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1. RESUMO  

Desde os anos 1990, o feminismo tem ganhado destaque entre os 

estudiosos de relações internacionais. O conjunto de teorias que se propõe a 

estudar as questões de gênero desafia e se opõe às teorias clássicas das 

relações internacionais. Dessa forma, a pesquisa pretende avaliar a 

participação das mulheres na determinação da ordem internacional e seu 

papel enquanto agentes e objetos da sociedade civil. Além disso, irá investigar 

se as teorias de relações internacionais estão aptas a explicar a realidade das 

mulheres, realizando recortes regionais de forma a individualizar e especificar 

as pautas reivindicadas por elas na atualidade. 

 

2. INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa de iniciação científica possui como escopo 

principal a participação, ainda que tardia, das perspectivas e movimentos 

feministas dentro da disciplina de Relações Internacionais. Essa última, tão 

profundamente enraizada nos debates sobre a alta e a baixa política, nas 

relações e políticas de poder e sobrevivência, não abria espaço para as 

abordagens sociológicas e subjetivas que envolvessem a atuação da 

sociedade civil. 

Teorias clássicas das relações internacionais, como a realista (WALTZ, 

2000), dominaram os estudos da disciplina até os anos 1990, marginalizando 

os novos atores que surgiam no sistema internacional. Ao perceberem que 

essa teoria não dava conta de explicar a realidade internacional no pós-

Guerra Fria, novas teorias ocuparam esse espaço, como o construtivismo, a 

teoria crítica, o feminismo e o pós-colonialismo.  

Concomitantemente, o movimento pela emancipação das mulheres e 

pela igualdade entre os gêneros cresceu e se alastrou por diversas 

disciplinas. Nas relações internacionais, iniciou-se um questionamento acerca 

da marginalização das mulheres nas produções acadêmicas e até mesmo em 

suas posições na sociedade civil. Da mesma forma, nos temas relacionados à 

participação social feminina, percebeu-se a ausência de abordagens que 

tratassem do papel da mulher em países do Oriente. Isso porque a discussão 

era pautada por e para homens, localizados nos países ocidentais.  

Logo, o presente projeto procura responder a seguinte pergunta de 
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pesquisa: De que forma o crescimento do ativismo feminino e dos movimentos 

sociais de mulheres, em especial no Oriente, modifica a ordem internacional?  

 

4. OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral da  pesquisa é analisar dos movimentos sociais que 

reivindicam direitos das mulheres ao redor do mundo, a partir do ponto de vista 

das mesmas e dos acadêmicos especializados em teoria de gênero. Com isso, 

espera-se diferenciar a realidade feminina ocidental e oriental, problematizando 

a própria construção ocidental do feminismo. Os objetivos específicos 

consistem em relatar as diárias lutas de resistência das mulheres em países 

que encontram-se em conflito, configurando a evolução de reivindicações 

sociais para projetos de emancipação política, além de desmitificar fatos e 

figuras em destaque na mídia global, trazendo-os à luz do debate público.  

 

5. METODOLOGIA 

Para realização da pesquisa, será feita um repertório histórico e crítico a 

respeito da atuação e reivindicação das mulheres em determinadas regiões 

escolhidas na África, Ásia e Oriente Médio. Para este fim será utilizado o 

método bibliográfico e documental, apoiando-se em literatura nacional e 

internacional. A pesquisa partirá da análise de materiais acadêmicos, em sua 

grande maioria, teóricos que dialoguem com as teorias feminista e pós-

colonialista, como livros e artigos científicos. Além dessas fontes, o trabalho 

também fará uso de artigos de jornais conceituados internacionalmente, e 

entrevistas com ativistas feministas de países da África, Ásia e Oriente Médio. 

O diferencial dessa pesquisa será a utilizaçãode relatos feitos por mulheres nas 

regiões abordadas, o que contribuirá para a compreensão da forma assumida 

pelo feminismo nesses locais, em geral marginalizados pela construção teórica 

feminista ocidental.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Tomando como referência a construção jurídica e conceitual dos 

direitos humanos, o mesmo se deu, inicialmente, com a exclusão da mulher 

em seus termos. Embora os mais importantes documentos internacionais de 

direitos humanos contemporâneos e praticamente todas as constituições 
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hodiernas proclamem a igualdade de todos, os mesmos continuam longe de 

estabelecer na prática a equidade entre os gêneros. Essas distinções entre 

teoria e realidade são ainda específicas de cada região do mundo, devido às 

particularidades socioculturais.  

Ao mergulhar dentre essas particularidades, nós enfrentamos um 

choque de realidade, ao perceber a quantidade de acontecimentos não 

divulgados internacionalmente. É de uma grande responsabilidade divulga-los 

de um ponto de vista ocidental, portanto, o enfoque será divuga-los de um 

ponto de vista feminino, na medida que esse poderá ser mundialmente 

estabelecido.  
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