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Resumo: O presente artigo científico tem como objetivo analisar o papel 
exercido pelas mulheres nas negociações com as FARC no Acordo de Paz 
de 2016. A base teórica utilizada ao longo do artigo conta com obras do 
Prof. Dr. Marcelo Santos e Fabio Sánchez, Ana María Díaz e Michel 
Formisano.  Para tanto, é apresentado o histórico do conflito armado na 
Colômbia, com ênfase nos principais grupos guerrilheiros e no fenômeno 
do paramilitarismo. Após, são expostos os principais pontos do Acordo de 
Havana e tecidas algumas críticas ao mesmo. Por fim, parte-se da 
necessidade das comissões de gênero para a atuação das mulheres 
militantes, que conseguiram criar espaço de denúncias e dar legitimidade 
ao seu discurso em prol das vítimas do conflito. 
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Abstract: This scientific article aims to analyze the role played by women 
in the negotiations with the FARC in the 2016 Peace Agreement. The 
theoretical basis used throughout the article includes works by Prof. Dr. 
Marcelo Santos and Fabio Sánchez, Ana María Díaz and Michel Formisano.  
To this end, the history of the armed conflict in Colombia is presented, 
with emphasis on the main guerrilla groups and the phenomenon of 
paramilitarism. Afterwards, the main points of the Havana Agreement are 
presented and some criticisms are made of it. Finally, the need for gender 
commissions for the action of militant women is taken as a starting point, 
as they have managed to create space for denunciations and give 
legitimacy to their discourse on behalf of the victims of the conflict. 

Key words: Armed conflict, peace agreement, gender discussion. 

 

Resumen: Este artículo científico tiene como objetivo analizar el papel 
que juegan las mujeres en las negociaciones con las FARC en el Acuerdo 
de Paz de 2016. La base teórica utilizada a lo largo del artículo incluye 
trabajos del Prof. Dr. Marcelo Santos y Fabio Sánchez, Ana María Díaz y 
Michel Formisano.  Para ello, se presenta la historia del conflicto armado 
en Colombia, con énfasis en los principales grupos guerrilleros y el 
fenómeno del paramilitarismo. Después se presentan los puntos 
principales del Acuerdo de La Habana y se hacen algunas críticas al 
mismo. Por último, se toma como punto de partida la necesidad de 
comisiones de género para la acción de las mujeres militantes, ya que han 
logrado crear un espacio de denuncia y dar legitimidad a su discurso en 
nombre de las víctimas del conflicto. 

Palavras clave: conflicto armado; acuerdo de paz; discusión de género. 

 

 

 

 

Introdução 

Os conflitos armados na Colômbia estão presentes na história do país desde 
sua libertação da Espanha, com várias tentativas frustradas de acordos de paz que 
pusesse fim de uma vez por todas à violência gerada.  

Nesse contexto, o Acordo de Paz firmado em Havana no ano de 2016 foi algo 
inédito, pois, apesar de anteriormente já terem sido assinados outros acordos de paz 
com grupos guerrilheiros menores, o Acordo de Havana conseguiu a participação 
das FARC, grupo guerrilheiro com maior presença no território colombiano.  

Além disso, outro ponto que normalmente não é dado a devida visibilidade e 
reconhecimento é em relação a participação das mulheres militantes nas mesas de 
negociações do acordo.  

Assim, mesmo após 04 anos a assinatura do Acordo, muitas mulheres 
permanecem anônimas, as quais desde o temático, o conceitual, as comunicações e 
os aspectos logísticos, entre outros, contribuíram significativamente para o 
progresso das negociações e consecução do acordo final de paz.  
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Isto posto, tem-se as mulheres militantes como agentes de construção da paz, 
por meio da criação de espaços para as vítimas denunciarem as violências sofridas, 
dando legitimidade ao discurso das militantes.  

A importância do tema reside no fato de não ser dada a devida visibilidade e 
reconhecimento a todas aquelas mulheres que, de alguma forma, participaram das 
negociações que resultaram no acordo final de paz.  

Para melhor compreensão da temática aqui pretendida, será analisado no 
primeiro capítulo o histórico do conflito armado colombiano, com os diversos 
grupos guerrilheiros e o fenômeno do paramilitarismo.  

Posteriormente, serão esboçados alguns pontos definidos no Acordo de 
Havana no segundo capítulo.  

Por fim, no terceiro capítulo será analisado o papel exercido pelas mulheres 
nas negociações com as FARC, evidenciando a necessidade das comissões de gênero 
para dar legitimidade ao discurso.  

 

1.   História do conflito armado colombiano 

A história colombiana sempre foi marcada por uma sucessão de guerras civis 
nacionais e de conflitos regionais e locais, de maneira que o conflito atual é uma 
continuação do histórico de violência colombiano, que remonta ao ano de 1839, 
após a libertação da Espanha. 

Assim, houve certa dificuldade da Colômbia em consolidar sua soberania, 
exercer o monopólio do uso da força e o monopólio fiscal, mediar conflitos sociais e 
fazer valer o Estado de Direito em todo seu território (SANTOS, 2011, p. 16). 

O histórico do conflito armado colombiano pode ser dividido nas seguintes 
etapas: 01) violência bipartidarista à subversiva (1958-1982); 02) expansão 
guerrilheira, política de paz e surgimento do paramilitarismo (1982-1996); 03) 
tragédia humanitária (1996-2005); 04) desmobilização e enfraquecimento militar 
(2005/2012); 05) acordo de Havana e sua implementação no pós-conflito (2012-
2016). 

A partir dos anos 20 e 30 do século XX a Colômbia foi palco dos movimentos 
agrários, com,de um lado, os agricultores inquilinos reclamando por melhores 
condições em seus contratos e o direito de plantar café em suas terras, e de outro 
lado, os indígenas pleiteando a devolução de suas terras comuns. Simultaneamente, 
os camponeses das regiões de fronteira invadiam as novas fazendas, buscando para 
si as terras que haviam perdido (SÁNCHEZ; DÍAZ; FORMISANO, 2003, p. 4). 

Pontua-se que, na Colômbia, o controle da terra sempre foi um fator primordial 
de acumulação de riqueza e poder, de forma a marcarem forte presença na economia 
colombiana. 

Dessa forma, conforme observa Santos (2011), um dos fatos mais importantes 
para explicar a preponderância da violência no território colombiano é justamente 
a prevalência do localismo e do regionalismo, já que não havia o compromisso com 
a construção de uma nação, dificultando, assim, a constituição de um Estado que 
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conseguisse tomar e implementar decisões em todo o território nacional (SANTOS, 
2011, p. 17).  

Em outras palavras, a incapacidade do Estado colombiano de impor suas 
decisões e exercer sua autoridade em seu território, gerou um campo fértil para o 
crescimento e disseminação de uma cultura de ilegalidade e violência. 

O começo dos anos conhecido como “A Violência” foi marcado pelo assassinato 
em praça pública do líder do Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán, em abril de 1948, 
sendo o governo conservador acusado do assassinato. Tal feito serviu como 
justificativa para os partidos liberais e comunistas se esconderem nas montanhas. 
Assim, em 1949 o partido comunista se manifesta pela autodefesa das massas, 
incentivando os camponeses a se organizar e, juntos, lutar pela propriedade da 
terra, que não era fornecida pelo Estado (SÁNCHEZ; DÍAZ; FORMISANO, 2003, p. 4). 

Como resultado, a resistência armada se generaliza a nível nacional e se criam 
grupos guerrilheiros em diversas partes do território colombiano. 

A origem dos grupos de guerrilha é resumida por Santos no seguinte quadro 
conjuntural interno e externo: 

[...] agravamento da violência; pobreza extremada; exclusão política de alguns grupos 
sociais pelos partidos tradicionais (Liberais e Conservadores) eu conformaram a Frente 
Nacional; decadência dos líderes políticos desde o assassinato de Jorge EliécerGaitán; 
economia nacional predominantemente agrária e latifundiária; antagonismos de 
classes e polarização social; débil presença das instituições estatais em vastos 
territórios do país; influência ideológica do comunismo sobre alguns grupos sociais; 
exemplo da Revolução Cubana; e a adesão da Colômbia à política de segurança dos EUA 
na Guerra Fria (SANTOS, 2011, p. 22, 23). 

Assim, numa tentativa de acabar com a crescente violência, após a caída do 
regime militar, a recém instaurada Frente Nacional determinou a alternância dos 
mandatos presidenciais entre os Partidos Liberal e Conservador. Apesar dessa 
solução ter dado fim aos anos da Violência, não conseguiu acabar com os grupos 
guerrilheiros, tendo em vista que excluiu os demais movimentos políticos, como o 
Partido Comunista, de qualquer possibilidade eleitoral. 

Num contexto de final da Guerra Fria, a violência que antes era entre os 
partidos passou a ser subversiva nos anos 1960, com o ataque e bombardeio da 
região de Marquetalia pelo comando do governo colombiano, sob a justificativa de 
que haveria zonas campesinas que se assemelhavam ao comunismo.  

A expansão guerrilheira e o fortalecimento das FARC deram-se principalmente 
com a VII Conferência das FARC em 1982, a qual possuía como principais pontos o 
fortalecimento das FARC, a mudança para a estratégia militar ofensiva e a 
negociação junto ao governo. 

Em paralelo ao crescimento dos grupos guerrilheiros, os grupos paramilitares 
também abriam espaço, tendo em vista sua relação próxima com o exército 
colombiano (operações em conjunto) e as multinacionais (defesa dos territórios 
destas). 

Nos anos 1989, 1990, houve pactos de paz com alguns grupos guerrilheiros, 
como o M-19 (Movimento 19 de Abril), EPL (Exército Popular da Libertação), os 
quais se desmobilizaram e puderam participar da Assembleia Constituinte de 1991.  
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Infelizmente, a mancha na história colombiana foi no período de 1996 a 2005, 
conhecida como a tragédia humanitária, com altos índices de vitimização e extensão 
dos confrontos, marcado por massacres, deslocamentos e sequestros. 

Conforme dados da organização Médicos Sem Fronteiras (2005), de 42 
milhões de habitantes, pelo menos 3 milhões estavam deslocados internamente na 
Colômbia por conta dos confrontos armados (VILASANJUÁN, 2005). 

Além da questão do deslocamento em massa devido aos conflitos armados, a 
violência, em especial a sexual, cresceu vertiginosamente no território colombiano. 

Pontua-se que entre os anos de 1997 e 2005, foram registrados 8.242 casos de 
violência sexual, representando um aumento nessa modalidade de violência por 
parte dos atores armados. Durante esse período, a maioria dos feitos atribuem-se 
aos grupos paramilitares, correspondente aos grupos paramilitares. Isto porque 
estima-se que do total de casos, 4.342 sejam de grupos paramilitares, 1.941 casos a 
grupos de guerrilha, 69 a agentes do Estado e, por fim, 1.868 se desconhece o agente 
(CNMH, 2018, p. 44). 

Noutro giro, o período de 2005 a 2012 pode ser referenciado como o período 
de desmobilização e enfraquecimento militar, marcado pelo governo de Alvaro 
Uribe (2006-2014). 

Após os bombardeios às Farc em 2010 que mataram quatro dos líderes mais 
importantes deste grupo armado, as Farc perdem muito do seu poderio militar, 
ficando enfraquecida.  

Por fim, a partir de 2012 começam as negociações que resultaram no Acordo 
de Havana, de 2016, cujos pontos principais serão abordados no próximo capítulo.  

 

1.1  Grupos armados 

Não obstante a existência de diversos grupos armados que se formaram ao 
longo do histórico de conflito colombiano, para os fins do presente artigo será 
analisado os dois principais grupos, as FARC e o ELN, bem como o grupo paramilitar.  

 

1.1.1 As FARC 

Após o fim do período conhecido como A Violência, ainda havia redutos de 
guerrilha e de autodefesa dos camponeses, concentrados principalmente nas zonas 
chamadas de “Repúblicas Independentes”, que foram fortemente atacados pelo 
exército colombiano em 1963. 

O grupo de resistência se reorganizou e, um ano depois, denominou-se como 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), com guerrilhas 
principalmente nas zonas onde era mais forte o movimento agrário. Desse modo, as 
FARC surgiram como uma organização que se utilizava da tradição de lutas agrárias 
colombianas desde o século 20(SÁNCHEZ; DÍAZ; FORMISANO, 2003, p. 9). 

Num contexto de final da Guerra Fria, tais “Repúblicas Independentes” 
geravam temor ao governo conservador, que entendia as mesmas como redutos do 
comunismo entre os camponeses.  
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Dessa forma, conforme observa Santos (2011), o ataque do exército 
colombiano em 1964, com apoio dos EUA, ao território de Marquetalia, zona de 
autodefesa camponesa foi o fator primordial para o surgimento das FARC, a qual 
contou com a resistência camponesa contra a agressão do Estado (SANTOS, 2011 p. 
23).  

Durante as décadas de 70 e 80 há a expansão da ação guerrilheira em todo país, 
passando a adoção de uma técnica ofensiva. Contudo, é a partir da década de 80 que 
as FARC crescem e se desenvolvem mais, passando a urbanizar o conflito em busca 
de maior financiamento nas cidades, por meio de sequestros e intimidações, 
alterando a dinâmica do conflito. 

A partir da década de 90, o narcotráfico era a principal fonte de recursos das 
FARC, o que possibilitou a manutenção de uma poderosa estrutura militar que 
chegou a 18 mil homens no ano de 2000. 

Não obstante os acordos de paz, desmobilização e reinserção política firmados 
na década de 90 com os demais grupos guerrilheiros, como o M-19 e o Exército 
Popular de Libertação (EPL), as FARC optou por não participar dos acordos. O 
pretexto alegado seria de que as reformas políticas democratizantes, como a nova 
Constituição de 1991, não eram suficientes para solucionar os problemas 
estruturais do país. 

 

1.1.2 ELN  

Denominado de Exército de Libertação Nacional – ELN, tem seu surgimento 
atrelado a repercussão nacional da Revolução Cubana, com início em 1962. O ELN 
tinha como objetivo estratégico a obtenção de poder pelas classes populares, a 
derrota da oligarquia nacional, das forças armadas que a sustenta e dos interesses 
econômicos, políticos e militares do imperialismo norte-americano (SÁNCHEZ; 
DÍAZ; FORMISANO, 2003, p. 11). 

A partir dos anos 80, o ELN registra um crescimento em seu número de 
homens e em suas frentes, tendo em vista que passa a atuar em outras regiões do 
território colombiano. Da mesma forma que as FARC, o ELN utilizava da extorsão, 
da aliança ao narcotráfico e do sequestro para seu financiamento. 

Tais formas de arrecadação de recursos financeiros atrelaram ao ELN uma 
imagem negativa, sendo um alvo permanente dos paramilitares, o que impactou em 
sua desmobilização. Além disso, o grupo passou a sobrepor o trabalho político ao 
militar, fragilizando suas bases sociais e seus membros diante das ações repressivas 
dos paramilitares e do próprio Estado. 

 

1.1.3 Paramilitares 

Na década de 80 surgiram os grupos armados paramilitares sob o governo de 
BelisarioBetancur, com a bandeira de autodefesa, patrocinados e financiados pelos 
proprietários de terras. No entanto, os grupos paramilitares se auto atribuíram 
funções próprias de estado, liderando batalhas contra as guerrilhas e assassinando 
líderes de esquerda (SÁNCHEZ; DÍAZ; FORMISANO, 2003, p.  13). 
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Assim, o fenômeno paramilitar na Colômbia pode ser sintetizado da seguinte 
forma: 

[...] O fenômeno paramilitar na Colômbia tem estreita relação com as deficiências do 
Estado para manter o controle do território, exercer o monopólio do uso da força, 
garantir a segurança das pessoas e promover uma legislação eficaz sobre a propriedade 
da terra e a exploração das riquezas naturais (SANTOS, 2011, p. 34). 

Ademais, a criação de organizações de defesa civil passou a ser legalizada pelo 
Decreto n. 3398 de 1965, bem como pela Lei n. 48 de 1968 possibilitou-se à 
sociedade a formação de exércitos privados para sua defesa e proteção contra a 
violência das guerrilhas. 

O crescimento dos grupos paramilitares foi a partir dos anos 90, estando 
presente em diferentes regiões, passando expulsar ou disputar territórios com a 
guerrilha, por meio de assassinatos seletivos e massacres para intimidar a 
população e tirar o apoio do povo da guerrilha. 

Assim como ocorreu com os demais grupos, os paramilitares utilizaram do 
narcotráfico como fonte de receita, com práticas cada vez mais violentas contra 
guerrilheiros e populações civis. Outra fonte de renda dos paramilitares era com as 
multinacionais presentes no país, as quais pagavam os mesmos para defender seu 
território. 

Aos grupos paramilitares é atribuída a maioria dos massacres, sendo que entre 
1997 e 2001 foram mais de 70 massacres atribuídos a esses grupos. 

Apesar do Decreto n. 1194 de 1989 que estabeleceu prisão para organizadores 
e financiadores de grupos paramilitares, a expansão dos grupos continuou ao longo 
da década de 90, devido, principalmente, aos negócios com o narcotráfico. 

Em 2006, as Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), como se denominavam 
os paramilitares, negociaram com o governo de Álvaro Uribe e se dissolveram 
formalmente. Não obstante, o fenômeno paramilitar persiste na Colômbia atrelado 
ao narcotráfico (SANTOS, 2011, p. 37). 

 

2 Acordo de paz de 2016 

O Acordo Geral para a terminação do Conflito e a Construção de uma Paz 
estável e duradoura, também conhecido como Acordo de Havana, foi assinado em 
24 de agosto de 2016 em Havana, resultado da condução de diálogos exploratórios 
realizados em território cubano desde 2012.  

No entanto, a inclusão das mulheres como negociadoras deu-se em 2013, um 
ano após de instalada as primeiras delegações.  

O documento definitivo foi submetido a consulta popular para aprovação ou 
desaprovação, por meio de plebiscito, que evidenciou a alta polarização social e 
política do país, tendo em vista que 50,21% dos votos foram pela não aceitação dos 
termos do acordo, enquanto 49,79% dos votos foram favoráveis, o que obrigou o 
governo e o comando das Farc a alterar diversos pontos do acordo. 
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Após as alterações, em 24 de novembro de 2016 foi assinado um novo acordo 
de paz, aprovado por unanimidade no Senado e por maioria absoluta na Câmara dos 
Deputados, apesar dos diversos protestos realizados. 

Os principais pontos do acordo foram a reforma rural, a participação política, 
o fim do conflito, a solução dos problemas com drogas ilícitas e a reparação das 
vítimas, senão vejamos: 

Compreendendo esse horizonte político, o desenho do Acordo contemplou seis 
“pontos” fundamentais, que incluíram aspectos como: (1) a Reforma Rural Integral; (2) 
participação política e abertura democrática; (3) O fim do conflito (armado); (4) a 
solução para o problema das drogas ilícitas; (5) um Acordo sobre Vítimas de Conflito, 
incluindo um Sistema Integral de Verdade, Justiça, Reparação e Não Repetição; a 
Jurisdição Especial para a Paz e compromissos em direitos humanos; e (6) os princípios 
gerais para a Implementação do Acordo Final, que previam os mecanismos e critérios 
para monitoramento e verificação. Complementando os “pontos”, o Acordo final foi 
estruturado de maneira sistêmica e abrangente, com base em abordagens transversais 
(gênero, étnica, territorial) (PUELLO-SOCARRÁS, 2018). 

Assim, conforme o Acordo deve haver um sistema jurídico-institucional 
especial para verdade, justiça e reparação (justiça restaurativa) e a criação de uma 
jurisdição especial para atores que perpetraram crimes ao longo do conflito.  

Ademais, foi necessário o desarmamento dos membros das FARC, bem como a 
criação de um partido político próprio dela.  

Do ponto de vista da implementação do Acordo e início do processo de 
construção de paz, faz-se imprescindível fazer mudanças e transformações na 
estrutura do Estado, nas lógicas que definem o seu funcionamento de seu aparato e 
na geração de ações institucionais, tanto no nível jurídico como organizacional, com 
as implicações que isso representaria no nível das relações sociais (PUELLO-
SOCARRÁS, 2018). 

Dessa forma, o propósito desta transação seria a de criar bases para lidar com 
contradições e conflitos sociais, em virtude de uma institucionalidade pós-acordo.  

Conforme bem pontuou Martha Nussbaum, uma política de reconciliação deve 
ser uma política de desenvolvimento humano, com esforços para a criação de 
oportunidades e inclusão (NUSSBAUM, 2016, p. 19).  

Isto posto, trata-se de uma singularidade histórica fruto das negociações entre 
as FARC e o governo colombiano, de maneira tal que as promessas postas no Acordo 
devem ser cumpridas.  

Neste ponto, ressalta-se que para obter o cumprimento do Acordo a longo 
prazo, faz-se necessária a transversalidade dos compromissos postos no mesmo 
com o enfoque de gênero, senão vejamos: 

O mínimo justo em termos de representação é a incorporação da abordagem de gênero 
no Estado. Se queremos que os compromissos assumidos pelo Estado nos acordos de 
paz com as FARC sejam mantidos a longo prazo, sejam transformadores e tendam a 
gerar arranjos sociais mais equitativos e justos, é necessário construir uma 
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institucionalidade forte que tenha como premissa básica a abordagem de gênero em 
todos os seus processos.3 (GONZÁLEZ; OSORIO, 2016, p. 84, tradução nossa). 

Tendo isto em vista, ganha força os pontos do acordo referentes à reparação 
das vítimas, em especial, as mulheres.  

O projeto do Acordo era modesto, não introduzia muita complexidade para 
facilitar a transição para a construção da paz. Era minimalista.  

No entanto, o Acordo Final relaxou as condições prévias para o pleno 
cumprimento do que foi acordado pelo Estado colombiano, a saber: 

Nesse sentido, o Acordo Final era um projeto modesto que não introduzia muita 
complexidade para facilitar a transição para a construção da Paz. Em vez disso, ele 
relaxou as condições prévias para o pleno cumprimento do que foi acordado pelo 
Estado colombiano. Diferentemente de outras experiências, guiadas por pactos 
maximalistas onde as mudanças (relativamente) estruturais foram negociadas - pelo 
menos formalmente e na carta -, no caso colombiano, sob uma perspectiva 
claramente minimalista, foram acordadas "reformas e ajustes institucionais" 
mínimos. Elas permitem “enfrentar os desafios que a paz exige, pondo em movimento 
uma nova estrutura de convivência política e social”. Ao longo do texto, insiste em se 
referir a várias questões em particular (PUELLO-SOCARRÁS, 2018). 

Desse modo, se tratando de um acordo minimalista, devia-se advertir que 
quaisquer possíveis desvios, por menores que sejam, podem introduzir certa 
incerteza quanto ao próprio futuro e aplicabilidade do Acordo, pondo em xeque os 
processos de implementação e construção da Paz. 

 

3 O papel das mulheres nas negociações com as FARC 

Historicamente, os direitos das mulheres foram resultado de luta e 
reivindicações do movimento feminista. A abertura de espaços horizontais de 
diálogo, ainda mais no cenário pós-conflito, não seria diferente.  

A participação das mulheres nas negociações do Acordo de Havana não fora 
concedida num primeiro momento pelo Estado Colombiano. Pelo contrário, fora 
resultado da pressão exercida pelo movimento feminista para incidir nesses espaços 
de discussão a perspectiva de gênero no acordo de paz.  

Dessa forma, para compreensão da necessidade das mulheres nas rodas de 
negociação, faz-se necessária a análise das comissões de gênero criadas.  

 

3.1  Comissões de gênero 

A importância da participação das mulheres em pé de igualdade nos espaços 
de discussão e consolidação da paz é algo que há muito vem sendo tratado pelas 
organizações internacionais. 

 

3 el mínimo justo en materia de representación es la transversalización del enfoque de género en el 
Estado. Si queremos que los compromisos adquiridos por el Estado en los acuerdos de paz con las 
FARC se mantengan en el largo plazo, sean transformadores y tiendan a generar unos arreglos 
sociales más equitativos y justos, es preciso construir una institucionalidad fuerte que tenga como 
supuesto básico el enfoque de género en todos sus procesos. (GONZÁLEZ; OSORIO, 2016, p. 84). 
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Após a pressão do movimento feminista e das mulheres, em 2000, o Conselho 
de Segurança das Nações Unidas aprovou a Resolução 1325, que determinou o 
aumento da representação feminina em todos os níveis de decisão das instituições, 
para prevenção, gestão e solução de conflitos.  

Reafirmando o importante papel que desempenham as mulheres na prevenção e 
solução dos conflitos e da consolidação da paz, e subtraindo a importância de que 
participem em pé de igualdade e intervenham plenamente em todas as iniciativas 
encaminhadas à manutenção e o fomento da paz e segurança, e a necessidade de 
aumentar sua participação nos processos de adoção de decisões em matéria de 
prevenção e solução de conflitos4 (ACNUR, 2000, tradução nossa). 

Além disso, a Resolução foi positiva no sentido de recomendar a adoção da 
perspectiva de gênero quando das negociações e aplicação de acordos de paz, tendo 
em vista a necessidade da presença das mulheres nesses espaços.  

8. Peça a todos que participem da negociação e aplicação de acordos de paz que adotam 
uma perspectiva de gênero, na qual são levados em consideração conta e inclua, entre 
outras coisas: 

a) As necessidades especiais de mulheres e meninas durante o repatriamento e 
reassentamento, bem como para reabilitação, a reintegração e reconstrução após 
conflitos; 

b) Medidas para apoiar as iniciativas locais de paz das mulheres e processos de 
resolução de conflitos indígenas e envolver mulheres em todos os mecanismos de 
implementação de acordos de paz; 

c) Medidas que garantam a proteção e o respeito pelos direitos humanos das mulheres 
e meninas, particularmente no que constituição, sistema eleitoral, polícia e sistema 
judicial;5 (ACNUR, 2000, tradução nossa). 

Vê-se, pois, que a recomendação do próprio organismo internacional é da 
participação da mulher nas mesas de negociação.  

A questão de gênero, quando posta nos espaços de discussão, muda o enfoque 
do que é discutido, traz à superfície realidades e vivências que agregam o mesmo e 
alteram os pontos a serem debatidos. Como exemplo, tem-se a violência sofrida 
pelas mulheres ao longo dos anos do conflito armado, por fatores que são próprios 
do gênero.  

 

4Reafirmando el importante papel que desempeñanlasmujeresenlaprevención y solución de 
losconflictos y enlaconsolidación de la paz, y subrayandolaimportancia de que participenen pie de 
igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y el 
fomento de la paz y laseguridad, y lanecesidad de aumentar suparticipaciónenlosprocesos de 
adopción de decisionesenmateria de prevención y solución de conflictos (ACNUR, 2000) 

5 8. Pide a todos los que participen en la negociación y aplicación de acuerdos de paz que adopten 
una perspectiva de género, en que se tengan en cuenta y se incluyan, entre otras cosas: a) Las 
necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación y el reasentamiento, así 
como para la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción después de los conflictos; b) Medidas 
para apoyar las iniciativas de paz de las mujeres locales y los procesos autóctonos de solución de 
conflictos y para hacer participar a las mujeres en todos los mecanismos de aplicación de los acuerdos 
de paz; c) Medidas que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres 
y las niñas, particularmente en lo relativo a la constitución, el sistema electoral, la policía y el sistema 
judicial; (ACNUR, 2000). 
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Ressalta-se que, pela condição de ser mulher, a violência perpetrada decorre 
de fatores que não tocam o homem. É um risco do próprio gênero, que, durante os 
anos de conflito, foi vítima de diversos tipos de violência.  

[...] existem dez fatores de vulnerabilidade, aos quais as mulheres estão expostas por 
causa de sua condição feminina no âmbito do confronto armado na Colômbia. Esses 
fatores, que não tocam os homens, explicam, quando considerados em conjunto, o 
impacto desproporcional do deslocamento forçado de mulheres. A lista detalhada de 
riscos de gênero refere-se ao risco de exploração ou escravização para desempenhar 
papéis considerados tarefas femininas; o risco de violência sexual, exploração sexual ou 
abuso sexual dentro do conflito armado; […] O risco de recrutamento forçado de seus 
filhos (em particular as mulheres sozinhas com filhos); os riscos de qualquer contato 
pessoal com membros das forças armadas; [...] o risco de perseguição e assassinato e de 
estratégias de controle coercitivo do comportamento público e privado; […] O risco de 
serem despojadas de suas terras e ativos com mais facilidade; o risco de discriminação 
e a condição de vulnerabilidade especial das mulheres indígenas e negras; e, finalmente, 
o risco de perda de um parceiro ou provedor financeiro durante o processo de 
deslocamento6(TOVAR, 2012, p. 229, tradução nossa).  

Tendo em vista, portanto, que a condição de gênero importa em riscos que nem 
sempre são comuns a homens e mulheres, a participação destas nas mesas de 
negociações faz-se imprescindível.  

Isto pois, para alcançar de fato um acordo que beneficie a todas as partes 
impactadas direta ou indiretamente pelo conflito, é necessário que aqueles que 
foram vítimas do conflito possam dar a sua palavra, a fim de dar legitimidade ao 
discurso.  

As negociações com atores armados têm sido cenárioschaves de defesa do movimento 
porque, como os próprios entrevistados expressam, esses são espaços nos quais os 
pactos estão sendo discutidossocial de longo alcance, que não se reduzem ao fim da 
guerra, maspromover perguntas sobre nosso estado de coisas e buscartransformando 
objetivos. Para feministas, é importante posicionar suas reivindicações, porque os 
acordos referentes à mudança social e o questionamento do estado das coisas 
devem passar pela tela de gênero; para elas, é impossível falar sobre paz, sem 
incluir as vozes das mulheres7 (GONZÁLEZ; OSORIO, 2016  p. 81, tradução nossa, 
grifo nosso). 

 

6 [...] there are ten factors of vulnerability, to which the women are exposed because of their feminine 
condition within the framework of the armed confrontation in Colombia. These factors, which do not 
touch the men, explain when taken as a whole, the disproportionate impact of forced displacement 
of women. The detailed list of gender risks concerns the risk of exploitation or enslavement to 
perform roles considered feminine tasks; the risk of sexual violence, sexual exploitation or sexual 
abuse within the armed conflict; […] the risk of forced recruitment of their children (in particular the 
women alone with children); the risks of any personal contact with members of the armed forces; 
[…] the risk of persecution and murder and of coercive control strategies of public and private 
behavior; […] the risk of being dispossessed of their land and assets more easily; the risk of 
discrimination and the condition of special vulnerability of indigenous and black women; and finally, 
the risk of the loss of a partner or financial provider during the displacement process (TOVAR, 2012, 
p. 229). 

7 Las negociaciones con los actores armados han sido escenarios claves de incidencia del movimiento 
porque, como las mismas entrevistadas lo expresan, estos son espacios en los que se están 
discutiendo pactos sociales de largo alcance, que no se reducen a acabar la guerra, sino que 
promueven cuestionamientos sobre nuestro estado de cosas y persiguen objetivos transformadores. 
Para las feministas, es importante posicionar sus reclamos allí, pues los acuerdos referidos al cambio 
social y a los cuestionamientos del estado de cosas deben pasar por el tamiz del género; para ellas, 
es imposible hablar de paz, sin incluir las voces de las mujeres (GONZÁLEZ; OSORIO, 2016, p. 81). 



Milena Loyola Conci  
Marcelo Fernando Quiroga Obregón 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  12 

N.º 62, OCT-DIC 2020 

Desse modo, não há como chegar a um acordo de paz sem incluir a voz das 
mulheres que foram vítimas. É dizer, não há legitimidade num discurso que não ouve 
as próprias vítimas.  

 

3.2  O caso colombiano 

Os movimentos de mulheres e feministas tiveram um papel fundamental em 
todo o processo de negociação e construção da paz no país, tendo em vista que 
denunciaram, num primeiro momento, a ausência das mulheres nas mesas de 
negociações, bem como que organizaram a criação de comissões de gênero. 

A participação das mulheres no processo de paz pode ser resumida da seguinte 
forma: (i) nas delegações; (ii) participando em caráter consultivo; e (iii) em 
movimentos de mulheres e feministas.  

Nas delegações, destaca-se que inicialmente não havia mulheres ocupando 
cargos de decisão e posteriormente apenas duas mulheres participaram das mesas 
de negociações.  

Já nos cargos consultivos, as mulheres participaram de fóruns temáticos, de 
delegações de vítimas, criando um espaço seguro para denúncias, bem como das 
negociações em Havana, ocupando posições de especialistas na subcomissão de 
gênero. 

Assim, pode-se entender as militantes feministas que criaram esse espaço 
seguro para denúncias como agentes de construção da paz, no sentido que ao 
permitir um canal aberto e horizontal entre as partes (vítimas, militantes e juízes). 

Neste espaço aberto, os relatos das vítimas do conflito armado foram 
escutados pelas militantes, que, como consequência, conseguiram dar legitimidade 
ao seu discurso nas mesas de negociação.  

As mulheres que predominantemente são identificadas comoatoras/agentes com 
capacidade de incidência política e como atoras/agentes capazes de registrar e relatar 
o histórico desse processo de incidência se localizam em lugares privilegiados. Os 
lugares de fala das mulheres que foram entrevistadas nas mencionadas 
pesquisas e as posições de participação eficaz que representam, dão conta de 
espaços ocupados por mulheres detentoras do domínio técnico considerado 
adequado para produzir algum impacto na construção das decisões cruciais 
sobre a justiça de transição: mulheres fazendo parte das delegações negociadoras e 
das equipes assessoras ou ainda como assessoras independentes; mulheres militantes 
vinculadas a organizações com atuação ou cobertura nacional, algumas delas também 
acadêmicas; nenhuma delas auto-reconhecida “vítima”. Nesse contexto, o 
reconhecimento da participação das vítimas emerge numa posição de subsídio e não de 
agência principal, na tarefa de inserir a perspectiva de gênero no acordo de paz. As 
mulheres vítimas participaram, sim, fizeram parte das delegações de vítimas que 
viajaram para Havana, mas sempre acompanhando e respaldando as vozes das experts 
(AMAYA; ALVIM, 2017, p. 6, 7, grifo nosso). 

Desse modo, existe uma associação entre criação de espaços de denúncia e 
participação para as mulheres que sofreram as violências do conflito armado e o 
fortalecimento do discurso das militantes que embasaram suas propostas de 
construção de paz nos relatos das mulheres que foram vítimas diretas.  
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Assim, as vozes das mulheres vítimas que quebraram o silêncio 
(especialmente no que diz respeito à violência sexual), permitiu às mulheres 
militantes contar com evidências e reforçar o discurso da inclusão de uma 
perspectiva de gênero na construção de paz, indo além do vitimismo.  

Uma das plataformas feministas que se apoiam fortemente nas vozes das 
mulheres vítimas e que a partir de casos emblemáticos levantam informações para 
embasarem e mobilizarem recomendações de ação estatal é a "Alianza Cinco Claves 
para eltratamiento diferencial de laviolencia sexual contra lasmujeres y 
niñasvíctimas de laviolencia sexual em elAcuerdo Final de Paz". 

Desse modo, a posição de agente de construção da paz somente foi possível 
atribuir às mulheres militantes tendo em vista a criação de espaços de denúncias e 
discussões, o que deu legitimidade ao discurso.  

Isto posto, torna-se necessário relembrar que o processo de paz e o acordo 
final seriam bem diferentes caso não fosse o enfoque de gênero dado.  

As mulheres reconheceram que, sem elas, o processo de paz e o Acordo Final teriam 
sido muito diferentes, pois estão convencidos de que, sem sua participação, a 
abordagem de gênero ou o tratamento diferenciado de crianças e adolescentes não 
teriam sido incluídos na agenda, pelo menos, não da maneira que conseguiram incluí-
los.8 (FARFÁN, 2017, p. 30, tradução nossa) 

Para além do discurso meramente vitimista, as mulheres militantes deram 
legitimidade ao seu discurso, alcançando algo inédito e essencial, que é a efetiva 
participação nos espaços de discussão. 

 

Considerações finais 

A história colombiana sempre fora marcada por conflitos armados, os quais 
em alguns momentos eram entre partidos políticos, na luta pela manutenção do 
poder, e, em outros, generalizava-se entre as diversas reivindicações dos grupos 
guerrilheiros.  

A obtenção da paz nunca foi, nem será, fácil. As tratativas para o Acordo de Paz 
de 2016 levaram 04 anos, contando com o principal grupo guerrilheiro, as FARC, e, 
ainda assim, é alvo de diversas críticas, como a sua dificuldade de efetiva aplicação 
e o vencimento do “não” no plebiscito realizado.  

Para além desta discussão, pretendeu-se evidenciar no presente artigo o papel 
fundamental executado pelas mulheres militantes nas negociações com as FARC. 

Nesse sentido, defendeu-se que a criação de espaços de denúncias das 
violências sofridas pelas vítimas e espaços de discussão horizontais propiciou 
legitimidade ao discurso das mulheres militantes, as quais, após pressão dos 
movimentos feministas e organismos internacionais, puderam participar 
ativamente das mesas de negociação em Havana. 

 

8 Las mujeres reconocieron que, sin ellas, el proceso de paz y el Acuerdo final habrían sido muy 
distintos, pues están convencidas de que, sin su participación, el enfoque de género o el tratamiento 
diferencial a niños, niñas yadolescentes no hubiesen sido incluidos en la agenda, por lo menos, no de 
la manera como ellas lograron incluirlos. (FARFÁN, 2017, p. 3) 
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Assim, frisa-se, não há como falar de acordo de paz sem ouvir as vítimas do 
conflito. Não há aplicabilidade de um acordo de paz sem enfoque de gênero.  

Desse modo, tem-se que as mulheres militantes tiveram um papel 
imprescindível nas negociações para o acordo de paz, tendo em vista que utilizaram 
de uma escuta ativa das vítimas, da violência que fora submetida a elas, para 
defender a devida reparação delas.  
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