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RESUMO 

 

LOURENÇO, Maykon Chesler. O GENOCÍDIO EM RUANDA: Antecedentes, causas, 

consequências e seus reflexos para a ONU e a comunidade internacional: AMAN, 2017. 

Monografia. 

 

O presente trabalho aborda o genocídio em Ruanda, ocorrido em 1994, que resultou no 

massacre de aproximadamente 800 mil pessoas em cerca de 100 dias, sendo um dos fatos 

mais chocantes e cruéis do século XX. O principal objetivo do estudo foi analisar o massacre, 

mostrando seus antecedentes, suas causas e suas consequências, tanto internas quanto 

externas ao país, por meio da pesquisa bibliográfica, a partir de trabalhos acadêmicos, jornais, 

revistas e meios eletrônicos. Houve por parte da Organização das Nações Unidas (ONU) e de 

seus estados-membros um desinteresse e uma omissão incontestáveis, o que abalou a 

credibilidade da instituição, resultando em duras críticas por parte da mídia internacional. 

Deste modo, surgiram questionamentos sobre a política de intervenção humanitária 

promovida pela organização. 

 

Palavras-chave: Ruanda. Genocídio. ONU. Intervenções humanitárias.  

 

 

 

 

 

  

 



 

ABSTRACT 

 

LOURENÇO, Maykon Chesler. The genocide in Rwanda: Antecedents, its causes, its 

consequences and yours repercussions to the UN and the international community. Resende: 

AMAN, 2017. Monograph. 

 

This paper deals about the genocide in Rwanda in 1994, which resulted in the massacre of 

approximately 800,000 people in about 100 days, one of the most shocking and cruel events 

of the twentieth century. The main objective of the study was to analyze the massacre, 

showing its antecedents, its causes and its consequences, both internal and more to the 

country, through bibliographical research, from academic works, newspapers, magazines and 

electronic media. There was a indisputable disinterest and omission on the part of the United 

Nations (UN) and its member states, which undermined the credibility of the institution, 

resulting in harsh criticism from the international media. In this way, questions arose as to the 

politic of humanitarian intervention promoted by the organization. 

 

Key words: Rwanda. Genocide. UN. Humanitarian interventions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem o intuito de abordar o assunto genocídio, tema inserido na linha de 

pesquisa da disciplina Ética Profissional Militar, na área de estudo do Direito e das Relações 

Internacionais. 

O foco do trabalho será o episódio de Ruanda, ocorrido em 1994, no qual extremistas 

integrantes da etnia hutu assassinaram em cerca de 100 dias aproximadamente 800 mil 

pessoas da etnia tutsi e até mesmo os considerados moderados de sua própria etnia. 

O objetivo geral do estudo será analisar esse massacre, abordando seus antecedentes, 

suas causas e suas consequências para a comunidade internacional no que diz respeito a lidar 

com o crime de genocídio e a proteção dos Direitos Humanos frente à necessidade de uma 

intervenção humanitária. 

Este crime, que foi descrito pelo jurista canadense William Schabas como o “crime dos 

crimes”, esteve presente nos mais brutais e hediondos episódios da história da humanidade. O 

episódio em Ruanda é o terceiro maior massacre do século XX, sendo os dois maiores o 

massacre na Armênia, em 1915, que deixou 1,5 milhão de mortos e o massacre de Judeus 

pelos nazistas, durante a 2ª Guerra Mundial, que deixou 2 milhões de mortos. 

O estudo proposto permitirá entender o que é o genocídio, sua conceituação e as leis e 

convenções que o tipificaram e o criminalizaram. A compreensão deste fato histórico 

auxiliará para um melhor preparo dos oficiais do Exército Brasileiro em futuras missões de 

paz da ONU, que demandam um efetivo cada vez maior da Força, pois poderão ocorrer 

situações semelhantes às daquele país. Essas situações exigirão um conhecimento tanto de 

Direito Internacional quanto de Relações Internacionais, permitindo que os militares 

integrantes das missões tenham um melhor entendimento do que estiver ocorrendo ao seu 

redor. Outro ponto importante é conhecer os fatos passados, que ajudarão a reconhecer 

possíveis tentativas de repeti-los e impedir que tragédias como as de Ruanda, da Armênia e a 

dos judeus ocorram novamente. 

O trabalho, inicialmente, foi dividido de maneira que seja apresentado o crime de 

genocídio, desde suas primeiras manifestações, ainda não conceituado como tal, até as mais 

recentes quando passou a ser definido e, após imenso trabalho de juristas como Raphael 

Lemkin, a sua tipificação. Através dos antecedentes, das causas e das consequências, tanto 

para o país quanto para a ONU e a comunidade internacional, serão apresentadas as mudanças 

nas ações de intervenção humanitária quando se tratar de situações de crises internas que 
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gerem como sequelas graves desrespeitos aos Direitos Humanos da população de um 

determinado país. 

No capítulo 2, será exibido o referencial teórico-metodológico, indicando a revisão da 

literatura sobre o tema em questão, o objetivo geral e os objetivos específicos, além da 

metodologia de pesquisa. 

O capítulo 3, que é a pesquisa em si, ficou dividido da seguinte forma: 

Primeiramente, será abordada a conceituação do genocídio, em que será contada a 

história deste fato, que esteve presente na sociedade desde os seus primórdios, até a criação do 

termo e sua conceituação propriamente dita. Além disso, será vista a tipificação do genocídio 

como delito, passando pelos principais atos internacionais, como a Convenção para a 

Prevenção e Repressão de Crimes de Genocídio, aprovada pela ONU em 1948, e o Tratado de 

Roma, além da citação desta infração no ordenamento jurídico brasileiro. 

Em seguida, será narrada a história de Ruanda, sua criação, características, população e 

as divisões étnicas existentes nessa nação, tudo isso a fim de conceituar e entender melhor 

este país e o povo que lá vive. Nesta parte será mostrada também a situação de Ruanda, 

realizando uma ambientação do cenário pouco antes da tragédia. Serão apresentados os 

principais acontecimentos, naquele momento, responsáveis por iniciar a instabilidade na 

população, principalmente o comportamento dos dois grupos étnicos envolvidos diretamente 

no massacre. De um lado, aqueles que o incitaram, o organizaram e o executaram, e do outro, 

aqueles que se tornaram alvos e vítimas de um ódio mortal. 

Na sequência será relatado o episódio propriamente dito. Neste momento será descrito o 

que ocorreu durante os quase 100 dias de massacre, ou seja, como a população se organizou e 

seus principais responsáveis. Será exposto exatamente como agiram os algozes desta 

atrocidade e tudo que fizeram, além das tentativas dos perseguidos de escaparem da morte. 

Serão abordadas também as causas do massacre que resultaram na revolta de um grupo da 

população contra outro ocasionando um ato tão abominável e hediondo. Junto a isto, será 

apresentada a atuação da ONU, de forma a expor o que ela fez ou deixou de fazer durante o 

massacre, relatando as conversas entre o Comandante da Missão de Assistência das Nações 

Unidas para Ruanda (UNAMIR), o general canadense Roméo Dallaire, e o Assessor Militar 

da Secretaria Geral da ONU, Maurice Baril. Por fim, será relatado o término das agressões e 

como se chegou ao desfecho do episódio, como também a resolução deste terrível problema. 

Finalizando o capítulo, será visto o que ocorreu aos hutus responsáveis pelo massacre e 

aos tutsis e hutus moderados que sobreviveram às perseguições, sendo apresentadas quais 

foram as consequências para Ruanda e os reflexos disso para os países vizinhos. Por fim, 
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buscando responder o objetivo principal, serão mostrados os efeitos para a ONU e a 

comunidade internacional, que se viram obrigados a reverem seus métodos e conceitos das 

intervenções humanitárias. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Este trabalho tem o intuito de abordar o assunto genocídio, tema inserido na linha de 

pesquisa da disciplina Ética Profissional Militar, na área de estudo do Direito. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

A proposta da pesquisa foi relacionar o massacre em Ruanda com a mudança de postura 

da ONU e de seus países membros perante o genocídio e demais crimes contra os Direitos 

Humanos. 

A fundamentação teórica foi constituída por monografias, revistas, jornais acadêmicos e 

documentos, todos eletrônicos. O conteúdo das fontes estudadas dividiu-se em duas partes: a 

primeira parte serviu para conceituar o crime de genocídio, sua tipificação, contar a história 

de Ruanda e de seus grupos étnicos, especificando seus papéis no episódio, além de narrar o 

que exatamente ocorreu naquele país; a segunda parte foi usada para descrever como a ONU e 

a comunidade internacional agiram, servindo de base para analisar quais as consequências 

geradas por suas ações, ou pela falta delas.  

Os dados foram buscados em diversos autores, como: Elisa Cristina Noli e Charles 

Alexandre Souza Armada; Simone Rocha; Heitor Loureiro; Philipe Arapian; Jansen Alvim 

Chiganer; Liziane Bainy Velasco; Fábio Konder Comparato; Marina Gusmão de Mendonça, 

dentre outros. 

Observando os autores, pode-se ver que todos seguem, basicamente, uma mesma linha 

de pensamento, classificando o fato em Ruanda como o mais triste episódio do país e um dos 

piores da história da humanidade. Extremistas da etnia hutu, após assumirem o poder, 

começaram a perseguir e matar homens e mulheres da etnia tutsi e hutus considerados 

moderados. O ódio tomou conta do país, que de maneira coletiva realizou o massacre. De 

acordo com NOLLI e ARMADA (2013, p.703): 

 

Os líderes Hutus pregavam abertamente a matança dos Tutsis e faziam dos meios de 

comunicação, como o rádio, ferramentas para instigarem o medo e comentarem o 

que iria ocorrer com os Tutsis e Hutus simpatizantes, que eram chamados de baratas, 

árvores altas e ervas daninhas. 

 

Após o sangrento desfecho e constatado a proporção do massacre, diversos países 

africanos e entidades humanitárias começaram a criticar a ONU e a comunidade internacional 

por não terem impedido que o genocídio ocorresse. Para alguns, uma intervenção política 
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mais firme poderia ter evitado o massacre, que segundo a professora Simone Rocha, do 

Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, “poderiam ter feito uma intervenção política 

mais presente. Uma pressão maior junto à França para evitar o genocídio”. 

De acordo com o Relatório1 da ONU sobre o genocídio “não se prestou a devida 

atenção e não se destinaram recursos institucionais para um alerta precoce e para uma análise 

dos riscos”, comprovando assim o que foi falado por NOLLI e ARMADA (2013, p.704): 

 

Relatórios diários eram enviados para as Nações Unidas e para o Governo francês 

com as informações sobre o avanço da situação política que estava ocorrendo em 

Ruanda, e mesmo sabendo de tudo, nada foi realizado para deter tal acontecimento. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi, literalmente, um organismo inútil 

nesse massacre. Ela detinha de meios para compreender o que acontecia e sabia 

como interferir, no entanto, não o fez. Poderia ter prevenido os massacres já que o 

general Dallaire havia pedido o envio de mais tropas para o local. No entanto, não o 

fez. 

 

Baseado na citação acima é possível verificar a falta de ação da ONU e de seus países 

membros para realizar uma intervenção num país em crise e com diversos avisos de um 

iminente massacre. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

O episódio em Ruanda foi um dos piores massacres ocorridos na história da 

humanidade e até hoje possui reflexos naquele país e, frequentemente, é lembrado quando se 

trata de assuntos referentes a desrespeito aos direitos humanos. Assim, o objetivo do trabalho 

é compreender o fato ocorrido naquele país e confirmar sua relação com a atual postura de 

intervenção da ONU, ratificando o que é apresentado pela literatura. Dessa forma foi 

desenvolvido o trabalho de maneira exploratória, com a pesquisa bibliográfica e a confecção 

de um fichamento para a coleta de dados. 

Assim, com o intuito de entender este fato, foi elaborado o seguinte questionamento: 

qual foi a importância do genocídio em Ruanda para a mudança de postura da ONU e de seus 

países membros no que diz respeito ao seu modo de intervir em crises internas quando se trata 

de crimes contra os Direitos Humanos? 

Vários analistas consideraram o genocídio em Ruanda uma omissão histórica da 

comunidade internacional e da ONU. Esta postura foi muito criticada por outros países 

africanos, entidades humanitárias e pela imprensa internacional. 

                                                 
1 MENDONÇA, 2013, p.324. 
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A hipótese levantada é: A inércia da comunidade internacional e da ONU resultou em 

cerca de 800 mil mortes deixando evidente a ineficácia das políticas de intervenção em 

situações de crimes contra os Direitos Humanos. Isso, junto à pressão da mídia, de países 

africanos e entidades humanitárias contra a ONU e seus países membros, resultaram em uma 

mudança de postura destes últimos para resolver situações semelhantes. 

O objetivo geral do estudo será analisar o massacre em Ruanda, abordando seus 

antecedentes, suas causas e suas consequências, tanto nacional quanto internacionalmente. Os 

objetivos específicos serão entender o genocídio, sua conceituação e as leis e convenções que 

o tornaram crime, além de conhecer a história do massacre em Ruanda. 

O procedimento metodológico adotado foi a pesquisa bibliográfica. No decorrer da 

elaboração do Projeto de Pesquisa foi observada a ausência de livros sobre o assunto que 

resultou na necessidade de procurar em outras fontes de informação na internet, como em 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), artigos científicos, revistas e jornais eletrônicos, que 

se mostraram em número suficiente e confiáveis. Como exemplo, destacam-se os artigos 

científicos da Universidade Estadual Paulista (UNESP), de Marina Gusmão de Mendonça; da 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), de Elisa Cristina Nolli e Charles Alexandre 

Souza Armada; da PUC-MG, de Danilo Ferreira da Fonseca; e a monografia de Jansen Alvim 

Chiganer, da Universidade Veiga de Almeida (UVA). 

Foi utilizado o fichamento como instrumento de coleta de dados, procurando reunir 

afirmações e relatos de pessoas que presenciaram o ocorrido e de repórteres e estudiosos que 

se dedicaram a apurar e entender o que ocorreu em Ruanda. Houve a tentativa de encontrar 

dados que permitissem explicar todos os objetivos propostos, tanto o geral, quanto os 

específicos. O critério de seleção adotado foi o da confiabilidade da fonte, procurando utilizar 

aqueles que vinham de instituições renomadas e de outros trabalhos acadêmicos que já 

haviam passado por uma criteriosa análise. 

Ao final do levantamento dos dados foi feita uma comparação entre a hipótese 

levantada com aquilo que a literatura afirmava, chegando-se a uma conclusão.  

 



15 

 

 

3 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.1 A conceituação e tipificação do genocídio 

 

Os atos de atrocidade, como assassinatos em massa, perseguições a um povo e 

extermínios de populações inteiras, acompanham a humanidade desde os tempos mais 

remotos. Na antiguidade era comum o vencedor aniquilar não apenas os integrantes do outro 

exército, mas também todas as pessoas que faziam parte daquele povo. As cidades eram 

invadidas e saqueadas, mulheres e meninas estupradas e, ao final, todos eram brutalmente 

assassinados.  

Segundo CHIGANER (2005, p.3) os motivos podiam ser “por ódios nacionais, 

religiosos, raciais e políticos, pela busca da dominação e pela vingança”. Como exemplo, 

temos a destruição da cidade de Cartago juntamente com o assassinato de toda sua população 

em 146 a.C., sentença dada pelo próprio Senado romano, ou, em 72 d. C., quando Tito 

ordenou a destruição de Jerusalém. 

Percebe-se com esses fatos que não havia uma preocupação com a questão da dignidade 

humana e muito menos com a população civil. Durante séculos a barbárie era norma comum 

aos atos de guerra. Porém, a partir do século XIX surgiram ações que tencionavam a diminuir 

os horrores da guerra criando regras para limitar as ações militares, os sofrimentos 

desnecessários dos combatentes e protegendo os não combatentes dos efeitos colaterais dos 

conflitos. Essas aspirações ficaram claras já no inicio do texto da Convenção de Genebra 

(COMPARATO), assinada em 1864:  

 

Animados, por igual, do desejo de suavizar, tanto quanto deles dependa, os males 

irreparáveis da guerra, de suprimir os rigores inúteis e melhorar a sorte dos militares 

feridos nos campos de batalha, resolveram concluir uma Convenção com esse 

objetivo. 

  

Devido ao seu conteúdo e por ser a primeira do tipo, COMPARATO a descreve da 

seguinte maneira: 

 

Ela inaugura o que se convencionou chamar direito humanitário, em matéria 

internacional; isto é, o conjunto das leis e costumes da guerra, visando minorar o 

sofrimento de soldados doentes e feridos, bem como de populações civis atingidas 

por um conflito bélico. É a primeira introdução dos direitos humanos na esfera 

internacional. 

 

Com o passar do tempo outras ações são criadas, como as Convenções de Haia de 1899 

e 1907, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e as Convenções de Genebra 
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de 1906, de 1929 e de 1949, além de seus Protocolos Adicionais (CHIGANER, 2005, p.4). 

Todos procuravam aumentar a proteção aos direitos humanos em tempo de paz ou de guerra. 

Porém, apesar de todas as tentativas de impedir que novas atrocidades fossem cometidas, o 

século XX presenciou diversos massacres: hererós e manaquas, que tiveram, respectivamente, 

80 e 50 por cento de suas populações exterminadas pelos alemães;  1,5 milhão de armênios 

mortos e 500 mil deportados pelo Império Otomano; 200 mil bósnios mortos por milícias e 

militares sérvios, e o massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial (ÚLTIMO 

SEGUNDO). 

Até então, apesar desses massacres serem recorrentes, não havia uma definição nem 

tampouco uma lei específica que o tipificasse e que ajudasse a impedir que se repetisse. Foi 

graças ao trabalho e empenho de Raphael Lemkin, que o genocídio foi conceituado e, 

inspirado por ele, posteriormente tipificado como crime. 

Lemkin era um advogado judeu polonês. Após a invasão da Polônia pelo exército 

nazista, ele fugiu do país e, posteriormente, emigrou para os Estados Unidos, onde passou a 

trabalhar no Departamento de Guerra dos Estados Unidos, como especialista em Direito. Lá, 

realizou análises documentais dos crimes cometidos pelos nazistas. Esse contato com os 

horrores cometidos pelo exército alemão, principalmente contra seu povo, foi o que o motivou 

a encontrar uma palavra que definisse as ações realizadas e que os responsáveis fossem 

julgados. 

Como proeminente jurista já havia apresentado à comunidade jurídica internacional na 

Conferência para a Unificação do Direito Penal de Madri, de 1933, os conceitos de dois novos 

crimes internacionais, barbárie e vandalismo. Os dois são descritos por LEMKIN (apud 

LIPPI, 2011, p.2) como:  

 

Barbárie seriam atos de extermínio dirigidos contra coletivos étnicos, religiosos ou 

sociais, por qualquer motivo. Dentre os elementos desse crime, estariam os 

seguintes: emprego de violência cruel; ação sistemática e organizada; a ação não se 

dirige contra pessoas determinadas, mas contra uma coletividade; a coletividade 

atacada está indefesa; e a intenção com que se realiza pode consistir em intimidação 

dessa população. (...) Já o vandalismo seria um ataque visando uma coletividade que 

poderia assumir também a forma da destruição sistemática e organizada da arte e da 

herança cultural nas quais as características únicas daquela coletividade são 

reveladas. O autor do crime não estaria somente destruindo a obra, mas o símbolo da 

cultura de uma determinada coletividade. 

 

Porém, ambos os conceitos não foram aceitos pela comunidade internacional da época. 

Então, em 1944, Lemkin apresentou seu novo conceito, unindo o prefixo grego genos, que 

significa raça, ou tribo, com o sufixo de origem latina cídio, derivação do vocábulo caedere, 
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que significa matar (USHMM). LEMKIN (apud LIPPI, 2011, p.3) definiu o crime de 

genocídio como: 

Uma velha prática que estava em sua etapa de desenvolvimento moderno, 

constituída por um plano coordenado que busca a destruição das bases fundamentais 

da vida dos grupos atacados, destruição essa que implica usualmente a desintegração 

das instituições políticas e sociais, da cultura do povo, de sua linguagem, de sua 

religião. A destruição do grupo seria o objetivo principal desse crime. Os atos seriam 

sempre direcionados aos grupos, e aos indivíduos que são selecionados por fazerem 

parte desses grupos. 

 

Com o fim da 2ª Guerra, diante das monstruosidades cometidas pelos nazistas e pelo 

empenho de Lemkin, a ONU aprovou em 1948 a Convenção para a Prevenção e Punição de 

Crimes de Genocídio, que, pela primeira vez, tipificava o genocídio como crime 

internacional. A Convenção traz em seu Art. 1º: “as partes contratantes confirmam que o 

genocídio, seja cometido em tempo de paz ou em tempo de guerra, é um crime de direito dos 

povos, que desde já se comprometem a prevenir”. Já o Art. 2º especifica as características do 

crime: 

 

Na presente Convenção, entende-se por genocídio os atos abaixo indicados, 

cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, 

étnico, racial ou religioso, como tal:  

a) Matar membros do grupo; 

b) Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo;  

c) Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de 

ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial;  

d) Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;  

e) Efetuar a transferência forçada de crianças de um grupo para o outro.2 

 

Outro importante documento do Direito Internacional que também trata do genocídio é 

o Estatuto de Roma, que, em 1998, estabeleceu o Tribunal Penal Internacional  e que o 

define em seu Art. 6º: 

 

Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "genocídio", qualquer um dos 

atos que a seguir se enumeram, praticado com intenção de destruir, no todo ou em 

parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal: 

a) Homicídio de membros do grupo; 

b) Ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo; 

c) Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua 

destruição física, total ou parcial; 

d) Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo; 

e) Transferência, à força, de crianças do grupo para outro grupo.3 

 

No Brasil, foi recepcionada no ordenamento jurídico interno, primeiramente, a 

Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, pelo Decreto n. 30.8224, 

                                                 
2 Decreto 30.822. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=108254>. 
3 Decreto 4.388. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm>. 
4 Idem item 2. 



18 

 

 

de 1º de outubro de 1952. Posteriormente, em 1956, foi criada a Lei nº 2.8895, que define e 

pune o crime de genocídio, trazendo em Art. 1º: 

 

Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, 

racial ou religioso, como tal:  

a) matar membros do grupo;  

b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; 

c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de 

ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial; 

d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;  

e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo; Será 

punido: Com as penas do art. 121, § 2º, do Código Penal, no caso da letra a; Com as 

penas do art. 129, § 2º, no caso da letra b; Com as penas do art. 270, no caso da letra 

c; Com as penas do art. 125, no caso da letra d; Com as penas do art. 148, no caso da 

letra e. 

 

Reforçando o que previa a Constituição Federal em seu Art. 3º, IV que pretendia 

promover o bem a todos, independente da cultura, raça ou etnia que pertença, o Código Penal 

aumentou a repressão contra o genocídio quando, em sua alínea “d”, inciso I do Art. 7º, 

definiu que em caso de genocídio cometido por brasileiro ou domiciliado no Brasil, mesmo 

que cometidos no estrangeiro, o agente estará sujeito à lei brasileira. Em 25 de julho de 1990, 

com a Lei nº 8.072, o ato de genocídio passou a ser considerado hediondo (Art. 1º, parágrafo 

único). Como tal, tornou-se inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (Art. 5º, inciso 

XLIII, CF/88). 

Em 25 de setembro de 2002, o Brasil recepcionou em seu ordenamento jurídico o 

Estatuto de Roma, através do Decreto nº 4.3886, podendo, assim, nacionais serem submetidos 

a julgamento no Tribunal Penal Internacional. 

 

3.2 Ruanda, sua história e a situação antes da tragédia 

 

Oficialmente chamada de República de Ruanda, este pequeno território está localizado 

na porção centro-oriental africana, na região dos Grandes Lagos. Seu território montanhoso é 

pouco maior que o estado de Alagoas, com 26.338 km² de extensão territorial. Faz fronteira 

com República Democrática do Congo (a Oeste), Uganda (ao Norte), Burundi (ao Sul) e 

Tanzânia (a Leste). Com uma população de cerca de 10, 5 milhões de habitantes, o seu Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo, 0,385. Isso é comprovado com os graves 

problemas sociais presentes no país, como desnutrição, que atinge 40% da população; baixa  

                                                 
5 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm>. 
6 Idem item 3. 
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expectativa de vida, 45,8 anos; falta de acesso à água potável, somente 65% da população, e 

sistema de saneamento básico deficiente, apenas 22% dos domicílios atendidos 

(FRANCISCO).  

 

                              Figura 1: O continente africano                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                               Fonte: EducaBras   

                                      

Os três grupos étnicos que compõem a população de Ruanda são os tutsis, os hutus e os 

tuás. Os principais grupos eram os tutsis, povo vindo do norte e do leste, e os hutus, 

provenientes do sul e do oeste. Os hutus representam a maioria da população, com cerca de 

90%, e os tutsis que, apesar de serem apenas 9% da população, assumiram as funções de 

liderança na sociedade por muitos séculos. Os tuás, jamais foram mais que 1% da população, 

assim, nunca desempenharam um papel significativo dentro da estrutura social do país, sendo 

marginalizados e destituídos de quaisquer direitos. A distinção entre os elementos de um 

grupo e de outro estava basicamente ligada às funções sociais exercidas por cada um, como 

descrito por FONSECA (2016, p.226): 

 

Enquanto que tutsis eram majoritariamente pecuaristas, os hutus eram agricultores. 

(...) Os já citados tuás eram (e ainda são) uma minoria muito pequena em Ruanda e 

ficavam em locais mais periféricos e com práticas sociais mais voláteis, que 

envolviam principalmente a caça e a colheita. 

Outro ponto importante, é que não havia naquela época uma rivalidade, muito menos 

um ódio extremo entre os grupos, que conviviam e se relacionavam de maneira pacífica. 

Segundo SANTIAGO (2011), ocorria até mesmo casamentos entre as etnias, dificultando 

ainda mais a diferenciação dos grupos: 
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Em algumas áreas do país surgiram principados independentes hutus, e em outras, 

comunidades tutsis e hutus cooperavam sob o controle nominal do rei. Durante o 

século XVII, casamentos mistos eram comuns, fazendo com que em muitos casos a 

classificação de um indivíduo como membro do povo hutu ou tutsi se tornasse 

difícil. 

 

Esta forma de distinção das funções sociais das etnias era usada para definir sua posição 

na sociedade. A pecuária, desempenhada pelos tutsis, era considerada atividade nobre, pois o 

gado era visto como sagrado, enquanto a agricultura, exercida pelos hutus, era menosprezada. 

Dessa forma, os tutsis eram vistos como os possuidores legítimos do poder sobre os hutus, 

ajudando a manter a estrutura política e social da região, como mostrado por FONSECA 

(2016, p.227): 

(...) toda a alta estrutura política de tal sociedade era baseada nos tutsis (com 

algumas exceções pontuais) e, principalmente, na figura monárquica do mwami7, 

responsável pela manutenção do equilíbrio político e também social de Ruanda.(...) 

Essa distinção natural de habilidades e capacidades entre tutsis e hutus também 

colaborava com o domínio da monarquia tutsi, que dada as suas características 

entendidas como naturais, que envolviam o seu suposto intelecto e a sua diplomacia, 

caberia socialmente a este grupo governar e atuar no âmbito político, enquanto que a 

rusticidade e brutalidade dos hutus os levavam a serem os trabalhadores braçais da 

sociedade ruandesa. 

 

Apesar dessa distinção entre os grupos e esta visão de superioridade, não havia o uso da 

força, ou uma repressão física por parte dos tutsis para se manterem no poder. De acordo com 

FONSECA (2016, p.227), a organização da sociedade se mantinha mais por uma questão de 

práticas costumeiras do que pelo uso da violência física. Para MENDONÇA (2013, p.304) “a 

miscigenação sempre foi muito grande, criando-se também uma cultura comum, com língua, 

religião e valores políticos e sociais compartilhados”. 

O Estado de Ruanda se estabeleceu de fato, por volta do século XVII, quando o mwami 

tutsi Ruganzu Ndori, vindo da atual Tanzânia, adentrou na região e, absorvendo as fracas 

organizações hutus existentes, unificou a região, criando o Reino de Ruanda (MENDONÇA, 

2013, p.305). 

Este equilíbrio se manteve por cerca de sete séculos, até a chegada dos alemães, que 

assumiram o controle da região após a Conferência de Berlin (1884 – 1885). Os alemães, 

aliados à elite tutsi, estabeleceram o domínio sobre a região, constituindo postos 

administrativos e iniciando um governo indireto. Deste modo, os tutsis mantiveram seus 

privilégios, enquanto os hutus passaram a ser cada vez mais inferiorizados. 

Com o término da 1ª Guerra Mundial, a Bélgica recebeu da Liga das Nações o controle 

administrativo do Burundi e de Ruanda. Os belgas, utilizando-se da diferença étnica entre 

                                                 
7 Mwami é o equivalente a um rei para as populações tribais da região (SANTIAGO, Emerson. Ruanda. 

Infoescola). 

http://www.infoescola.com/autor/emerson-santiago/599/
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tutsis e hutus, iniciaram um processo de discriminação entre os dois grupos, agora não apenas 

baseado na classe social, mas também nas diferenças físicas. 

Uma ideia que estava sendo amplamente difundida e aceita na Europa daquela época era 

a da “ciência das raças”. A teoria mais aceita sobre os povos da África Central era a de John 

Hanning Speke, segundo a qual, a civilização teria se iniciado ali por um povo superior aos 

negros nativos (MENDONÇA, 2013, p.306). 

Para incentivar essa discriminação, os belgas passaram a distinguir os dois grupos 

baseados em suas aparências físicas. Os hutus eram descritos como tendo feições mais rígidas 

e arredondadas, pele escura, nariz largos, lábios grandes e mandíbulas quadradas. Os tutsis, 

por outro lado, eram descritos como tendo feições suaves, pele mais clara, nariz, lábios e 

queixo finos. Foram até mesmo enviados cientistas pelo governo belga para tirarem medidas 

da população, que chegaram a conclusão de que os tutsis possuíam um porte naturalmente 

aristocrático. 

 O processo de deterioração da nação prosseguiu. Os belgas, com o apoio da Igreja 

Católica, derrubaram o governo, empossando Rudahigwa8, membro da elite tutsi que se 

converteu ao catolicismo e foi colocado como novo governante. Com isso, Ruanda logo se 

tornou o país com maior índice de católicos da África, devido ao processo de conversão em 

massa. 

 Um censo foi realizado pelos belgas de modo a realizar a distribuição de identidades 

étnicas, assim, eles aprimoraram o processo de segregação. Os cargos políticos e 

administrativos e o acesso à educação passaram a ser de exclusividade dos tutsis. Esta 

estratégia dos colonizadores fez surgir uma ideia de separação entre os dois grupos, motivada 

pelas diferenças físicas e pelo entendimento de superioridade racial dos tutsis sobre os hutus, 

com estes sendo cada vez mais explorados através da cobrança de tributos e do trabalho 

forçado. 

A marginalização dos hutus fez surgir dentro deste grupo um sentimento de revolta 

contra os tutsis. Com o término da 2ª Guerra Mundial, a atuação da Bélgica na região passou a 

ser supervisionada pela ONU. Além disso, o continente africano estava passando por uma 

série de movimentos de independência e o colonialismo estava perdendo forças. Aproveitando 

o cenário favorável, os hutus começaram a reivindicar seus direitos e discursar por um 

governo da maioria. 

                                                 
8 Após ser batizado adotou o nome Charles-Léon-Pierre, Rudahigwa foi o último mwami de Ruanda (STEPHEN, 

Rwembeho. The New Times). 
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Em 1959, grupos hutus iniciaram uma revolta que se alastrou pelo país, tendo como um 

de seus principais incentivadores o coronel belga Guy Logiest9. Em 25 de julho de 1959, o 

mwami Rudahigwa veio a falecer quando estava em tratamento médico no Burundi. Com as 

acusações de envenenamento e o agravamento das disputas, o coronel Logiest realizou um 

golpe de estado e retirou todos os chefes tutsis do poder, colocando hutus em seu lugar. Pouco 

depois, com as eleições realizadas, os hutus conquistaram 90% dos cargos públicos mais 

importantes, instaurando-se um governo provisório, liderado por Grégoire Kayibanda10, e a 

revolução dada por encerrada. Então, em 1961, o país foi declarado uma república e, em 

1962, alcançou sua autonomia, com Kayibanda sendo declarado presidente. Porém, a 

proclamação da república não trouxe paz à Nação. Kayibanda iniciou ações de perseguição 

contra os tutsis, o que fez com que centenas de milhares deles se refugiassem nos países 

vizinhos e organizassem grupos rebeldes. Esses grupos constantemente realizavam incursões 

em Ruanda com o intuito de reaver o poder. 

Os conflitos perduraram e intensificaram-se ao longo dos anos. Em 1973, o general hutu 

Juvénal Habyarimana, chefe do exército, deu um golpe de estado e, em seguida, solicitou uma 

trégua dos ataques hutus contra os tutsis. Contudo, ele criou o Movimento Revolucionário 

Nacional para tentar incentivar o desenvolvimento do país e continuou com as cotas para os 

tutsis. A partir de 1975, passou a contar com o apoio financeiro e militar da França e da 

Bélgica. A situação em Ruanda também afetava seu vizinho Uganda, que teve seu governo 

derrubado pelo exército rebelde, que era composto em grande parte por exilados ruandeses. 

O governo de Habyarimana passou a sofrer com as fortes críticas da oposição interna e 

com a grave crise econômica que se instauraram no país, além da perda da ajuda externa, que 

passou a exigir a democratização do país. Não vendo outra opção, o governo cedeu e 

anunciou a criação de um sistema multipartidário, em julho de 1990. Em outubro do mesmo 

ano, a Frente Patriótica de Ruanda (FPR), rebeldes exilados em Uganda, invadiu Ruanda e 

declarou guerra ao regime. O ataque, de acordo com MENDONÇA (2013, p.311), foi o 

pretexto para a oposição, que queria estabelecer um regime totalitário, a lançar suas ações 

contra o Estado: 

 

(...) os tutsis do país passaram a ser considerados cúmplices da FPR e os hutus que 

não apoiassem o governo foram tidos como traidores. (...) O resultado foi o 

                                                 
9 Coronel belga que comandava a revolução hutu (FRUCTUOZO, Ligia Maria Lario e AMARAL). 
10 Político de Ruanda, fundador do Partido do Movimento de Emancipação Hutu (1957). Um dos líderes da luta 

dos hutus contra a aristocracia tutsi. Primeiro presidente eleito democraticamente após a independência do país 

(1962-1973). Após ser deposto foi condenado à morte, a qual foi substituída por prisão perpétua (Biografías y 

vida). 
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assassinato de aproximadamente 350 tutsis e a fuga de cerca de três mil pessoas em 

apenas três dias. 

 

Para a elite hutu da época, “o erro cometido em 1959 teria sido permitir que os tutsis 

fugissem do país, em vez de exterminá-los. Era chegada a hora de corrigir o equívoco.” 

(MENDONÇA, 2013, p.311). Começa assim a disseminação de ideias incitando a violência 

contra os tutsis. O principal meio utilizado foi a revista Kangura, que passou a ser umas das 

principais ferramentas de apologia à violência.   

 

   Figura 2: Revista Kangura, que exaltava a etnia hutu 

                   e incentivava o assassinato dos tutsis. 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fonte: Montreal Holocaust Memorial Centre 

 

Uma das edições apresentava os 10 mandamentos hutus, criados por Hassan Ngeze11: 

1. Os hutus devem saber que uma esposa tutsi, onde quer que esteja, está 

servindo à tribo tutsi. Em consequência, qualquer hutu que faça o seguinte será 

considerado um traidor: 

- Ter uma esposa tutsi; 

- Ter uma amante tutsi; 

- Ter uma secretária ou dependentes tutsis. 

2. Todos os hutus devem saber que nossas filhas hutus são as mais dignas e 

mais conscientes de seu papel como mulher, esposa e mãe. Não são as mais belas, 

boas secretárias e mais sinceras? 

3. Mulheres hutus, por favor, assistam e ordenem a seus maridos, irmãos e 

filhos que estejam em alerta. 

                                                 
11 Hassan Ngeze foi jornalista, fundador e editor-chefe da revista Kangura, além de ser membro fundador do 

partido Coalizão para a Defesa da República, o CDR (VELASCO, Liziane Bainy. Âmbito Jurídico).  
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4. Todos os hutus devem saber que os tutsis são desonestos nos negócio. Seu 

único objetivo é a superioridade étnica. Portanto, todo hutu que faça o seguinte é 

um traidor: 

- Quem fizer aliança com os tutsis nos negócio; 

- Quem investir seu dinheiro ou o dinheiro do Estado em uma empresa tutsi; 

- Quem emprestar dinheiro ou alugar a um tutsi; 

- Quem prestar favores comerciais aos tutsis (concessão da licença de importação, 

empréstimos bancários, ofertas públicas...). 

5. Os postos de estratégia política, administrativa, econômica, militar e de 

segurança devem ser reservados aos hutus. 

6. O setor educativo (alunos, estudantes e professores) deve ser de maioria 

hutu. 

7. As Forças Armadas de Ruanda devem ser exclusivamente hutus. A 

experiência da guerra de 1990 nos ensina esta lição. Nenhum militar deve se casar 

com uma mulher tutsi. 

8. Os hutus têm de parar de ter piedade dos tutsis. 

9. Os hutus, onde quer que estejam, devem estar unidos, interdependentes e 

devem se preocupar com a sorte de seus irmãos hutus. 

- Os hutus, dentro e fora de Ruanda, devem buscar constantemente amigos e 

aliados para a causa hutu, começando por seus irmãos Bantos. 

- Têm que se opor constantemente à propaganda tutsi. Os hutus devem se 

fortalecer e estar atentos ao seu inimigo comum tutsi. 

10. A revolução sócia em 1959, o referendo de 1961, a ideologia dos hutus, devem 

ser ensinados a todos os hutus e em todos os níveis. Todo hutu deve difundir 

amplamente esta mensagem. Todo hutu que persegue seu irmão hutu é um traidor; 

tenha seu irmão lido, difundido e ensinado esta ideologia. 

                                      

A FPR continuou suas investidas contra o regime, porém, graças à ajuda da França, do 

Egito e da África do Sul, todas foram repelidas. Com isso, o governo criou uma nova forma 

de combater os rebeldes: a formação de milícias, intituladas Interahamwe (aqueles que lutam 

juntos).  As milícias, motivadas pelas informações transmitidas pelos rádios e jornais, que 

eram manipuladas pela elite hutu, assassinaram tutsis em algumas cidades. Segundo 

MENDONÇA (2013, p.312), a população passou a ser vista como uma arma: 

 

A mobilização popular continuava, e o povo de Ruanda passou a ser considerado 

como arma pelos líderes, isto é, todos os hutus teriam de matar todos os tutsis. Era 

claramente uma estratégia de controle completo do Estado por parte de uma 

oligarquia, que mobilizava a população em seu favor com base numa pretensa 

identidade étnica, consubstanciada naquilo que ficou conhecido como “Poder Hutu”. 

 

Com o aumento do número de mortes, a comunidade internacional forçou o governo e a 

FPR a assinarem os Acordos de Arusha, segundo os quais garantiam o retorno dos refugiados, 

a integração das forças rebeldes ao exército ruandês e o estabelecimento de um governo de 

transição composto por representantes de todos os partidos. Habyarimana ficaria apenas com 

um poder formal até as eleições e seria criada uma força de paz, a UNAMIR, para fiscalizar o 

cumprimento dos acordos. 

Contudo, por meio da Rádio Mille Collines (RMLC), lideranças do Poder Hutu 

passaram a acusar Habyarimana de traição, que respondeu com ataque a oposição. Neste 
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interim, aviões franceses descarregavam em Kigale facões produzidos na China, que eram 

dados aos membros da população hutu simpatizantes aos ideais do Poder Hutu. 

Perante essa crescente instabilidade, o general canadense Roméo Alain Dallaire, 

comandante da UNAMIR, avisa ao general Maurice Baril, Assessor Militar da Secretaria 

Geral da ONU, sobre iminente perigo de uma guerra civil. Em resposta, a ONU ordena que 

Dallaire não interviesse e que apenas informasse as embaixadas da França, da Bélgica e dos 

Estados Unidos e ao governo ruandês o que havia descoberto. 

Como nada foi realizado para tentar impedir, as ações de mobilização da população 

continuaram, com os rádios e jornais prosseguindo na disseminação de mensagens de ódio e 

ameaças aos tutsis. Iniciando os preparativos para o genocídio. Com o terreno preparado pelos 

líderes da oposição, contando com a adesão em massa da população hutu, só era necessário 

um pretexto para desencadear o massacre. Esse pretexto veio em 6 de abril de 1994, quando o 

avião que levava Habyarimana juntamente com o presidente hutu do Burindi, Cyprien 

Ntaryamira, foi derrubado perto do aeroporto de Kigali, matando todos os ocupantes. No 

mesmo instante, a RTLM acusou a FPR e a UNAMIR do ataque. Naquele momento, 

iniciaram-se a caça e o extermínio dos tutsis. 

 

3.3 100 dias de ódio 

 

Com a morte do presidente Habyarimana, os hutus conseguiram a justificativa que tanto 

queriam para iniciar seus ataques. As primeiras ações foram realizadas por militares hutus 

com armas de fogo, porém, com o passar do tempo, as lideranças extremistas começaram a 

mobilizar civis com facões e foices que se transformaram em instrumentos para matar. Esse 

fato fez com que o massacre tomasse um rumo extremamente sangrento, pois o método 

utilizado gerou assassinatos ainda mais brutais, com centenas de milhares de pessoas sendo 

mortas com golpes de facões e foices. 
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Figura 3 

         Fonte: Stop 

As rádios e revistas espalharam inúmeras mensagens de ódio, incitando as pessoas a 

exterminarem as “baratas”, como eram chamados os tutsis, e os hutus moderados que eram 

considerados traidores. Com isso, rapidamente a matança se espalhou. Uma das características 

mais tristes do massacre foi o fato de que os assassinos e as vítimas, em muitos casos, eram 

vizinhos, amigos de escola, frequentadores da mesma igreja, como descrito por Teresa 

Nogueira Pinto (apud MENDONÇA, 2013, p.314): 

Foi um período em que professores mataram alunos, médicos mataram pacientes, 

padres mataram fiéis, irmãos mataram irmãos. As atividades do quotidiano ficaram 

suspensas e o país transformou-se num gigantesco campo de morte a céu aberto, 

num cenário em que a morte violenta, as pilhagens e violações se tornaram 

absolutamente banais, como se de uma extensão do campo de batalha se tratasse. 

  

Com o país voltado praticamente apenas para o massacre, o dia a dia dos hutus 

responsáveis pelas atrocidades se resumia a reuniões no início de cada dia para o consumo de 

álcool e uso de drogas para, em seguida, iniciarem as perseguições e mortes brutais. As 

pessoas deixaram de trabalhar porque para eles “matar era menos cansativo do que plantar” 

(NOLLI e ARMADA, 2013, p.703). A Interahamwe realizava bloqueio de estradas, usava as 

carteiras de identidade étnica e utilizava os dados do governo para obter informações sobre os 

endereços de todos os tutsis do país. Deste modo era fácil localizar e eliminar suas vítimas, 

pois bastava apenas bater de porta em porta. Quando encontrava uma casa vazia ela era 

inteiramente destruída (NOLLI e ARMADA, 2013, p.703). 

A violência não se limitava apenas as mortes brutais, outro triste fato foi o estupro em 

massa e a mutilação de milhares de mulheres e garotas, sendo algumas mantidas como 

escravas sexuais. As principais consequências disso foram o aumento do índice de 
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contaminação pelo vírus da AIDS e de crianças que, além de já nascerem com a doença, 

também não tinham pais. Outro problema observado foram os milhões de refugiados que, no 

intuito de fugirem do massacre, buscaram abrigo e segurança nos países vizinhos. 

Figura 4 

Fonte: UOL Notícias 

 

Com centenas de pessoas sendo assassinadas a cada hora, os corpos começaram a se 

acumular nas ruas. O número de mortes era tão grande, que não conseguiam enterrar todos os 

corpos, assim, estes eram jogados dentro de valas, escolas e inclusive em igrejas. 

Em meio a tanta violência e crueldade, as tropas da ONU, que se encontravam no país 

desde o final de 1993, nada fizeram. Apesar de todos os alertas do General Dellaire, de seus 

pedidos para o envio de mais tropas e da solicitação para impedir os ataques das milícias, a 

resposta recebida foi para que se mantivesse afastado. Além disso, no dia 21 de abril de 1994, 

o Conselho de Segurança decidiu por reduzir o contingente em 90%, permanecendo apenas 

270 homens na missão. 

O principal motivo para isso ocorrer foi o descaso dos Estados Unidos com a situação, 

traumatizados com o que havia ocorrido na missão humanitária da ONU na Somália meses 

antes, como explica NOLLI e ARMADA (2013,p.702): 

 

O Conselho de Segurança da ONU e o então presidente dos Estados Unidos da 

América, Bill Clinton, deram por explicação que não enviariam mais tropas em 

virtude de um acontecimento de três meses antes na Somália, onde dezoito soldados 

americanos foram mortos. “Não queremos outro Mogadíscio, por isso, mantenha-se 

firme”, frase dita a Dallaire determinando que ele continuasse mantendo o peace 

keeping, ou seja, que mantivesse a paz sem a interferência de armas. 
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Após o genocídio, relatórios12 realizados pelos órgãos da própria ONU apontaram que a 

falta de comprometimento e interesse dos estados-membros foi responsável pelo fracasso da 

missão e pelo massacre ter atingido tamanha proporção: 

 

Poder-se-ia ter avançado muito com uma política preventiva mais ativa, encarregada 

de identificar os riscos de conflito ou tensão (...) O fracasso da ONU em prevenir e, 

posteriormente, deter o genocídio em Ruanda foi um fracasso do sistema das Nações 

Unidas em seu conjunto. O fracasso fundamental foi a falta de recursos e de 

compromisso político dedicado aos acontecimentos de Ruanda e à presença das 

Nações Unidas no país. Houve uma falta reiterada de vontade política da parte dos 

Estados-membros para atuar (...). Finalmente, e apesar de a UNAMIR ter padecido 

de uma carência crônica de recursos e prioridade política, é preciso dizer que foram 

praticados erros graves com os recursos à disposição da ONU. 

 

A ONU e a comunidade internacional falharam com a população de Ruanda. Paul 

Rusesabagina13, um tutsi gerente de hotel que virou herói após salvar mais de 1200 pessoas, 

declarou em entrevista para a revista “Aventuras na História” que (PACHECO e PEZENDE): 

 

O pior erro que a ONU cometeu foi nos manter confiantes de que eles estavam lá, 

que iriam nos ajudar e que impediriam os assassinatos em massa. Por conta disso, 

muitas pessoas que saíram do país com medo do massacre acabaram voltando. Mas, 

quando 10 soldados belgas foram mortos no primeiro dia do genocídio, retiraram as 

tropas de paz de lá. Com isso, milhares de pessoas que se amontoaram em igrejas e 

escolas sob a proteção da ONU foram abandonadas à própria sorte. Aliás, nesses 

casos, a ONU até facilitou o trabalho dos assassinos, concentrando milhares de 

vítimas no mesmo local. 

 

Em julho de 1994, uma expedição francesa foi para Ruanda com autorização do 

Conselho de Segurança, conhecida como Opération Turquoise. Porém, o principal objetivo da 

missão era acalmar a opinião pública francesa, que acusava o governo de participar da 

preparação e da execução do genocídio. Foi somente em julho daquele ano que os conflitos 

finalmente chegaram ao fim em Ruanda. Os tutsis da FPR, liderados por Paul Kagame14 e 

com o apoio do exército de Uganda, conseguiram tomar Butare e Kigale, a capital do país. Os 

rebeldes, que estavam exilados em Uganda, pouco a pouco avançaram para dentro do 

território ruandês e invadiram a capital. Conseguiram, assim, reassumir o controle do país, 

colocando um fim ao terrível episódio de genocídio. 

 

 

 

                                                 
12 UNITED NATIONS. Report of the independent inquiry into the actions of the United Nations during the 1994 

genocide in Rwanda apud MENDONÇA, p.324-326. 
13 Paul Rusesabagina se tornou mundialmente conhecido após sua história ser retratada no filme Hotel Ruanda, 

de 2004 (BRAGA, Élcio. O Globo). 
14 Ex-guerrilheiro e líder da FPR, Paul Kagame é o atual presidemte de Ruanda (PILLING, David. Folha de S. 

Paulo). 
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3.4 As consequências 

 

Cessados os conflitos, alguns problemas surgiram de imediato. O país, que há anos 

vinha enfrentando crises econômicas e sociais, estava devastado. Uma grande parcela de sua 

população estava morta, outra estava sendo acusada e presa pelos assassinatos, além dos 

sobreviventes, que estavam aterrorizados. 

Ainda em 1994 a ONU instaurou em Arusha, na Tanzânia, o Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda (TPIR). Seu objetivo era julgar os principais responsáveis pelo 

genocídio. Contudo, até o final de 2011 apenas 86 pessoas foram levadas a julgamento no 

TPIR. Dessas, somente 59 foram condenadas, 10 absolvidas e 17 aguardavam apelação. 

Outros nove líderes do massacre estavam foragidos (NOLLI e ARMADA, 2013, p.705). 

Porém, o número de pessoas para serem julgadas pelos crimes que cometeram durante 

aqueles cem dias era muito maior. Nos meses seguintes milhares de hutus foram presos. Em 

1998 havia aproximadamente 130 mil presos acusados de participação no genocídio, porém 

menos de 1300 haviam sido julgados. Com isso surgiu uma imensa dificuldade em julgar 

tantos casos. Para resolver este problema, em 2001, o governo retomou um modelo de 

julgamento tribal comum da região, as gacacas15. Em oito anos de realização desses tribunais 

locais, mais de 2 milhões de pessoas foram ouvidas, resultando em mais de um milhão de 

prisões ou prestações de serviços comunitários. 

Os problemas, no entanto, não se resumiram apenas a Ruanda. O Zaire, atual República 

Democrática do Congo, sofre a mais de vinte anos com uma sangrenta guerra civil, que tem 

sua origem na fuga de cerca de 500 mil pessoas de Ruanda, que atravessaram a fronteira em 

direção ao Congo para não serem presos e julgados pelos seus crimes. Isso levou para o país 

os conflitos étnicos vistos em Ruanda entre tutsis e hutus, dando início a uma crise que 

perdura até os dias atuais. 

 Ruanda tenta se reconstruir e superar seu passado. O presidente Paul Kagame, que está 

no poder desde 2000, tenta criar uma mentalidade ruandesa. A identidade étnica foi abolida; a 

população presta um dia de trabalho comunitário por mês, segundo o governo, para incentivar 

a ideia de vida em comunidade; vários projetos, que têm como meta levar a reconciliação 

entre aqueles que participaram do genocídio e aqueles que foram vítimas, são mantidos por 

ONG, como a Associação Modesta e Inocente (AMI). Nas palavras de Jean-Baptisti 

Kanobayire, um dos sobreviventes do massacre que foi auxiliado pela AMI: “(...) pouco a 

                                                 
15 Nesse sistema os juízes eram pessoas eleitas pelo povo, normalmente sem conhecimento de Direito, que 

aprendiam a realizar um julgamento em que toda a comunidade local estava presente (SANCHEZ, Giovana. G1). 
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pouco, decidi que a vida continua. Nós nos aproximamos para que, juntos, pudéssemos 

trabalhar pelo progresso e harmonia". 

Atualmente, os últimos levantamentos mostram promissores índices de 

desenvolvimento: a pobreza foi reduzida de 59% em 2001 para 44,9% em 2011; o 

crescimento econômico se mantém na casa dos 8% ao ano; o PIB per capita saltou de US$ 

575, em 1995, para US$ 1,5 mil, em 2011; 71% da população é alfabetizada, e a taxa de 

matrícula no ensino primário de 95% (SANCHEZ, Giovana. G1). 

Esses números mostram a grande força e a vontade do povo ruandês de se reerguer. 

Apesar de terem um longo caminho pela frente, de ainda existirem inúmeros traumas a serem 

superados, o país mostra que está caminhando na direção certa. Segundo a internacionalista16 

brasileira Heliatrice Marques, que prestou trabalho voluntário em Ruanda no ano de 2012, em 

entrevista para Giovana Sanchez, do G1, "hoje, o país vive um considerável crescimento 

econômico, goza de certa estabilidade política e vê suas crianças sobreviventes do genocídio 

se tornando adultos capazes de tomar seu futuro em suas próprias mãos". 

No cenário internacional, o episódio em Ruanda teve repercussões na ONU. Após o 

término dos conflitos, com as imagens do ocorrido tendo se espalhado pelo mundo, ficou 

evidente que a organização havia falhado, com inúmeras críticas sendo feita pela mídia 

internacional. Com isso se iniciaram trabalhos com o intuito de mudar este paradigma.   

Durante a Assembleia Geral do Milênio, o Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, 

propôs que a comunidade internacional acabasse com as violações sistemáticas de direitos 

humanos, como as ocorridas na última década na Somália, em Ruanda e no Kosovo 

(ALEXANDRE, 2014, p.7). Como consequência, no ano seguinte aconteceu a Comissão 

Internacional sobre Intervenção e Soberania Estatal (ICISS), em 2001, que criou o conceito de 

Responsabilidade de Proteger (R2P), endossado pelos estados-membros na Assembleia Geral 

de 2005. 

Para estabelecer esse conceito foi preciso, inicialmente, rever o entendimento acerca da 

soberania dos Estados. Primeiramente, o sentido deste termo se restringia apenas a autonomia 

que o Estado tinha de tomar decisões dentro de seu próprio território, não podendo sofrer 

ingerências de outros países, sendo que todos os Estados são vistos como iguais. Com a 

Comissão de 2001, é acrescentada mais uma ideia ao conceito de Soberania: os Estados, além 

de terem autonomia total dentro de seu próprio território, passaram a ter, também, a 

Responsabilidade de Proteger seus cidadãos contra genocídios, crimes de guerra, crimes 

                                                 
16 O Internacionalismo é uma corrente política que advoga uma maior cooperação econômica e (ou) política 

entre nações em prol do benefício mútuo (Dicionário Informal). 
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contra a humanidade e limpezas étnicas (CUNHA, 2012, p.175). Assim, como nas palavras de 

Kofi Annan:  

 

(...) o conceito de soberania está sendo redefinido pelas forças da globalização e da 

cooperação internacional. ... os Estados são instrumentos a serviço de seus povos. 

Portanto, a soberania estatal inclui, além de direitos (nas relações internacionais), 

uma série de responsabilidades dos Estados em relação aos indivíduos.17  
  

No entanto, quando uma nação não é capaz de assegurar a proteção de seu povo, ou 

quando o próprio governo é o responsável pelas violações, cabe à comunidade internacional 

conceder assistência, ou tomar medidas para forçar que o governo proteja seu povo. Isso 

significa, até mesmo, decidir pelo caminho da força, através de intervenções humanitárias 

com o uso de forças militares. 

Este conceito ainda é muito recente e enfrenta a resistência de inúmeros países. Porém, 

já existem casos recentes do uso da R2P para justificar uma intervenção humanitária, a crise 

da Líbia e a crise da Costa do Marfim. 

 Em 2010, ocorreram intensos protestos contra a corrupção e contra os governos 

ditatoriais, com as manifestações rapidamente se alastrando por diversos países árabes. Esta 

crise, que ficou conhecida como “Primavera Árabe”, chegou à Líbia, que se dividiu entre as 

forças do governo e as forças rebeldes que tencionavam derrubar o ditador Muammar 

Khadafi. Em fevereiro de 2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU informou que o 

governo líbio estava cometendo atentados contra sua população, como bombardeios aéreos, 

assassinatos e aprisionamentos. No mesmo mês, o Conselho de Segurança aprovou a 

resolução nº 1970, que tentava, por meio de sanções comerciais, coagir o governo a proteger 

sua população.  

Como tais medidas não surtiram efeito, e diante do fato de que o governo líbio não 

estava cumprindo com o encargo de proteger sua população, essa responsabilidade passou 

para a comunidade internacional. Em 17 de março de 2011, o Conselho de Segurança aprovou 

a resolução nº 1973, que, pela primeira vez desde a criação da ONU, autorizava o uso da força 

para proteger os direitos humanos sem o consentimento do país envolvido, mostrando, assim, 

uma postura totalmente diferente daquela de Ruanda. 

Na Costa do Marfim ocorreu fato semelhante no tocante à atuação da ONU. Em 

novembro de 2010, o então presidente Laurent Gbagbo se recusou a deixar o cargo após ser 

derrotado nas eleições, dando início aos conflitos. Com as acusações de perseguir opositores, 

de massacrar mais de 800 pessoas num pequeno vilarejo do país e com mais de um milhão de 

                                                 
17 BÖHLKE, 2011, p.312 apud SOARES e LIMA, p.11. 
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refugiados fugindo para a Libéria, a ONU se colocou contra o governo e autorizou que a 

missão de paz, que já se encontrava no país desde 2003, atacasse instalações militares e a 

própria residência de Gbagbo (JUNIOR, Revista Época). 

Contudo, a atual situação da Síria mostra que esta mudança não está consolidada. O país 

vive uma guerra civil há mais de seis anos, com estimativas de cerca de 500 mil mortos, 7 

milhões de deslocados, mais de 5 milhões de refugiados e o uso repetido de armas químicas 

contra a população. Apesar dos números assustadores e dos evidentes massacres e das 

violações dos Direitos Humanos, a ONU continua sem agir no país, havendo apenas 

iniciativas individuais da Rússia e dos Estados Unidos, cada um apoiando um lado no conflito 

e defendendo seus próprios interesses. 

Isso ocorre porque para se aprovar uma intervenção da ONU é preciso que não haja 

nenhum voto contra dos cinco membros permanentes18 do Conselho de Segurança. Como no 

caso da Síria há opiniões contrárias entre Estados Unidos e Rússia, um sempre veta qualquer 

ação que acredite ser benéfica ao outro. As ações na Líbia e na Costa do Marfim foram 

possíveis devido ao fato de que ambos os países não dividiam a opinião das grandes 

potências. O que não ocorre na Síria, área de influência cobiçada por russos e estadunidenses. 

Dessa forma, demonstram que o maior interesse dos principais estados-membros da ONU não 

é com a proteção das pessoas e de seus direitos, mas sim com os interesses internos de cada 

país.   

 

 

 

 

                                                 
18 Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China (Nações Unidas no Brasil). 
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4 CONCLUSÃO 

 

 A criação do conceito de Responsabilidade de Proteger, juntamente com o novo 

entendimento dado a ideia de Soberania Estatal, são consequências diretas do que ocorreu em 

Ruanda. Após serem duramente criticadas, a ONU e a comunidade internacional 

empreenderam um grande esforço para mudarem seus conceitos e tornar possível a adoção de 

novos métodos de atuação nas intervenções humanitárias. 

As ações realizadas na Líbia e na Costa do Marfim foram exemplos e a comprovação da 

tentativa de se adotar uma nova postura, que passou a se basear na proteção dos Direitos 

Humanos para justificar o uso da força militar. Porém, essa mudança ainda não tem o poder 

de se fazer valer para todos, haja vista o que ocorre na Síria. 

A conclusão a que se chega é que o genocídio em Ruanda ocasionou uma mudança na 

ONU em relação aos seus conceitos e paradigmas no tocante a intervenções humanitárias. 

Contudo, a instituição tem suas ações limitadas pelas vontades e interesses particulares dos 

cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Assim, pode-se dizer que a mudança 

observada até o presente momento se restringe ao plano das teorias, não sendo observada com 

plenitude na prática. A consequência disso é que a vida de milhões de pessoas é abandonada a 

própria sorte devido ao desinteresse daqueles que poderiam e, principalmente, deveriam agir. 
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