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Por muitos anos prevaleceu na agenda das Teorias de Relações Interna-
cionais o debate em torno da segurança internacional e do equilíbrio de 
poder em um sistema internacional em que os Estados eram vistos como 
atores unitários, cujas ações eram delimitadas pelo poder político e, por-
tanto, únicos influenciadores das relações internacionais.

No entanto, a evolução do campo trouxe consigo a percepção sobre 
a relevância de novos atores sociais num ambiente internacional marca-
do pela profunda interdependência econômica e política. Tal movimento 
pode ser verificado pela introdução de novos conceitos e abordagens, ca-
pazes de dar conta da diversidade de temáticas e de variáveis interligadas 
para a compreensão de fenômenos que marcam o cenário internacional 
nas últimas três décadas de forma mais efetiva.

Neste contexto recente, várias perguntas passaram a ser feitas no 
campo das Teorias de Relações Internacionais, não mais limitadas ao de-
bate entre realistas e liberais. O debate sobre gênero, feminismo e, mais 
recentemente, teoria queer nas Relações Internacionais tornou-se indis-
pensável na própria discussão sobre a sociedade internacional, confor-
mando-se como uma nova agenda de pesquisa, que traz subsídios teóricos 
e nos leva a discutir a perspectiva de uma análise empírica mais diversa e 
consistente com a realidade internacional contemporânea.

Esse capítulo objetiva 1) apresentar as principais perguntas sobre o 
papel da mulher e sua atuação no cenário internacional; 2) discutir como 
as teorias feministas foram inseridas no campo das teorias das Relações 
Internacionais, ocupando um lugar de destaque, questionando as teorias 
do mainstream – focadas na busca do equilíbrio de poder – e desafiando os 
campos epistemológicos e metodológicos da disciplina; 3) expor as linhas 
gerais das contribuições da Teoria Queer para as Relações Internacionais 
e sua recente agenda de pesquisa.

Uma nova abordagem para as Teorias de Relações 
Internacionais

Nós sempre estivemos aqui, fazendo o que tinha que ser feito. Tão 
confiável quanto o mobiliário, tão solidário quanto a sua poltrona 
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favorita [...] Estávamos sempre aqui, trabalhando, comendo, dor-
mindo, cantando, sofrendo, dando à luz, morrendo [...] Nenhuma 
refeição foi preparada sem passar por nossas mãos. Nenhum dos 
escritórios funcionou por uma hora sem nosso atendimento, sem 
nosso dedo no teclado. Nem um livro que nos ignora poderia ter 
sido escrito sem que nós fizéssemos as compras, sem que nós cos-
turássemos, passássemos digitássemos, preparássemos o café re-
confortante. Esta é a nossa história, e a verdade de nossas vidas vai 
derrubá-los. 1 (MORALES, 2017, p. 16)

Onde estão as mulheres nos debates de Relações Internacionais (RI)? 
Onde estão as acadêmicas, políticas, militares e diplomatas? Durante 
muito tempo, as teorias e os debates dentro da área de RI foram vistos 
como sendo neutros, sem a necessidade da utilização de variáveis de 
gênero, uma vez que o estudo das RI seria o estudo das relações interes-
tatais. Porém, as mulheres também estão no front, exercendo os mais 
distintos papéis no cenário internacional. Ainda que estejam em toda a 
parte, por muito tempo foram esquecidas no debate acadêmico. Hoje, não 
mais. Nesse sentido, questiona-se: qual o papel do feminismo dentro das 
Relações Internacionais? Qual a crítica desta vertente sobre teorias clás-
sicas? 

A desigualdade de poder entre homens e mulheres é algo presente em 
todo o mundo, seja ele ocidental ou oriental, no Norte e no Sul Global. 
Não só a desigualdade social está presente em múltiplas culturas, como 
também se vê a própria discussão acerca da dominação patriarcal, que 
pode ser encontrada em diversos momentos históricos, perpassando 
períodos de maior ou menor opressão e controle. (MIGUEL; BIROLI, 
2015, p. 18) Levando em conta a ideia de que a variável do patriarcado (ou 

1 “We have always been here, doing what had to be done. as reliable as furniture, as supportive 
as their favorite sillón […] We were always here, working, eating, sleeping, singing, suffering, 
giving birth, dying […] not one meal was ever eaten without our hand on the pot. not one 
office ran for an hour without our ear on the phone, our finger on the keyboard. not one 
book that ignore us could have been written without our shopping, baking, mending, ironing, 
typing, making coffee, comforting. this is our story, and the truth of our lives will overthrow 
them.”
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dominação masculina2) pode ser considerada uma constante em diversas 
sociedades, não é difícil entender a teoria política feminista como uma 
epistemologia possível dentro dos debates das Relações Internacionais, 
preenchendo lacunas e trazendo novos questionamentos às agendas de 
pesquisa.

O fim de uma era

Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por um período longo 
em que duas nações dominavam o sistema internacional, em um sistema 
bipolar de superpotências. Durante a Guerra Fria, uma das teorias domi-
nantes e mais aceitas entre pesquisadores era o Realismo e seus desdo-
bramentos, em que teóricos como Hans Morgenthau acreditavam que era 
da natureza dos homens, e por isso dos Estados, dominar outros, o que 
levava, inevitavelmente, à guerra. (WALT, 1998) Waltz, a partir da teoria 
neorrealista, destaca não mais a natureza humana, mas o contexto em 
que se encontram os Estados como componente indispensável de aná-
lise. Assim, o sistema internacional anárquico traria incerteza quanto à 
segurança estatal e, por isso, tendia à guerra e a violência. (WALTZ, 2001) 

Em meados dos anos 1970, o aprofundamento das relações financeiras 
e econômicas entre Estados deu espaço para que outras teorias entrassem 
no debate de RI. O neoliberalismo (ou neo-institucionalismo)3  já trazia a 
importância de Instituições para a análise das Relações Internacionais, 
assim como o aumento da dependência financeira entre Estados, que 
seria visto como um impeditivo ou, pelo menos, uma dissuasão à guer-
ra. O aumento do número de Estados participantes da Organização das 

2 Luis Felipe Miguel, no primeiro capítulo do livro que escreveu em conjunto com Flávia Biroli, 
traz a discussão sobre as controvérsias acerca do uso do termo patriarcado ou dominação 
masculina, que podem ser definidas como padrões de opressão em um sistema hierárquico 
baseado na dualidade do gênero, onde o público e privado são esferas separadas e relações 
privadas são despolitizadas. Para mais informações: Miguel e Biroli, (2015. p. 12). 

3 Neo-Institucionalistas como Joseph Nye, trouxeram à tona conceitos como Soft e Hard 
Power, e tentam mostrar que não é apenas de poder “duro” que são feitas as relações inter-
nacionais, mas também com influência cultural e diplomática, assim como negociações e 
coalizões por meio de instituições. Para mais informações: Nye Jr (2009, p. 160-163).
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Nações Unidas (ONU)4 e a criação de novas instituições, como o Banco 
Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a consolidação do 
Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), posteriormente abarcado 
pela Organização Mundial do Comércio (OMC) quando criada em 1995, 
fizeram com que o debate neo-neo5 se tornasse por muito tempo o centro 
da disciplina e de estudo, especialmente nos Estados Unidos.

No início dos anos 1990, com o fim da Guerra Fria, o debate acadêmico 
de Relações Internacionais se ampliou expressivamente nos âmbitos on-
tológicos, epistemológicos e metodológicos. Para além das contribuições 
e críticas construtivistas – uma das perspectivas mais aclamadas nesse 
período –, ganharam força outras, que desafiavam teóricos a sair do deba-
te centralizado em grandes potências e olhar para o Sul Global com mais 
afinco. Também se fortaleceram as análises que buscavam compreender 
várias outras dinâmicas, contemplando relações locais, e não apenas es-
tatais.

Nesse período, ganhou ânimo o emergente debate que envolvia teó-
ricas feministas e de Relações Internacionais sobre uma nova maneira de 
enxergar a disciplina, a política e economia mundial. Em seu prefácio para 
o livro Gendering World Politics, J. Ann Tickner “comemora” o fato de que 
desde a década de 1970 estes questionamentos começavam a aparecer e, 
hoje, devido a um grande esforço de acadêmicas ao redor do mundo, os 
debates vêm ganhando força e têm se tornado cada vez mais indispensá-
veis em congressos e salas de aula. 

A ascensão do olhar feminista nos estudos de RI se deve a diversas 
mudanças na política mundial que se consolidaram com o fim da Guerra 
Fria e aos avanços no campo de direitos. O declínio da probabilidade 
de um conflito entre dois superpoderes e o aumento da participação de 
atores não estatais nas relações internacionais, fizeram com que hou-
vesse espaço para novos campos de interesse, em que “previamente a 

4 Para mais informações sobre quais países aderiram e quando aderiram, olhar: oNUBR. Países 
membros. Disponível em <https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/> Acesso em: 
7 maio 2018.

5 Debate entre teóricos adeptos ao neorrealismo e ao neoliberalismo nas relações 
internacionais, que ficou conhecido como debate neo-neo.
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atenção era voltada à rivalidade do Leste com Oeste, uma variedade de 
tópicos hoje em dia ocupa a agenda de estudos de segurança das Relações 
Internacionais” (TICKNER, 2001, p. 1), dentre elas as questões de gênero.

Dessa maneira, é equivocado sustentar que a disciplina de Relações 
Internacionais seria neutra, visto que se insere em uma dinâmica global 
baseada em uma dualidade de gênero para sua organização. Teóricas fe-
ministas definem gênero como características que, apesar de variarem em 
tempo e lugar, são cultural e socialmente construídas, como, por exem-
plo: poder, autonomia e racionalidade (características masculinas) e fra-
queza, dependência e emoções (características femininas). (TICKNER, 
1997) Além disso, estruturas de gênero são, inevitavelmente, relações de 
poder. (SCOTT, 1986) A seguir, analisar-se-á como o feminismo colidiu 
com as Relações Internacionais, suas contribuições e os principais deba-
tes entre teóricos e teóricas sobre conceitos básicos como poder e segu-
rança.

Desentendimentos

As tensões entre feministas e teorias clássicas de RI também se dão pelo 
fato de que, no período após a Segunda Guerra Mundial, teóricos da disci-
plina buscaram fomentar análises sistêmicas e orientadas para o Estado, 
enquanto as teorias críticas e feministas utilizam a mulher como sujeito 
na disciplina e o gênero como categoria de análise. As teóricas feministas 
têm prezado por um pluralismo epistemológico, bem como com certas 
sensibilidades ontológicas (TICKNER, 1997), aproximando-se do que fi-
cou conhecido como o terceiro debate (WAEVER, 1996), ou “pós-positi-
vismo”.

Mary Wollstonecraft – considerada por muitos como uma das funda-
doras do feminismo (MIGUEL; BIROLI, 2015) – contestava, em sua obra 
de 1792, “O direito divino dos maridos” (WOLLSTONECRAFT, 1978), que 
a independência da mulher por meio da educação e o direito ao voto tra-
ziam a ideia de que a mulher deveria ser livre para ser seu melhor e, assim, 
igualar-se intelectualmente a seu marido, podendo desta forma possuir 
seu próprio dinheiro e propriedade. A luta pelo sufrágio dura até os dias 
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de hoje.6 Porém, o feminismo liberal de Wollstonecraft recebeu – e recebe 
– fortes críticas por ter um viés de classe (e, por consequência, de raça). 

Em seu famoso discurso “Ain’t I a Woman?”, Sojourner Thruth, ne-
gra e escrava liberta, questiona não ser contemplada na discussão acerca 
do feminismo e direitos da mulher, nem pelos homens, que não a tratam 
como mulher, nem pelas mulheres, que são incapazes de perceber es-
sas diferenças entre elas próprias. (STOWE, 1863) O fato é que a mulher 
branca de classe média-alta dos Estados Unidos e da Europa não ocupava 
o espaço público de trabalho. Porém, uma grande parcela da população 
feminina (operária e ex-escrava) já trabalhava lado a lado com homens há 
muito tempo.7 Além disso, no início do século XIX, o feminismo marxista 
tentava trazer a mulher operária para o centro de sua discussão.8 De um 
modo geral, diferentes vertentes feministas tentam ilustrar e explicar a 
subordinação feminina e sua relação – injustificável – de assimetria social 
e econômica para com os homens. (TICKNER, 2001)

Uma das primeiras reformulações das Relações Internacionais de 
um ponto de vista feminista foi feito por Tickner em 1988 em seu artigo 
“Hans Morgenthau’s principles of political realism: A feminist reformu-
lation”. Nele, a autora chama a atenção para o fato de que existem carac-
terísticas que são atribuídas à dualidade de gênero, como razão (masculi-
na) e emoção (feminina). Ressalta ainda que as características atribuídas 
à masculinidade são, em geral, mais valorizadas tanto por homens quanto 
por mulheres. (TICKNER, 1988) Um exemplo de como isso transbordaria 
para o pensamento em RI está na teoria realista de Hans Morgenthau, que 

6 A Arábia Saudita era o último país a negar o voto a mulheres, onde elas votaram em 2015 pela 
primeira vez: G1MUNDo. Mulheres votam pela primeira vez em eleições na Arábia Saudita. 
Disponível em <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/12/mulheres-votam-pela-primeira-
vez-em-eleicoes-na-arabia-saudita.html>. Acesso em: 10 maio 2018.

7 é importante frisar o quanto a discussão acerca esfera pública e privada é densa dentro da 
teoria política feminista. segundo Flávia Biroli, a crítica sobre a divisão entre as esferas públi-
cas e privadas e a garantia da liberdade e real autonomia das mulheres depende da politização 
de aspectos relevantes da esfera privada. Para mais aprofundamento nesta discussão, reco-
mendo a leitura de Miguel e Biroli (2015, p. 29).

8 apesar da leitura de Marx e engels ser de que o patriarcado se estabelece apoiado na lógica 
capitalista, eles defenderam em seus textos a igualdades entre homens e mulheres. algumas 
autoras que teceram teses e argumentos sobre autonomia da mulher comunista e socialista 
foram: Alexandra Kollontai (1872-1952) e Clara Zetkin (1857-1933).
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é altamente baseada em um vocabulário masculinizado (poder, racional, 
guerra, Estado etc.), o que reforçaria a ideia de que sua teoria é racional 
(ou seja, não-emocional). 

O mesmo processo se observa no conceito de poder na teoria realis-
ta, que, como mencionado anteriormente, está ligado à dominação de um 
homem sobre o outro. Nesse sentido, o poder na política foi (e ainda é) 
atribuído ao homem, e não à mulher. Pode-se verificar tal construção ao 
se observar que, ao longo da história, raras foram as rainhas e, ainda hoje, 
raras são as chefes de Estado. 

Para explicar o conceito de poder, as mulheres em geral usam uma de-
finição distinta da de Morgenthau. Jane Jaquette (1984), uma das autoras 
citadas por Tickner para explicar o poder feminino em contraste ao poder 
masculino, argumenta que as mulheres em geral dependem da persuasão 
em lugar da coerção. Ou seja, o conceito de poder, quando ligado à mu-
lher, estaria muito mais relacionado à coalizão e à mútua-capacitação.9 
A releitura de conceitos, antes dados como certos dentro da disciplina, 
pode ser considerada como o primeiro esforço de feministas para uma 
contribuição mais ampla em Relações Internacionais.

Em 1989, o artigo intitulado “International Relations Theory: 
Contribution of a Feminist Standpoint”, de Robert Keohane, dá início 
a um debate entre teóricas feministas e autores da escola clássica de 
Relações Internacionais. Em resposta a Christine Silvester,10 Keohane traz 
o argumento de que, apesar das críticas pós-modernistas, a concepção de 
um ponto de vista feminista promoveria um começo interessante para 
uma teoria feminista de Relações Internacionais. O debate11 ficou famo-
so, pois, de acordo com Tickner (2001), o engajamento entre feministas 

9 A autora utiliza o termo “mutual-enablement”, capacitação-mutua é tradução livre nossa.

10 christine sylvester é professora de ciências políticas e estudos sobre mulheres na Uconn 
(Universidade de Connecticut) e é afiliada à Escola de Estudos Globais da Universidade 
de Gotemburgo, na suécia. sua contribuição nos estudos de feminismo e relações inter-
nacionais é extensa. Um livro importante para a área: Feminist International Relations: an 
Unfinished Journey (2002).

11 aqui não vamos mencionar todas as respostas e contra-respostas dentro do amplo debate 
que existe até os dias de hoje. algumas das principais contribuições e inserções de autoras e 
autores das relações internacionais são mencionados afim de termos uma ideia das princi-
pais causas de desentendimentos entre as feministas e teóricos clássicos de ri.
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e pesquisadores mais convencionais das RI é raro. Além disso, o debate 
apresenta quais são os principais pontos de críticas feministas dentro das 
teorias clássicas e como foi a resposta recebida dentro do campo.

Cynthia Weber (1994), em resposta ao artigo de Keohane, mostra jus-
tamente as problemáticas do que ela chama de “male paranoia” (paranoia 
masculina) em momentos em que homens são confrontados com a pos-
sibilidade de perder o perímetro de sua atuação e tentam, de certo modo, 
fazer com que as críticas estejam dentro deste perímetro, ou de um novo 
delimitado por si mesmos. Aqui é importante notar que, apesar de sua in-
tenção ser de incentivar um “ponto de partida promissor para o desen-
volvimento de uma teoria feminista internacional” (KEOHANE, 1989),  
o texto, de acordo com Weber, é limitador ao tentar fazer com que a teoria 
crítica entre em conformidade com a norma.

Francis Fukuyama (1998) começa sua crítica às teóricas feministas 
em Relações Internacionais ao analisar atividades e relações entre pri-
matas. Sua analogia é que, biologicamente, o macho é mais violento que 
a fêmea. Ele chega a afirmar que “um mundo conduzido por mulheres se-
guiria regras diferentes e que as sociedades pós-industriais e ocidentais 
estariam caminhando em direção a este tipo de mundo. Com as mulhe-
res ganhando poder nestes países, estes se tornariam menos agressivos, 
aventurosos, competitivos e agressivos”. Portanto, para o autor, o proble-
ma das teóricas feministas estaria no fato de que elas “veem estas atitudes 
em direção à violência, poder e status como completamente os produtos 
de uma cultura patriarcal, enquanto que na verdade parece que eles estão 
baseados na biologia”. Esta não seria a primeira vez que o feminismo lida-
ria com questões existencialistas e biológicas como variável explicativa 
do sistema patriarcal. A famosa obra de Simone Beauvoir (2014) possui 
traços deterministas sobre a condição da mulher, culpando em parte a fi-
sionomia do sexo feminino pela subordinação patriarcal. 

Ressalta-se que o pensamento determinista é bastante perigoso por 
reduzir o papel da mulher como uma distinção meramente biológica, 
deixando de fora a importância dos papeis sociais e dando um fim às crí-
ticas à hierarquia de gênero na sociedade. Em uma resposta a Fukuyama, 
Barbara Ehrenreich frisa que a guerra é complicada demais e deriva de 
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ações coletivas, não devendo ser explicada pelo impulso de um homem. 
Para a autora, “é um grande passo, do que pode ser uma tendência biolo-
gicamente inata para a agressão individual à guerra de grupo ritualizada, 
socialmente sancionada e institucionalizada”12(EHREINRECH; KATHA, 
1999)

Ainda neste debate, Adam Jones (1996) argumenta que “tentativas fe-
ministas de lidar com as variáveis de gênero permanecem limitadas, ou 
mesmo radicalmente restringidas”. Em seu artigo “Does Gender make 
the World go round?”, o autor sustenta que “O sucesso das feministas 
em explorar a variável gênero permanece, neste ponto, misturado. E até 
que as estruturas feministas sejam expandidas e, até certo ponto, retra-
balhadas, é difícil ver como uma teoria persuasiva ou um relato da dife-
renciação de gêneros das relações internacionais pode ser construído.”13 
(JONES, 1996, p. 420)

Jones busca trazer uma contribuição para a discussão e critica o fato 
de que a utilização da variável “gênero”, em estudos feministas, é auto-
maticamente direcionada à mulher, e nunca ao homem. Ele aponta diver-
sos casos, como os tumultos anti-sikh de 1984 em Nova Delhi, em que cita 
Madhu Kishwar (1985) afirmando que “tem havido poucos casos de mu-
lheres sendo mortas, exceto quando ficaram presas em casas que foram 
incendiadas. Quase todas as mulheres entrevistadas descreveram como 
homens e meninos eram alvos especiais”.14 Em suma, Jones insiste que 
estudos de gênero não se confundam com estudos de mulheres, pois vê 
isso como uma possível limitação a uma teoria feminista de relações in-
ternacionais. 

12 “it is a large step from what may be biologically innate leanings toward individual aggression 
to ritualized, socially sanctioned, institutionalized group warfare”. 

13 “’feminists’ success in exploring the gender variable remains, at this point, mixed. and until 
feminist frameworks are expanded and to some extent reworked, it is hard to see how a per-
suasive theory or account of the gendering of international relations can be constructed.” 
(JoNES, 1996, p. 420)

14 “there have been very few cases of women being killed except when they got trapped in hou-
ses which were set on fire. almost all the women interviewed described how men and young 
boys were special targets”
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O que se nota pelo argumento de Jones é que o autor, assim como ou-
tros dentro da disciplina, ainda não entende o que significa utilizar o gê-
nero como categoria de análise dentro de estudos de política internacio-
nal. Em seu artigo intitulado “Você ainda não entende: por que continuam 
existindo divergências entre feministas e a EPI crítica”,15 Giorgina Waylen 
(2006, p. 148) afirma ainda haver desentendimentos acerca deste tópico:

Eles (pesquisadores de RI e EPI) parecem acreditar que é suficien-
te fazer algumas menções às mulheres como um grupo em alguns 
contextos, muitas vezes como ativistas nos movimentos feminis-
tas ou em termos do impacto de um processo nas mulheres. Isso 
não é mais do que uma ‘adição de mulheres’ às análises existen-
tes sem alterar as categorias e estruturas subjacentes. Não é ver 
o gênero como fundamentalmente constitutivo de processos im-
portantes. De fato, mesmo quando as mulheres são mencionadas, 
muitos estudos veem as mulheres como um grupo muitas vezes 
inteiramente homogêneo, sem reconhecer que outros grupos são 
de gênero.16 

Olhar para a mulher nas Relações Internacionais é importante para 
entender possíveis relações de poder que não são levadas em conside-
ração em uma análise puramente institucional e estatal. Porém, assim 
como Waylen (2006, p. 164) afirma, significa também entender que exis-
tem vivências e experiências que não podem ser homogeneizadas, como 
trabalhadores de determinados setores da economia, pois este tipo de 
análise deixa de lado relações informais de poder e enfocam, principal-
mente, questões formais e contratuais.

15 “You still don’t understand: why troubled engagements continue between feminists and (cri-
tical) IPE”

16 “They (IR and IPE Scholars) appear to believe that it is enough to make some mention of wo-
men as a group in a few contexts, often as activists in women’s movements or in terms of the 
impact of a process on women. this is no more than a limited ‘adding women in’ to existing 
analyses without changing any underlying categories and frameworks. it is not to see gender 
as fundamentally constitutive of important processes. indeed even when women are men-
tioned, many studies see women as an often entirely homogenous group, without recogni-
sing that other groups are gendered”.
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Por fim, J. Ann Tickner busca entender o porquê dos desentendimen-
tos entre teóricos clássicos das Relações Internacionais e as críticas fe-
ministas em seu trabalho “You just don’t understand”, de 1997.17 A autora 
lamenta a falta de debates públicos sobre o assunto, sendo as discussões 
confinadas a artigos e marginalizadas pela maioria de outros autores clás-
sicos, além de citar situações desconcertantes em que as perguntas de 
homens18 (ou mulheres) em seminários se repetem e ecoam ignorância 
sobre o assunto:

O que essa conversa tem a ver com a solução de problemas do 
‘mundo real’, como a Bósnia, a Irlanda do Norte ou a proliferação 
nuclear? Por que o gênero tem algo a ver com explicar o compor-
tamento dos estados no sistema internacional? Não é uma dis-
ciplina neutra de gênero? Mais inquietantes são os comentários 
sugerindo que a apresentação é pessoalmente insultante para o 
público, ou que o material é mais adequado para leitura à beira 
do leito do que para discussões acadêmicas sérias.19 (TICKNER, 
1997, p. 612, tradução nossa)

Perspectivas feministas em relações internacionais

Para começar a entender o gênero como um ângulo para o entendimen-
to da vida social, é importante trazer à tona os questionamentos sobre o 
privado e o público. A diferenciação entre a vida pública e a vida privada 
serve, entre outras coisas, para a perpetuação de relações assimétricas de 

17 a autora usa a palavra misunderstandings para explicar os desentendimentos entre teóricos 
clássicos de relações internacionais e teóricas feministas. “Desentendimentos” é tradução 
livre nossa do termo.

18 não são apenas homens que criticam teóricas feministas e não são apenas mulheres que uti-
lizam o feminismo para explicar as relações internacionais, porém é importante frisar que a 
grande maioria de autores clássicos (se não todos) são homens, e é com eles o debate princi-
pal dos anos 1990 que traçamos durante o texto.

19 What does this talk have to do with solving ‘real-world’ problems such as Bosnia, northern 
ireland or nuclear proliferation? Why does gender have anything to do with explaining the 
behavior of states in the international system? isn’t ir a gender-neutral discipline? More un-
settling are comments suggesting that the presentation is personally insulting to the audien-
ce, or that the material is more suitable for bedside reading than for serious scholarly discus-
sion. (TICKNER, 1997, p. 612)
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poder entre homens e mulheres. Carol Pateman (2014), em “O contrato 
sexual”, discute essa dualidade entre público e privado, mostrando como 
em um contrato – mesmo aquele de relações amorosas – é possível enxer-
gar desigualdades: quem ganha o quê. Quando em uma dualidade algo é 
tratado como “privado”, este perde a conotação política, ou seja, “é uma 
forma de isolar a política das relações de poder na vida cotidiana, negando 
ou desinflando o caráter político e conflitivo das relações de trabalho e 
das relações familiares”. (MIGUEL; BIROLI, 2015) Desta forma, é possí-
vel perceber que a maneira como o poder funciona nas relações familiares 
é crucial para entender como ele funciona na sociedade. 

Para além disso, de acordo com Cynthia Enloe, existem experiências 
internacionais femininas que se transpõem, o próprio Estado depende 
de relações pessoais para seu funcionamento. Assim, não existem re-
lações diplomáticas, militares ou econômicas sem a presença femini-
na. Entretanto, na medida em que as ações masculinas são dignificadas,  
a feminilidade é vista como sacrifício. (ENLOE, 1989) O pensamento de 
Enloe explicita quão grandes são as lacunas existentes na disciplina e quão 
negligenciadas foram ao longo da história as relações patriarcais de poder. 

Questões relevantes para o mundo real?

Como se pode perceber ao longo do texto, os questionamentos a traba-
lhos feministas são recorrentes e grande parte do debate estaria na per-
gunta “como uma perspectiva feminista pode ser capaz de responder 
questões relevantes do mundo real (real-world issues)?”. Nesse sentido, 
Tickner (1997) questiona a construção da pergunta, ao confrontar com 
o questionamento do que seriam “questões relevantes”. Para a autora, 
quando esse tipo de questionamento é feito, estamos querendo dizer que 
estas questões proeminentes estão dadas como certas e que qualquer ou-
tra questão (que fuja de temas de hard power, como a proliferação de ar-
mas nucleares, segurança estatal, entre outras) não seria relevante.
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As contribuições da teoria Queer para as relações 
internacionais

Historicamente, o campo das RI negligenciou o papel da identidade de gê-
nero e da orientação sexual como elementos centrais de análise. Contudo, 
as epistemologias trazidas pela teoria feminista e pela teoria queer, con-
forme mencionadas anteriormente, deram margem a que novas agendas 
de pesquisa se desenhassem nesse sentido.

Para as Relações Internacionais Queer, o gênero e as sexualidades fo-
ram centrais na formação do discurso neoliberal vigente em âmbito inter-
nacional. Sob a égide da heteronormatividade, tal discurso leva consigo 
valores, políticas e práticas tácitas das formas dominantes de masculini-
dade heterossexual. Incluindo tais variáveis como fulcrais na análise, ob-
serva-se que contradições históricas nos padrões econômicos e nas com-
plexas estruturas do capitalismo global contemporâneo ganham uma 
“nova” compreensão. 

Ao contrário do que se imagina, esse campo de estudo não é exata-
mente novo. Desde meados dos anos 1990, autoras e autores como Hagen, 
Peterson, Rao, Richter-Montpetit, Smith e Weber vêm se debruçando 
para entender como normatividades e não-normatividades relacionadas 
às categorias de gênero e sexualidade sustentam e contestam estruturas 
internacionais de poder que, por sua vez, estão diretamente ligadas às no-
ções de heteronormatividade, homonormatividade e cisnormatividade. 
A partir desse ponto, a agenda de pesquisa das RI Queer contempla análi-
ses que buscam entender a formação do Estado e suas políticas, da cons-
trução de nações e nacionalismos, de estudos de Segurança Internacional 
e da Economia Política Internacional.

Contudo, por se tratar de um campo que ganhou maior tração nos 
últimos 20 anos, ainda desperta muitas inquietações e está permeado 
por questionamentos. Costumeiramente, o primeiro deles diz respei-
to ao significado da palavra queer e da manutenção do termo em inglês 
mesmo quando trabalhado no Brasil. Há controvérsias sobre sua origem 
e sobre quando o termo foi atrelado à comunidade gay de maneira pejo-
rativa. Queer pode ser entendido como algo que é “estranho”, “errado” 
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ou “impróprio”. Durante os anos 1980, quando a teoria Queer começou 
a ganhar força nas ciências sociais, a terminologia servia como forma de 
resistência e de um processo de ressignificação, passando de um termo 
pejorativo para algo positivo e que trouxesse representatividade à comu-
nidade LGBTIQ.

Nas bases da teoria queer, influenciada em grande medida pela obra 
de Foucault, busca-se desafiar todas as normas em torno de gênero e de 
sexualidade, no pensar e no agir. Para as Relações Internacionais, o queer é 
entendido como verbo (Queering International Relations), ou seja, busca 
ressignificar todas as compreensões anteriormente estabelecidas sobre 
o funcionamento dos processos globais. Um exemplo desse processo de 
ressiginificação é trazido por Kahan (2017) ao defender a existência de 
um Sistema-Mundo Sexual. Ao fazer uma releitura do trabalho clássico 
de Wallerstein (2011), Kahan acredita que há um modelo mundial que de-
nomina a produção, transmissão, difusão e consumo do conhecimento 
sexual em âmbito internacional, regional e local.

O Queer busca, portanto, desestabilizar as RI, desafiando a compreen-
são de gênero e de sexualidade, a partir do questionamento do que é nor-
mal. Pode-se, sinteticamente, dizer que as Relações Internacionais Queer 
buscam realizar análises políticas do funcionamento de normas, práticas, 
relações e/ou instituições sexuais e de gênero não normativas, ao mesmo 
tempo que se recusam a se limitar a um objeto de referência vinculado. 
Essa recusa busca reafirmar que o Queer não é um instrumento de análise 
apenas do papel das pessoas LGBTIQ nas dinâmicas internacionais, mas 
de todos os atores que desafiam os “regimes do normal” sexual – nacio-
nal e transnacional. Nesse sentido, inclui ainda em sua pauta temas hete-
rossexuais não normativos, a exemplo da figura do terrorista/insurgente 
muçulmano.

Por fim, de acordo com Cynthia Weber e Melanie Richter-Montpetit 
(2017), algumas das questões centrais desse campo giram em torno de 
como as ideias culturais sobre gênero e sexualidade moldam a política 
externa e as operações militares; de quão grandemente os quadros he-
teronormativos, homonormativos e cisnormativos determinam as ope-
rações da economia política global; de que maneira os entendimentos 
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não normativos de gênero e sexualidade se cruzam com a compreensão 
da diferença racial e formas coloniais de poder para construir figuras in-
ternacionalmente perigosas – como “o terrorista” ou “o insurgente” –;  
e do quanto os processos de formação do Estado moderno estão ligados 
às relações familiares heteropatriarcais e às normatividades associadas a 
sexualidade e gênero.

Considerações finais

As epistemologias feministas e queer trouxeram um enorme avanço do 
debate acadêmico de Relações Internacionais, trazendo o debate de gêne-
ro para o centro da análise das estruturas internacionais de poder. Como 
sustenta Angela Davis (2008), a primeira grande clivagem da humanida-
de foi a escravização da mulher pelo homem, de modo que todas as for-
mas subsequentes de dominação são descendentes desta. Sendo assim, 
o capitalismo, o imperialismo e o racismo são sintomas da supremacia/
sexismo masculina e a posição histórica da mulher é indissolúvel da con-
solidação do capitalismo.

Nesse sentido, pontos levantados e estudados por feministas em 
Relações Internacionais não foram vistos como relevantes. O questiona-
mento “Onde estão as mulheres?”20 ainda é um ponto de partida para uma 
análise feminista sobre o sistema internacional, de maneira que 

Olhar para cima possibilita a investigação de como as estruturas 
de poder político e [...] econômico são criadas, sustentadas e le-
gitimadas. [...] Olhar para baixo envolve investigações baseadas 
na vida daqueles que normalmente não são considerados porta-

20 Ecoando o começo do capitulo: onde estão as mulheres nos estudos clássicos de relações 
internacionais? ann tickner, em diversos textos levanta este questionamento. em seu livro 
de 2001: Gendering World Politics, a autora mostra como este pode ser um dos pontos de 
partida para análises de sistema de poder e relações econômicas nas relações internacionais. 
não por mulheres serem mais importantes que homens, mas sim pois suas vivencias e expe-
riências são continuamente apagadas da história e principalmente negligenciadas em análi-
ses empíricas e clássicas.
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dores de conhecimento. [in] ... ‘Mais baixo que baixa política’ 21 
(TICKNER, 2001, tradução nossa)

Trata-se de um campo em franca expansão e com muitas possibilida-
des de exploração teórica e empírica.

No que tange às Relações Internacionais Queer, investiga-se como cer-
tas normatividades e assuntos sexuais são produzidos e passam a ser en-
tendidos em termos binários, questionando os efeitos políticos deste tipo 
de pensamento e/ou os “regimes do normal”. O campo ainda tem estendi-
do uma crítica às dicotomias heterossexuais/homossexuais e masculinas/
femininas, o que acaba por subscrever os tradicionais estudos LGBT e de 
gênero, incluindo algumas perspectivas LGBT e feminista em RI. 

Os desdobramentos e questionamentos de gênero nas Relações 
Internacionais trazem à luz um debate lúcido sobre como instituições, 
Estados e a economia dependem de relações pessoais, que, por muitas ve-
zes, são deslegitimadas e despolitizadas no debate clássico. O avanço da 
disciplina com as contribuições feministas, queer, pós-coloniais e decolo-
niais aponta a robustez e o potencial da disciplina, além da diversidade de 
desdobramentos que as agendas de Relações Internacionais ainda podem 
trazer.
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