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RESUMO  

Após meio século de conflito, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e o 

governo colombiano finalmente negociaram um acordo de paz para cessar a guerra civil no 

país. Destaca-se, no Acordo, a participação feminina nas negociações, o enfoque na igualdade 

de gênero proposto, e o alarde que este último aspecto gerou. A presença de questões sobre a 

igualdade de gênero no texto do Acordo foi um dos fatores que incentivaram os setores 

ultraconservadores da sociedade colombiana a optarem pelo “não” no referendo para adesão 

da paz, rechaçando-o como promotor de ‘ideologias de gênero’. O artigo questiona os papeis 

tradicionalmente atribuídos às mulheres em conflitos levando em conta sua presença neste 

caso, tanto como as maiores vítimas do conflito, quanto como guerrilheiras – discutindo a 

noção de identidade de guerrilheiro, que propõe igualdade entre homens e mulheres nas 

FARC – e como negociadoras do Acordo. Finalmente, discute-se como e por que igualdade 

de gênero foi promovida no Acordo e sua relevância para a efetiva construção da paz no país. 
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INTRODUÇÃO 

 

Adotando um referencial teórico de estudos de paz e compreendendo a violência como 

aquilo que impede as pessoas de realizarem seu potencial, é possível identificar também, para 

além da violência direta e pessoal, que é mais reconhecida nos contextos de conflito, a 

violência indireta e estrutural, na qual a relação entre quem a provoca e sua vítima não é clara, 

e a violência está embutida em uma estrutura, como no caso da verdadeira endemia de 

violência doméstica que marca nossas sociedades e as desigualdades que as diferenças de 

renda geram reduzindo as expectativas de uma vida plena para os mais pobres (GALTUNG, 

1969). 

É a partir deste olhar que será analisada a busca por um acordo de paz, recentemente 

firmado na Colômbia após décadas de guerra civil. Enfoca-se na questão de gênero 

reconhecendo que a violência tem aspectos diretos mas também estruturais e culturais, sendo 

então as relações de poder e de gênero de importância central tanto para a constituição das 

relações marcadas pela violência (COSTA, 2007) quanto para que sejam desmanteladas e a 

construção da paz (negativa e positiva) seja efetiva. 

A dimensão de gênero é levantada em duas dimensões: enfoca-se, primeiramente, na 

participação feminina nas negociações do acordo de paz, levantando questionamentos acerca 

dos papéis tradicionalmente atribuídos a mulheres em situações de conflito, que se restringem 

a sua vitimização perpetuando mitos de proteção e do poder masculino (ELSHTAIN, 1987). 

Ainda que reconheçamos que as mulheres tratam-se, em sua maioria, de vítimas do conflito 

armado, elas também podem contribuir para a violência armada e, mais importante no 

contexto aqui trabalhado, se organizar e contribuir para a negociação de sua solução e a 

construção da paz com justiça social (UNIFEM-ANDINA, 2004 apud COSTA, 2007). 

Finalmente é analisado o enfoque de igualdade de gênero que o acordo trouxe. A partir 

da forte reação negativa de setores conservadores da sociedade ao acordo em 2016 devido ao 

seu enfoque de gênero, e levando em conta o ambiente colombiano – historicamente marcado 

por violências contra minorias, sejam elas de gênero, raça ou classe –, salienta-se a 

importância da promoção da igualdade entre homens e mulheres para se transcender o círculo 

vicioso de violências no país e promover a construção de uma cultura de paz que possa 

transcender a reafirmação de uma cultura de violências militaristas masculinizadas. 

 

HISTÓRICO DAS NEGOCIAÇÕES DE PAZ 

 



A busca por uma negociação com os grupos armados insurgentes esteve presente 

como parte importante das agendas de quase todos os presidentes colombianos (DARIO, 

2014). No histórico dos processos de paz, pode-se destacar quatro importantes momentos de 

negociação oficial, que ocorreram, respectivamente, nos governos de Belisário Betancur 

Cuartas (1982-1986), César Gaviria Trujillo (1990-1994), Andrés Pastrana Arango (1998-

2002) e Juan Manuel Santos (2010-) (SILVA, 2016; DANTAS, 2016).  

A primeira tentativa de estabelecer um diálogo ocorreu no governo do ex-presidente 

Belisario Betancur. Ao entender que a negociação com os guerrilheiros, com base em sua 

eventual participação em um sistema político reformado, era um passo fundamental no 

processo de democratização na Colômbia, Betancur introduziu dois elementos no discurso 

político nacional: o primeiro era o reconhecimento que a oposição armada se configurava 

como ator político e que era necessário dialogar com ele; e o segundo a recognição de que a 

Colômbia exigia um processo de abertura democrática (CHERNICK, 1996).  

Dessa forma, foi assinada uma ampla anistia em 1982 para membros de grupos 

armados ilegais, tanto das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia-Exército do Povo 

(FARC-EP), como de outros grupos que haviam se organizado (POSSO, 2004; 

CASTAÑEDA, 2013 apud SILVA, 2016; DANTAS, 2016). Foram alcançados também 

alguns acordos de cessar-fogo, além da abertura de painéis de discussão sobre os principais 

problema do país e importantes reformas políticas em questões como agricultura, área urbana, 

legislativo e direitos humanos (CHERNICK, 1996).  

Ainda na gestão de Betancur, foi assinado o Acordo de La Uribe em 1984, que 

envolveu negociações para tratar de questões estabelecidas pelas FARC1 e foi estabelecido 

um cessar fogo bilateral. O presidente designou a criação da Comissão Nacional da Paz e 

Verificação, com 9 comissões regionais de apoio, com o objetivo de monitorar o cumprimento 

do acordo e apoiar os seguintes passos do processo de paz. Nesse contexto, as FARC 

organizaram o partido político União Patriótica como forma de exercer oposição política 

através de um programa de democratização, com influência legislativa, e com possíveis 

alianças com setores trabalhistas, da classe média e do empresariado nacionalista (POSSO, 

2004).  

Os esforços em direção a paz do presidente Betancur, entretanto, não receberam apoio 

do Congresso colombiano, do seu próprio partido nem de grupos econômicos (ibid). Os 

                                                
1 As FARC exigiram o compromisso do governo de promover a modernização das instituições políticas, 

impulsionar a reforma agrária, facilitar a organização campesina e indígena, reforçar as políticas de educação, 

saúde, moradia e emprego; buscar uma política de ordem pública apenas nas mãos do Estado; e propiciar a 

reconciliação com processos de perdão (POSSO, 1999). 



sindicatos e os militares estavam inclinados na direção de uma solução militar, ilustrando a 

falta de recursos reais de poder do presidente e a não percepção unificada em relação à paz 

(GUTIÉRREZ, 1999), além de uma cultura de violência partilhada por diversos grupos do 

país. Os pactos de trégua não duraram e nenhum acordo final foi alcançado nas áreas 

temáticas discutidas, o que demonstrou a fraca capacidade de negociação da Comissão de Paz 

(CHERNICK, 1996; GUTIÉRREZ, 1999).  

Durante essas negociações, as Forças Armadas, insatisfeitas com a condução nas 

negociações, se posicionaram contrariamente a qualquer resolução que pudesse ser obtida, e 

sua reação  levou à formação de grupos ilegais que tornaram-se conhecidos como grupos 

paramilitares ou de autodefesa. Tais grupos associaram-se ao narcotráfico, fortalecendo-o e 

aumentando a complexidade do cenário de embate armado na Colômbia (BEJARANO, 2001 

apud SILVA, 2016; DANTAS, 2016).  

Nesse contexto, chegou ao poder César Gaviria Trujillo (1990-1994), que iniciou uma 

série de diálogos com as FARC, o Exército de Libertação Nacional (ELN) e Exército Popular 

de Libertação (EPL), organizados em bloco como Coordenadoria Guerrilheira Simón Bolívar 

(CGSB). As primeiras conversas ocorreram no departamento de Arauca, sendo 

posteriormente transferidas para Caracas, na Venezuela, e Tlaxcala, no México (POSSO, 

2004; DARIO, 2014). O modelo de negociação proposto pelo ex-presidente introduziu novas 

mudanças na política de paz.  

 
No esquema de negociar com os grupos armados se aceitou: em primeiro lugar, a 

possibilidade de supervisão internacional, a discussão do direito internacional 

humanitário, e controle territorial por parte dos desmobilizados para fins de 

reintegração. Em segundo lugar, foi adoptada uma estratégia “integral” contra a 

violência em suas diversas formas (GARCIA, 1992: 60 apud GUTIERREZ, 1999, p. 

253). 

 

 Em seguida, quatro rodadas de negociações com os grupos guerrilheiros ocorreram, de 

junho a novembro de 1991, em Caracas. No primeiro turno, tentou-se identificar as questões 

que seriam postas na agenda de negociações, mas como as partes não chegaram a um acordo 

sobre as condições para um cessar-fogo; a segunda rodada enfocou nos mecanismos de 

verificação deste, mas trouxe como resultado um aumento dos confrontos militares. De 4 a 30 

de setembro, realizou-se a terceira rodada de diálogo, caracterizada pelo endurecimento da 

posição do governo. A última rodada, de 30 de outubro a 10 de novembro, concentrou-se na 

produção de um balanço do ocorrido nas negociações, até aquele momento, a qual resultou 

em uma ata de compromissos reunindo os pontos de acordo e de divergência existentes. As 

negociações foram precedidas por uma falta de confiança entre o CGSB e o governo, e foram 



interrompidas em decorrência do sequestro e posterior assassinato2 do político conservador 

Argelino Durán Quintero (POSSO, 1999; DARIO, 2014). 

 Em 1998, Andrés Pastrana (1998-2002) assumiu o poder e colocou em ação um 

processo de paz já delineado durante sua campanha eleitoral, instalando uma zona 

desmilitarizada na região de El Caguán, que seria o cenário dos primeiros diálogos (DARIO, 

2014). Seu modelo de negociação, que pode ser chamado de “pacto de reformas para um novo 

Estado”, diferia dos modelos anteriores ao visar transformações políticas, econômicas e 

sociais, que permitissem consensos para a construção de um novo Estado fundamentado na 

justiça social, conservando a unidade nacional (LA MACHACA, 1999  apud  POSSO, 1999). 

 Definiu-se, então, uma agenda de negociação em maio de 1999, que incluiu 12 temas e 

48 subtemas3. O fracasso dessas negociações pode ser explicado pela adoção de estratégias 

similares por parte do governo e das FARC: ambos viram a negociação e o cessar-fogo como 

uma forma de ganhar tempo e se reorganizar de maneira a retomar a iniciativa em uma 

posição mais vantajosa. A guerrilha, no auge de seu poderio militar, utilizou a trégua para 

reagrupar e intensificar o recrutamento, ao passo que o governo Pastrana precisava dessa 

trégua para colocar em prática um plano de reestruturação do Exército, apoiado pelos EUA e 

financiado por recursos do Plano Colômbia4, aprovado em 2000. Esse conjunto de escolhas 

tornou particularmente difícil o processo de construção de confiança entre as partes (DARIO, 

2014).  

 É válido ressaltar que o governo Pastrana marcou o aumento da presença da 

comunidade internacional nos processos de paz do país ao demarcar a existência de um 

“Grupo de Amigos do Processo de Paz com as FARC-EP”5 (VELÁSQUEZ, 2003 apud 

SILVA, 2016; DANTAS, 2016). Dessa forma, seu governo iniciou o caminho que viria a ser 

aperfeiçoado pelo atual mandatário, o presidente Juan Manuel Santos, sucessor de Álvaro 

Uribe (SILVA, 2016; DANTAS, 2016).  

                                                
2 O crime foi cometido pelo Exército de Libertação Popular em Ocaña, Norte de Santander, em 26 de janeiro de 

1992 (EL TIEMPO, 2017).  
3 Pode-se destacar a discussão sobre os direitos humanos, política agrária - distribuição de narco-terras e 

substituição de cultivos ilícitos -, recursos naturais, a visão do modelo de desenvolvimento econômico e social, a 

reforma da justiça e do Estado, acordos sobre DIH, a redefinição das Forças Armadas em tempos de paz e as 

relações internacionais e instrumentos democráticos para legitimar os acordos (POSSO, 2004). 
4  Tal Plano, que teve vigência entre os governos Pastrana e Uribe, destinou recursos financeiros e conhecimento 

relativo ao confronto armado, possibilitando o aprimoramento do exército colombiano (CENTRO NACIONAL 

DE MEMORIA HISTÓRICA, 2014 apud SILVA, 2016; DANTAS, 2016).  
5 Grupo composto por Canadá, Cuba, Espanha, França, Itália, México, Noruega, Suécia, Suíça e Venezuela, 

além de organizações multilaterais, organizações não governamentais (ONG) e setores da sociedade civil 

colombiana e estrangeira (VELÁSQUEZ, 2003 apud SILVA, 2016; DANTAS, 2016). 



Com a chegada de Álvaro Uribe (2003-2010) à presidência da Colômbia, em 2003, 

modificou-se a postura do governo em relação aos atores armados: fecharam-se as portas para 

o diálogo e os grupos guerrilheiros foram enquadrados como terroristas. Por outro lado, foi 

aberto um processo de negociações com os grupos paramilitares, em que a Lei de Justiça e 

Paz (2005) instituiu-se como um marco jurídico regulatório do processo de desmobilização 

paramilitar, além de representar um precedente importante para a reabertura do diálogo com 

as FARC (DARIO, 2014). 

Já no dia 4 de setembro de 2012, o sucessor de Uribe, presidente Juan Manuel Santos 

(2010-) confirmou publicamente que estava em contato com as FARC com o objetivo de 

alcançar uma fórmula que pudesse levar ao fim do conflito. A partir de conversas preliminares 

datadas de 2011, em Havana, mantidas em sigilo pela guerrilha e pelo governo, foi construída 

uma agenda de um conjunto de regras para fazer as negociações avançar6. Com a atuação das 

Forças Armadas como braço direito do governo, seguida pela desmobilização dos 

paramilitares, o governo Santos pode centrar seus esforços nas negociações com as FARC, 

estabelecendo soluções referentes à questões centrais que datam do início das desavenças e da 

violência no país (DARIO, 2014). 

 

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NAS NEGOCIAÇÕES 

 

Nas várias conversas sobre paz na Colômbia, nota-se a pouca visibilidade das 

mulheres. De 1900 a 1994, o governo assinou acordos de paz com o Partido Revolucionário 

dos Trabalhadores (PRT), o Movimento Armado Quintín Lame (MAQL) e a Corrente de 

Renovação Socialista (CRS), além de dialogar com o Partido Comunista e o Grupo de 

Coordenação Simón Bolívar. Nos acordos alcançados com esses grupos, apenas uma mulher 

guerrilheira era signatária. Nas conversas que levaram à desmobilização das Autodefesas 

Unidas da Colômbia (AUC) em 2004, assim como nos diálogos com o ELN em 2005-2007, e 

de forma mais recente, em 2013, as mulheres também tiveram pouca visibilidade (BOUVIER, 

2016).  

Identifica-se, no entanto, que a partir de um processo coletivo de articulação de 

organizações de mulheres nos espaços internacionais, especialmente a partir da década de 

1990, a comunidade internacional fez grandes avanços em direção ao reconhecimento do 

                                                
6 As partes optaram por organizar o processo de paz dentro da lógica do single undertaking, para evitar reações 

em relação ao estabelecimento da mesa e ao processo como todo que pudessem levar o governo a tomar posições 

que não fosse capaz de cumprir (DARIO, 2014). 



papel essencial que as mulheres desempenham na construção paz (COSTA, 2008). Durante a 

Guerra Fria, a referência do conceito de segurança era a segurança nacional, que enfocando 

em uma masculinidade racional e militarizada, invisibiliza as mulheres como sujeitos de 

políticas de segurança, vendo-as como vítimas passivas. Na década de 1990, emergiu no 

espaço da ONU o conceito de segurança humana, enfocando no indivíduo e sua dignidade 

como o fim das políticas de segurança internacional e reconhecendo que as ameaças não 

decorrem apenas de conflitos materiais, mas também de relações interpessoais, que podem 

negar às minorias o acesso equitativo a recursos materiais e cognitivos (ENLOE, 2007 apud 

COSTA, 2008). 

Em 2000, então, foi aprovada a Resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU.  

Referência de políticas internacionais em prol da segurança das mulheres, ela chama os 

Estados a aumentar a participação feminina na ‘prevenção e resolução de conflitos’ e na 

‘manutenção e promoção da paz e segurança’. Salienta-se que a resolução reconhece as 

violências às quais as mulheres são expostas em contextos de guerras mas também de paz, 

envolvendo violência doméstica; exploração, abuso e humilhação sexuais; sequestro; 

deslocamento forçado; abandono; falta de acesso a recursos e serviços básicos (COSTA, 

2008), salientando assim a importância da diferenciação entre a paz positiva e negativa 

propostos por Galtung. 

Além disso, a Resolução 1325 reconhece as mulheres não somente como vítimas de 

conflitos, mas também agentes políticos nos temas de segurança que podem promover a paz e 

a segurança, sendo preciso, além de protegê-las, incluí-las nos processos de negociação e 

tomada de decisão (COSTA, 2008). No relatório “Mujeres, Guerra y Paz” de 2002 da ONU, 

demonstrou-se que "que os acordos de paz e a reconstrução funcionam melhor quando as 

mulheres estão envolvidas no processo de construção" (ABCOLOMBIA, 2013).  

Nesse contexto, portas para a presença feminina nas negociações de paz abriram-se no 

governo Pastrana, salientando-se a presença de María Emma Mejía7 e Ana Teresa Bernal8 na 

gestão. As FARC foram convocadas a incorporar uma representante feminina, e Mariana Páez 

juntou-se às negociações, contribuindo para a organização de uma audiência pública sobre 

economia e emprego. Com a participação de 600 mulheres que representavam um grande 

                                                
7 Ex-Ministra das Relações Exteriores da Colômbia, escolhida em 2014 para ser representante permanente da 

Colômbia na ONU, foi signatária de vários acordos durante o período de negociação de paz do governo Pastrana 

(INCLUSIVE SECURITY, 2004; BOUVIER, 2016, p. 17).  
8 Ex-diretora da REDEPAZ, atualmente Alta Conselheira Distrital para os Direitos Humanos das Vítimas na 

administração de Gustavo Petro, foi nomeada para coordenar os comitês temáticos para canalizar as 

contribuições da sociedade civil no processo de negociação do governo Pastrana (LA SILLA VACÍA, 2016; 

BOUVIER, 2016, P.17).  



espectro da sociedade colombiana, a audiência tinha como objetivo dar visibilidade a 

desigualdade de gênero, demandar a representação feminina nas mesas de negociação, e dar 

visibilidade ao movimento das mulheres no processo de negociação de paz (BOUVIER, 

2016). 

É crescente o reconhecimento por parte da ONU de que a participação e liderança de 

mulheres é crucial para a paz sustentável (FOLLY, GIANNINI, 2017), além de se notar um 

empenho de políticos, diplomatas e mediadores sobre o entendimento do valor das diversas 

perspectivas trazidas por elas que podem contribuir para um processo de paz (O’REILLY, 

SÚILLEABHÁIN, PAFFENHOLZ, 2015). Quando presente, a visão feminina aborda 

questões relacionadas às causas e efeitos dos conflitos, geralmente seguindo uma abordagem 

de direitos humanos, segurança e desenvolvimento, advogando também pelos direitos da 

mulher e igualdade de gênero (ibid). 

Nos meses seguintes ao declínio das negociações do governo Pastrana, o movimento 

feminino continuou a insistir na procura por soluções políticas ao conflito civil do país. 

Membros da La Ruta Pacífica de las Mujeres, da Iniciativa de Mujeres por la Paz9 e da 

Organización Femenina Popular (OFP), além de outro grupos10, organizaram uma grande 

marcha em Bogotá, que controu com a presença de 40.000 mulheres e homens para 

demonstrar de forma efetiva a rejeição feminina à guerra civil (ROJAS, 2004).  

Continuamente, no governo do presidente Juan Santos, as mulheres exerceram sua 

influência e avançaram nas negociações de paz, aproveitando cada oportunidade e 

mecanismos disponíveis para participar de conferências da sociedade civil, grupos de 

trabalhos e iniciativas de pesquisa na agenda posta pela mesa de paz de Havana (BOUVIER, 

2016). 

Em 2012 e 2013, as mulheres participaram nos fóruns11 da sociedade civil sobre política de 

desenvolvimento agrário, participação política, cultivos ilícitos e tráfico de drogas, e vítimas 

estabelecidas a pedido das partes em Havana e facilitadas pelo Sistema das Nações Unidas na 

Colômbia e no Centro de Reflexão e Acompanhamento das Conversas de Paz ("Centro de 

Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz") da Universidade Nacional. As mulheres 

participaram de grupos de trabalho em mesas de trabalho regionais em nove regiões da 

Colômbia, organizadas pelas Comissões de Paz da Câmara e do Senado na Colômbia, com o 

                                                
9 Para mais detalhes sobre a atuação da La Ruta Pacífica de las Mujeres e da Iniciativa de Mujeres por la Paz 

conferir COSTA, Graziele Furtado Alves da. Entre “guerreiros justos” e “almas belas” – proteção, poder e 

resistência política nos discursos e nas práticas das mulheres colombianas organizadas pela paz. Tese de 

Doutorado em Relações Internacionais – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2007. 
10 Dentre os outros grupos chamados, tem-se Red Nacional de Mujeres (RNM), La Alianza Iniciativa de Mujeres 

Colombianas por la Paz (IMP), Women’s National Consensus Table (ROJAS, 2004). 
11 Os foros tiveram representação de mulheres indígenas, afrodescendentes, camponesas, jovens, LGBTI, 

mulheres vítimas do conflito armado, empresárias, defensoras dos direitos humanos, ativistas de paz, 

sindicalistas, de partidos e movimentos políticos. Os resultados foram sistematizados pela ONU e entregados à 

Mesa de Conversações através dos países garantes, a Cuba e a Noruega (CARVAJAL, 2016). 



apoio do Sistema das Nações Unidas. Foi feito um esforço especial para garantir que 40-50% 

dos participantes nos grupos de trabalho regionais eram mulheres (BOUVIER, 2016, p.19-20. 

tradução livre). 

 

 O diferencial das negociações de paz do governo Santos foi a realização, em outubro 

de 2013, da Cúpula Nacional das Mulheres pela Paz, que ocorreu a partir da iniciativa de dez 

organizações de mulheres do país, apoiadas pela ONU mulheres. Abrindo o processo de paz 

para a presença feminina e para vítimas da diversa população colombiana, a Cúpula contou 

com a participação de 500 mulheres de diferentes setores sociais, que elaboraram um 

documento que recolheu 810 propostas posteriormente apresentadas à mesa de negociações 

em 2015. Além disso, apresentaram como demanda à mesa que as partes permanecessem até 

chegar a uma acordo, que as mulheres fossem incluídas nas mesa de negociações em todas as 

etapas do processo, e que as necessidades, interesses e experiências de conflito das mulheres 

fossem considerados durante as negociações (BOUVIER, 2016; CARVAJAL, 2016).  

 Tais esforços atraíram a atenção de outros membros da comunidade internacional, que 

passaram a exercer pressão sobre o governo colombiano para incluir mais mulheres no 

processo de negociação. Assim, em novembro de 2013 Nigeria Rentería12 e Maria Paulina 

Riveiro13 foram nomeadas como plenipotenciárias para substituir Luís Carlos Villegas14 

(CARVAJAL, 2016). Ainda do lado do governo, contou-se com a participação de oito 

mulheres capacitadas do Alto Comissariado para o Escritório da Paz, destacando-se Mónica 

Cifuentes, Elena Ambrosi e Marcela Durán, responsáveis pelo gerenciamento de estratégias 

legais, temáticas e de comunicação. Além disso, 80% dos funcionários do Alto Comissariado  

para o Escritório da Paz foram mulheres (BOUVIER, 2016).  

Por parte das FARC, as mulheres também obtiveram visibilidade, graças a presença da 

Comandante Victoria Sandino, que juntou-se à equipe de negociação, embora não convocada 

como plenipotenciária. Até fevereiro de 2015, a delegação das FARC em Havana era 

composta por mais de 40% de mulheres, que incluíam várias comandantes (BOUVIER, 

2016). 

Em setembro de 2014, instalou-se uma subcomissão de gênero para garantir que as 

perspectivas das mulheres, além dos direitos LGBTI, obtivessem representação (CAMPOY, 

2016), contando com a liderança de Maria Paulina, como representante do governo, e Victoria 

Sandino, em representação das FARC. Como marco da criação da Subcomissão, viajaram até 

                                                
12 Alta Conselheira para a mulher (CARVAJAL, 2016).  
13 Diretora de Direitos Humanos do Ministério do Interior (ibid). 
14 Presidente da Associação Nacional de Indústrias da Colômbia durante vários anos, antes de ser nomeado 

plenipotenciário em 2012 (ibid). 



Cuba organizações nacionais e regionais de mulheres vítimas do conflito, de empoderamento 

e defesa dos direitos das mulheres, de construção da paz, ex-combatentes, representantes da 

luta pelo reconhecimento dos direitos LGBT e de organizações indígenas, camponesas e 

negras. Estas viagens “tiveram como objetivo disponibilizar um espaço para que cada 

representante apresentasse as suas posições e reivindicações, principalmente perante a 

Subcomissão de Gênero” (CARVAJAL, 2016). 

A partir desse entendimento, é notável a influência que as mulheres tiveram no 

processo de paz da Colômbia, podendo ser observada pela própria redação do acordo. Cada 

vez que há menção a palavra “homem”, segue-se com a palavra “mulher”, que sozinha, 

também aparece diversas vezes em seções inteiras sobre políticas destinadas a levá-las a uma 

posição de igualdade, indicado o cuidado que se teve em incluir a perspectiva de gênero 

(CAMPOY, 2016). As mulheres fizeram-se presentes em grande comissões, subcomissões e 

grupos de trabalho, postos influentes que proporcionaram oportunidades para as mulheres se 

envolverem no processo de paz de forma significativa (BOUVIER, 2016). 

 

QUESTÕES DE GÊNERO DO ACORDO 

 

O enfoque de gênero é considerado pela ONU e pela comunidade internacional um dos 

princípios norteadores de acordos de paz, sendo um dos imperativos que permitem a 

construção desta. Isso pois o envolvimento de grupos de mulheres nos processos de paz 

permite um alargamento da construção de uma transição para a paz significativamente mais 

justa, além de pressionar na institucionalização de acordos para a adoção de uma agenda mais 

completa no que se refere a direitos da população como um todo graças ao enfoque de 

questões de gênero a partir de suas preocupações e demandas concretas (MAZZOLDI, 

CUESTA, VANEGAS, 2016; O’REILLY, SÚILLEABHÁIN, PAFFENHOLZ, 2015). 

Reconhecendo que a participação de mulheres é necessária na promoção da paz, 

procurou-se adotar essa abordagem na Colômbia. Na proposta do Acordo de Paz entre o 

Estado colombiano e as FARC, dentre os diversos pontos abordados que abrangem diversas 

áreas, foi inserida a temática das questões de gênero. Levando em consideração que cerca de 

40% dos membros das FARC eram mulheres e que, ao se transitar uma operação de solução 

pacífica de conflito, essas mulheres precisavam ser reintegradas de forma igualitária na 

sociedade, formou-se uma equipe responsável para garantir a inserção da questão de gênero 

no acordo (STANSKI, 2006) 



Estas mulheres atuavam na guerrilha atraídas por sua ideologia igualitária e em busca 

de uma vida melhor além daquelas mulheres que saíram do grupo e denunciaram os assédios 

sexuais, escravidão, esterilização e abortos forçados realizados dentro dele por seus próprios 

parceiros de guerrilha. Omitir tais experiências seria um grande erro (O’NEILL, 2015) que 

poderia impedir o lançamento de bases sólidas para a construção da paz com justiça social. 

 Dessa forma, o acordo firmado na Colômbia apresenta-se como inovador ao combinar 

distintos elementos, como a alta porcentagem de mulheres que fizeram parte dos diálogos da 

mesa de negociações e a atuação da Subcomissão de Gênero, criada para garantir que todos os 

acordos contenham disposições de gênero que garantiu o diálogo direto com as mulheres da 

sociedade civil e com as vítimas de conflitos (LUQUE, 2016). Sua implementação 

 

(...) deve ser regida pelo reconhecimento da igualdade e proteção do pluralismo da sociedade 

colombiana, sem qualquer discriminação. A implementação assegurará que as condições para 

que a igualdade seja real e eficaz e ações positivas serão tomadas em favor de grupos 

discriminados ou marginalizados, levando em consideração a abordagem territorial, diferencial 

e de gênero (ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, 2016, p.6). 

 

 A incorporação da abordagem de gênero no acordo final materializa-se nos seis pontos 

da agenda de negociação, em iniciativas que são estruturais e estratégias em termos de 

garantia de direitos (MAZZOLDI, CUESTA, VANEGAS, 2016). No primeiro ponto, Política 

Integral de Desenvolvimento Agrário, propõe-se garantir o acesso e formalização da 

propriedade rural em condições iguais, com o reconhecimento do papel produtivo e 

reprodutivo da mulher; estímulo às suas formas de produção e organização; medidas especiais 

de subsídios e créditos para compra de terrenos e ações que permitem a superação de barreiras 

ao acesso de financiamento. Levanta-se o empoderamento econômico das mulheres rurais e 

reconhecimento do seu papel central na “contribuição para a satisfação do direito à 

alimentação” (SISMA MUJER E REDE NACIONAL DAS MULHERES, 2016, p. 27 apud 

CORREAL, 2017). 

 Em seguida, a seção Participação Política, parte do reconhecimento de que as 

mulheres enfrentam maiores barreiras sociais e institucionais ao exercício da participação 

política (SISMA MUJER E REDE NACIONAL DE MULHERES, 2016:29 apud CORREAL, 

2017). As propostas incluem a garantia da participação das mulheres no novo cenário político; 

que os planos de segurança passem a incluir informações específicas sobre os riscos e 

ameaças contra a participação e a representação política, social e comunitária delas; o 

fortalecimento de suas organizações; a promoção de sua participação nos Conselhos 

Territoriais e a “construção de orçamentos participativos sensíveis ao gênero e os direitos das 



mulheres” (SISMA MUJER E REDE NACIONAL DAS MULHERES, 2016, p. 45 apud 

CORREAL, 2017). Neste ponto, é explícito que deve haver uma “representação equilibrada 

de homens e mulheres na composição de todas as instâncias referidas” do acordo (ACORDO 

DE CARTAGENA, 2016 apud CORREAL, 2017). 

 No terceiro tópico, Fim do Conflito, foram estabelecidos medidas para esclarecer o 

fenômeno paramilitar e para garantir o desmantelamento de organizações criminosas 

responsáveis pela violência sistemática de gênero. Para isso, propõe-se uma abordagem para o 

processo de reincorporação que enfatiza os direitos das mulheres, com  uma perspectiva de 

gênero para a proteção das mesmas, das crianças e adolescentes afetados pelas organizações 

criminosas objeto do acordo (ACORDO DE CARTAGENA, 2016 apud CORREAL, 2017).  

 O acordo ainda afirma que mulheres e jovens foram afetados de forma particular pelas 

atividades criminais em torno da economia de drogas ilícitas, resultando, no caso delas, em 

exploração sexual. Por isso, no ponto Solução para o problema das drogas ilícitas, pretende-

se uma formação das mulheres nos processo de desenho e seguimento de ações para combater 

e este tipo de violência, implicando na criação de creches rurais nas zonas afetadas pelos 

cultivos ilícitos. Além disso, propõe o uso de uma abordagem diferencial e de gênero no 

Programa Nacional de Intervenção Integral contra o Uso Ilícito de Drogas, levando em 

consideração o relacionamento entre o consumo de drogas ilícitas e a violência de gênero 

(SISMA MUJER Y RED NACIONAL DE MUJERES 2016, p. 82 apud CORREAL, 2017). 

 Na penúltima seção, Vítimas, o Sistema Integral da Verdade, Justiça, Reparação e 

Garantias de Não Repetição criado inclui o enfoque diferencial e de gênero. Tem-se o 

reconhecimento, por parte da Comissão de Esclarecimento da Verdade (Comisión de 

Esclarecimiento de la Verdad - CEV), da forma diferencial que o conflito afetou as mulheres 

e a população LGBTI, propondo-se a criação de um grupo de trabalho para incluir tal 

enfoque na Comissão. Na Jurisdição Especial para a Paz, é reconhecida maior gravidade 

quando a violência é cometida contra as mulheres e a população LGBTI, colocando as 

organizações de mulheres como atores na reparação coletiva (CORREAL, 2017). 

 No último ponto, referente a Implementação, verificação e aprovação do acordo, 

manifesta-se a necessidade de implementar medidas para promover a igualdade e 

participação ativa das mulheres e suas organizações na construção da paz, para que tais 

ações permitam às mulheres acesso igual aos planos e programas contidos no acordo. 

Expressa-se também o entendimento sobre a abordagem de gênero: “reconhecimento da 

igualdade de direitos entre homens e mulheres e as circunstâncias especiais de cada um, 

especialmente mulheres (...) como sujeito de direitos e especiais Proteção Constitucional” 



(SISMA MUJER E REDE NACIONAL DE MULHERES, 2016, pp.102-103 apud 

CORREAL, 2017). 

 Assim, o acordo de paz entre as FARC e o governo Colombiano inclui muitas 

demandas feitas pelos movimentos feministas, não só em relação à paz, mas também na 

construção de uma sociedade que reconheça os direitos das mulheres (CORREAL, 2017) e 

ofereça, assim, um ambiente que não promova violências estruturais. Ao adotar a 

perspectiva de gênero, é apresentado um quadro legal desenvolvido para reconhecer e 

proteger os direitos não só das mulheres, mas também da população LGBTI (MAZZOLDI, 

CUESTA, VANEGAS, 2016).  

 

O CONSERVADORISMO QUE RESSURGE NO “NÃO” COLOMBIANO AO 

ACORDO DE PAZ COM AS FARC EM 2016 

 

 Como foi visto no decorrer do histórico das FARC, ao longo dos anos houve diversas 

tentativas de se firmar um acordo entre o Estado e a guerrilha que estabelecesse a paz em 

território colombiano. É válido levar em consideração que o comportamento e posição do 

governo em relação ao grupo variava de acordo com a postura de cada líder, e isso 

influenciava diretamente o diálogo Estado-FARC (PEREIRA, 2015).  

Quando Juan Manuel Santos assumiu a presidência em 2010, ele demonstrou 

engajamento quanto às negociações com as Forças Armadas Revolucionárias ao longo de sua 

gestão e as negociações para um acordo novamente tomaram um rumo em busca de soluções 

pacíficas. Em 2016, Santos liberou para voto popular o plebiscito que poderia confirmar um 

possível acordo de paz com ambas as partes no que tange a anistia e perdão dos envolvidos no 

conflito. Nesse plebiscito, cuja participação não era obrigatória, 22 milhões de colombianos 

que estavam cadastrados para responder à pergunta “Você apoia o acordo final para o término 

do conflito e a construção de uma paz estável e duradoura?” não compareceram às urnas15 

(ESTADÃO, 2016). 

Enquanto entusiastas e engajados nas questões de gênero buscaram desenvolver 

organizações de mulheres e LGBTs que atuassem em prol de uma melhor transição dos 

guerrilheiros e dos civis para a paz, apoiando o “sim”, os proponentes do “não” se apoiaram 

no perfil dos apoiadores do “sim” para divulgar uma imagem do enfoque de gênero como 

campanhas que buscavam impor valores de destruição do modelo tradicional de família 

                                                
15 De cerca de 35 milhões de colombianos cadastrados, apenas 13 milhões votaram no plebiscito (ESTADÃO, 

2016). 



(MAZZOLDI, CUESTA, VANEGAS, 2016; GUIMARAENS, 2016). Dentre estes grupos 

apoiadores do “não” salienta-se a presença do ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), um 

entusiasta do uso de medidas de cunho militar em sua gestão e, até hoje, um dos políticos 

mais populares na Colômbia, deixando a presidência para Santos com cerca de 80% de 

aprovação da população (BBC, 2016; PEREIRA, 2015). 

Semanas antes da realização do plebiscito, os grupos conservadores  apoiadores do 

“não” – liderados por Uribe – passaram a divulgar a dita “ideologia de gênero” como algo 

ameaçador à sociedade tradicional colombiana. A aprovação do acordo estaria ameaçando os 

valores e princípios identificados como religiosos, éticos e de boa conduta. Essa estratégia 

utilizada pelos grupos, sobretudo de direita, é central para o entendimento de como essa 

parcela da população se movimentou no país em busca do abafamento das questões 

progressistas previstas no acordo (MAZZOLDI, CUESTA, VANEGAS, 2016; EXAME, 

2016; GUIMARAENS, 2016). 

Ao contrário do que se era esperado pelo governo colombiano e pela governança 

internacional apoiadores do “sim” no plebiscito – como o então secretário-geral da ONU Ban 

Ki-moon e outras autoridades internacionais – a resposta da predominante população foi o 

“não” ao acordo, com 50,2% dos votos válidos. Este resultado foi aclamado pelos 

conservadores como a vitória da justiça colombiana, demonstrando que parcela da população 

não se mostrava disposta a perdoar cerca de 50 anos de violências geradas pelo conflito (BBC 

BRASIL, 2016).  

A diferença entre os votos "não" e "sim" no plebiscito foi de pouco menos 60 mil 

votos (BBC BRASIL, 2016), de modo que a abstenção de quase 60% da população foi 

decisiva (LAFUENTE, 2016). Salienta-se que o “não” teve mais força nos grandes centros 

urbanos do país, demonstrando um centro mais conservador – e consequentemente mais 

apoiador de Uribe – enquanto as periferias mais afetadas pelo conflito votaram pelo “sim” 

(ESTADÃO, 2016). 

Dentre os motivos ressaltados pela parcela da população que se posicionou contra 

texto do Acordo de Paz estão: a) a possibilidade dos líderes da guerrilha participarem da 

política colombiana com cinco cadeiras no Senado e cinco na Câmara nos dois seguintes 

ciclos legislativos; b) perdão dos crimes cometidos desde que houvesse reconhecimento dos 

atos - de ambos os lados - exceto com crimes contra a humanidade como tortura, sequestro, 

estupro e assassinato; c) penas leves para os crimes contra a humanidade com pena de cinco a 

oito anos de liberdade vigiada; e d) as questões de gênero contidas no acordo (MIRANDA, 

2016; LAFUENTE, 2016; SVITRAS, 2017). 



Álvaro Uribe, presidente anterior à Santos e um dos porta-vozes do conservadorismo 

na Colômbia, foi apoiador do “não”, e devido ao grande suporte que conta de alguns setores 

da população, pode ter incentivado o alcance do “não” no plebiscito. Para o ex presidente, “a 

paz é entusiasmante, os textos de Havana são decepcionantes” (LAFUENTE, 2016). Sua 

trajetória política representa um plano conservador de reconstrução da Colômbia, sobretudo 

no que tange a violência no país através de uma política de Segurança Democrática, por meio 

da qual Uribe construiu uma imagem de líder determinado a resolver os problemas da 

Colômbia por meio da força militar (VILLA, VIANA, 2010; LAFUENTE, 2016). Salienta-se, 

no entanto, que segundo a UNIFEM ANDINA (2004 apud Costa, 2007), uma das maiores 

dificuldades para a construção da paz foi a promoção de políticas governamentais 

intensificando a militarização da vida civil e mesmo negando a existência de um conflito 

político na Colômbia do governo Uribe. 

Além disso, a abordagem de questões de gênero não era algo novo na Colômbia no 

âmbito de discussão do Acordo de Paz, mas sim algo que já vinha sendo debatido no país. O 

próprio Plano Nacional de Desenvolvimento 2006-2010 do governo de Uribe já incorporava 

algumas dessas questões, o que deixa visível a estratégia do uso conservador da dita 

“ideologia de gênero” como ferramenta para provocar uma reação negativa da população à 

proposta de paz. O Acordo, originalmente, teria o papel de fortalecer o que já teria sido 

conquistado e a responsabilidade de avançar nas discussões sobre a temática; e não trazer 

pontos controversos que ameaçariam o tradicionalismo colombiano (MAZZOLDI, CUESTA, 

VANEGAS, 2016; INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, 2016; GUIMARAENS, 2016). 

A Colômbia é um dos países mais conservadores da região e a onda conservadora 

ganhou força a partir de 2014, período no qual ocorreu no país a legalização do casamento de 

pessoas de mesmo sexo, a remoção de barreiras para que casais homoafetivos pudesse adotar 

crianças, a legalização da maconha medicinal e um esforço mais significativo para suspender 

algumas restrições ao aborto após o vírus zika, além da proposta de distribuição de cartilhas 

educativas quanto à igualdade de gênero nas escolas do país (EXAME, 2016; INSTITUTO 

HUMANITAS UNISINOS, 2016). A nova negociação com as FARC insere-se, assim, em um 

contexto já conturbado para os setores mais conservadores da sociedade e a possibilidade de 

um acordo de paz com um grupo guerrilheiro marxista contendo termos que desagradavam 

essas parcelas foi o estopim para a explosão de uma extrema-direita na Colômbia. Alguns 

chegavam a apontar que o que estaria acontecendo no país seria uma espécie de “colonização 

gay” (EXAME, 2016; INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, 2016). 



Vinculadas a esses setores, as igrejas católicas e evangélicas também mostraram 

indignação com os pontos discutidos pelo acordo, sobretudo aqueles que tratavam sobre 

respeito a orientação sexual e igualdade de gênero, e pelo fato de que no acordo o nome 

“Deus” não é mencionado. Assim, muitos eleitores religiosos foram incentivados a votarem 

pelo “não” no plebiscito a partir dos sermões que atacavam o processo de paz (EXAME, 

2016; INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, 2016). 

O resultado do plebiscito também demonstrou a influência de religiosos, sobretudo os 

evangélicos, nesse período. Isso corrobora com a fala do então presidente da Confederação 

Evangélica da Colômbia, de que “na Colômbia, elege-se um presidente com oito ou dez 

milhões de votos, e nós [evangélicos] somos dez milhões16” (CASTAÑO, 2016 apud 

INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, 2016). Ele ainda acrescentou que “estamos com a 

paz, mas não com os acordos” (CASTAÑO, 2016 apud EXAME, 2016), comprovando o 

rechaço ao texto do acordo, que ia de encontro com algumas de suas tradições, mas não com o 

processo de paz. Seguindo tal liderança, muitos religiosos partiram para marchas e 

manifestações em prol de suas crenças e tradições – apoiadas pelo ex presidente Uribe – em 

nome da defesa dos valores da família (INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, 2016).  

Assim, destaca-se como motivos para para o “não” elementos como o receio por parte 

dos colombianos conservadores da ascensão de uma esquerda mais formal e 

institucionalizada, sobretudo por conta da discussão de temas ditos esquerdistas e da garantia 

de ex guerrilheiros nos assentos da política do país (CRAIDE, 2016). Mais evidentemente, é 

notável que a discussão relacionada ao acordo de paz com as FARC e as disputas que 

perpassam a questão de gênero se misturam, tornando-se, para muitos, o motivo para votar 

“não” no plebiscito. A partir da articulação dos grupos conservadores desviou-se a atenção 

pública do firmamento da paz para a dita “ideologia de gênero”, invisibilizando uma das 

temáticas centrais para a elaboração de um Acordo de Paz e dando margem para retrocesso 

dos direitos da mulheres e LGBTIs (MAZZOLDI, CUESTA, VANEGAS, 2016; INSTITUTO 

HUMANITAS UNISINOS, 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do enfoque da questão de gênero e da inclusão das mulheres nas negociações 

da paz na Colômbia procurou-se demonstrar a relevância destes aspectos para a construção da 

                                                
16 Há cerca de 49 milhões de habitantes na Colômbia (DANE, 2017). 



paz levando em conta aspectos estruturais e culturais da violência. Esta perspectiva também 

permite reconhecer as diversas formas nas quais a atuação de mulheres é relevante para o 

conflito, seja como vítimas, como guerrilheiras ou como negociadoras da paz, trazendo seus 

pontos de vista e demandas para o foro. 

A inclusão feminina nas negociações permitiu o reconhecimento de suas necessidades, 

interesses e experiências e promoveu os direitos das mulheres e a igualdade de gênero em 

uma abordagem de segurança humana que inclui os direitos humanos e o direito ao 

desenvolvimento, envolvendo também direitos LGBTI e de organizações indígenas, 

camponesas e negras. Salienta-se que o enfoque de gênero, questionando os papéis 

tradicionais de homens em mulheres, especialmente em uma sociedade marcada por décadas 

de conflitos, como é o caso da colombiana, permite escapar da dicotomia entre homens 

guerreiros e mulheres vítimas necessitando de proteção que reafirma estruturas militarizadas 

e, assim, garante a efetiva construção da paz com justiça social e a inclusão de minorias. 

O processo de negociação entre o governo colombiano e as FARC durou seis anos e 

quase terminou em fracasso ilustrando as dificuldade de mudança das estruturas sociais com 

as reações fortes que emergiram nos setores conservadores da sociedade ao Acordo em 2016 

devido ao seu enfoque de gênero. O primeiro pacto, assinado pelo presidente Santos e por 

Rodrigo Londono (conhecido como Timochenko), líder das FARC, foi rejeitado no plebiscito 

em outubro de 2016, mas novas negociações resultaram em uma segunda versão, que manteve 

a promessa feita aos guerrilheiros de que poderiam formar um partido político, disputar 

eleições e ocupar cargos políticos. Após submissão e posterior aprovação pelo Congresso 

colombiano, a nova versão do acordo de paz começou a ser implementada no dia 1 de 

dezembro de 2016, encerrando o conflito de meio século entre o governo e a guerrilha. No 

novo pacto, prevê-se o desarmamento das FARC, erradicação dos cultivos de drogas ilegais e 

programas sociais para integrar mais de 6 mil rebeldes à sociedade civil (YANAKIEW, 

2016). 

A conclusão do desarmamento da guerrilha ocorreu em 15 de agosto de 2017, com a 

entrega dos últimos caminhões com fuzis à ONU. “Durante oito meses, cerca de 7 mil 

homens, mulheres e crianças foram deixando o armamento nas mãos da ONU” (CORREIO 

BRAZILIENSE, 2017), e os rebeldes, que passarão a ser considerados civis, irão viver nas 26 

zonas de desarmamento. A partir de 1° de setembro, as Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia converter-se-ão em partido político, podendo disputar as eleições de 2018, com 

garantia, por parte do acordo, de dez vagas no Congresso durante oito anos (ibid). 
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