esses atos foram considerados uma forma de resposta à 

insurgência de grupos rebeldes na região de Darfur, que almejavam maior representação 

política no governo sudanês, o Movimento/Exército de Libertação do Sudão (M/ELS), junção 

do M/LPS e do E/LPS, o Movimento de Justiça e Igualdade (MJI) e o Movimento de Justiça e 

Libertação de Darfur (MJL), considerado uma junção de vários outros pequenos grupos 

rebeldes, e todos almejavam maior representação política no governo sudanês (BADMUS, 

2008). Essa representação democrática, ou seja, a participação de todos os segmentos e 

grupos políticos era considerada condição necessária para a existência dos Estados 

democráticos nos moldes aceitos pelo Ocidente, todavia, como já abordado, no caso do 

Sudão, isso não existia.  

O M/ELS, composto de um agressivo grupo nacionalista de negros muçulmanos, 

surgiu com o propósito de acabar com a pobreza, a exclusão e a discriminação em Darfur 

(BADMUS, 2008). Tais desigualdades crescentes, segundo o Pós-Colonialismo, seriam 

decorrência do processo de globalização, que contribuiu para reforçar a fragilidade das funções 

reguladoras do Estado e sua incapacidade de fornecer bens públicos à sua população.  

O grupo promoveu uma série de ataques contra posições do governo em Darfur, e 

prometeu continuar lutando até que Cartum atendesse às suas demandas pelo fim da 

marginalização da região. O M/ELS pretendia, com suas ações, atrair as atenções do mundo, e 

corrigir a impressão "errônea" de que o acordo de paz entre o governo e o movimento, 

assinado em 2005, era suficiente para resolver as crises político-militares do Sudão. Em uma 

rápida sucessão, outro grupo moderadamente islâmico, o MJI, pegou em armas contra o 

Estado central e a elite de Cartum. Esses grupos insurgentes começaram a atacar as posições 

das forças do governo sudanês, constantemente, embora Cartum tenha, desde o início, 

menosprezado os mesmos, considerando-os meros bandidos (BADMUS, 2008). 

Quando iniciaram os conflitos em Darfur, considerava-se que a população sudanesa 

era composta de 70% de muçulmanos, 25% de animistas, enquanto os 5% restantes eram 

cristãos, sobretudo no sul. Além dessa divisão, baseada na religião, havia também clivagens 

étnico-culturais entre os árabes (39% da população),
 
os africanos negros (52%), os beja (tribo 

pastoral que vive no deserto entre o Rio Nilo e o Mar Vermelho, e que compunha 6% da 

população sudanesa) e outras formações étnicas (9% restantes). Essas múltiplas composições 

étnicas, culturais e religiosas contribuíram para colocar os povos árabes e africanos em 
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desentendimento, com repercussões negativas na área econômica, política e social do Sudão, 

seja entre o norte e o sul, como na região de Darfur (BADMUS, 2008). 

 

O "pior" conflito em Darfur teve início em fevereiro de 2003, e sua escalada está 

associada à assinatura do acordo de Naivasha, de 26 de maio de 2004, entre GS 

[governo do Sudão] e o M/ELS. A exclusão de todas as partes (exceto o GS e o 

M/ELS) do processo de paz tornou-se, aparentemente, o "preço mortal" do acordo. 

Outros interesses no país foram considerados secundários e, na melhor das 

hipóteses, relegados a segundo plano, ao mesmo tempo que outros numerosos 

conflitos, tanto do norte como do sul, foram marginalizados, inclusive aqueles de 

Darfur (BADMUS, 2008, p. 325). 
 

Conforme Ghisleni (2011), a liderança da rebelião foi exercida pelo M/ELS e pelo 

MJI, que representavam a população agrária, composta, majoritariamente, por negros 

muçulmanos não arabizados (pessoas negras não-árabes adeptas da religião islâmica). A 

resposta do governo de Cartum à rebelião se deu pelo apoio militar às milícias locais, 

principalmente aos Janjaweed, que eram africanos de cor branca, de religião muçulmana e 

que se apresentavam como árabes. O governo de Cartum apoiava, com armas, os Janjaweed, e 

concedeu-os uma liberdade ilimitada para fazerem o que quisessem. O conflito entre o 

governo e os grupos rebeldes, que perdura até hoje, embora em menor intensidade, escalou 

rapidamente para um nível alarmante de violência, e já havia vitimado até 2011 – quando foi 

assinado um acordo de paz entre governo de Cartum e o MJL – aproximadamente, mais de 

300 mil civis, e deslocou internamente mais de 2 milhões de pessoas, além de 250 mil para o 

Chade.  

O CSNU se manifestou, pela primeira vez, sobre o conflito em Darfur, através da 

Resolução nº 1547, de 11 de junho de 2004, quando decidiu enviar uma missão política 

especial ao país, para preparar os trabalhos de monitoramento internacional (GHISLENI, 

2011). 

A Resolução nº 1547, em seu parágrafo 1º, estabelece que o CSNU: 

 

Congratula-se com a proposta do Secretário-Geral de estabelecer, por um período 

inicial de três meses e sob a autoridade de um Representante Especial do Secretário-

Geral, uma equipe preparatória das Nações Unidas no Sudão e uma missão política 

especial, dedicada à preparação e supervisão internacional prevista no Acordo de 

Naivasha [...] para facilitar os contatos entre as partes interessadas e preparar a 

introdução de uma operação de apoio à paz, na sequência da assinatura do Acordo 

de Paz Global (UNSC, 2004, p. 2; tradução livre). 
 

A resposta da comunidade internacional a esses estudos foi intensa, mas insuficiente 

para pôr fim ao conflito logo no início, isto é, embora tenham sido impostas sanções 
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(embargo de armas, proibição de viagens internacionais e congelamento dos bens dos 

envolvidos no conflito de Darfur) e a UA tenha enviado uma missão de paz, assim como em 

Ruanda, isso foi insuficiente para interromper as hostilidades (GHISLENI, 2011). 

Sob pressão da comunidade internacional, e com medo das sanções, o governo 

sudanês anunciou, em julho de 2004, que iria desarmar os Janjaweed, milícia árabe que estava 

assassinando os negros, e que autorizaria o envio de soldados estrangeiros para proteger a 

população dos conflitos. No entanto, no fim do mesmo mês, quando ganhou apoio de alguns 

países, como a China e a Rússia, o governo de Cartum anunciou uma política estratégica de 

mobilização, e que resistiria a qualquer tentativa de intervenção de forças internacionais em 

Darfur (MONTOYA, 2009).  

Nesse período, já estava instituído o princípio da responsabilidade de proteger e a 

necessidade da atuação da comunidade internacional, todavia a China e a Rússia mantiveram-

se desconfiadas acerca do R2P e defenderam que todas as questões relacionadas ao uso da 

força deveriam ser referendadas pelo CSNU, que a ONU já estava preparada para lidar com as 

crises humanitárias, e justificavam, também, que poderiam ocorrer desvios na aplicação das 

diretrizes, levando à legitimação de intervenções não autorizadas pelo CSNU. Entretanto, na 

verdade, Messari (2009) acrescenta que China
33

 e Rússia
34

 mantinham certa desconfiança 

quanto às intervenções humanitárias, posto que seus próprios territórios eram problemáticos, e 

por isso, também, poderiam ser submetidos ao mesmo tipo de tratamento justificado de 

intervenção internacional, caso seus próprios governos não resolvessem os problemas internos 

e externos.  

Essa situação em Darfur, imediatamente, foi condenada pelos EUA, com apoio de 

grupos sionistas, e, novamente, cristãos. Badmus (2008) afirma que tais condenações do 

governo norte-americano aos horrores da situação humanitária em Darfur foram consideradas 

compreensíveis, pelo fato do país ter investido substancialmente no processo de paz que 

levara à assinatura do Acordo de Paz Geral. Desse modo, era desaprovada toda situação que 

ameaçasse e colocasse em perigo políticas e interesses norte-americanos na região, tanto a 

questão das reservas petrolíferas no sul, e de outros recursos minerais, como urânio e cobre, 

como a questão terrorista, uma vez que o Sudão era considerado reduto de terroristas. Já em 

                                                           
33

  No que concerne a questão da China, o país é acusado de realizar o dumping social, utilizado como prática de 

concorrência desleal. Em tal prática ocorre a diminuição do preço final do produto mediante a redução de custos 

com a mão-de-obra, em virtude da aplicação de legislações trabalhistas brandas ou inexistentes, que 

desrespeitam a dignidade da pessoa humana e dos direitos e benefícios trabalhistas mínimos (CASAGRANDE; 

ANTUNES, 2014).  
34

 Quanto a questão da Rússia, a prostituição infantil é um dos sérios problemas que afeta o país. Pessoas 

passaram a obter lucro utilizando a parcela mais vulnerável da população, ou seja, as crianças, e a polícia não 

dispõem de meios suficientes para resolver tal problema (ZEDANO, 2012).  
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setembro de 2004, enquanto testemunhava perante o Comitê de Relações Exteriores do 

Senado Norte-Americano, o então Secretário de Estado, Colin Powell, confirmou que os 

assassinatos em Darfur significavam genocídio.  

Essa crise humanitária, segundo Messari (2009), chamou primeiro a atenção das 

ONGIs de caráter humanitário, que passaram a atuar na região e alertar a comunidade 

internacional da gravidade do conflito. Tanto George W. Bush, então presidente dos EUA, 

quanto o Congresso norte-americano, passaram a tratar a situação como genocídio, como já 

citado anteriormente. Já na ONU, a palavra não havia sido ainda usada para qualificar os 

acontecimentos, mesmo após o então SGNU, Kofi Annan, ter declarado, em fevereiro de 

2005, que a crise na região era a maior catástrofe da humanidade da época. 

Levando novamente em consideração o art. 2º da Convenção para a Prevenção e 

Repressão do Crime de Genocídio da Organização das Nações Unidas de 1948, sobre o que 

consiste o genocídio, os EUA, ao contrário do caso de Ruanda, consideraram logo de início, 

que a perseguição dos Janjaweed às tribos de negros africanos, e os assassinatos em massa, 

saques, destruição de povoados e o estupro sistemático a esses povos constituía, sim, 

genocídio. E, por isso, era necessária uma intervenção da comunidade internacional, uma vez 

que era o próprio governo sudanês que financiava e dava apoio aos Janjaweed. Esse interesse 

norte-americano em condenar tal situação foi legitimado, justamente, em função do princípio 

da responsabilidade de proteger. 

Ghisleni (2011) afirma que os inquéritos da missão, enviados pela ONU, para 

investigar se ocorreu ou não um genocídio em Darfur, como afirmava o governo dos EUA, 

opinaram que os ataques a civis e a destruição de casas por milícias sudanesas constituíram 

casos graves de crimes de guerra, e o deslocamento forçado da população e os assassinatos 

em massa cometidos pelos Janjaweed e pelas forças de segurança sudanesas eram crimes 

contra a humanidade. Apesar disso, o parecer mostrou que não havia indícios suficientes para 

afirmar que o próprio governo do Sudão havia aplicado uma política de genocídio em Darfur, 

ou seja, mesmo a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio 

definindo que genocídio é qualquer ato cometido com a intenção de destruir um grupo, no 

caso étnico e racial, essa política institucional do governo sudanês de atacar, matar ou 

deslocar forçosamente membros de tribos negras não evidenciou uma intenção específica de 

aniquilar. Todavia, esse relatório não mudou a opinião norte-americana, que continuou 

questionando a ocorrência do genocídio, e, por isso, o caso de Darfur foi o primeiro enviado 

pelo CSNU ao TPI, desde que o mesmo entrou em vigor em 2002 – anteriormente, no caso da 
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ex-Iuguslávia e de Ruanda, haviam sido criados TPIs especiais para cada caso (GHISLENI, 

2011). 

Apesar de todos os indícios, testemunhos e provas, a Liga Árabe
35

 negou que a 

situação em Darfur necessitasse de uma intervenção internacional, e afirmou que as ações do 

Ocidente seriam uma forma de agredir os árabes e muçulmanos do país. Também, negava as 

milhares de mortes, alegando que somente dez mil ocorreram, e que não foram apenas em 

algumas tribos, mas sim em todas as regiões; que o governo não prestaria nenhum auxílio aos 

grupos rebeldes, incluindo os Janjaweed; e, por fim, negava que crimes contra a humanidade 

estariam acontecendo em Darfur. Além disso, o governo teria prometido agir contra essas 

milícias criminosas, mas dentro das prerrogativas da lei sudanesa (MESSARI, 2009).  

Os envolvidos no conflito de Darfur não eram apenas o governo sudanês e os 

guerrilheiros sudaneses, pois o governo de Cartum teve o apoio da França, da China, da Liga 

Árabe e dos países árabes e muçulmanos. A França e a China tinham grandes investimentos 

em petróleo no Sudão; a Liga Árabe apoiava, e ainda apoia, o Sudão politicamente, mas, 

também, tem interesses econômicos, resultantes de acordos de livre comércio. Por fim, a 

Rússia e a China, constantemente, forneciam armas para o governo ditatorial de Omar al-

Bashir, tornando-se, assim, o esteio do regime de Cartum (MESSARI, 2009).  

Messari (2009) acrescenta que a questão envolvendo a China ia além, ou seja, na 

questão do petróleo, porque, no Sudão, 60% dos acordos de exploração de petróleo pela 

empresa nacional eram com a China, ou seja, sanções do CSNU contra o Sudão iam contra os 

interesses econômicos chineses. Além disso, haveria uma falta de instrumentos de ação, pelo 

governo dos EUA, no que se refere ao Sudão, uma vez que a invasão do Iraque, por motivos 

fraudulentos, pôs em dúvida qualquer ação dos EUA no que concerne a motivos humanitários. 

Nada impediria que os norte-americanos viessem a intervir visando as reservas de petróleo, e 

não, propriamente, a crise humanitária. Ou seja, nesse ponto, o Pós-Colonialismo, segundo 

Cavallari (2014), contribui, novamente, trazendo que a lógica colonial de dominação e 

submissão ainda seguem presentes nas relações entre os Estados, apenas formalmente 

independentes, uma vez que dependem muito política e economicamente das grandes 

potências. A própria reticência, da comunidade internacional, em dar voz aos colonizados, faz 
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 A Liga dos Estados Árabes, também chamada de Liga Árabe, constitui-se numa organização de Estados 

árabes, fundada por sete países em 1945, na cidade do Cairo, Egito. O objetivo da mesma é reforçar e coordenar 

os laços econômicos, sociais, políticos e culturais entre os seus membros, assim como mediar disputas entre eles. 

Atualmente, a Liga Árabe é composta por vinte e dois Estados: Arábia Saudita, Argélia, Barein, Catar, Comores, 

Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, 

Palestina, Síria (suspenso), Omã, Somália, Sudão e Tunísia (MREa, [online]). 
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com que apenas os interesses das grandes potências sejam buscados e alcançados, em 

detrimento das necessidades reais dos colonizados. 

 Apesar dos EUA terem atuado, no plano internacional, em prol da população civil de 

Darfur, concedendo milhões de dólares em ajuda humanitária, os norte-americanos possuíam 

poucos instrumentos de pressão sobre o governo sudanês, uma vez que o Sudão não 

necessitava do mercado norte-americano para vender seu petróleo, já que contava com o 

mercado chinês (MESSARI, 2009).  

 Embora a ONU tenha elaborado as resoluções quanto à crise em Darfur, o governo 

sudanês não aceitou qualquer tipo de negociação, posto que ele considerava a negociação uma 

segunda alternativa, e seu objetivo era, unicamente, a vitória militar, demonstrando que tinha 

forças para derrotar qualquer grupo rebelde da região. Um segundo motivo, seria a 

preocupação dos dirigentes do país com o TPI, visto que uma intervenção da ONU faria com 

que os procuradores do tribunal tivessem mais acesso às evidências de crime de guerra, o que 

tornaria algumas autoridades vulneráveis às perseguições do tribunal. O governo sudanês 

sempre acreditou numa possível vitória militar, uma vez que contava com muitas reservas de 

petróleo – atualmente, com a separação do Sudão, as reservas ficaram no Sudão do Sul – e 

com o mercado chinês, capazes de auxiliar no financiamento de armas e treinamento de 

pessoal visando à vitória militar (MESSARI, 2009). 

Segundo Montoya (2009), na Resolução nº 1547, de 11 de junho de 2004, ainda no 

início do genocídio, o então SGNU, Kofi Annan, declarou que a situação em Darfur era 

catastrófica, e constituía um problema que dificultava a implementação do acordo de paz no 

Sudão, a fim de que um acordo futuro de paz fosse também alcançado sobre Darfur. Mais 

tarde, o CSNU adotou a sua Resolução nº 1556, de 30 de julho de 2004, em que determinava 

que a situação em Darfur constituía uma ameaça à paz e à segurança internacional. Ele 

também apoiou o envio de observadores internacionais e da força de proteção da UA, 

intitulada de Missão da União Africana no Sudão (AMIS); exigiu que o governo sudanês 

cumprisse os seus compromissos de desarmar as milícias Janjaweed; e que buscasse condenar 

os líderes Janjaweed e seus associados que tivessem incitado e realizado violações aos 

Direitos Humanos, ao DIH, e outras atrocidades. Tal resolução, também, decidiu que todos os 

Estados-Membros da ONU tomariam as medidas necessárias para impedir a venda ou 

fornecimento de armas a todas as entidades não-governamentais e indivíduos que 

desenvolvessem atividades em Darfur.  

Ainda em 2004, o CSNU solicitou a Kofi Annan que estabelecesse uma comissão 

internacional para investigar todas as alegações de violações dos Direitos Humanos e do 
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Direito Internacional Humanitário em Darfur, a fim de encontrar, possivelmente, atos de 

genocídio, e identificar os autores de tais crimes, com o intuito de que os responsáveis fossem 

penalizados. Em 24 de março de 2005, o CSNU estabeleceu a partir da Resolução nº 1590, a 

Missão das Nações Unidas no Sudão (UNMIS), criada para apoiar a implantação do Acordo 

de Paz Global no Sudão; facilitar e coordenar, dentro de suas capacidades e nas suas áreas de 

implantação, o regresso voluntário dos refugiados e pessoas deslocadas internamente; e 

prestar assistência humanitária. O CSNU decidiu estabelecer a UNMIS “por um período 

inicial de seis meses, e decide que a missão consistirá em 10.000 militares e um componente 

civil, incluindo 715 policiais civis” (UNSC, 2005, p. 2; tradução livre). 

No entanto, as partes envolvidas no conflito não respeitaram tais resoluções, e, por 

isso, o CSNU, a partir da Resolução nº 1591, de 29 de março de 2005, criou um comitê, 

composto por todos os membros do CSNU, para monitorar o cumprimento de suas decisões. 

Além disso, em 31 de março de 2005, devido às informações contidas no relatório da 

Comissão Internacional de Inquérito das Nações Unidas sobre as violações dos Direitos 

Humanos e do DIH em Darfur, o CSNU decidiu remeter a situação no Sudão, desde julho de 

2002, ao Procurador do TPI. Infelizmente, a situação em Darfur não mudou (MONTOYA, 

2009). 

Após três anos de conflito interno, em maio de 2006, a UA, através de seu esforço de 

buscar uma solução para o conflito em Darfur, conseguiu com que fosse assinado o Acordo de 

Paz em Darfur, embora o mesmo não tenha tido êxito, uma vez que o governo do Sudão 

recusou-se a dar cumprimento ao acordo. Finalmente, depois de negociações com o governo 

sudanês, o CSNU, mediante a Resolução nº 1769, de 31 de julho de 2007, decidiu criar uma 

operação híbrida entre a UA e a ONU, a Missão da União Africana e das Nações Unidas em 

Darfur (UNAMID), integrando-a com a AMIS, e juntando cerca de 26.000 soldados ao 

contingente já existente, “a fim de apoiar a implementação rápida e eficaz do Acordo de Paz 

de Darfur [...] autorizar e dirigir o estabelecimento, por um período inicial, de 12 meses” 

(UNSC, 2007, p. 2; tradução livre). 

 Mesmo que um dos principais responsáveis pelo genocídio em Darfur, al-Bashir, tenha 

sido julgado e condenado pelo TPI, ele continua solto. Além disso, também recebeu 

acusações referentes a crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O Sudão, assim como 

Ruanda, não aderiu ao Estatuto de Roma, e dessa forma, como nenhum Estado, até hoje, 

entregou al-Bashir, o mesmo continua solto e se mantém na presidência do Sudão.  

Por fim, os conflitos no Sudão não cessaram completamente, seja entre o governo e os 

grupos rebeldes, árabes e negros de Darfur, ou entre o norte e o sul – desde 2011, Sudão e 
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Sudão do Sul. Em outubro de 2007, através da Resolução nº 1784, o CSNU resolveu estender 

a UNMIS, a fim de que esta continuasse a monitorar a região. E, as resoluções posteriores, de 

2008 em diante, também referiam-se à solicitação do CSNU para pôr fim às hostilidades entre 

o governo e os grupos rebeldes, MJI e M/ELS, ao cumprimento do Acordo de Paz Global e de 

Darfur, e ao respeito aos Direitos Humanos da população de Darfur. Além disso, tais 

resoluções, também, prorrogaram os mandatos da UNAMID, da UNMIS e dos observadores 

da ONU no Sudão (MONTOYA, 2009). Em julho de 2011, o presidente al-Bashir assinou, em 

Doha, no Catar, um acordo de paz com o MJL, após diversas tentativas frustradas por parte da 

ONU, da UA e da Liga Árabe. O acordo objetivava um novo cessar-fogo na região de Darfur, 

maior representatividade dos grupos rebeldes no governo de Cartum, e, também, auxílio aos 

milhares de sudaneses desalojados. No entanto, o MJI e M/ELS rejeitaram tal acordo, uma 

vez que, segundo representantes, o mesmo não resolveria os reais problemas dos 

marginalizados em Darfur.  

 

4.3.1 Análise pós-colonial sobre o caso ruandês e sudanês  

 

Conforme Foucault (1977), citado por Taylor (2011), a História é marcada por lutas 

sucessivas pelo poder entre indivíduos e grupos, e, em muitas vezes, tais lutas podem ser 

traduzidas em violência por parte do próprio Estado. Dessa forma, o Estado busca legitimar, 

institucionalizar e sustentar suas ações, a partir da ideologia, a fim de justificar esses atos 

destrutivos como sendo necessários à manutenção do bem-estar coletivo da nação.  

Sendo assim, pode-se constatar, claramente, tal aspecto no caso de Ruanda. Segundo 

Illibagiza (2008), no início do século XIX, antes mesmo do início do processo de colonização 

pela Alemanha e pela Bélgica, a população ruandesa já era dividida em grupos: os hutus eram 

camponeses e os tutsis eram pessoas ricas, senhores de terras. Assim, segundo Gourevitch 

(2000), instituiu-se um regime, essencialmente, feudal, onde os tutsis eram aristocratas e 

detinham o poder, e os hutus eram vassalos e considerados escravos. Com a colonização 

alemã, no fim do século XIX, formou-se um duplo colonialismo, ou seja, alemães e tutsis, 

juntamente, passaram a administrar Ruanda, e as elites tutsis se aproveitavam dessa situação 

para consolidar seus feudos internos e ampliar sua hegemonia sobre os hutus. Mas, foi a partir 

do domínio da Bélgica, após a Primeira Guerra Mundial, que a etnicidade tornou-se o traço 

definidor da existência ruandesa. Para tanto, os belgas realizaram estudos científicos, e, 

através da medição do tamanho do cérebro e dos narizes, definiram que os tutsis tinham 

dimensões mais nobres e os hutus eram mais rústicos e brutos, portanto, inferiores. No 
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entanto, com o passar do tempo, os hutus foram encorajados, por missionários que se 

solidarizaram com a discriminação sofrida pelos mesmos, a buscar maior representatividade 

no governo. Então, no início da década de 1960, os hutus conseguiram dar um golpe de estado 

e depuseram os tutsis do poder. Segundo relato de Illibagiza (2008), o governo hutu 

consolidou-se, após a independência de Ruanda, em 1962, e os tutsis foram relegados a 

cidadãos de segunda classe, sujeitos a perseguições, violência e morte pelas mãos hutus. 

Desde cedo as crianças aprendiam que os tutsis eram inferiores e não havia lugar para eles em 

Ruanda, e, para o bem-estar de todos ruandeses, era preciso exterminá-los. 

A etnia e a raça são ideologias que vinculam características físico-biológicas à 

condição social, cultural, moral e intelectual, com objetivo de hierarquizar e dominar. Assim, 

insere-se o caso do Sudão. Inicialmente, conforme Owuso (2010), o problema que assolou o 

Sudão foi o conflito entre o norte, muçulmano, e o sul, considerado cristão e animista. Esse 

conflito, oriundo de desacordos passados, durante o domínio turco-egípcio, intensificou-se na 

metade do século XIX, devido à política colonial britânica de separar o desenvolvimento do 

sul e do norte, com o pretexto de evitar que os sulinos fossem usados como escravos pelos 

sudaneses árabes do norte, como havia acontecido no passado, e, também, evitar o 

acirramento nas rivalidades entre o norte, de tradição muçulmana, e o sul, de tradição cristã. 

Quando parecia que tais desentendimentos haviam sido resolvidos, com a assinatura de um 

acordo de paz, em 2005, outro conflito, iniciado em 2003, passou a marcar a história 

sudanesa. Basicamente, de acordo com Badmus (2008), o conflito em Darfur ocorreu em 

função de árabes que passaram a perseguir e assassinar tribos negras africanas, como 

consequência da política desumana de limpeza étnica do governo. 

O envolvimento do Estado em casos de genocídio e seu papel homicida, segundo 

Foucault (1996), citado em Branco (2013), não constitui-se somente no assassinato direto de 

seus civis, mas, também, na morte indireta, ou seja, no fato de expor as pessoas à morte, 

incitar que ela ocorra e, também, multiplicá-la. Nesse sentido, cabe destacar o fato em que o 

próprio governo ruandês admitiu que instituiu uma milícia paramilitar, o Interahamwe, para 

realizar, conjuntamente com os soldados do governo, a limpeza étnica dos tutsis. Já no Sudão, 

segundo Montoya (2009), oficialmente, o governo do presidente al-Bashir sempre negou 

qualquer ligação com as milícias Janjaweed. Entretanto, as suspeitas sempre recaíram ao fato 

de ser estratégia do próprio governo promover os grupos paramilitares, a fim de atacar os 

negros africanos e, também, conter a insurgência de grupos rebeldes em Darfur, M/ELS, MJL 

e MJI, que lutavam em nome dos civis marginalizados.  
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Tal conjuntura institucional, dos governos de Ruanda e do Sudão, de dar apoio 

político, logístico e financeiro às milícias, Interahamwe e Janjaweed, respectivamente, pode-

se associar como pensamento fundamentador daquela função primordial e moral de que o 

Estado deve fazer viver e cabe a ele decidir o que deve viver e o que dever morrer. Nessa 

perspectiva, conforme Fabrício e Lopes (2005), o racismo, que qualifica, hierarquiza e 

discrimina os grupos humanos em bons e maus, superiores e inferiores, passou a ser condição 

indispensável de aceitabilidade do exercício do direito de eliminação da vida. Assim, o 

racismo moderno pode ser usado para compreender os movimentos de genocídio, dos séculos 

XX e XIX, como de Ruanda e do Sudão, nos quais a perseguição e o assassinato desses 

grupos étnicos não incluiu, somente, a destruição do adversário político – no caso de Ruanda, 

quando os hutus objetivaram exterminar os tutsis que, durante muitos anos, haviam tratado-os 

como escravos e almejavam voltar ao poder – mas, também, a destruição da raça adversa – 

como no Sudão, com a discriminação dos negros pelos árabes; a regeneração e purificação da 

própria raça, dos hutus ruandeses e árabes sudaneses, na expectativa de tornar a sociedade 

mais pura.  

Diante disso, com a ascensão do período pós-colonial, passou-se a verificar a 

necessidade, como afirma Foucault (1996), citado por Branco (2013), de se lutar contra o 

racismo e a favor da vida dos segmentos sociais postos em situação de risco, conforme a 

evolução dos discursos biopolíticos. Conforme Castro (2007), durante o período colonial – no 

caso de Ruanda, tendo a Alemanha e a Bélgica como metrópoles, e no caso do Sudão, o Egito 

e a Grã-Bretanha – os nativos não puderam se expressar, e tiveram de se submeter ao domínio 

das metrópoles. Já no período pós-colonial, os povos, até então considerados oprimidos, 

passaram a buscar voz, a fim de contar a sua história, a partir do seu ponto de vista, e tentar 

mostrar e alertar ao mundo sobre os abusos dos quais foram e estavam sendo vítimas. Não se 

deveria mais olhar a história das ex-colônias sob a ótica orientalista, a qual Said (1990) define 

como sendo a representação do Oriente sob a percepção ocidental, mas, sim, buscar retomar a 

esses povos sua cultura, os traços da mesma, que, durante anos, foi dominada pelo Ocidente.  

Apesar disso, ao mesmo tempo em que surgiu essa lógica pós-colonial, muitos países 

não conseguiram se desvencilhar completamente do colonialismo. Assim, Ruanda e Sudão da 

lógica colonial, e mesmo pós-colonial, segundo Cavallari (2014) continuariam com a ideia de 

subordinação nas relações internacionais, pela qual os Estados, na ordem mundial atual, são 

apenas formalmente independentes. Bhabha (1998) acrescenta que esses países terceiro-

mundistas eram considerados parte do Oriente, fato que, consoante aos autores pós-

colonialistas, seria característica de uma relação de poder, de dominação, de graus variados de 
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uma complexa hegemonia ocidental, que daria origem a uma comunidade cultural única, que 

envolveria, também, uma série de interesses políticos, intelectuais, morais e culturais, de 

controle, manipulação e, até, incorporação do espaço, e o que faria com que os países não 

conseguissem resolver sozinhos seus conflitos, necessitando da intervenção externa. Essa 

intervenção seria legitimada, portanto, pela responsabilidade de proteger. Seria uma forma, 

então, dos países ocidentais interferirem nos assuntos internos dos países em 

desenvolvimento. Conforme Alves (2005), a responsabilidade ética é usada, muitas vezes, 

como forma de discurso, pela comunidade internacional, para legitimar suas ações de 

intervenção, sendo o humanitarismo, após a intervenção militar, o meio mais fácil dos países 

ultrapassem as fronteiras da soberania estatal. 

Levando em consideração essa perspectiva, Alves (2005) acrescenta que, no caso de 

Ruanda, tanto a ONU como os EUA teriam se recusado a admitir que um genocídio estivesse 

em marcha, a fim de evitar responsabilidades e custos humanos e materiais. Todavia, se a 

ONU e a Bélgica não tivessem posto fim a sua força de evacuação, poderiam ter detido as 

matanças, se tivessem agido prontamente. Por outro lado, segundo o autor (2005), a atuação 

do CSNU pode ser razoavelmente defendida, na medida em que a violência, em Ruanda, foi 

compreendida, inicialmente, como uma guerra civil. Entretanto, a ONU falhou em detectar 

que a violência era muito mais do que uma guerra civil, uma vez que tinha carência de 

conhecimento específico sobre a cultura e a política ruandesa e, também, pela influência da 

cultura burocrática da ONU sobre a percepção de mundo de seus agentes. Além disso, 

classificar a situação em Ruanda como uma guerra civil seria uma forma de diminuir a carga 

de obrigação moral dos tomadores de decisão internacionais, posto que a ideia de guerra civil 

evocaria a noção de que a solução e os resultados dependem, quase absolutamente, da vontade 

das partes, e o papel e a responsabilidade dos atores internacionais seria diminuído a 

um status de coadjuvante. 

Na reportagem Ruanda: o impasse entre a soberania de Estado e a intervenção diante 

do genocídio, de Natália da Luz, para o site Por Dentro da África, de 23 de abril de 2014, Kai 

Michael Kenkel, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, afirma que 

existe uma diferença grande entre o fato de reconhecer que houve um genocídio em Ruanda e 

atuar de modo a pará-lo. Kenkel acredita que a França deu apoio logístico e financeiro ao 

regime hutu, e, embora o país tenha admitido que erros haviam sido cometidos, em nenhum 

momento se culpou pelos acontecimentos, ou pediu desculpas. A demora dos EUA em agir e 

reconhecer o genocídio é, até hoje, lembrada, mesmo sendo justificada pelo trauma da mal 

sucedida intervenção na Somália. 
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  Uma atuação mais severa da UNAMIR esbarrou em Nova Iorque. Conforme 

Seitenfus (2009), as partes, em uma controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz 

e à segurança internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, 

inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, via judicial, recurso a organizações ou acordos 

regionais, ou qualquer outro meio pacífico à sua escolha, conforme destaca o Capítulo VI da 

Carta das Nações Unidas. Não havia autorização da ONU para o uso da força, nem uma 

atitude pró-ativa por parte de soldados para impedir os massacres em Ruanda, posto que se 

buscou respeitar os princípios básicos das Relações Internacionais, a soberania e não-

intervenção, como destaca Dallaire (2004), em seu documentário, quando afirma que a 

UNAMIR estava em Ruanda para controlar e estabilizar a região, não para criar uma solução 

para o conflito.  

Para Kenkel, citado por Luz (2014), com o genocídio em Ruanda, surgiu, portanto, o 

princípio da responsabilidade em proteger, em que, não sendo o próprio Estado capaz de 

proteger sua população, a comunidade internacional deve fazê-lo. Na época, não havia 

comprometimento com a proteção pró-ativa de civis, como atualmente. Existia a norma de 

que um país poderia extrair seus nacionais de uma zona de crise, mas não havia, ainda, a ideia 

de que se deveria proteger, também, elementos vulneráveis da população local (LUZ, 2014). 

Kenkel destaca, na reportagem de Luz (2014), que o principal legado do genocídio ruandês 

foi a reiteração que houve em seguida, da relação entre a soberania dos Estados e os Direitos 

Humanos. Na atualidade, a ONU, explicitamente, tem como objetivo proteger civis diante de 

massacres, limpeza étnica, crimes de guerra e violação dos Direitos Humanos em larga escala.  

Entretanto, mesmo existindo esse discurso, tais concepções, muitas vezes, esbarram 

nos interesses das grandes potências. Mesmo que haja indícios necessários para provar a 

matança de milhares de pessoas e as graves crises humanitárias, a intervenção continua 

dependendo, na grande maioria dos casos, dos interesses dos Estados (RIBEIRO; SILVA, 

2013). E, assim, servem apenas como reforço dos discursos e práticas coloniais de dominação 

e submissão. Segundo Costa (2006b), a abordagem pós-colonial critica esse processo de 

produção do conhecimento, uma vez que privilegia a cultura nacional das grandes potências, 

reproduzindo, assim, a lógica da relação colonial. Assim, as experiências dos povos oprimidos 

e os processos de transformação ocorridos nesses países não-ocidentais continuariam sendo 

relacionados, unicamente, com as potências, não levando em consideração as reais 

preocupações africanas e seu olhar sobre elas, como assuntos sobre o seu país, a sua 

população, a pobreza, a fome, os refugiados, as migrações, os conflitos étnicos e sociais, a 
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ajuda e a ingerência internacional, o desenvolvimento, os seus governos autoritários etc., 

totalmente distintas das problemáticas apresentadas pelas teorias ocidentais. 

Isso pode, igualmente, ser associado ao caso do Sudão. Conforme Ribeiro e Silva 

(2013), o caso de Darfur é fundamental para mostrar que, entre a legitimidade e a prática, 

existe um longo percurso. Destaca como sendo mais uma situação de genocídio negligenciada 

pela comunidade internacional, na qual, mesmo com o próprio governo norte-americano 

classificando-a como um caso de genocídio, uma intervenção humanitária efetiva não ocorreu, 

mostrando, novamente, a discrepância entre o discurso e a prática, isto é, existe o discurso da 

responsabilidade de proteger, mas, na prática, não há eficácia, porque, como já abordado 

anteriormente, este pode, muitas vezes, ir contra os interesses das grandes potências, 

retomando a ideia do colonialismo. Alguns atores, como a China, Rússia e a Liga Árabe, 

argumentam que uma intervenção humanitária, em Darfur, seria apenas um pretexto para o 

apoderamento das reservas petrolíferas.  

Outro fator relevante, também destacado por Ribeiro e Silva (2013), é mais ligado a 

questões de prudência. Segundo ele, os britânicos, também membros do CSNU, e os norte-

americanos, atribuem sua cautela ao pensamento de que uma intervenção em Darfur poderia 

fazer com que a situação humanitária se agravasse ainda mais, principalmente, no que 

concerne às possíveis atitudes do governo sudanês, seja com relação à ajuda humanitária na 

região, seja na questão dos acordos de paz em outras crises no país, que já mataram milhares 

de pessoas em pouco mais de uma década. Por fim, um terceiro fator influente foi a 

reafirmação da soberania, uma vez que Estados contrários às intervenções humanitárias 

passaram a reafirmar esse princípio fundamental das Relações Internacionais, alegando que 

norte-americanos e britânicos utilizavam o propósito humanitário como justificativa, mas, na 

verdade, objetivam a guerra contra o terror, destacando a intervenção no Iraque
36

.  

E, quanto à punição aos envolvidos nesses dois casos de genocídio, Piovesan (2010) 

destaca a criação de tribunais para julgar casos de violação dos direitos do homem, 

simbolizando um avanço civilizatório extraordinário. Ao celebrar a esperança por justiça e 

pelo combate à impunidade dos crimes graves, permite que a força do direito possa prevalecer 

                                                           
36

  As três principais hipóteses que figuram entre os reais motivos para a intervenção norte-americana no Iraque, 

a partir de 2003, quando os EUA ocuparam o território iraquiano sob a alegação de que o, então presidente, 

Saddam Hussein, mantinha um arsenal de armas químicas que ameaçavam a paz mundial., seriam que: valores 

bilionários estariam envolvidos quanto ao petróleo, uma vez que o Iraque, naquela época, detinha a segunda 

maior produção mundial desse recurso, importado abundantemente pelos EUA. A Guerra no Iraque estabilizaria 

e legitimaria um governo, que antes de 2001, tinha uma baixa taxa de aprovação da população, e assim os 

atentados terroristas permitiriam que o presidente se apresentasse como o portador de um programa eficaz para 

vingar a ofensa pela força. E por fim, a guerra realizaria as pretensões geopolíticas dos norte-americanos de 

reforçar, em escala global, sua presença política e econômica (VECCHIO, 2003).  
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em detrimento do direito da força. No entanto, sua visão, muito idealista, é criticada pelos 

autores pós-coloniais, porque, na prática, sabe-se, pelas experiências citadas, que as atitudes 

tomadas e os resultados alcançados nem sempre estão de acordo com o discurso, retomando a 

ideia de interesses, dominação e submissão da época colonial. Conforme Moisés (2009), em 

regra, os Estados só passam a ter obrigação de tomar as medidas necessárias para prevenir e 

reprimir as infrações, quando os mesmos aceitam fazer parte das Convenções que tratam de 

crimes internacionais. A partir disso, alguns dos envolvidos, tanto em Ruanda, como no 

Sudão, foram condenados, mas continuam em liberdade, porque nenhum país, por onde 

passaram, decidiu entregá-los. Além disso, esses casos de genocídio foram praticados pelo 

próprio Estado, e, portanto, torna-se impossível o julgamento por um tribunal nacional, 

dependendo dos tribunais internacionais, do TPIR, no caso ruandês, e do TPI, para o Sudão.  

Alves (2005) acrescenta que, no período pós-genocídio ruandês, houve o 

deslocamento de milhares de hutus para os países vizinhos, o que deu origem a mais campos 

de refugiados, onde a vida era extremamente precária. Nesses campos, muitos hutus morreram 

devido a doenças, fome e falta de água. Além disso, os hutus que foram forçados a fugir após 

o genocídio passaram a viver em meio a uma dicotomia: temiam ser presos e perseguidos 

pelos tutsis se voltassem a Ruanda, mas, por outro lado, eram ameaçados pelo poder hutu 

reorganizado no exílio, se tentassem deixar os campos para regressar ao seu país. Quanto ao 

Sudão, conforme Panozzo (2007) acredita-se que o conflito no país tenha feito mais de dois 

milhões de deslocados, que resolveram se refugiar aos arredores da capital Cartum, perto do 

Rio Nilo, objetivando conseguir chegar até o Egito, e, futuramente, à Europa e aos EUA.   

Em conformidade, Bonnici (2000) afirma que um dos aspectos mais angustiantes dos 

séculos XX e XXI é a existência desse grande número de refugiados, pessoas deslocadas e 

exiladas, em consequência desses conflitos pós-coloniais, em decorrência não só de questões 

étnicas e raciais, mas, também, políticas e econômicas, oriundas do processo de colonização 

dos países não-ocidentais. Quando os conflitos parecem ter um fim, entretanto, muitas 

pessoas ainda se encontram sem casa e sem pátria. Encontram-se em meio ao império e um 

novo Estado, e sua condição representa as tensões, a falta de resolução e as contradições nos 

territórios que foram marcados pelo colonialismo. Ainda assim, precisa-se conscientizar que 

esses casos de genocídio, de Ruanda e do Sudão, jamais devem ser menosprezados, mas, 

conforme Castro (2007), tais acontecimentos não podem buscar, unicamente, apontar as 

vítimas e os culpados, e, sim, ser um meio de aprender com os erros e a experiência passada. 
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5  CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho teve como problema de pesquisa, identificar o porquê da 

comunidade internacional interferir de maneira distinta nos casos de genocídio ocorridos em 

Ruanda, em 1994, e no Sudão, entre 2003 e 2011. Então, tem-se, como objetivo geral, 

verificar como foi a atuação da comunidade internacional, principalmente da ONU e das 

principais potências mundiais, especialmente das que compõem o CSNU, nesses casos de 

genocídio. E, para tanto, os objetivos específicos são: apresentar o Pós-Colonialismo, que 

serve como marco teórico do trabalho, destacando suas principais premissas relevantes para a 

resposta do problema de pesquisa proposto; definir as noções de genocídio e intervenção 

humanitária, relacionando-as ao discurso da responsabilidade de proteger; caracterizar, 

historicamente, os conflitos em Ruanda e no Sudão; identificar como foi a ação da 

comunidade internacional em Ruanda e no Sudão; e por fim, analisar, por meio da Teoria Pós-

Colonialista, os motivos que levaram a comunidade internacional a atuar de modo distinto 

nesses casos. 

 Iniciou-se o primeiro capítulo abordando a Teoria Pós-Colonialista, a fim de que se 

pudesse responder ao primeiro objetivo. O Pós-Colonialismo surgiu na, Literatura, no fim da 

década de 1970, mas foi em 1978, a partir do livro Orientalismo, de Edward Said, que os 

estudos pós-coloniais foram introduzidos na Academia ocidental e foram disseminados para 

outras áreas de conhecimento, como as artes, a cultura, a filosofia e a política. O Pós-

Colonialismo de Said afirma que o mundo divide-se em duas partes, a do colonizador e a do 

colonizado, e o conceito de "Oriente" seria uma construção mental dos ocidentais. Além 

disso, foi na década de 1980, que os estudos pós-coloniais assumiram uma característica 

predominantemente literária, com referência à produção narrativa das ex-colônias, e, 

principalmente, às obras escritas na língua do país colonizado.  

Posteriormente, tratou-se, especificamente, do Pós-Colonialismo nas Relações 

Internacionais, onde constatou-se que as relações entre as ex-colônias e as ex-metrópoles 

impuseram novos desafios para a disciplina. Até então, a mesma apoiava-se na distinção entre 

o interno e o externo, o doméstico e o internacional, mas, a partir dos estudos pós-coloniais, 

passou, também, a ser uma área acadêmica de fronteiras, seja entre disciplinas; entre grupos 

nacionais e étnicos; ou entre incluídos e excluídos. A disciplina de Relações Internacionais 

tem se mostrado resistente a essa nova abordagem, posto que o Pós-Colonialismo critica e 

analisa, sob a ótica do colonizado, conceitos fundamentais das teorias tradicionais, buscando, 

os autores pós-coloniais, reparar as falhas deixadas pelo colonialismo. Se durante o período 
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colonial os nativos não puderam se expressar, contar a história a partir de sua perspectiva, em 

suas próprias línguas, e tiveram de se submeter ao domínio das metrópoles, o período pós-

colonial seria o momento de se fazerem ouvir, de terem voz, de contarem a sua história de seu 

modo. 

No segundo capítulo, versou-se sobre a fraqueza estatal, que pode ser um dos fatores 

que contribuíram para a ocorrência da maioria dos conflitos pós-coloniais, que aconteceram 

logo após a decadência dos impérios. Muitas vezes, tais conflitos, ocorridos em virtude de 

divergências étnicas e raciais, tiveram seu estopim agravado durante o período colonial, e 

desencadearam-se onde os mecanismos estabelecidos para controlá-los mostraram-se 

ineficientes, principalmente pela incapacidade dos próprios governos de mediá-los. Esses 

Estados, considerados “falidos", nunca tiveram um governo forte, ou foram prejudicados por 

questões econômicas, políticas, perda de legitimidade ou intervenção externa, oriundas da 

colonização. O processo de globalização, especialmente na dimensão socioeconômica, 

reforçou a fragilidade das funções reguladoras do Estado e sua capacidade de fornecer bens 

públicos, e, assim, os Estados pós-coloniais foram obrigados, num curto período de tempo e 

de acordo com os padrões internacionais, a se constituírem em Estados modernos, 

transparentes e eficazes, o que, na realidade, não aconteceu. A propensão para as guerras no 

continente africano seria, portanto, decorrência dos elevados níveis de pobreza, da 

dependência econômica das ex-colônias e da rejeição ou colapso das instituições democráticas 

nesse continente.   

A partir disso, considerando o segundo objetivo, constatou-se que o genocídio, 

assassinato em massa de um grupo em virtude, principalmente, de questões raciais e 

diferenças étnicas, seria um tipo de violência consequente desses conflitos pós-coloniais, 

englobando não somente a agressão física, mas também moral, psicológica e institucional, isto 

é, do próprio governo, como foram os casos de Ruanda e do Sudão. Assim, o genocídio, cujo 

termo surgiu em 1944, necessitava ser encarado de maneira séria pela comunidade 

internacional, por isso, em 1948 foi criada a Convenção para a Prevenção e Repressão do 

Crime de Genocídio da Organização das Nações Unidas, com o intuito de preservar os 

Direitos Humanos e versar sobre crimes cometidos contra a humanidade, principalmente 

sobre atos genocidas.  

Os Direitos Humanos são considerados valores compartilhados com os quais a 

comunidade internacional está disposta a cooperar com o objetivo de protegê-los, sendo que a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU surgiu, em 1948, afirmando, 

primeiramente, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 
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direitos, portanto, não deve haver diferenciação entre os povos. Para que houvesse obediência 

à Declaração, a mesma foi juridicizada sob a forma de tratado internacional, tornando-se 

juridicamente obrigatória e vinculante no âmbito do Direito Internacional. Dentro do Direito 

Internacional, há o DIH, que se constitui por acordos entre os Estados, onde se busca, 

principalmente, assegurar e determinar a proteção aos cidadãos de um país. As convenções e 

protocolos que tratam dos casos de DIH, principalmente a Convenção de Genebra e seus 

Protocolos Adicionais, baseiam-se no respeito devido à pessoa humana, à sua dignidade, e 

referendam o princípio da assistência desinteressada e prestada sem que haja nenhuma 

discriminação às vítimas. Entretanto, há muitas dificuldades para aplicação do DIH, não 

somente pelo fato deste ser aplicado em situações de conflito e tensão, mas, também, porque, 

em razão dos conceitos básicos da legislação internacional, o da soberania estatal, da não-

intervenção nos assuntos internos do Estado e da livre vontade das partes, geralmente, os 

países ignoram os compromissos firmados nos tratados e acordos internacionais, alegando, 

justamente, a supremacia do ordenamento jurídico interno. 

Um dos instrumentos usados pela comunidade internacional, seja pelos Estados 

competentes, pela ONU ou pelas OINGs, para tentar fazer cumprir e garantir os Direitos 

Humanos em âmbito internacional são as chamadas intervenções humanitárias, também 

contempladas pelo segundo objetivo. Intervenção refere-se a ações externas que influenciam 

em assuntos internos de outro Estado soberano, geralmente pelo uso da força. No entanto, 

atualmente, intervenção humanitária pode ser entendida, principalmente, como uma ação, 

através das fronteiras, empreendida pela comunidade internacional em reação ao sofrimento 

humano, sem o uso da força, uma vez que reflete a intenção de assegurar um espaço 

humanitário, dentro do qual as agências de ajuda e socorro possam operar. De todo modo, a 

prática da intervenção possui muitas disparidades quando comparada à teoria, levando a 

contradições e fazendo pensar que os Estados agem, unicamente, em favor de seus próprios 

interesses, buscando vantagens para si, em detrimento da convivência pacífica no cenário 

internacional e da própria promoção dos Direitos Humanos. 

Conforme exposto, verificou-se que essa intervenção, geralmente dita humanitária, 

esbarra, muitas vezes, na soberania e nos interesses dos Estados. Então, como consequência 

desse princípio da não-intervenção, após o genocídio em Ruanda, e da quase inexistência de 

uma atuação da comunidade internacional neste, surgiu, em 2001, no Canadá, a pedido do 

então SGNU, Kofi Annan, o conceito de responsibility to protect. Esse conceito, que 

posteriormente deu origem ao documento do R2P, culminou em um quase dever de 

intervenção internacional em casos graves e sistemáticas violações a Direitos Humanos. Essa 
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responsabilidade de proteger implica em um compromisso da comunidade internacional de 

reagir quando as medidas preventivas não conseguem resolver ou moderar a situação, e 

quando o próprio país é incapaz ou não busca corrigir o problema.  

 Correspondendo ao terceiro objetivo, buscou-se, no terceiro capítulo, caracterizar 

historicamente os conflitos em Ruanda e no Sudão, que desencadearam os casos de genocídio. 

E, posteriormente, atendendo ao quarto e quinto objetivos, identificou-se como foi a atuação 

da comunidade internacional nessas duas situações e fez-se uma análise, por meio do Pós-

Colonialismo, dos motivos que levaram a mesma a agir daquela maneira. Quanto ao conflito 

ruandês, antes mesmo do reinado do mwami Rwabugiri, já havia a divisão da população entre 

hutus – camponeses – e os tutsis – pessoas mais ricas. Mas, foi durante o governo do rei 

Rwabugiri, que tal divisão arbitrária, intensificou-se, resultando em um sistema de 

patronagem, onde os tutsis exigiram trabalho manual dos hutus. Com o neocolonialismo e a 

divisão das fronteiras do território africano entre as potências europeias, Ruanda passou ao 

domínio da África Oriental Alemã, o que resultou em um colonialismo dual entre alemães e 

tutsis.  

 Com a transferência de Ruanda à Bélgica, as identidades tutsis e hutus se firmaram 

ainda mais como opostas, e os belgas fizeram dessa distinção a marca de sua política colonial. 

Com os estudos científicos realizados, definiu-se as características de cada etnia, pelas quais 

os tutsis, considerados mais inteligentes que os hutus, tornaram-se os superiores. Entretanto, 

missionários flamencos, impressionados pela discriminação sofrida pelos hutus, passaram a 

encorajá-los em suas aspirações por mudanças políticas, contrariando tal discriminação que os 

próprios belgas ajudaram a construir. Em 1960, os hutus deram um golpe de estado, 

substituindo chefes tutsis por chefes hutus. Em 1962, Ruanda ganhou independência plena, e 

os governantes passaram a instigar as massas hutus a assassinar tutsis. Durante muito tempo, a 

OUA buscou incentivar o governo e a FPR a cessarem com o conflito civil, porém só em 

agosto de 1993, conseguiu que fosse assinado o Acordo de Arusha. A fim de certificar-se de 

que as disputas tinham tido fim, foi instituída a UNAMIR, chefiada pelo general Roméu 

Dallaire. Entretanto, aos 6 de abril de 1994, o avião que transportava o, então presidente de 

Ruanda, Habyarimana, caiu, e os hutus puseram a culpa na FPR e esse acontecimento foi o 

ponto de ebulição para o início do genocídio, que vitimou, de abril a julho de 1994, cerca de 

800 mil tutsis. 

O abandono de Ruanda pela ONU e a omissão das grandes potências foi a maior 

vitória da diplomacia hutu, pois no início dos massacres, a ONU e as grandes potências, 

principalmente os EUA, não definiram os desumanos acontecimentos como genocídio. A 
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França, buscando expandir sua área de concessão de armas, ajudou militarmente o governo 

hutu; os EUA, por sua vez, alegaram que haviam saído fracassados, em 1993, do conflito na 

Somália, e, por isso, não teriam apoio da opinião pública norte-americana para se envolver em 

mais uma guerra. Mas, na verdade, Ruanda é um país pequeno no centro da África, que não 

detém nenhum recurso mineral, nenhum interesse econômico, nem é zona de influência, por 

isso, não despertou grande preocupação das grandes potências. A fim de disfarçar a omissão 

dos membros do CSNU às atrocidades que aconteciam em Ruanda, a ONU apoiou o projeto 

francês da Operação Turquesa, que acabou ganhando algum crédito ao resgatar milhares de 

tutsis. Em junho de 1994, ao aprovar tal operação, o então SGNU, Boutros Boutros-Ghali, 

admitiu que massacres de tutsis estavam acontecendo, e isso exigia uma resposta imediata da 

comunidade internacional, mas a ONU, em si, ainda tratava a situação como possível 

genocídio, que necessitava de mais provas, enquanto os EUA proibiram o uso dessa palavra. 

Nesse aspecto, para os pós-colonialistas, a lógica colonial seguiu presente no caso de Ruanda, 

apenas formalmente independente, porque uma solução para os eventos no país dependia da 

vontade das grandes potências, ou seja, ainda havia o vínculo entre a condição de império e de 

colonizado. E, dessa forma, a divulgação ao mundo dos acontecimentos desumanos em 

Ruanda era feita, quase unicamente, do que favorecia e contribuía para os interesses dos 

países ocidentais. Assim, o mundo só ficou conhecendo as atrocidades cometidas em Ruanda 

depois que a FPR havia tomado o país e posto fim ao genocídio.  

Após o fim do genocídio, Dallaire atribuiu a culpa pelo ocorrido aos Estados membros 

do CSNU, uma vez que, segundo ele, os Estados agem pelos seus interesses econômicos e 

políticos, e nunca por razões puramente humanitárias; e considerando genocídio, os países 

teriam que intervir só que isso geraria custos humanos e financeiros. Paul Kagame, atual 

presidente de Ruanda, e então líder da FPR, afirmou que, para ele, era difícil de aceitar que o 

mundo havia se silenciado para tais atrocidades, e acreditado que tratava-se apenas de um 

conflito tribal. Para o Pós-Colonialismo essa ideia foi construída pelas próprias distorções 

produzidas pelo imperialismo, pela política colonial de dominação e submissão dos povos 

africanos, pela qual segundo a visão ocidental, os africanos durante toda a sua história, sempre 

mataram uns aos outros por questões étnicas e não teriam o porquê de fazer isso por motivo 

político ou econômico.  

Já quanto à história do Sudão, ela inicia-se com as migrações árabes no século IX, que 

atingiram o seu apogeu no século XIV. A partir do século XIX, inicia-se a história do Sudão 

moderno, com a conquista do território pelos turco-egípcios. Até o início desse processo, os 

poderes políticos e econômicos dos sudaneses árabes, do norte, e dos povos negros, ao sul, 
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eram compatíveis; todavia, a partir da segunda metade do século XIX, a vida da população do 

sul tornou-se difícil, devido às guerras de escravidão e conquistas travadas por invasores 

árabes, turcos e egípcios, contra ela. Em 1882, os britânicos passaram a ocupar o Egito e o 

Sudão, dando continuidade ao processo de colonização e exploração da África. Como não 

havia o entendimento entre o Egito e a Grã-Bretanha quanto a uma governança conjunta do 

Sudão, em 1948, entrou em vigor a Constituição Sudanesa e em fevereiro de 1956, o Sudão 

foi considerado independente.  

 O principal problema que atormentou o Sudão durante décadas, o conflito entre o 

norte e o sul do país, começou um pouco antes da independência, em virtude da política 

britânica de separar o desenvolvimento do sul e do norte. O Islã foi proibido no sul, e as 

missões cristãs, frequentemente católicas, foram encorajadas. A língua inglesa era utilizada de 

forma exclusiva nas escolas dos missionários no sul, e o árabe tornou-se, pouco a pouco, a 

língua oficial do norte, favorecendo a construção de duas regiões com aspectos culturais e 

religiosos completamente diferentes sob um mesmo território. Em 1972, visando um 

entendimento entre o norte e o sul, foi assinado o Acordo de Adis Abebba, pondo fim à 

Primeira Guerra Civil Sudanesa. No entanto, a descoberta de petróleo na região sul, no 

decorrer da década de 1970, fez com que o acordo fosse anulado, e a consequente tentativa de 

impor leis islâmicas à região fez com que os soldados do sul retomassem as armas e 

recomeçassem a luta – Segunda Guerra Civil Sudanesa – que durou de 1983 a 2005. Com a 

chegada de George W. Bush ao poder nos EUA houve uma mudança na atenção da 

comunidade internacional conferida ao Sudão, resultado não apenas de interesses relacionados 

ao petróleo, mas, também, das fortes pressões internas, por parte das comunidades e grupos 

cristãos norte-americanos, para se pôr fim à opressão das comunidades cristãs do sul do país. 

Então, quando parecia que as relações entre os povos do norte e do sul haviam 

começado a se harmonizar, ainda em 2003, estabeleceu-se um novo conflito, este na região de 

Darfur. Os ataques de árabes a tribos negras africanas, não foram em virtude de questão 

religiosa, uma vez que, naquela região, ambos eram muçulmanos, mas, sim, constituíram um 

conflito étnico e racial, que tomou proporções políticas. Essa violência institucionalizada foi 

consequência da política de “limpeza étnica”, do governo do presidente Omar al-Bashir. Esses 

atos foram justificados como forma de resposta à insurgência de grupos rebeldes na região de 

Darfur, M/ELS, MJI e o MJL, que almejavam pôr fim à marginalização do povo de Darfur e 

buscavam maior representação política no governo sudanês. O conflito entre o governo e os 

grupos rebeldes, que ainda perdura, embora em menor intensidade, vitimou até 2011, quando 

foi assinado um acordo de paz entre Cartum e o MJL, mais de 300 mil civis.  



95 

 

Essa situação em Darfur, imediatamente, foi condenada pelos EUA, e tais 

condenações do governo aos horrores da situação humanitária em Darfur ocorreram, pois o 

país investiu substancialmente no processo de paz entre o norte e o sul, e, desse modo, era 

desaprovada toda situação que ameaçasse e colocasse em perigo políticas e interesses norte-

americanos na região, quanto à questão das reservas petrolíferas no sul, de urânio e cobre, 

bem como relativas à questão terrorista. Tanto George W. Bush, então presidente dos EUA, 

quanto o Congresso norte-americano, passaram a tratar a situação como genocídio, já na 

ONU, a palavra não havia sido ainda usada para qualificar os acontecimentos, mesmo após o 

então SGNU, Kofi Annan, ter declarado, em fevereiro de 2005, que a crise na região era a 

maior catástrofe da humanidade da época. Apesar de todos os indícios, testemunhos e provas, 

alguns países e organizações internacionais negaram-se a aceitar que a situação em Darfur 

necessitasse de uma intervenção internacional, como a Liga Árabe, que afirmou que as ações 

do Ocidente seriam uma forma de agredir os árabes e muçulmanos do país; a França e a China 

que tinham grandes investimentos em petróleo; além disso, a Rússia e a China, que 

constantemente, forneciam armas para o governo ditatorial de al-Bashir. Aqui, o Pós-

Colonialismo, traz novamente sua contribuição ao afirmar que, como os Estados africanos, 

são apenas formalmente independentes, ainda dependem das grandes potências. Assim, ao 

não dar voz aos colonizados, a comunidade internacional considera apenas seus interesses, 

que muitas vezes divergem de um país para o outro, como no caso sudanês, prejudicando as 

reais necessidades dos ex-colonizados. 

Em 2006, a UA, através de seu esforço de buscar uma solução para o conflito em 

Darfur, conseguiu com que fosse assinado o Acordo de Paz em Darfur, embora o mesmo não 

tenha tido êxito para pôr fim aos conflitos. Em 2011, al-Bashir assinou um acordo de paz com 

o MJL, após diversas tentativas frustradas por parte da ONU, da UA e da Liga Árabe; no 

entanto, os outros grupos rebeldes, o MJI e M/ELS, rejeitaram-no, uma vez que, segundo eles, 

não resolveria os reais problemas em Darfur. Assim, os conflitos no Sudão não cessaram 

completamente, seja entre o governo e os rebeldes, entre árabes e negros de Darfur, ou entre o 

norte e o sul – desde 2011, Sudão e Sudão do Sul. 

Diante do exposto, retoma-se a indagação de por que a comunidade internacional 

interferiu de maneira distinta nos casos de genocídio ocorridos em Ruanda, em 1994, e no 

Sudão, entre 2003 e 2011?  

A comunidade internacional agiu dessa forma, pois tais conflitos continuam sendo 

lidos dentro da lógica colonial, de dominação pelas grandes potências, e de submissão pelos 

países africanos. Uma ação interventora somente acontecerá quando as potências 
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considerarem necessário e prudente para seus interesses, não quando forem clamadas a ajudar. 

Conclui-se, portanto, que, após Ruanda, situação em que a comunidade internacional não 

considerou que as milhares de mortes tutsis, provocadas pelos hutus, constituíram genocídio, 

foi necessária a criação de um mecanismo que impossibilitasse a ocorrência de novos casos. 

Instituiu-se, assim, o discurso da responsabilidade de proteger, instrumentalizado em tratados 

e documentos, como a Carta das Nações Unidas, a Convenção de Prevenção e Repressão do 

Crime de Genocídio, e o próprio R2P; nas missões de intervenção, como a UNAMIR, no caso 

de Ruanda, e a UNMIS e UNAMID, no Sudão; e, também, nas experiências históricas sobre 

genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. No entanto, esses instrumentos 

internacionais existentes para o combate às práticas desumanas, como o genocídio, acabam apenas 

reforçando esses discursos e práticas de dominação colonial. Tais concepções, na maioria das 

vezes, esbarram nos interesses nacionais das grandes potências, como já havia ocorrido em 

Ruanda e, posteriormente, voltou a ser visto no caso do Sudão.  

Especificamente na comparação entre Ruanda e o Sudão, há, evidentemente, uma 

mudança entre o caso ruandês, que foi emblemático e serviu como ponto de inflexão, e o caso 

sudanês, em que todo o discurso em prol desses povos passa a existir. Em Ruanda os países 

omitiam ajuda, já no Sudão, os EUA até mostraram preocupação com o ataque de árabes a 

negros africanos na região de Darfur, mas, quando houve a real necessidade de intervenção, 

Rússia, China, França e a Liga Árabe se mostraram contra. Sendo assim, permanece a 

discrepância entre o discurso da responsabilidade de proteger e a prática, não só nos casos de 

Ruanda e do Sudão, como na maioria dos conflitos atuais, onde a ótica do colonialismo segue 

presente. Por fim, conclui-se que, como a produção teórica das Relações Internacionais é, 

ainda, quase exclusiva da Academia norte-americana e europeia, ao contrário do que o Pós-

Colonialismo prega, esses discursos e práticas não chegam a dar voz aos povos colonizados, 

que continuam a sofrer com as práticas desumanas de violência, tanto de grupos étnicos e 

raciais rivais como do seu próprio governo.  
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