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GUERRA NA SÍRIA: A SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUPRO DE MULHERES E A 

OBJETIFICAÇÃO DO CORPO FEMININO COMO ARMA DE GUERRA. 

 

 

Resumo 

 

A Teoria Feminista de Relações Internacionais percebe a guerra como algo que é moldado 

cultural e socialmente  por questões que envolvem o gênero e as questões patriarcais 

arraigadas na existência da sociedade, principalmente, no que se relaciona aos crimes de 

guerra contra crianças e mulheres, sendo eles, estupro, sequestro e venda de mulheres e 

crianças para fins de exploração. (SYLVESTER, 2005). Desta forma, à luz da teoria 

feminista, buscar-se-á neste artigo analisar quais são as consequências da guerra da Síria para 

mulheres e crianças e de que maneira as mulheres sírias estão sendo usadas como meio para 

conseguir informações. Fará parte da discussão do trabalho as questões da construção social e 

política das relações de gênero, quem as (re)produz e como elas são sustentadas pela 

sociedade síria, buscando entender de que forma o não lugar ocupado pelas mulheres se 

associa a um imaginário de político de gênero social e historicamente construído: sendo o 

masculino o símbolo da virilidade; e o feminino o símbolo da fragilidade. (TICKNER, 1992).  

 

Palavras-Chave: violência sexual, estupro na guerra, mulheres sírias, feminismo, relações 

internacionais. 

 

Abstract  

 

The Feminist Theory of International Relations perceives war as something that is shaped 

culturally and socially by issues that involve gender and patriarchal issues rooted in the 

existence of society, especially as it relates to war crimes against children and women.  Rape, 

abduction and sale of women and children for exploitation purposes. (SYLVESTER, 2005). 

Thus, under the lens of feminist theory, this article will look at what the consequences of the 

Syrian war on women and children are, and how Syrian women are being used as a means of 

obtaining information. It will be part of the discussion of the work the questions of social and 

political construction of gender relations, who (re) produces them and how they are sustained 

by Syrian society, trying to understand how the non-place occupied by women is associated 

with an imaginary of Political gender of social and historically constructed gender: the 
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masculine being the symbol of virility; And the feminine the symbol of fragility. (TICKNER, 

1992) 

 

Keywords: sexual violence, rape in war, Syrian women, feminism, international relations. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo entender a objetificação do corpo da mulher na 

guerra e como exemplo mais atual far-se-á um estudo sobre o caso da mulher síria, que se 

encontra em um território de conflito desde o ano de 2011. Para tanto, buscar-se-á 

compreender a influência do patriarcado nas instituições e leis sírias e como esse reverbera 

nos costumes e ações praticadas tanto pelo governo, quanto pelos rebeldes sírios. 

A guerra na síria que prolonga-se há 6 anos trouxe muitos danos para o Estado, 

contudo, esses danos refletem na população em uma forma de caos espalhando o medo, a 

insegurança e as incertezas dentro do território sírio. E como consequência desse conflito a 

mulher síria e as minorias vêm sendo secundarizadas pelo governo sírio e pela sociedade 

internacional, que fecham os olhos para os crimes de violência sexual contra mulheres, 

crianças e LGBT. A fragilidade sobre a qual as crenças dessas minorias são construídas e a 

falta de defesa dentro do Estado para os seus direitos torna a luta da mulher síria para o 

reconhecimento de seus direitos ainda muito complicada. 

Para o estudo de caso utilizar-se-á a teoria feminista de relações internacionais, que 

ajudará a compreender de que maneira a secundarização da mulher em nível privado contribui 

para sua secundarização em todos os outros níveis de poder. Ter a consciência dessa 

secundarização da mulher síria torna-se importante para o desenvolvimento deste artigo, pois 

é a partir desse entendimento se poderá se perceber o porquê de a sistematização do estupro 

como arma de guerra não tem ganhado importante espaço nos debates e nos veículos de 

comunicação internacionais. O espaço da mulher síria sempre foi limitado ao nível privado e 

essa prática se repete mesmo em períodos do guerra. 

 

2. MULHER, SEGURANÇA E POLÍTICA INTERNACIONAL 

 

Entender o papel da mulher na guerra corresponde, antes de qualquer coisa, 

compreender suas necessidades e suas inseguranças diante de um conflito armado, e para 

todas essas necessidades importa-se compreender as configurações de poder em um mundo 
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pós-guerra fria. Keneth Waltz, grande expoente do período pós II Grande Guerra, buscou, 

entre os objetivos de sua tese Man, the State and the State System in Theories of the Case of 

War defendida no ano de 1954, analisar a guerra sob a perspectiva de que para alcançar a paz 

é necessário entender os porquês da guerra. 

Waltz (1959), a partir da publicação de um livro sobre sua tese intitulado The Man, 

The State and The War, pretendia compreender políticas que ajudassem a delimitar a 

construção da paz e para isso, partiu dos pressupostos de que para alcançar a paz seria 

necessário, antes de qualquer coisa, explicar as causas da guerra. Waltz (1959) então 

delimitou seus estudos em análise de cada nível através das imagens. O objetivo inicial era 

"ver" a política internacional a partir de um quadro mental que forneceria informações 

necessárias para criar um entendimento sobre as causas da guerra. 

A primeira imagem sugerida por Waltz (1959) seria a "natureza e o comportamento 

humano", esta conclui que a guerra é resultado do comportamento egoísta e autocentrado do 

homem e qualquer guerra que se siga, será apenas secundária  e subordinada à guerra 

principal. A segunda imagem examina a guerra através da organização interna dos Estados, 

em que Waltz (1959) faz uma crítica ao liberalismo e à suas premissas de que seria necessária 

uma reforma estatal para alcançar posteriormente a paz. A terceira imagem desrespeito à 

anarquia internacional e à ideia do Estado como um ator unitário que possui completude de 

vontade e propósitos próprios a seguir. 

Waltz (1959) considera a segurança como o núcleo fundamental das políticas estatais. 

Contudo, entre suas análises sobre o sistema internacional esquece-se de analisar o nível do 

indivíduo, as questões de gênero e desconsidera as relações entre essas duas variáveis e como 

essas se interrelacionam em períodos de conflito. Questões de segurança são pensadas e 

executadas por homens com o objetivos de solucionar problemas que não necessariamente 

estão relacionados aos problemas enfrentados por mulheres e crianças na guerra.  

As teorias feministas de relações internacionais surgem em um contexto de hegemonia 

masculina e este contexto faz perceber que mulheres e gênero são subvalorizadas na 

conjuntura mainstream da política internacional. A subvalorização da mulher e a crença de 

que o gênero é tratado de forma neutra contribui para que a mulher seja secundarizada em 

períodos de conflito, e isso coopera para que as políticas voltadas para a mulher nos períodos 

de guerra não sejam suficientes e eficazes para sua proteção e de seus progenitores. Tickner 

(1998) atenta para o fato de que, as percepções acerca da política internacional são 

genderizadas , contudo, esse genderizamento permanece oculto pela falsa percepção de uma 

neutralidade existente. 
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Para Tickner (1998) as perspectivas feministas de relações internacionais devem ser 

baseadas no entendimento de que o gênero e a opressão humana devem ser reconhecidos 

como categorias de análise de política internacional. O reconhecimento do gênero como uma 

variável analítica da política internacional contribuiria não apenas para o entendimento das 

desigualdades de gênero dentro das relações internacionais, mas também dentro do nível 

doméstico e nível privado e, posteriormente, como esse reflexo do nível privado influencia no 

nível internacional. Em suas obras Tickner dá ênfase à visão de que a mulher possui 

conhecimento, perspectivas e experiências que ajudam a dar suporte ao estudo das relações 

internacionais. (TICNER apud NARAIN, 2014). 

Na tentativa de desconstruir a associação masculina com a defesa do Estado, que é 

construída por fatores como demonstrações de patriotismo, e excluem as mulheres e 

homossexuais por estes não carregarem a virilidade masculina, Tickner busca redefinir o 

significado de segurança. Para tanto, Tickner busca a personalização da ideia de segurança, 

reconhecendo que mesmo que seres humanos sejam objetos da segurança, eles não estão 

presentes no discurso de segurança, logo, fica difícil a identificação de que indivíduo precisa 

ser protegido se não há uma identificação de quem precisa ser protegido. (TICKNER apud 

NARAIN, 2014). 

Tickner (1997) enfatiza seus estudos na disciplina de segurança internacional pois 

acredita que essa é uma das áreas mais importantes das relações internacionais, uma vez que, 

pode ser influenciada tanto por questões políticas, quanto por questões étnicas, sociais, 

culturais e religiosas. Em contraponto às escolas tradicionais que definem segurança como 

algo ligado a termos políticos e militares relacionados à proteção de fronteiras e integridade 

da soberania, a teoria feminista de relações internacionais, que tem a segurança da mulher 

como núcleo principal da teoria de segurança, enfatiza a diminuição das formas de violência - 

principalmente contra mulheres e crianças -, principalmente, as formas de violência física, 

estruturas, psicológica e ecológica. (TICKNER, 1997).  

A forma marginalizada com que as mulheres são tratadas no mainstream da segurança 

internacional, contribuiu para que as teóricas feministas desenvolvessem uma vertente teórica 

voltada para a segurança do indivíduo ou da comunidade a que pertencem, ao invés de uma 

segurança voltada para o estado e para o sistema internacional. Entende-se nas teorias 

feministas de relações internacionais que o Estado não deve tratar a segurança como um todo 

sem antes de tratar a segurança de seus indivíduos e grupos oprimidos. Para Sylvester (1994), 

segurança é um processo ardiloso e parcial e envolve força  e contenção, é mais do que um 

ideal em que as mulheres devem ser sujeitos de sua própria segurança, esta trata a segurança 



 6 

como um processo contínuo. (SYLVESTER apud TICNER 1997). 

Analisar a segurança internacional pelas lentes feministas exige a sensibilidade de 

compreender que as hierarquias sociais construídas no nível privado influenciam o nível 

internacional. E para discutir segurança é necessário expor essas diferenças hierárquicas 

existentes, compreender como se dá o processo de sua construção e como esse processo de 

construção e absorvido pela ordem internacional, tornando o sistema internacional um 

ambiente patriarcal. O primeiro processo sugerido por Tickner (1997) seria desnaturalizar e 

desmantelar o patriarcado. (TICKNER, 1997). 

Por esse motivo, a teoria de segurança internacional feminista surge em um contexto 

que trata as relações sociais como a centralidade das questões de segurança, principalmente, 

no que se refere às relações de gênero. Sendo assim, desigualdades estruturais, tornaram-se o 

foco principal das inseguranças do indivíduo, e por esse motivo, o estudo feminista foca no 

que acontece durante a guerra, ao invés do foco mainstream que tem por objeto o estudo das 

causas da guerra, partindo da análise de como o conflito influencia a vida do indivíduo. 

(TICKNER, 1997). 

 

2.1 A OBJETIFICAÇÃO DO CORPO FEMININO 

 

Simone Beauvoir (1949) publicou em seu livro, O Segundo Sexo, aquela que seria a 

frase mais reconhecida por feministas do movimento social e feministas de academia de todos 

os tempos: "Ninguém nasce mulher, torna-se mulher". Imediatamente machistas de todo o 

mundo, clérigos e mulheres oprimidas pelo patriarcado questionaram a veracidade desta 

informação, uma vez que, homens e mulheres nasciam biologicamente diferentes e a partir do 

nascimento já ficava explícito: tenho falo2 sou homem, não tenho sou mulher. Contudo, 

Beauvoir (1949) foi muito além da biologia corporal para descrever o que eram homens e 

mulheres, logo, definiu-os como uma construção social. 

"Ninguém nasce mulher, torna-se mulher", é muito mais do que do que nascer com um 

falo ou uma cona3, é fazer parte de um mundo em que mais do que biologicamente, homens e 

mulheres estão separados moral e socialmente. Primeiramente vem a distinção de cores, 

meninos usam azul, meninas usam rosa. E meninos não podem usar rosa só porque é cor de 

meninas, mas porque quando veste-se um tom socialmente destinados às meninas eles podem 

ter sua masculinidade questionada. Depois vêm as brincadeiras, bonecas: coisas de meninas; 
                                                

2 Órgão sexual reprodutor masculino. 
3 Órgão sexual feminino. 
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carrinhos, jogar bola, brincar de pique, subir em árvores: coisas de meninos. E quando vêm a 

adolescência, o destino da menina e do menino mais uma vez se desencontram. Ela casa, ele 

pode ganhar o mundo, ter o que quiser. Ser dono de si mesmo. 

Nesse mundo de separações em que homens e mulheres foram criados, é impossível 

não perceber a necessidade social de uma separação de gêneros, em países como a Grécia, a 

mulher era tratada como escrava, não apenas executando serviços manuais, mas como uma 

reprodutora, uma escrava sexual que não tinha outro direito que não fosse reproduzir e servir. 

Platão, entre seus muitos pensamentos, expressou: "Se a natureza não tivesse criado as 

mulheres e os escravos, teria dado ao tear a propriedade de fiar sozinho". É em como base 

nessa frase e em muitos outros pensamentos machistas que o "berço" da nossa civilização foi 

formado. O Apóstolo Paulo, em uma de suas cartas ao filho Timóteo, disse: "Que as mulheres 

aprendam no silêncio a sua sujeição...", o livro mais lido do mundo, a bíblia, ensina em uma 

carta de um de seus principais apóstolos, a misoginia, a subordinação e a inferioridade da 

mulher. 

O primeiro livro da bíblia demarca claramente a santidade do homem e o pecado da 

mulher. Eva, figura bestificada por muitas religiões cristãs, comeu o fruto proibido e não 

bastasse o deu a Adão para que ele pecasse junto a ela. A história bíblica da humanidade já se 

inicia com a pior traição de todos os tempos, a da mulher para com Deus. E essa traição 

resultou na expulsão do paraíso, na percepção da realidade como jamais vista antes, no 

trabalho. Ou seja, toda a dificuldade do mundo passou a ser atribuída à mulher, e todas as 

injustiças cometidas a partir de então contra elas, era justificada pela bíblia. 

Na mitologia grega, Medusa, que junto às suas irmãs formava o trio de irmãs 

Górgonas,  era reconhecida por sua beleza deslumbrante, que encantava a todos os homens. 

Certa vez, Poseidon, em uma visita à Atena se apaixonou por Medusa, seduziu-a e a estuprou. 

Ao saber o que havia acontecido, Atena imediatamente lançou transformou Medusa e suas 

irmãs em seres bestiais com cabelo de serpente e pele grossa, semelhante à pele de um réptil. 

(SJOBERG, 2012). 

O corpo da mulher vem sendo tratado como um objeto desde as histórias mais remotas 

da sociedade, Eva e Medusa são apenas alguns exemplos da culpabilização da mulher em 

relação ao que acontece em seu meio. Nos períodos de guerra essa realidade continua se 

sobrepondo à necessidade de proteção da mulher, a tentativa de culpabilizar mulheres bomba, 

mulheres vítimas de estupros coletivos por parte de soldados de guerra, e por parte de 

terroristas, sempre atrelando os fatos ocorridos a um excesso de sexualização do corpo 

feminino.  
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Laura Sjoberg (2012), narra em seu texto a necessidade que a mídia tem de relacionar 

atitudes femininas em períodos de guerra e conflitos com a erotomania4. A autora explica que 

atitudes tomadas por mulheres bombas, ainda que estas sejam em quantidade bem inferiores 

aos homens, ganham proporções inescrupulosas na mídia que ridiculariza-as a ponto de 

relacionar a explosão de uma bomba ao excesso de sexualização e necessidade de agradar o 

companheiro. Durante a apresentação dos casos de mulheres-bomba na mídia, o enfoque 

principal é dado à sua vida sexual, a quantos parceiros sexuais ela manteve durante à vida e a 

quais eram as necessidades sexuais que ela demonstrava ter. É importante ressaltar ainda que, 

a mídia dá enfoque também à falta de filhos da mulher-bomba, como se isso fosse um 

balizador de suas ações, e quando elas têm filhos, são julgadas pelo abandono. 

Percebe-se que, diferentemente das atitudes masculinas em períodos de guerra e 

conflito, as atitudes femininas são sempre descritas pela passionalidade, erotização e 

sexualização. Sjoberg (2012) explica que, o homem extremista ganha status de corajoso 

quando se submete à acionar uma bomba no corpo para matar milhares de pessoas, a mulher 

ganha o status de louca, passional e por muitas vezes prostituta. Uma pequena quantidade de 

mulheres cometem crimes de guerra, contudo, o enfoque que a mídia direciona a esses casos 

faz com que elas se tornem ainda mais percebidas do que os homens bomba. 

Contudo, é importante que fique claro que mesmo que os crimes de guerra cometidos 

por mulheres tenham um enfoque estarrecedor na mídia, os crimes cometidos contra as 

mulheres não possuem esse mesmo espaço. Em períodos de conflito e guerra, mulheres e 

crianças são estupradas sistematicamente como arma de guerra, são sequestradas e vendidas 

em mercados negros para ajudar a manter financeiramente o grupo inserido no conflito e são 

mantidas como escravas sexuais para satisfazer as necessidades lascivas dos membros do 

grupo. (SJOBERG, 2012). 

A sistematização da violência sexual em conflitos armados tornou-se algo comum. 

Estima-se que no conflito entre a Bósnia e a Herzegovina entre 13.000 e 50.000 mulheres 

foram violentadas. No genocídio de Ruanda, a estimativa sobe para 250.000 a 500.000 

mulheres vítimas de violência sexual. E em Serra Leoa a estimativa é de que 250.000 

mulheres tenham sido estupradas no período do conflito. Em todos esses casos pode-se 

perceber um padrão de comportamento tanto dos militares, quanto dos grupos insurgentes que 

foi o uso de gangues de estupro, estupro público e o uso estupro como um espetáculo. É 

importante ressaltar que, ainda que as vítimas dos estupros, no caso dos conflitos citados, 

                                                
4 Erotomania: Demonstração exagerada de sentimentos amorosos; atração excessiva por contatos sexuais. 
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sejam majoritariamente mulheres, homens e crianças também são vítimas dessa prática. 

(GERECKE, 2010). 

Megan Gerecke (2010) explica que, existem várias teorias que buscam explicar a 

sistematização do uso estupro como arma de guerra, para tanto, essas teorias utilizam de dois 

pressupostos para se desenvolver. O primeiro pressuposto é a desigualdade de gênero e a 

identidade, o segundo pressuposto consiste no gênero e na etnia. Ambos pressupostos 

consideram que a causa do estupro em situações de conflito está diretamente relacionada às 

desigualdades de gênero que se perpetuam nas relações sociais e às normas de gênero 

distorcidas impostas pela sociedade em que está localizado o conflito. 

No primeiro pressuposto Gerecke (2010) elucida que o gênero não é uma categoria 

biológica mas uma categoria social, assim 

 
The idea of gender inequalitiesand indentities driving violence hinges on the concept 
that there are concree and ideational power divides between the genders, which can 
be used instrumentally against victims and their associated communities. 
(GERECKE, 2010, p. 141). 

 

 Para Gerecke (2010) em tempos de paz, o patriarcado fica mascarado por supostos 

ideais de igualdade de gênero, contudo, em momentos de conflito a masculinidade 

militarizada contribui para a criação de polos que separam homens e mulheres. Esses polos 

deixam enfatizados a existência do patriarcado e exacerbam os abusos de poder e isso 

contribue para que homens pratiquem punições sexistas e misóginas contra mulheres, 

crianças, homossexuais e quaisquer outros grupos vulneráveis.  Assim, a violência sexual 

tornou-se uma forma de exercício de poder dentro de sociedades em que predominam as 

relações hierárquicas de gênero. (GERECK, 2010). 

Para Gereck (2010) desigualdades de gênero podem ser mensuradas através das 

múltiplas esferas, destacando política, economia, saúde, educação e desigualdades legais entre 

os sexos. Em um Estado como a Síria por exemplo as desigualdades seriam mensuradas 

através de resultados, ao invés de, por exemplo, oportunidades e capacidades. Os resultados 

seriam encontrados por exemplo a partir de indicadores de voto feminino, participação no 

parlamento, ano que foi autorizado o voto feminino e ano de ratificação de tratados em defesa 

da integridade da mulher. 

No segundo pressuposto, gênero e etnia, Gereck (2010) explica que a violência sexual  

durante conflitos étnicos intersecciona-se com a identidade étnica e contribui para generalizar 

a violência sexual. Segundo Gereck (2010) normas de gênero muito rigorosas e desigualdades 
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sociais de gênero muito evidentes contribuem para o uso instrumental da violência sexual por 

grupos étnicos. Normas misóginas que reduzem o direito da mulher sobre o próprio corpo, 

como leis de capacidade reprodutiva e castidade contribuem para criar uma estrutura em que a 

violência sexual torna-se racional e estrategicamente eficientes. A violência sexual inter-

étnica tornou-se uma maneira de extrema expressão de poder nos conflitos étnicos, uma vez 

que, um ataque à uma mulher, significa uma humilhação para o homem e evidencia a 

incapacidade do homem de proteger seus dependentes. (GERECK, 2010). 

Desta forma, usar-se-á os pressupostos citados acima para compreender a 

sistematização do estupro no conflito sírio e entender de que maneira o corpo da mulher vem 

sendo objetificado nesse tipo de conflito e transformado em arma de guerra. A próxima seção 

explicará brevemente o conflito na síria e, posteriormente, far-se-á um estudo de caso a partir 

dos pressupostos anteriores. 

 

3 GUERRA NA SÍRIA 

 

Em março de 2011, iniciou-se a primavera árabe que consistia na luta de cidadãos de 

alguns países árabes, entre eles a Síria, para conquistar a independência de governos 

ditatoriais. O presidente Bashar Al-Assad recusou-se a renunciar, contudo, fruto de suas 

negociações, encerrou o estado de emergência que durou cerca de 48 anos, aprovou uma nova 

constituição e realizou eleições em que participaram vários partido. No entanto, a oposição 

achou as medidas ineficientes e continuou fazendo dura oposição ao governo de Assad. 

(FURTADO, RODER, AGUILAR, 2014). 

Diante da recusa da renúncia, novas grupos de oposição ao governo insurgiram e 

passaram a atuar de diferentes formas, o que fez com que a guerra civil tomasse grandes 

proporções impedindo as forças do Estado de controlá-las. As causas do conflito na Síria 

estão enraizadas em sua história, desde 1946 as disputas étnicas e religiosas pelo poder 

estiveram sempre em evidência nas batalhas travadas dentro da fronteira do país. Essas 

disputas eram financiadas pela colonização francesa que, dividiu o país em pequenas regiões e 

essas regiões eram dadas ao controles da minoria alauíta, do presidente Assad, em detrimento 

da maioria sunita, que representava 80% da população. Para além das questões de 

representação, o grupo alauíta que permanecia no poder reprimia seriamente a população, 

restringindo liberdades e utilizando de repressões violentas a qualquer pessoa que 

representasse um perigo para a segurança nacional. (FURTADO, RODER, AGUILAR, 2014). 

  Desde o início do conflito para a deposição de Assad em 2011, a Organização das 
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Nações Unidas vêm têm realizado esforços para a condenação do governo de Assad, contudo, 

as missões de observação foram aprovadas em 2012, quando o conflito já estava escalonado e 

a situação da Síria já era de guerra civil. (FURTADO, RODER, AGUILAR, 2014). Nas 

missões de observação que a ONU realizou o objetivo era implementar a proposta de 6 pontos 

do Enviado Especial Conjunto das Nações Unidas, que estabelecia: (1) a retirada de armas 

pesadas e tropas de centros populacionais; (2) o fim de toda forma de violência armada sob 

supervisão das Nações Unidas; (3) o acesso livre de assistência humanitária a todas as zonas 

afetadas pelo combate; (4) a libertação de pessoas detidas arbitrariamente; (5) a liberdade de 

circulação; (6) e a permissão para entrada e saída de jornalistas. Como essas medidas não 

foram cumpridas  a ONU tentou aprovar resoluções que estabelecessem sanções à Síria, 

entretanto, enfrentou a divisão dos membros do Conselho de Segurança que não conseguiam 

chegar à uma medida consensual para a proteção da Síria. (FURTADO, RODER, AGUILAR, 

2014). 

Segundo a organização não-governamental Syrian Observatory for Human Rights, o 

conflito Sírio, que teve início em 2011, já deixou mais 300 mil mortos, entre eles, cerca de 86 

mil civis. E entre as vítimas civis estão mais de 15 mil crianças e adolescentes. O foco do 

conflito que era a deposição de Assad, ganhou outras conotações a partir do envolvimento de 

grupos insurgentes como: Irmandade Muçulmana do Egito, Frente Al-Nusra, Comando 

Militar do Exército Sírio Livre, Levante e  Estado Islâmico do Iraque o que tornou o conflito 

multidimensional. (FURTADO, RODER, AGUILAR, 2014). 

 

3.1  A SITUAÇÃO DA MULHER E DAS CRIANÇAS NA GUERRA SÍRIA 

 

Desde o início do conflito na Síria a violência sexual vem sendo usada como arma de 

guerra tanto pelos grupos militares que defendem o regime de Bashar Al-Assad, quanto pelos 

grupos insurgentes como e Estado Islâmico, essa tática tem sido usada para aterrorizar, coagir 

e controlar a população civil5. As mulheres estão sendo usadas sistematicamente como arma 

de guerra, são estupradas para como forma de demonstrar controle sobre a população e 

obrigar famílias a apoiarem tanto os grupos ligados ao governo, quanto os grupos terroristas 

que insurgiram em meio ao caos vivido na Síria. 

A organização MADRE6 que trabalha com o objetivo de promover a justiça social, 

política, econômica e cultural para mulheres emitiu um relatório em março de 2016 

                                                
5 Fonte: https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/5/4/Sexual-violence-a-tool-of-terror-in-Syrias-war. 
6 https://www.madre.org 
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denunciando a situação da mulher na guerra da Síria e o descaso das autoridades locais e 

internacionais para proteger essas mulheres. O relatório foi escrito em conjunto com 

organização Syrian Women's, que são mulheres que trabalham no anonimato para manterem-

se em segurança. (MADRE, 2016). 

A MADRE (2016) denuncia que desde o início do conflito sírio no início de 2011 

impedir a violência sexual de mulheres, meninas, meninos, minorias LGBT e até mesmo 

homens continua a ser um desafio. As leis discriminatórias do governo sírio encorajam a 

prática de estupros, uma vez que, são leis que preveem a impunidade para esse tipo de crime, 

o Estado não demonstra interesse em solucionar a questão e um dos motivos é o envolvimento 

de suas próprias tropas no uso sistemático do estupro. 

Segundo a MADRE (2016), as ativistas anônimas sírias buscam mudar as leis e os 

costumes sociais discriminatórios que facilitam o uso do estupro como arma de guerra. As leis 

criminais da Síria facilitam a impunidade dos casos de estupro, objetificam a mulher e 

tornam-a propriedade do homem, as leis sírias possibilitam o assassinato de mulheres vítimas 

de estupro para a "limpeza" da honra do marido e da família. 

A organização MADRE (2016) também denuncia a incapacidade do governo em 

manter estatísticas a respeito dos crimes de estupro que acontecem em território sírio. Os 

números atuais são excessivamente altos, contudo, não existe um padrão estatístico que 

possibilite a real contabilização desses dados . De acordo com a MADRE (2016), os últimos 

dados de estupro que remetem o período pré-conflito informam que a Síria registrou 1.300 

casos de estupro reportado à justiça no ano de 2009. Contudo, é importante ressaltar que as 

mulheres sírias não delatam estupradores por medo do estigma e da exclusão social, além 

disso, as vítimas temem que devido às normas patriarcais e à pressão de suas famílias tenham 

que se casar com os estupradores. No caso das leis sírias, se o estuprador se comprometer a 

casar com a vítima de estupro, ele não precisa nem ir a um tribunal, a punição é casar-se com 

a vítima. (MADRE, 2016). 

A MADRE (2016) explica que, em 2013 a ONU registrou 38.000 vítimas de violênica 

sexual na Síria, a maioria dessas vítimas eram mulheres, mas também se encontravam entre 

elas crianças e homens. E essas vítimas tem buscado refúgio na Jordânia e no Líbano, e entre 

os relatos encontra-se casos de estupros cometidos tanto pelas forças armadas sírias de apoio 

ao governo, quanto pelos grupos insurgentes. As vítimas reportam ações estupradores 

isolados, gangues de estupro e outros tipos de violência como a agressão física. Entre os 

relatos das vítimas, eles deixam claro que, por parte do governo os estupros acontecem como 

uma forma de forçar a família a dar apoio à Assad, e por parte dos rebeldes é praticado ou 
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como forma de demonstrar a hegemonia masculina sobre as tropas do exército, ou também 

como forma de coagir homens a apoiarem as forças rebeldes. 

No ano de 2014 os números de violência sexual aumentaram, principalmente, os 

abusos sexuais praticados pelo grupo extremista Estado Islâmico. Contudo, o Conselho de 

segurança identificou mais 6 grupos que praticam o abuso sexual como arma de guerra, sendo 

eles: Jabhat al-Nusra, al- Islam Brigade, Aknaf Bait al- Maqds Brigades, Ansar Bait Al- 

Maqdis Brigades e Ahrar Ash-Sham Islamist Movement, além do já mencionado Estado 

Islâmico. Esses grupos praticam a violência em hospitais e abrigos, procuram as vítimas mais 

vulneráveis e levam-as muitas vezes para se tornarem escravas sexuais. Quando essas vítimas 

engravidam, são forçadas a manter a gestação de uma criança que advém de uma violência 

sexual, uma vez que, as leis patriarcais do país impedem a interrupção da gestação. (MADRE, 

2016). 

Anteriormente ao conflito, acontecem na Síria os crimes de honra. Um levantametne 

feito na Síria em 2010 apontou que neste ano aconteceram cerca de 300-400 crimes de honra, 

que são praticados, em geral, por membros da família (irmãos, tios, pais) que matam a mulher 

por ela ter sido estuprada par a limpar a honra da família. Nos costumes sírios, é uma 

obrigação do homem praticar tal ato para que a família não se torne impura perante a 

sociedade, nesses casos, mulheres e crianças podem ser assassinadas pela simples suspeita de 

terem violadas. E esses crimes de "honra" não se restringem apenas à mulher, mas também à 

minorias LGBT. (MADRE, 2016). 

A situação econômica do país também faz com que as famílias forcem suas filhas a se 

casarem independente da idade, para não terem a responsabilidade do sustento para com essas 

mulheres. Entretanto, o casamento forçado não ocorre apenas com mulheres adultas, meninas, 

que ainda nem atingiram a puberdade, são forçadas a se casarem com homens muito mais 

velhos para conseguirem sobreviver sem passarem fome e para garantirem a sobrevivência de 

suas famílias. As leis sírias exigem que a mulher tenha permissão de seu tutor masculino para 

se casar, muitas vezes ele é o pai ou o irmão mais velho, essa exigência não atinge os direitos 

dos homens, apenas o direito das mulheres. A lei síria também permite o casamento com 

mulheres menores de idade, para além disso, juízes sírios têm o poder de determinar se 

meninas de 13 anos e meninos de 15 anos podem se casar. (MADRE, 2016). 

É importante ressaltar que os dados acima remetem o histórico de mulheres que vivem 

em uma sociedade cujas leis baseiam-se na Charia7, que é supostamente interpretada por 

                                                
7 Lei canônica do Islã baseada no Corão. 
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líderes religiosos de maneira que subjugam a participação da mulher na sociedade e reduzem 

seu papel à maternidade. Segundo Laura Sjoberg, o discurso reproduzido pelas sociedades 

islãmicas à respeito do estupro como arma de guerra refletem tensões culturais entre os 

grupos que estão no conflito: a minoria alauíta objetifica mulheres sunitas abusando-as 

sexualmente como tentativa de demonstrar uma hegemonia da cultura masculina alauíta, e os 

radicais do Estado Islâmico abusam sexualmente de mulheres como forma de angariar 

apoiadores para a instauração de um califado islâmico. 

A mensuração das desigualdades de gênero presentes na sociedade síria pode ser 

percebida através dos direitos políticos das mulheres que foram tardiamente conquistados. O 

quadro abaixo demonstra a participação das mulheres na política da Síria e o descaso dos 

políticos sírios em ratificarem tratados internacionais que de alguma maneira protegem os 

direitos da mulher em contextos de conflito e de sobreposição do patriarcado perante os 

direitos humanos.  

 

Quadro 1: Participação política das mulheres na Síria8: 

Direito da mulher ao voto Foram autorizadas a voltar pela primeira vez em 1947, e no ano 

de 1953 receberam o sufrágio universal. 

Direito da mulher a se 

candidatar 

A primeira candidatura data-se da década de 1950. 

Priemeira Candidatura 

Feminina ao Parlamento 

Thuraya Al-Hafez candidatou-se ao parlamento sírio na década 

de 1950, contudo, não foi eleita. 

Primeira Mulher no 

Parlamento 

No ano de 1971 as mulheres conseguiram 173 cadeiras no 

parlamento sírio, das 250 disponíveis. 

Ratificação da CEDAW9 Ratificado em 28 de março de 2003 

Mulher líder parlamentar Em 2016 a Síria elegeu a primeira mulher a liderar o 

parlamento sírio, sendo ela Hadia Half Abas. 

Representação Feminina no 

Parlamento 

Dados informam que apenas 13% do parlamento sírio é 

composto por mulheres. 

População feminina na Síria De acordo com a embaixada síria no Brasil, as mulheres sírias 

totalizam, a partir de um senso publicado em dezembro de 

2016, o total de 8.797.399 cidadãs. O que representa em torno 

                                                
8 Dados coletados do Observatório Sírio de Direitos Humanos. 
9 Convention of Elimination of All Forms of Discrimination against Woman. 
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de 49,4% da população 

Fonte: A autora 

 

Hale (2010) explica que as chances da mulher se tornar uma vítima de crimes de 

guerra nos períodos de conflito torna-se obscurecido e normalizado quando a mulher não faz 

parte das pautas políticas da sociedade em que está inserida. No caso da mulher síria, a falta 

de representatividade no parlamento e o reflexo que isso tem nas leis do país, demonstram que 

o patriarcado tem dominado as instituições sírias e isso contribuiu para a invisibilidade da 

mulher na sociedade. Os direitos humanos não têm sido direitos das mulheres, as mulheres 

sírias não tem tido acesso a esses direitos, e isso faz com que as violações tornem-se algo que 

é tratado como mais um problema de guerra, e não como um dos problemas mais importantes 

que a guerra causa. 

As inseguranças desenvolvidas pelas mulheres sírias na guerra correspondem também 

às questões que vem no período pós estupro. Doenças, gravidezes indesejadas, feridas 

expostas e mutilações causadas por esses tipos de violência não costumam ser tratados pelo 

serviços de saúde sírios, e quando esses serviços se dispõem a tratar, constrangem a mulher de 

tal forma que faz com que prefiram tratar-se sozinhas a ter que recorrem a um serviço público 

de saúde que reflete o machismo e o patriarcado.  

A MADRE (2016) atenta para o fato de que, a saúde de mulheres e crianças está 

ficando cada vez mais devastada na Síria. Segundo essa organização o constante bombardeio 

de hospitais, por parte de radicais do Estados Islamico e também de tropas aliadas ao governo, 

impede que mulheres tenham acesso rápido aos serviços de saúde. A MADRE (2016) atenta 

para a necessidade de tratamento físico e psíquico para mulheres vítimas de severas violências 

sexuais, contudo, a precarização da saúde pública durante a guerra impede os profissionais de 

saúde de realizarem esses tratamentos. As mulheres ativistas anônimas sírias destacam a 

necessidade de coquetéis contra doenças sexualmente transmissíveis e a necessidade de 

métodos contraceptivos para tratar as mulheres vítimas dessa violência. Porém, devido às leis 

rígidas do Estado, mulheres só podem abortar, mesmo que tiverem sido violentadas 

sexualmente, caso a criança coloque sua vida em risco. 

Mulheres na Síria sofrem ameaças constantes relacionadas à saúde, essas ameaças são 

associadas à normas sociais e culturais patriarcais que junto com a culpabilização da mulher 

pelo estupro tornam a Síria um Estado em que a violência sexual como arma de guerra é tida 

como uma prática comum e de pouca importância. Após serem estupradas, além dos riscos de 

saúde, a mulher síria ainda tem que lidar com a rejeição da família e da sociedade, e esse 
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estigma é uma das razões que impedem que essas mulheres busquem a ajuda médica, fazendo 

com que algumas cometam suicídio por medo de permanecerem marcadas pelos preconceitos 

da sociedade. (MADRE, 2016). 

As desigualdades de gênero dentro do território sírio estendem-se também para as leis 

de nacionalidade, em que, segundo o artigo 3 da Lei da Nacionalidade Síria, estabelece que 

qualquer pessoa nascida dentro ou fora do território sírio só é considerado sírio caso o pai seja 

sírio. Essa lei discrimina as mulheres, pois não as concede o direito de atribuir sua 

nacionalidade para seus filhos. Em suas explicações, representantes das leis sírias dizem que a 

mulher síria é incapaz de repassar aos seus filhos o amor pela pátria, e isso enfatiza o sexismo 

ao qual essas mulheres são submetidas todos os dias pelas leis de seu país. (MADRE, 2016). 

Segundo a MADRE (2016) o caráter discriminatório da lei de nacionalidade síria 

causa efeitos devastadores sobre os direitos civis e econômicos das mulheres sírias e seus 

filhos, principalmente no que desrespeita às mulheres que conseguiram refúgio em outros 

países. Desde o início do conflito armada em 2011, milhares de mulheres já deram a luz em 

países que estão como refugiadas e suas crianças são reconhecidas como apátridas, pois não 

possuem nem a nacionalidade do país em que nasceram, nem a nacionalidade síria. 

É importante ressaltar que as violências sexuais praticadas contra mulheres sírias não 

possuem muita evidência nos veículos de comunicação internacionais. As notícias 

internacionais preferem os casos em que a mulher aparece como uma transgressora violenta 

que explode uma bomba para satisfazer as necessidades de seu companheiro. Casos de 

estupros tanto na guerra da Síria, quanto nos campos de refugiados que acolhem sírios têm 

sido silenciados pela imprensa internacional, e quando são divulgados não possuem o mesmo 

impacto. 

Laura Sjoberg (2008) explica que em situação de guerra, os veículos de comunicação 

têm preferência por tratar as mulheres como loucas e transgressoras, ao invés de vítimas de 

violências sexuais ocorridas na guerra. A mídia, segundo Sjoberg (2008), tem como obsessão 

explicar a violência da mulher a partir de teorias de disfunção sexual e instabilidade 

emocional, casos em que a mulher é vítima não rendem lucros para os jornais. Mulheres 

terroristas implicam disfunções sexuais ao invés de coragem. 

A condição da mulher na Síria inferiorizada que as mulheres não têm voz para 

participar das negociações de paz que envolvem a situação de seu país. A organização 

MADRE (2016) enfatiza a necessidade da inclusão das mulheres nos processos de negociação 

da paz. Apesar de a Resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU instruir aos Estados 

que incluam a participação ativa e significativa das mulheres na construção da paz e na 
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reconstrução pós-conflito, essa instrução não é cumprida. As negociações de paz de Genebra 

em 2014, também não cumpriram a resolução da ONU e excluíram as mulheres que tentaram 

por várias vezes se fazerem ouvidas pela comunidade internacional. 

Em fevereiro de 2016 o enviado especial das Nações Unidas convidou o Conselho 

Consultivo da Mulher Síria para estudarem sobre o processo de paz. Contudo, isso não 

significa que as mulheres sírias possam participar dos atuais processos de paz. E nesses 

acordos não existem um mecanismo de responsabilização que garanta que as mulheres sejam 

incluídas nos processos de negociação da paz para a Síria. (MADRE, 2016). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os crimes de violência sexual na Síria demonstram o desequilíbrio presente nas 

relações de gênero do Estado e isso muitas vezes se agrava com as questões étnicas e 

religiosas que estão envolvidas nos conflitos. Essa hierarquia de gênero presente nas relações 

entre homem e mulher na Síria e agravada por vezes por questões religiosas contribuíram para 

uma generalização da violência sexual. As normas de gênero rigorosas, como a questão da 

mulher ter um tutor masculino contribuem para que nos períodos de conflito a mulher seja 

tratada como um objeto, ou uma arma. 

As normas misóginas reproduzidas na Síria ajudam a transformar o crime de violência 

sexual em  uma estratégia de guerra, uma vez que, além que reduzem a mulher à castidade e à 

reprodução, facilitam a promoção da violência sexual inter-étnica como forma de coerção do 

outro. É importante que em um período de conflito um grupo demonstre poder sobre o outro, 

e a violência sexual inter-étnica  é a grande expressão de poder e de uma hegemonia 

masculina sobre  outra, um ataque contra uma mulher representa um ataque contra toda a 

comunidade e uma vergonha ao marido que não teve a capacidade de proteger seus 

dependentes. 

A violência étnica têm sido percebida como um dos grandes fatores de violência 

presenciados na Síria. A violência sexual propagada pelo grupo extremista Estado Islâmico é 

praticada para forçar cidadãos comuns a se juntarem ao grupo para somar à luta para a 

instauração de um califado islâmico, por outro lado, as tropas de Assad também praticam o 

mesmo tipo de violência. É evidente que a mulher tornou-se uma arma de guerra e que as 

desigualdades de gênero presentes na sociedade ajudam a potencializar os crimes contra a 

mulheres, pelo motivo de que os agressores não serão punidos por isso. 

 A organização MADRE (2016) sugere que o governo sírio tome medidas imediatas de 
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proteção à mulher, medidas que sejam efetivas para prevenir e combater as atrocidades 

sofridas por mulheres e crianças em território sírio. Contudo, para as que já sofreram a 

violência a MADRE (2016) exige do governo acesso imediato a recursos legais que 

possibilitem a responsabilização do agressor e atenção médica sensível ao gênero. Para tanto, 

é necessário que o governo cumpra as observações da CEDAW, e uma dessas observações 

consiste em, revogar a disposição 508 do código penal sírio que possibilita estupradores a se 

casarem com suas vítimas. (MADRE, 2016). 

Contudo, apenas criminalizar a pratica do estupro não é suficiente, pois os estupros 

conjugais não possuem previsão legal de criminalização e continuam a ser cometidos. 

Segundo a MADRE (2016), o governo sírio deve garantir em seu código penal a definição de 

violação, acrescentando que é um crime cometido por meio da força, violência, incentivo, 

fraude, decepção em que o abusador se aproveita da vulnerabilidade e ignorância da mulher. É 

importante também que o governo se conscientize a necessidade das mulheres a uma saúde 

pública de qualidade que incluam serviços públicos de saúde sexual e reprodutiva. Também é 

necessário que seja implementado uma legislação que elimine as restrições das mulheres ao 

aborto. (MADRE, 2016). 

O quadro abaixo sintetiza as recomendações da organização MADRE (2016) para 

promover a igualdade da mulher na síria: 

 

Quadro (2): Recomendações para promover a igualdade de gênero na Síria: 

Mudança na Lei do Estatuto 

Pessoal da Síria 

 O governo deve revogar este estatuto que discriminam 

mulheres e meninas, principalmente no que se refere a áreas 

como casamento, casamento arranjado, divórcio, herança e 

propriedades conjugais. 

Violência Doméstica O governo sírio deve adotar as recomendações da CEDAW e 

promulgar uma legislação que previna violência doméstica e 

dê proteção e assistência às vítimas.  

Violência Sexual Criar uma legislação rígida de proteção às vítimas de 

violência sexual, um plano para estabelecer um número 

suficiente de abrigos e serviços para vítimas da violência 

sexual e para as vítimas que estão deslocadas internamente 

devido ao conflito. 

Direito de Nacionalidade O governo da Síria deve aprovar a legislação pendente para 
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alterar o artigo (3) do decreto 276 que impedem as mulheres 

sírias de passarem sua nacionalidade aos seus filhos. 

Direitos Humanos Implementar ações do Comitê Contra Tortura, permitir a 

ajuda humanitária e médica dentro do Estado e em todas as 

suas regiões afetadas. Implementar as recomendações da 

Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU 

que recomenda que todos os partidos combatentes 

respeitemos direitos civis sobre as necessidades básicas e 

nunca submeter alguém à tortura, estupro ou outros 

tratamentos cruéis e degradantes, incluindo qualquer tipo de 

violência sexual. 

Fonte: A autora 

 

Para compreender a objetificação da mulher na Síria é necessário compreender de que 

forma se dá a construção social da mulher e a influência dos costumes nessa construção. A 

mulher é educada na Síria com normas rígidas e misóginas que anulam sua participação na 

sociedade, e essas normas contribuem para que a desigualdade de gênero seja intensificada no 

Estado. Construir uma justiça social para as mulheres vítimas de violência sexual na Síria tem 

que ir além de uma simples punição ao agressor, é necessário que haja uma desconstrução na 

forma com que a mulher é percebida no contexto dos costumes islâmicos e para isso é 

necessário que as mulheres estejam inseridas em todos os contextos das esferas públicas e 

privadas na Síria, o que atualmente é impedido devido às leis patriarcais que regem os 

costumes daquela sociedade. 
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