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RESUMO 

O presente artigo traz uma análise sobre os acontecimentos envolvendo a 
comunidade LGBT de minoria de gênero na República da Chechênia e mostra como 
o Efeito Bumerangue age, nesta situação, por intermédio da pressão externa, na 
busca da solução deste problema que se prolonga por anos até o início de 2017. 
Como resultado observa-se a mudança de comportamento dos demais Estados em 
relação a políticas centralizadoras. 
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ABSTRACT 

This main paper is to analyze the events involving the LGBT gender minority 
community in the Republic of Chechnya and to present how the Boomerang Effect 
acts in this situation by external pressure to find a solution to this problem that lasts 
for years to the beginning of 2017. As a result it is observed States behavior change 
of other in relation to centralizing policies. 
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INTRODUÇÃO 

Frequentemente, na área das Relações Internacionais, estudam-se eventos 

que visam à solução de algum problema ocorrendo em algum Estado ou entre 

Estados. Mesmo sendo esses Estados soberanos, a cobrança pela deturpação de, 

por exemplo, direitos humanos, podem vir através de outros Estados, de 

organizações internacionais e de instituições não governamentais transnacionais. 

Em 2017 denunciou-se que na Federação Russa da Chechênia estavam ocorrendo 
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perseguições de gênero a mando do governo (Rede Russa LGBT, 2017). Relatou-se 

que os policiais perseguiam homens homossexuais e os aprisionavam em campos 

de concentração (BBC, 2017), onde eram torturados e alguns até mortos. Sendo 

assim, este artigo busca aplicar o método de análise de identificação do problema e 

observação dos fatos correlacionados do efeito bumerangue desenvolvido por 

Margaret Keck e Kathryn Sikkink (1999). O como se dá a ocorrência deste fato e em 

que tal evento foi lançado a conhecimento público (por instituições russas) e 

cobradas por nações como Alemanha, França e Reino Unido da Grã-Bretanha. 

Primeiramente faz-se uma contextualização histórica da Chechênia e sua 

relação com as causas de gênero homo afetivas para entender a motivação de um 

forte julgamento de agentes da comunidade internacional, ainda antes de se ter 

conhecimento do que vem acontecendo internamente no Estado. Posteriormente 

são levantados dados sobre Direitos Humanos da região localizada no norte do 

Cáucaso. Em outro tópico explica-se o Efeito Bumerangue e como ele é utilizado 

para fazer esta análise que, por fim, chega-se as considerações finais e os 

resultados obtidos. 

  

CONTEXTO HISTÓRICO DA CHECHÊNIA EM DIREITOS HUMANOS. 

A República da Chechênia ganhou destaque no cenário internacional com a 

sua auto independência da Rússia em 1991, com isso, o Kremlin passou, a partir de 

1994, a enviar tropas militares que teriam como meta conter o avanço dessa 

fragmentação. No entanto, em 1996, o exército russo sofreu um revés, sendo 

derrotado e fortalecendo ainda mais o desejo de independência política da região 

que passou a tentar expandir suas fronteiras em direção a Federação do Daguestão, 

fato ocorrido em 1999 que ficou conhecido como a Segunda Guerra da Chechênia 

(BBC, 2002).  
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Figura 1: mapa da região do Cáucaso Russo. 

 

Fonte: PENA, Rodolfo F. Alves. Rússia: grupos separatistas no Cáucaso. 

 

Entre os motivos que levaram à ocorrência das Guerras Russo-chechenas, 

está, em primeiro plano, a questão religiosa: a Chechênia é majoritariamente 

muçulmana, enquanto a Rússia é Ortodoxa (DW, 2017). Tratando-se de uma cultura 

islâmica, tendo, por sua vez, base no Corão, a homo afetividade é proibida e 

atualmente coibida pela força estatal e social. Desde sua “fundação” como 

República, os líderes eleitos pelos seus cidadãos declaram que no país não há 

homossexuais (Alkhanov, 2003; Kadyrov, 2007). Destaca-se também, que ao longo 

dos anos, houve denúncias de que familiares matavam ou renunciavam seu grau de 

parentesco com pessoas que se declaravam gays, pois, para essa sociedade, ter 

um membro homossexual na família seria uma “vergonha” pública (BBC, 2017). O 

histórico do Estado, portanto, sempre foi autoritário em Direitos Humanos e, 

especialmente no caso das minorias de gênero.  

A questão de diferenças defendidas pelos chechenos em relação à Rússia 

transparece através de levantamentos da sociedade russa feitos pela CIA e 

divulgados pelo The World Factbook 2017. O grupo étnico de origem da Chechênia 

representa 1% dentre todos da Rússia (com dados populacionais de 2010, isso 

equivale a aproximadamente 1.428 milhões de pessoas), 1% da população russa 

fala a língua chechena e, dados de 2006, entre 10 – 15% da população russa adota 

a religião muçulmana (The World Factbook 2017. No entanto, dados levantados pelo 

Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas (MINIONU, 2013), afirma 
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que o contingente de muçulmanos no país, em 2013, alcançou a porcentagem de 

41%. 

Gráfico 1: representação das religiões na Rússia. 

 

Fonte: Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, MINIONU, 2013. 

 

Porém, é evidente que na questão dos Direitos Humanos a Federação da 

Rússia mantém certa unanimidade em relação a sua violação. Segundo o Human 

Rights Watch (2017), no Norte do Cáucaso foram registrados confrontos, no já 

mencionado Daguestão, entre agências do governo daguestanês e grupos islâmicos 

que teriam ligações com o autoproclamado Estado Islâmico. Mais especificamente 

na região estudada, a Chechênia, a polícia é acusada de fazer uso da força em 

familiares de insurgentes, além de também serem os responsáveis por ataques a 

jornalistas críticos do governo de Ramzan Kadyrov e a defensores dos Direitos 

Humanos (Human Rights Watch, 2016). Essa situação é possivelmente dada pela 

natureza centralizadora e de valores morais na estrutura estatal que colabora com 

as violações. Contudo, ocorre um movimento transnacional internacional que 

questiona essa postura.  

CONCEITUANDO O EFEITO BUMERANGUE 

Para compreender o caso diante da mobilização usa-se o efeito bumerangue 

(KECK, SIKKINK), nome designado à prática recorrente no cenário internacional. 

Segundo essa ideia, o efeito acontece quando um governo não faz vista em um 
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problema social que ocorre dentro de suas fronteiras. Com isso, esse problema é 

levado a uma rede transnacional para fazer pressão externa na solução desta causa 

(MÈRCHER, 2013). Em tradução livre de trecho do livro Transnational advocacy 

networks in international and regional politics (KECK, SIKKINK), entende-se que 

esse efeito surge com o problema de que “os governos são os primeiros 

garantidores dos direitos, mas também os primeiros a violá-los” (Ibidem, p. 93). A 

divulgação do problema, segundo Keck e Sikkink, é feita por meio das “redes de 

advocacia” (advocacy networks), que são organizações responsáveis por promover 

uma causa e implorar a outros que também defendam a mesma proposição (Ibidem, 

p. 91). Dentre estes advogados estão, principalmente, as organizações não 

governamentais (ONG’s). 

 

PERSEGUIÇÃO A COMUNIDADE LGBT NA CHECHÊNIA 

No mês de abril do ano de 2017, tornou-se pública a notícia através do jornal 

russo Novaya Gazeta, conhecido por fazer denúncias investigativas, que a polícia 

chechena estaria, a mando do governo, aprisionando e torturando homossexuais em 

campos de concentração (BBC, 2017), após a veiculação da notícia, grupos ativistas 

de Direitos Humanos da Rússia ratificaram a informação. Segundo essas fontes, a 

polícia estaria detendo civis de forma suspeita por causa da orientação sexual, 

sendo esse um problema regional, já que países vizinhos também são intolerantes a 

questões de gênero, inclusive a Rússia.  

Posteriormente à denúncia dos autos, organizações internacionais como a 

ONU, também alegaram essa perseguição, afirmando inclusive a ocorrência de 

torturas. Segundo o noticiário russo denunciante, a polícia detinha essas pessoas 

em suas residências e levavam-nas para locais desconhecidos onde possivelmente 

aconteciam essas torturas, sendo, após alguns dias, devolvidas à sociedade civil. 

Segundo o jornal alemão Deutsche Welle, pelo menos cem pessoas foram 

aprisionadas e três morreram.   

Desde o início das acusações o governo da Chechênia negou esses 

apontamentos, alegando primeiramente, com um discurso homofóbico, a 

inexistência deste grupo de pessoas em seu território. Posteriormente, já em contato 

com Moscou, o discurso se tornou mais diplomático e garantidor de investigações 
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para apuração, possivelmente sobre mediação regional e para não trazer mais 

visibilidade da causa para todos da região. 

Imediatamente depois das alegações, não só as organizações internacionais 

e infranacionais (muitas em presença transnacional) deram início ao processo de 

pressão externa, mas também países importantes e influentes sobre a anarquia 

internacional. Em encontro bilateral entre a chanceler alemã Angela Merkel e o 

presidente da Rússia Vladimir Putin (Sóchi - Rússia, 2017), o país germânico cobrou 

explicações e ações do Kremlin. O segundo país a manifestar indignação pública 

com a questão foi a França, na figura do presidente Emmanuel Macron, que assim 

como Merkel, cobrou medidas do governo russo. Por fim, a primeira-ministra do 

Reino Unido, Theresa May, manifestou apoio aos homossexuais que residem na 

Chechênia. Dessa forma, ONGs, organizações governamentais e até mesmo chefes 

de Estado, utilizam-se do efeito bumerangue na forma de advogados e denunciantes 

para mobilizar uma pressão externa para fazer vista aos problemas enfrentados pela 

comunidade em minoria tendo como findo a solução dessa violação dos Direitos 

Humanos da Carta da ONU e da interpretação dos Estados e agentes de origens 

externas à região. 

Entretanto, a solução para esse conflito social não parece estar próximo, já 

que as autoridades chechenas alegam que as notícias produzidas são falsas. 

Percebe-se, com isso, que além do não enfrentamento das acusações, a questão é 

mais séria, pois entende-se que ela faz parte de uma cultura enraizada na sociedade 

não só do Norte do Cáucaso, mas também de todo o país da Rússia. Nesse caso o 

efeito bumerangue aponta para uma pressão cada vez maior. Quanto mais 

resistência da Chechênia, maior a resistência interna e transnacional e maior 

pressão internacional sobre a região; como já se iniciou. Por isso, como resultado da 

presente análise é possível identificar a dinâmica do efeito bumerangue já em 

andamento - o que agrega agentes diversos e de interesses diversos – desde 

França e Alemanha pelos Direitos Humanos como a Rússia pela visibilidade 

regional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O efeito bumerangue já foi aplicado nas relações internacionais para explicar 

desafios a partir da cobrança sobre os direitos sociais, como é o caso do Apartheid 

na África do Sul (KECK, SIKKINK). Sendo uma prática de pressão externa, o 

governo pressionado sente-se na responsabilidade de encontrar uma solução, seja 

pela real crença de que deva existir uma solução eficiente, ou apenas por um efeito 

placebo com o objetivo de ser bem visto no cenário internacional. Essa pressão 

externa ocorre por meios transnacionais entre agentes sociais que acionam outros 

agentes governamentais e seus regimes/organizações internacionais. 

Em decorrência das denúncias sobre as ações da polícia da Chechênia com a 

comunidade LGBT, motivado pelo histórico da região russa e da religião adotada, o 

efeito bumerangue entrou novamente em atuação em 2017. A cobrança de 

organizações (Rede Russa LGBT), instituições e Estados objetivam acabar com as 

práticas que violam os Direitos Humanos. Cabe, desde então, a estrutura 

internacional supervisionar não só a continuidade dessa violação, como também 

exigir, de forma cada vez mais rigorosa, a solução. 

Os processos transnacionais hoje reforçam os recursos de poder de agentes 

sociais junto às relações internacionais; o que altera o comportamento dos Estados 

por meio de pressões conjuntas de diversos agentes, como organizações 

internacionais e de outros governos. Com isso, acredita-se que o rigor sobre o 

cumprimento dos Direitos Humanos alcance, com o efeito bumerangue, um campo 

mais abrangente. Primeiramente em relação às questões de gênero e a atuação dos 

agentes sociais e, posteriormente, as políticas centralizadoras dos países da região. 
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