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Ementa  
Nos últimos tempos o uso do conceito de “genocídio” tem se generalizado: boa parte dos 
massacres coletivos e carnificinas registrados na História vem sendo chamados de 
genocídio. Mas, o que diferencia um “genocídio”, efetivamente, de outros massacres 
coletivos, carnificinas e limpezas étnicas dos quais a história humana infelizmente está 
repleta?  
A tipificação jurídica do crime de genocídio surgiu após o fim da II Guerra Mundial com 
a assinatura do Tratado para Prevenção e Punição dos Genocídios em 1948 e teve 
sobretudo a ver com a revelação dos horrores encontrados nos campos de extermínio 
nazistas.  O Tratado, no entanto, é alvo de muitas críticas não só de juristas, mas 
principalmente de cientistas sociais e historiadores pelas limitações e ambiguidades das 
suas definições e pelas dificuldades relacionadas com a sua aplicação. Na verdade, só 
uma análise rigorosa dos eventos históricos e dos projetos políticos que inspiraram os 
acusados de genocídio pode nos ajudar a diferenciar crimes de genocídio de outros 
grandes massacres que ocorreram e continuam a ocorrer nos dias de hoje. 
 
 
Objetivos  
 
1. Analisar o contexto histórico em que a ONU aprova a Convenção para Prevenção e 
Punição de Genocídios em 1948 e recentemente a inclusão do crime de Genocídio no 
Estatuto de Roma em 2000, bem como um breve apanhado das dificuldades práticas em 
relação à aplicação dessa Convenção e do Estatuto de Roma. 
2. Analisar alguns dos casos mais emblemáticos de genocídios como o Holocausto, o 
Genocídio Armênio e o genocídio Hutu, para depois discutir os casos que foram ou são 
ainda objeto de controvérsia como o caso dos Hereros e Namos na Namíbia em 1906, o 
do Holodomor na Ucrânia, do Khmer Vermelho no Camboja e o da ditadura militar 
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argentina entre 1973-1984, discutindo ainda as recentes acusações de genocídio de 
rohingyas pelo governo de Mianmar ou contra a China em virtude da política de reclusão 
dos uigures, chegando por fim a examinar a acusação de tentativa de genocídio da 
população brasileira e dos seus povos indígenas durante a pandemia da Covid pelo 
governo de Jair Bolsonaro. 
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Entre outros muitos…. 
 
 


