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Introdução 

            A mediação é um dos principais métodos para a resolução de conflitos internacionais, 

sendo também um dos que mais obtém êxito na área. Este processo diz respeito a um conjunto 

de atividades em que, tendo como base informações fornecidas pelas partes conflitantes, o 

mediador propõe medidas para o diálogo entre as partes e auxilia a constituição de um acordo 

que ponha fim ao conflito. 
Além de ser uma forma reconhecidamente pacífica para a resolução de conflitos, a 

mediação se destaca por possibilitar a criação de procedimentos personalizados que atendem às 

necessidades específicas de cada parte conflitante, sendo assim um processo responsável por 

construir uma paz que vise o estabelecimento de relações mais justas e de um ambiente de 

interação mais democrático. 

Entretanto, ao se observar as mesas de negociação de paz e os processos de mediação, 

é constatada uma discrepância quantitativa no que diz respeito a gêneros; este é um ambiente 

extremamente masculinizado, onde há uma predominância da participação de homens em face 

a uma escassa participação feminina, o que coloca em pauta a questão da igualdade de gênero 

e também a ideia de uma agenda de direitos iguais e de democracia, que não deveria excluir 

parte da sociedade da tomada de decisões. 

Esta disparidade na participação de homens e mulheres em processos que buscam por 

fim a conflitos armados é tema de vasta literatura, tendo ganhado um foco ainda maior com a 

criação da Resolução 1325 das Nações Unidas (2000) e a agenda, hoje já bastante conhecida, 

de Mulheres, Paz e Segurança. No entanto, a temática que diz respeito à participação de 

mulheres como mediadoras em conflitos, ainda precisa ser avançada e discutida, visto que este 

é um tópico muitas vezes marginalizado.  

A pesquisa tem por objetivo explorar a participação de mulheres em conflitos 

internacionais e, através de uma observação do tema, propor uma discussão sobre a participação 

ou sua exclusão, com um enfoque em processos de paz e na área da mediação internacional. 

Partindo da constatação da reduzida participação de mulheres como mediadoras, é feita uma 

revisão da literatura existente e uma análise sobre as questões envoltas neste tema. 

A princípio, exploro a Resolução 1325 das Nações Unidas, contextualizando seu 

surgimento e os objetivos propostos em sua criação. Em seguida analiso  os resultados obtidos 

da implantação desta Resolução, questionando até onde seus propósitos foram alcançados, as 

falhas que ainda precisam ser trabalhadas e os consequentes impactos nos processos de paz. 

Na segunda seção, busco fazer uma exposição detalhada da participação de mulheres 

em conflitos armados. Para isso, começo apresentando como se dá o papel que estas mulheres 

desempenham na mediação de conflitos; neste ponto, evidencio as diferenças existentes entre a 

participação formal e informal em conflitos, descrevo a exponho a importância de se incluir 

uma perspectiva feminina nos processos de mediação de paz, desenvolvendo em cima disso a 
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proposta de uma análise crítica sobre os efeitos da inserção feminina em conflitos internacionais 

e o progresso daí advindo. 

Em seguida, faço um estudo de caso acerca do conflito da Síria, contextualizando não 

somente a guerra que assola o país há anos, mas também as últimas tentativas de mediação, 

assim como tem ocorrido a participação (ou a exclusão) das mulheres neste conflito. 

Por fim, abordo as dificuldades que são enfrentadas pelas mulheres em conflitos 

internacionais, as complexidades das situações às quais são submetidas, e almejo em um 

questionamento a fim de analisar se estas dificuldades realmente representam motivos para a 

exclusão de mulheres em processos de paz e mediação. 

 

1.A Resolução 1325 da ONU  
           Em 31 de Outubro de 2000, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por 

unanimidade a resolução 1325 sobre Mulheres, Paz e Segurança. O texto histórico que tem 

entre outros, os objetivos de aumentar a participação das mulheres em conflitos armados e 

proteger seus direitos, é um importante passo na luta pela igualdade de gênero. 
A adoção da resolução do Conselho de Segurança da ONU, apesar de ter acontecido por 

unanimidade, não foi espontânea. Ela surgiu a partir de uma série de esforços, como 

mencionado por Anderlini; Cockburn [7] tanto por parte de embaixadores quanto pela luta das 

próprias mulheres para o reconhecimento da importância de uma resolução exclusiva para tratar 

do assunto.  

Anteriormente, em 1995, na IV Conferência Mundial Sobre a Mulher, realizada em 

Pequim, já havia sido reconhecido que “sem a ativa participação das mulheres e a incorporação 

delas em todos os níveis de tomada de decisão, as metas para igualdade, desenvolvimento e paz 

não podem ser alcançadas” [6]. Foi importante também para a adoção da Resolução um 

reconhecimento por parte da ONU que homens e mulheres não são afetados da mesma maneira 

em conflitos armados; tanto o impacto físico quanto o psicológico recai sobre eles de formas 

diferentes. Além disso, é importante notar que elas não formam um grupo homogêneo na 

sociedade; algumas vezes podem ter interesses em comum, mas não são um grupo com as 

mesmas perspectivas e lutas [5]. 

A partir de tais perspectivas foi adotada a RCSNU 1325. Seu aniversário anual é 

marcado por um debate onde se discute a implementação de esforços na prática e também se 

reporta o progresso alcançado até então. No ano de 2015, três novos Estados aderiram à 

Resolução e instauraram os chamados Planos de Ação Nacional (NAPs): uma série de ações 

que devem ser postas em prática para que se dê a devida importância para as mulheres, uma 

maior visibilidade em processos de negociação e para a busca contínua pela igualdade de 

gênero. Hoje, totalizam-se cinquenta e quatro países com Planos de Ação Nacional baseados 

na resolução 1325 da ONU, sendo que durante a Assembleia Geral realizada em Setembro de 

2015, os governos da Nova Zelândia, Ucrânia, Argélia e Brasil anunciaram estar trabalhando 

no lançamento de Planos de Ação.  

A resolução 1325 busca uma maior participação e envolvimento das mulheres na 

manutenção e promoção da paz e segurança. Ela reafirma a necessidade da implementação de 

leis para proteger os direitos das mulheres contra abusos e também contra a violência baseada 

em gênero, buscando assim promover a justiça e enfrentar a discriminação. A adoção desta 

resolução foi importante em diversos níveis, principalmente por ser a primeira vez que o 

Conselho de Segurança da ONU voltou suas atenções inteiramente para o assunto das mulheres 

em conflitos armados e reconheceu a existência de discriminação nesta área, fazendo-se assim 

necessário a adoção de legislações e políticas específicas para tratar do problema e para 

aumentar a participação de mulheres em processos de paz.  
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Vale ressaltar, porém, que apesar da resolução discutir sobre a importância das mulheres 

em conflitos armados, ela não fala especificamente sobre a mediação e a importância de se ter 

uma perspectiva feminina nestes processos; um ponto ainda a ser avançado. 

Por fim, é de suma importância notar que a exclusão de mulheres em conflitos e a 

presença majoritária de homens, tanto quanto líderes militares, quanto políticos, significa uma 

exclusão de grande parte da população. Restringi-las de participar em tais processos e de 

resolver sobre seu próprio futuro, significa além de um problema de gênero, um déficit na 

implementação de direitos iguais entre homens e mulheres e, ainda, um limite à política 

democrática. 

 

Impactos da Resolução 1325 nos processos de paz 

Muito se discute acerca dos resultados advindos da resolução adotada pela ONU. Uma 

das análises deste impacto é de Christine Bell e Catherine O’Rourke [2], responsáveis por 

realizar uma vasta pesquisa através de uma coleção de dados de 585 acordos de paz assinados 

entre 1 de janeiro de 1990 e 1 de maio de 2010. A partir destes dados, se buscou analisar a 

presença de termos que fazem referência à participação de mulheres em processos de paz. 

   

Os acordos foram organizados cronologicamente e analisados separadamente; para um 

resultado mais claro e específico, se examinou a existência de termos referentes às mulheres 

em processos de paz antes da Resolução 1325 e também após a adoção da mesma. As pesquisas 

mostraram que, apenas 16% de todos os 585 acordos de paz que foram objetos de análise, 

continham qualquer referência a mulheres, mas estas referências aumentaram 

significativamente após o ano de 2000 e a implementação da Resolução 1325.  

Notou-se que antes de 2000, apenas 11% dos acordos de paz continham qualquer 

referência às mulheres, enquanto após a Resolução 1325, este número aumentou para 27%. 

Apesar deste aumento quantitativo, ao ser realizada uma análise qualitativa da questão, percebe-

se que as referências não são substanciais e não se referem necessariamente a iniciativas para a 

inclusão de mulheres. Em uma análise qualitativa realizada com 92 acordos de paz, constatou-

se que apenas 5 mencionam mulheres com representação legal nestes processos de paz ou 

indicam a importância da questão da igualdade de gênero. Enquanto a maioria trata sobre a 

questão de abusos sexuais e das dificuldades enfrentadas pelas mulheres em situações de 

conflitos, poucos trabalham com a questão da importância de se ter mais mulheres participando 

de processos de paz e da mediação de conflitos. 

Ou seja, apesar de ter havido um aumento quantitativo nas referências às mulheres em 

processos de paz após a adoção da Resolução 1325, este aumento não necessariamente diz 

respeito a questões de desigualdade de gênero e não fala sobre a importância da inserção de 

mulheres em processos de resolução de conflitos armados, fazendo com que uma observação 

qualitativa da questão deixe a desejar.  

Foi concluído ainda que não se é capaz de afirmar que o aumento quantitativo de 

referências às mulheres em processos de paz está diretamente relacionado à adoção da 

Resolução 1325, já que, assim como ela pode ter causado um certo impacto político, é possível 

também que a mobilização transnacional que foi responsável por gerar a adoção da resolução, 

também gerasse este mesmo aumento nas referências.  

No entanto, a importância desta histórica resolução não deve ser descartada, já que ela 

significa um grande passo na luta pelo fim da discriminação de gêneros e principalmente um 

avanço no que diz respeito à inclusão de mulheres e da importância de uma perspectiva 

feminina em processos de paz. 

 

 

2. A participação de mulheres em processos de paz: uma nova perspectiva 
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a. O papel das mulheres na mediação de conflitos armados  

O papel exercido pelas mulheres em processos de paz é de grande importância e vem de 

longa data, no entanto, deve-se analisar de que forma esta participação acontece e como ela se 

dá ao longo de todo o processo de mediação e de busca pela paz em conflitos armados.  

A princípio, é fundamental ressaltar a diferença existente entre a participação formal e 

informal em processos de paz de conflitos armados [8]. Esta diferença é estabelecida por teorias 

de resolução de conflitos que definem como processos informais aqueles presentes fora da 

estrutura governamental, ou seja, não possuem relação direta com o governo e assim ficam 

restritos às Organizações Não Governamentais e à sociedade civil. Já os processos formais são 

aqueles que dizem respeito às interações entre Estados ou grupos políticos que trabalham sob a 

forma de acordos na esfera jurídica.  

No caso das mulheres, a participação nos processos de paz e de mediação de conflitos 

ocorre em grande parte de maneira informal, onde elas se envolvem sem quaisquer seguranças, 

com o objetivo de impedir o início de uma guerra ou trabalhar nas consequências que essa tenha 

causado. Esta participação em processos de paz e também na mediação ocorre das mais diversas 

maneiras, abrangendo marchas pela paz e discussões no rádio, ou encontros realizados 

diretamente com grupos rebeldes para se discutir sobre um cessar-fogo [1].  

A participação em processos de paz de maneira informal não trata de acordos 

estabelecidos nas esferas jurídicas e não possui ligação direta com o Estado; esses últimos, 

diferentemente, dizem respeito aos processos de paz que ocorrem de maneira formal e possuem 

uma participação predominantemente masculina, com as mulheres sendo frequentemente 

excluídas dos mesmos.  

Um exemplo de participação informal das mulheres em conflitos armados pode ser 

observado no caso da Guerra Civil de Serra Leoa, que durou 11 anos (de 1991 a 2002) e no 

auge da guerra, na falta de meios sólidos para a realização de uma mediação mais enfática, as 

mulheres começaram a utilizar de todos os mecanismos possíveis para a participação na 

mediação. Uma prática inesperada adotada foi a escrita de cartas para os rebeldes [1], deixadas   

em locais onde as mulheres acreditavam que os rebeldes as encontrariam. O resultado de todo 

esse esforço foi a aceitação por parte das forças em disputa de um cessar-fogo e do inicio de 

negociações de paz.  

No entanto, como ressaltado na literatura pesquisada, há uma preocupação de que esta 

ênfase exagerada na participação feminina unicamente por vias informais possa ser 

contraproducente para os interesses de longo prazo das mulheres, já que as principais decisões 

acerca da gestão do conflito armado são tomadas nas estruturas jurídicas e formais, onde as 

mulheres ainda possuem uma participação escassa. Para haver uma real mudança, se faz 

necessário um maior envolvimento de mulheres em processos formais de negociação, onde elas 

participam estando diretamente ligadas ao governo e tomando decisões sob uma esfera jurídica. 

Além de uma questão de direitos, de democracia e de gênero, a inserção das mulheres 

em conflitos armados e na construção formal de processos de paz, vai ao encontro de uma lógica 

inclusiva benéfica e de resultados positivos, tornando promissor haver uma inclusão da 

perspectiva feminina em conflitos armados e na resolução destes. 

Como já analisado por Cassandra Shepherd [8], acordos de paz são mais efetivos quando 

mulheres estão envolvidas no processo de construção da paz. As pesquisas realizadas nesse 

sentido têm mostrado que trazer mulheres para a mesa aumenta a qualidade e o alcance dos 

acordos, além de aumentar a probabilidade de implementação devido às habilidades e 

experiências que as mulheres possuem. 

 As mulheres não formam um grupo homogêneo na sociedade. Como observado por 

Chang [5], enquanto algumas podem trabalhar juntas para buscar objetivos em comum (sejam 

esses étnicos, culturais, políticos ou qualquer outra divisão social), outras possuem diversas 
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experiências e expectativas, fazendo assim com que seja de suma importância a inclusão da 

participação feminina em processos de paz, visto que estabelecem um grande papel crítico. 

Em uma análise sobre os papeis desempenhados pelas mulheres em conflitos armados, 

foi percebido que há uma divergência na forma que homens e mulheres administram conflitos 

e atuam nos processos de construção de paz.  

Ao examinar a construção de um processo de paz, observou-se a existência de cinco 

formas essenciais de gerir conflitos armados [8], são elas: a competição (quando se busca a 

satisfação de uma parte em detrimento de outra), acomodação (quando as partes  sacrificam 

seus interesses  em busca do bem de outro), evasão (quando se negligenciam as preocupações 

de ambas as partes em conflito e assim há um adiamento da resolução  de um conflito), a 

colaboração (quando se tenta encontrar uma solução que satisfaz ambos os lados) e 

comprometimento (quando se busca encontrar um meio termo que satisfaz parte das 

preocupações de ambos os lados em conflito). 

Em processos de construção de paz, adotar um estilo de colaboração ou 

comprometimento pode ser responsável por representar grande vantagem, produzindo melhores 

resultados para as partes conflitantes [8]. Quando se busca mediar conflitos através da 

colaboração, ou seja, buscando uma solução que satisfaça ambos os lados, os resultados 

produzidos são positivos para aqueles envolvidos no conflito. Já a resolução através de 

comprometimento, ou seja, a busca de um meio termo que satisfaça as preocupações de ambos 

os lados, ajuda a assegurar relações harmoniosas e duradouras entre as partes. 

Em uma análise sobre o papel desempenhado por homens e mulheres nos processos de 

mediação e em como cada um atua, observou-se que mulheres geralmente possuem uma 

preferência por adotar táticas mais cooperativas, buscando a paz através de colaboração, 

comprometimento ou evasão, enquanto homens são mais propícios a buscar utilizar-se da 

evasão ou mesmo de uma estratégia de competição; sendo assim, a forma com que mulheres 

lidam com conflitos podem representar uma vantagem no que diz respeito aos resultados 

obtidos [8]. 

Tais análises, entretanto, também podem ser pensadas criticamente, a partir do momento 

que partem de uma falsa suposição de que as mulheres compõem um grupo homogêneo em 

relação a seu comportamento, e contribui para reforçar o papel da mulher como subjugada ao 

homem. Tais pesquisas, muitas vezes, ao se centrarem nas supostas diferenças inatas entre 

homens e mulheres, acabam por reforçar estruturas sexistas, nos quais os papeis de gênero são 

reificados, onde além de reproduzir hierarquias, não dão conta da diversidade das experiências 

das mulheres em diferentes contextos.  

É importante observar então que, apesar de haver uma grande discrepância no número 

de homens e mulheres que participam de processos de paz em conflitos armados, mesmo com 

uma baixa representatividade nos processos de paz formais, as mulheres ainda são capazes de 

causar grande impacto com sua participação e trazer novas perspectivas que podem ser 

essenciais para a condução bem-sucedida de um processo de mediação, como analisado mais à 

frente sobre o conflito na Síria. 

 

b. A importância da participação de mulheres em processos de paz  

Incluir e garantir a plena participação de mulheres em processos de construção da paz é 

uma questão de igualdade e também de democracia, visto que nestes processos são tomadas 

decisões que afetam a sociedade como um todo. Promover esta inclusão também é benéfico 

para o processo de paz, visto que as mulheres contribuem com diferentes estilos de mediação, 

como já analisado anteriormente, além de serem responsáveis por trazer novas experiências e 

práticas para a mesa. 

Mulheres são responsáveis por desempenhar importantes papeis em situações de 

conflitos e através de uma nova ótica e de novas experiências, podem facilitar o estabelecimento 
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de um acordo, como foi o caso da Libéria que de 1989 a 2003 esteve em guerra civil e o papel 

das mulheres da região foi de suma importante para se atingir a paz no local [1].  

A importância da participação das mulheres no caso do país africano foi reconhecida 

publicamente por Amos Sawyer, político liberiano que em 2004 deu uma declaração pública de 

reconhecimento ao dizer que “O papel da mulher se expandiu ao longo do processo. Desde o 

primeiro dia, a preocupação das mulheres com a guerra e as condições que levaram a ela. Nós 

sabemos que [...]as mulheres estavam envolvidas” [1]. 

Em uma pesquisa realizada por Deborah Tannen (1994 apud Potter, 2005), foi percebido 

que há benefícios que surgem da inclusão de mulheres em processos de construção da paz. 

Como observado, elas podem ouvir melhor, mostrar maior intuição e empatia e serem menos 

agressivas, enquanto homens tendem a ser mais dominadores e assim menos prováveis de 

perceber sinais indiretos, além de serem mais rápidos ao tomar decisões autoritárias.  

Tal perspectiva apresentada por Tannen também vai ao encontro das diferentes formas 

de gestão de conflitos adotadas por homens e mulheres, como já descrito anteriormente [12]. 

As formas que as mulheres conduzem um processo de paz podem ser responsáveis por trazer 

resultados mais benéficos se comparados à exclusão delas destes processos. Tannen em sua 

análise também fala sobre a necessidade de se entender a cultura daqueles que se está lidando, 

para que dessa forma possa ser construído mais facilmente pontes de diálogo entre as partes 

conflitantes. A partir do momento que os processos de mediação trabalham muito com o 

psicológico, aumentar a sensibilidade nas conversações pode resultar em melhores acordos de 

paz. 

Entretanto, considerar as mulheres como sendo um grupo homogêneo, onde todas 

seriam possuidoras de uma sensibilidade exacerbada e, devido a isso, seriam incapazes de 

participar ativamente de um processo formal de paz, ou mesmo levar adiante uma mesa de 

mediação de conflitos é não somente sinônimo de desconhecimento e desrespeito, visto que se 

trata de uma ampla generalização acerca de um grupo extremamente heterogêneo, mas também 

subestimar a capacidade de um grande número de mulheres que poderiam estar contribuindo 

fortemente para alcançar a paz e, seriam excluídas por uma frágil generalização. 

Caso este ainda seja um argumento a ser utilizado, acerca da suposta “sensibilidade” 

existente nas mulheres, deve-se atentar que o trabalho de mediação requer sim, em certo ponto, 

sensibilidade para ser levado a frente. Os benefícios advindos de uma visão mais sensível acerca 

da condução de processos de paz devem ser considerados, e estes também ajudam a refutar o 

estereótipo de que mulheres são mais emotivas e frágeis, o que consequentemente contribuiria 

para subestimar o trabalho de uma mulher no âmbito de processos de negociação. Uma autora 

reconhecida que discute a importância de incluir um olhar feminino sobre a mediação é Betty 

Bigombe, uma cientista social ugandesa que atualmente é diretora da área de Fragilidade, 

Conflito e Violência do Banco Mundial. 

Para Bigombe, emoções podem não representar um problema, mas sim uma solução, 

ajudando as pessoas a pensar de forma mais objetiva e indo além de um interesse único [17]. 

Em suas pesquisas, Bigombe [17] também discute a experiência da participação ativa em 

conflitos no Sudão do Sul e sobre esta nova perspectiva que mulheres trazem à mesa de 

negociação. Nas palavras da autora: 
“Você podia ver que elas falavam com o coração, falando sobre os custos da 

guerra, e eu pude perceber que a maioria dos homens estavam olhando para 

baixo porque a mensagem era muito forte. Então qual o problema com as 

emoções em uma mesa de negociações se elas podem ajudar a abrir corações 

e mentes de negociadores? A pensar em algo maior do que suas próprias 

vontades? [17] 

Mas a visão das mulheres na mediação de conflitos não deve ser restringida às emoções, 

até porque elas também possuem a capacidade para controla-las e seus papeis vão muito além 

daí. O foco no processo de mediação não deve ser limitado aos homens, mas a todos os 
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envolvidos no conflito. Surge a partir daí, então, uma outra perspectiva: a dos diferentes papeis 

que as mulheres assumem em conflitos; mulheres como esposas e mães de soldados são as que 

menos tem a ganhar com os conflitos, logo, exercem um importante papel principalmente no 

que diz respeito a serem pontes para que se possa iniciar um diálogo [17]. Tal perspectiva é 

importante por nos apresentar uma das diversas formas que a mediação pode alcançar em um 

conflito e em como mulheres podem participar ativamente e com grande importância de forma 

direta ou indireta para a resolução destes conflitos. 

Os benefícios exaltados por Bigombe e outras pesquisadoras também foram 

reconhecidos no Guia de Mediação da ONU (United Nations Guidance for Effective 

Mediation), lançado pela ONU em 2012, no qual se reconhece que “as mulheres líderes e os 

grupos de mulheres são muito eficientes nas atividades de promoção da paz no nível 

comunitário e devem, portanto, estar mais intensamente atrelados ao processo de mediação de 

alto nível” [4]. 

Além disso, aumentar a participação de mulheres na esfera pública e na política, não 

traz benefícios somente para a política, mas também para a economia. Como já foi analisado 

por ALWIS [8] a inclusão de uma perspectiva feminina, além de todas as vantagens 

apresentadas, também é responsável fortalecer a segurança nacional  

Promover a inclusão de mulheres em processos de paz, então, não é só uma questão de 

democracia e igualdade, mas também é de extrema importância para que se haja o pleno 

desenvolvimento destes processos de paz, já que esta inclusão, como observado, é responsável 

por gerar benefícios não só na mediação e na promoção da paz, mas também em diversas esferas 

da sociedade.  

 

3. Dificuldades enfrentadas pelas mulheres em conflitos armados e nos 

processos de mediação  
A inserção de mulheres em conflitos para que haja uma participação formal ou informal, 

vem acompanhada de dificuldades que são responsáveis por afetar diretamente tanto o físico 

quanto o psicológico destas mulheres lá presentes.  Quando estas mulheres se expõem em uma 

participação informal, diretamente no campo de conflito em busca de alcançar a paz, os riscos 

são ainda maiores, visto que não há nenhum aparato governamental que as protege.  

 Durante as situações de conflitos armados, mulheres desempenham diversos papeis 

sociais que podem ir desde os mais tradicionais, como cuidar dos feridos e de tarefas 

domésticas, até os não-tradicionais, como ativistas, combatentes diretas no campo de guerra, 

etc. 

Os argumentos utilizados comumente para explicar a baixa participação de mulheres 

como mediadoras apontam para obstáculos que podem ser superados. Um dos obstáculos se 

refere à percepção de que a mediação é uma área estritamente masculina, pois homens são 

creditados como possuidores de “características” e “competência” que os qualifica para 

desempenhar o papel de mediadores.  No entanto, as responsabilidades em um processo de paz 

são grandes tanto para homens quanto para mulheres. De fato, o desafio de um mediador é 

trabalhar com ambas as partes conflitantes em busca de uma solução entre suas diferenças, e se 

possível, colocar esta solução em prática. É um trabalho essencialmente político e diplomático 

que necessita de poder e influência que podem ser expandidos de acordo com as capacidades 

pessoais e carisma do mediador [12]. 

O trabalho de mediação inclui uma capacidade de liderança e de diálogo que muitas das 

vezes duram meses ou até mesmo anos. Mediadores de conflitos também devem possuir um 

vasto conhecimento técnico, histórico e político em busca de um melhor desempenho, o que 

leva à conclusão de que a mediação de conflitos é um trabalho difícil, mas não um trabalho 

somente para homens. 
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Outro obstáculo para a incorporação de mulheres como mediadoras de processos de paz 

está no fato de que a escolha do mediador como analisado por Potter [12], segue um caráter 

político, onde os escolhidos são aqueles que possuem boas capacidades diplomáticas e ainda 

são detentores de cargos de elevada importância política, como o de ministro ou primeiro 

ministro.  

Nessa perspectiva, ao se analisar a composição do cenário político ao redor do mundo, 

o que se nota é a existência de uma grande diferença na participação de homens e mulheres na 

política como um todo ao redor de todo o mundo. A porcentagem de mulheres em parlamentos, 

como analisado por Wirth [12] é de 15% nos Estados Unidos, 12% na França, 9% no Japão e 

apenas 3% no Quirguistão, por exemplo. Esta baixa participação de mulheres na política ao 

redor do mundo é responsável por refletir também na escolha de mediadores para a composição 

de mesas de processos de paz, visto que a arena política é um terreno crucial para a área de 

mediação e a discriminação existente na política como um todo dificulta em diversos níveis a 

visão de mulheres como mediadoras internacionais. 

Além de enfrentar a discriminação psicológica e politica, um argumento muito utilizado 

como justificativa pela disparidade existente no número de homens e mulheres participantes 

em processos de paz é a questão da sociedade patriarcal que coloca a mulher em um papel 

inferior ao do homem. Em algumas sociedades, as mulheres ficam responsáveis pela casa e por 

questões que dizem respeito ao lar, enquanto homens são incumbidos das decisões externas, o 

que faz com que, seguindo esta lógica de uma sociedade patriarcal, os homens tenham mais 

facilidade na inserção de um ambiente externo como o da mediação de conflitos. Nesse caso, a 

discriminação social e histórica existente em relação às mulheres anda junto às práticas de 

descriminação mencionadas anteriormente.  

Outra dificuldade que mulheres enfrentam no decurso da mediação, como observado 

pelo grupo de pesquisa Catalyst [12], diz respeito à falha que ocorre no processo de integração 

quando se tem uma mesa cercada por homens. Como analisado, ainda é incomum que grupos 

de homens incluam mulheres em suas redes informais, muitas das vezes deixando-as à parte do 

processo de socialização. Esta prática de exclusão dificulta um pleno desenvolvimento do 

processo de mediação a partir do momento que tal processo exige a construção de boas relações 

entre as partes beligerantes, além de boas relações entre aqueles que estão envolvidos no 

processo de mediação.  

A experiência de Luz Méndez, uma das duas únicas mulheres presentes (dentre um 

painel composto por quatorze pessoas) no processo de negociação de paz da Guatemala, vai ao 

encontro do que foi observado sobre as dificuldades que as mulheres sofrem de se sentirem 

como parte do processo. Segundo Luz, a simples inclusão nas mesas de negociação vem 

acompanhada de dificuldades, já que neste processo de mediação em específico ela tinha que 

falar alto para ser ouvida, e ainda assim muita das vezes ela era ignorada pelos membros 

presentes [5]. 

Além disso, a visão popular de mulheres em conflitos de paz insiste em coloca-las como 

vítimas ou participantes exclusivamente indiretas, que sofrem as consequências da guerra. Em 

contrapartida, como já apresentado, as mulheres possuem plena capacidade de participar de 

forma ativa no processo de mediação de conflitos, não só informalmente, como também em 

processos formais diretamente relacionados ao Estado.  

Esta rasa visão de vulnerabilidade e pacificidade são injustas pois deixam de lado uma 

vasta gama de mulheres que participam ativamente em conflitos armados, até mesmo como 

soldadas, rebatendo assim a ideia de que mulheres são vulneráveis aos conflitos, como já foi 

descrito por uma ex-combatente. 
“As mulheres estavam lutando. Se você nos visse entrando em Waterloo dia 

05 de Janeiro (1999), para entrar na cidade (Freetown), você não seria capaz 

de ver nossos rostos. Estávamos cobertas de sangue, éramos como escravas, 
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muito sujas. Então aos que perguntam sobre as mulheres lutando, algumas 

eram até mesmo mais valentes que certos homens” [1]. 

Um dos principais problemas enfrentados, porém, é o sexismo e os abusos sexuais que 

mulheres nos papeis de mediadoras estão mais propícias a sofrer do que os homens. Como 

declarado por Margaret Anstee [12], enquanto participava do processo de paz de Angola, ela 

era referida unicamente como “mãe” ou “prostituta” pelos próprios políticos angolanos 

envolvidos no processo, sendo acusada pela imprensa local até mesmo de ter engravidado de 

Jonas Savimbi, político e guerrilheiro do país africano. 

Sendo assim, práticas como comércio e prostituição passam a integrar estratégias de 

sobrevivência em conflitos. Um exemplo disso pode ser analisado durante o conflito na Libéria, 

onde Aning [1] menciona que mesmo aquelas mulheres que tiveram uma boa educação foram 

para o mercado em Monrovia vender mandioca ralada para conseguir sobreviver. 

Em outros relatos de mulheres que participaram da mediação de conflitos internacionais, 

há aquelas que também receberam ameaças, já que segundo um grupo rebelde conflitante, era 

um insulto o fato de haver mulheres envolvidas com questões de guerra, como se, ao mandar 

uma mulher para a prática de mediação, o governo não estivesse levando a sério e buscando de 

fato a paz [17]. 

Todas estas dificuldades refletem diretamente no número de mulheres presentes na 

participação política, principalmente quando se trata de conflitos. Uma pesquisa mostrou que, 

nas últimas duas décadas, as mulheres foram responsáveis por constituir cerca de 4% de todos 

os signatários e menos de 9% de negociadores em processos oficias de paz [18].  

Em pesquisa realizada pela ONU Mulheres, os números apresentados para a 

participação de mulheres em processos de paz, seja como mediadoras, signatárias, ou mulheres 

presentes nos times de negociação, continuam sendo muito baixos, havendo casos, como o da 

Somália (2002) ou do Nepal (2006) em que não havia a presença de nenhuma mulher nos 

processos de paz.  

 

Tabela 2: Participação de Mulheres em processos de paz 

 

Conflito Mulheres 

signatárias 

Mulheres como 

mediadoras 

Mulheres nos times 

de negociação 

     

El Salvador (1992)    12% 0% 13% 

Croácia (1995) 0% 0% 11% 

Bósnia (1995)  0% 0% 0% 

Guatemala (1996)    11% 0% 10% 

Kosovo (1999) 0% 0% 3% 

Serra Leoa (1999)     0%     0%     0% 

    

Burundi (2000)     0%     0%     2% 

 

Papua Nova Guiné (2001)  

 

    7% 

 

    0% 

 

    4% 

 

Macedônia (2001) 

 

    0% 

 

    0% 

 

    5% 
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Afeganistão (2001) 9% 0% 9% 

Somália (2002)  0% 0% 0% 

Nepal (2006) 0% 0% 0% 

Filipinas (2007) 0% 0% 0% 

Uganda (2008) 0% 0% 9% 

Quênia (2008) 0% 33% 25% 

    

Fonte: ONU Mulheres, disponível em: 
<http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/10/wpsso
urcebook-03a-womenpeacenegotiations-en.pdf> 

 

A partir de uma análise dos dados apresentados na tabela, observa-se que a participação 

de mulheres em conflitos ainda é muito baixa, sendo que na maioria das vezes elas participam 

como signatárias ou estão presentes nos times de negociação, mas são raras as vezes que atuam 

ativamente como mediadoras de conflitos. 

Assim, a pesquisa feita aqui mostra que apesar do estabelecimento da Resolução 1325 

de 2000 das Nações Unidas, que trata exclusivamente sobre a questão de mulheres, paz e 

segurança, não basta apenas exaltara necessidade de inclusão de mulheres em processos de 

resolução de conflitos. É preciso estimular a criação de políticas que tratem das dificuldades 

que essas mulheres enfrentam em períodos de conflito, e que inibem seu potencial de 

participação. Ao mesmo tempo, deve-se ter em mente que a simples inserção de mulheres em 

processos de paz não necessariamente significa uma plena representação e participação na 

definição dos termos dos acordos políticos firmados.  

 

 

4. A atual guerra na Síria 
 

a. Contextualizando o conflito  

Embora muito se fale sobre a importância da inclusão de mulheres em processos de paz, ao 

fazer uma análise de conflitos armados, o que se observa de fato, mesmo após valiosas 

discussões e resoluções que tangenciam o tema, é uma não participação destas mulheres nos 

processos formais, ou mesmo uma exclusão total tanto nos processos, quanto em certos setores 

da sociedade civil.  

Estudar o conflito da Síria é de grande relevância no âmbito da política internacional devido 

às suas características ímpares e complexidades envolvidas; em uma busca por concatenar a 

questão de gênero a este conflito, tais complexidades se tornam ainda mais acentuadas por uma 

série de razões que poderiam, individualmente, ser objetos de estudos devido ao grande 

significado para se entender melhor a questão de gênero, como certas práticas e valores da 

sociedade civil.  

A princípio, é importante contextualizar a crise na Síria em uma breve apresentação para 

elucidar e ratificar a importância de seu estudo no campo da política internacional, visto que 

este é possuidor de múltiplas e labirínticas nuances responsáveis por estender não só sua 

duração, mas também as diversas sofridas consequências decorrentes do atual conflito.  
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Quando o atual governo em 2011 reprimiu violentamente um grupo de estudantes que 

participavam de um protesto com frases contra o regime de al-Assad, prendendo e torturando 

alguns que lá estavam presentes, a reação por parte de grupos rebeldes que se opunham ao 

governo foi rápida e, juntamente da inquietação de parte da sociedade civil à desproporcional 

reação do governo aos protestantes, gerou um conflito que se arrasta até hoje e afeta toda a 

população síria. 

 No campo político, desde a independência do país, em 1946, o tempo médio de um 

governo era de menos de um ano [14], fator que demonstra toda a instabilidade política presente 

anteriormente. Entretanto, com a chegada de Hafez al-Assad ao poder, em 1970, esta situação 

foi alterada. Assad proveu uma certa estabilidade, embora ainda existam questões acerca da 

legitimidade de como esta estabilidade foi alcançada e mantida ao longo do tempo.  

 Ao longo dos anos, Hafez estabeleceu uma relação próxima à União Soviética e ao Irã, 

com políticas anti-ocidentais, anti-Israel e pró-Palestina, o que também se refletiu nos 

sentimentos dos cidadãos. Com sua morte, em 2000, seu filho Bashar al-Assad assumiu o poder, 

o qual era percebido como mais liberal por muitos dos veteranos do Partido Ba’ath. Entretanto, 

qualquer tentativa de maior liberalização foi impedida e o país continuou a manter relações 

mais estreitas com a Rússia, assim como se opôs à invasão do Iraque pelos Estados Unidos [14]. 

Tais informações são de suma importância para uma melhor compreensão acerca do apoio 

norte-americano a grupos rebeldes no conflito e o apoio do governo da Rússia ao regime de al-

Assad. 

 Contextualizar o envolvimento de grandes potências internacionais no conflito, com 

capacidade de prover aos grupos envolvidos todo o tipo de armamento bélico, é fundamental 

para que se entenda o forte caráter militar e destrutivo do conflito, que já deixou mais de 400 

mil mortos e deslocou cerca de 45% da população, afetando não só a região, mas em níveis 

diferentes, todo o mundo [3]. É de suma importância, então, analisar os processos de paz e de 

mediações desempenhados no atual conflito, para uma melhor compreensão acerca de tudo o 

que tem ocorrido, assim como da importância de se ter processos inclusivos. 

 

b. Processos de paz e mediação do conflito na Síria 

A princípio, para melhor discutir a participação feminina no conflito da Síria, é importante 

analisar também as circunstâncias as quais as mulheres deste local estão submetidas, já que 

falar sobre gênero pode assumir diferentes significados e interpretações de acordo com o 

interlocutor, o ouvinte e o objeto de análise.  

A autora síria, Nawal Yaziji, importante pesquisadora na área de gênero e vice-presidente 

da Syrian Women’s League, pode nos esclarecer melhor alguns importantes aspectos que 

permeiam a sociedade feminina do país. Segundo Yaziji [21], ainda na década de 90, há poucos 

anos, era difícil sequer falar a palavra “gênero”, pois além de ser uma palavra desconhecida, 

era questionada também sobre a real importância do tema, que para muitos é tido como 

irrelevante. 

Com o passar do tempo, alguns avanços foram sendo alcançados, mas não sem que houvesse 

antes muita luta por parte das próprias mulheres. Os esforços feministas foram responsáveis 

por, paulatinamente, promoverem uma mudança nos estereótipos relacionados ao papel de 

gênero, como por exemplo, a substituição de termos e frases machistas nos livros e currículos 

escolares da sociedade. 

Hoje, de acordo com a constituição síria, as mulheres têm o direito de participar dos 

aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais, sem discriminação. Além disso, as mídias e 

as organizações não governamentais, assim como as organizações internacionais, têm sido 

responsáveis por alertar sobre a importância da integração de mulheres na vida pública, o que 

talvez seja importante para responder qualquer dúvida acerca da importância de se discutir 

assuntos relacionados à gênero na sociedade [21].  
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Entretanto, mesmo com tantos esforços, a participação das mulheres na sociedade civil, de 

fato, não é completa. Toda a exclusão e segregação ainda existente é prova de que ainda há um 

longo caminho para que se haja uma igualdade de forma efetiva. A porcentagem de mulheres 

integradas no serviço público, por exemplo, é mínima. No governo, esta participação é ainda 

menor. Falar sobre gênero na sociedade síria, como em muitas no âmbito internacional, não é 

necessariamente sinônimo de avanço, mas de luta. É esperado então, que toda esta carência e 

disparidade existente na sociedade civil, se reflita também ao fazer uma análise sobre a 

participação das mulheres nos processos de paz e nas mediações do atual conflito.  

De acordo com relatório do Swisspeace [16], em uma pesquisa que tinha como um dos 

objetivos identificar as mulheres presentes em processos de paz na Síria, foi percebido que 

apenas 14% de todos os entrevistados eram mulheres, o que sugere uma grande invisibilidade 

feminina. Este baixo número vai ao encontro do estudo realizado entre 2011 e 2014 por Khalaf 

et al. [16], onde em uma pesquisa por 94 grupos da sociedade civil Síria, que eram responsáveis 

por importantes iniciativas em busca da paz, foi percebido que em 54% destes grupos as 

mulheres representavam uma minoria, enquanto 31% não possuía nenhuma mulher 

participante.  

Tais números são importantes para se iniciar uma reflexão acerca da participação feminina 

na sociedade Síria. Enquanto há, assegurado na constituição, o direito das mulheres de 

participar dos aspectos sociais e políticos da sociedade sem discriminação, percebe-se que a 

participação nestas áreas está longe de significar uma representatividade, visto que são áreas 

extremamente masculinizadas, onde as mulheres geralmente não possuem muito espaço ou voz 

para participarem. 

Dentre as razões que podem ser discutidas acerca da exclusão de mulheres em processos de 

paz, ou dos motivos que as impedem de participar ativamente destes processos em conjunto 

com a sociedade civil, algo que chama a atenção é o caráter militarizado do conflito e como 

este é responsável por gerar uma exclusão ainda maior. De acordo com algumas mulheres 

entrevistadas para o relatório do swisspeace [16], o espaço de participação feminina diminuiu 

em uma relação inversamente proporcional com o aumento da militarização do conflito; ou 

seja, com o aumento do caráter militar, as mulheres passaram a ser marginalizadas da sociedade 

e impedidas pelos próprios homens de participar dos processos de paz, agora elas estão mais 

presentes em um nível individual. 

De acordo com a declaração de uma entrevistada, “os problemas começaram assim que o 

conflito se tornou armado [...]. Agora nosso papel se voltou para a cozinha e outros lugares” 

[16]. Ou seja, a falta de visibilidade das mulheres em processos de paz na sociedade civil é 

sinônimo de um grande retrocesso nas discussões de gênero, percebe-se que há um 

impedimento direto para que haja uma participação feminina na sociedade em busca da paz. 

Além das diversas nuances que tornam este um conflito de grande complexidade, alcançar a 

paz se torna ainda mais difícil quando há não somente uma falta de integração da sociedade 

como um todo, mas um impedimento para que esta integração ocorra. 

É importante ressaltar, no entanto, que todos estes processos de paz os quais as mulheres 

estão sendo impedidas de participar se tratam de processos estritamente informais, fora da 

estrutura governamental e sem ligação direta com o Estado. Os processos informais são de suma 

importância para se atingir a paz em um conflito e uma observação destes também se faz 

importante para que se faça uma análise mais contundente acerca dos processos de paz e de 

mediações formais presentes naquele conflito; ora, se há uma grande exclusão na sociedade 

civil como um todo, pode se conjecturar que nos processos formais de mediação também exista 

uma falha na inclusão de mulheres. 

Tal hipótese, de forma lamentosa, também pode ser ratificada. De acordo com a pesquisa 

das autoras O’Reilly, Súilleabháin e Paffenholz [10] acerca dos processos de paz nas Filipinas 

e na Colômbia, observou-se que processos de paz mais inclusivos aumentam a possibilidade de 
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acordos serem alcançados e mantidos. Entretanto, inclusão e representatividade não são 

encontradas com frequência nos processos de mediação do conflito da Síria, visto que a 

participação de mulheres, por exemplo, muitas das vezes é escassa. 

De acordo com o estudo do swisspeace [16], em uma pesquisa mais específica acerca do 

campo de atuação das mulheres nos processos de paz, foi demonstrado que somente 4,8% 

participam da resolução de conflitos e da mediação internacional. Ou seja, mesmo no pequeno 

número de mulheres participando dos processos de paz, esta participação acontece em sua 

maioria de maneira informal e continua havendo exclusão das mesas de mediação e dos 

processos formais. 

Com o passar dos anos e as mudanças dos processos de mediação no conflito, entretanto, 

pôde-se observar que houve uma maior inclusão, embora ainda seja insuficiente para dizer que 

há uma igualdade, de fato. Os primeiros esforços de mediação na guerra da Síria foram tomados 

pela Liga Árabe em 2011. De forma não intervencionista, a liga enquadrou a crise como um 

problema de políticas domésticas. Entretanto, vendo que a violência não diminuía, a liga 

assumiu uma posição mais intervencionista, mas além da falha em representatividade, não havia 

uma união entre os membros, o que fez com que em suas atividades fossem encerradas em 2012 

[9]. 

A partir daí as missões passaram a ser de responsabilidade da ONU, sendo lidadas a 

princípio por Kofi Annan e em seguida por Lakhdar Brahimi e Staffan de Mistura. Foi possível 

observar na primeira missão sob responsabilidade de Kofi Annan uma maior representatividade 

e inclusão em seus membros, entretanto, após tentativas fracassadas de resolver as diferenças 

num campo internacional, como trabalhar com as influências norte-americana sobre o conflito 

e o apoio russo ao regime de al-Assad, Annan resignou sua missão.  

Com as falhas das missões anteriores, a segunda tentativa desempenhada pela ONU veio 

com Lakhdar Brahimi no papel de mediador. Pôde-se observar que as missões iam aos poucos 

ganhando em inclusão e representatividade entre seus membros, no entanto, alguns esforços 

falhos por parte de Brahimi fizeram com que se perdesse atores fundamentais em ambos os 

lados do conflito, que se mantiveram inflexíveis às tentativas de mediação desempenhadas nesta 

segunda tentativa [9]. 

O terceiro e mais recente processo de mediação do conflito da Síria, sob responsabilidade 

de Staffan de Mistura, vêm se desenvolvendo desde 2014. Este, além de ser o processo com 

maior representatividade até então, ainda ganhou forças com a aprovação da resolução 2254 

pelo Conselho de Segurança da ONU, no final de 2015, que reforça um crescente 

comprometimento e tentativas de resolução do conflito [4]. Deve-se atentar, entretanto, que 

mesmo possuindo uma maior representatividade, ainda está longe de ser o ideal, visto que o 

número de mulheres presentes ainda é muito baixo e o avanço foi alcançado após esforços das 

próprias mulheres em se fazerem presentes. 

Em 2016, a Ministra do Exterior da Súecia, Margot Wallström chamou a atenção 

publicamente para a necessidade de se ter mais mulheres na mesa de negociação do conflito da 

Síria. Segundo Wallström[19], o governo da Suécia estava se comprometendo em levar mais 

mulheres para trabalhar sobre processo de mediação do atual conflito, entrando em contato 

diretamente com estas mulheres e apoiando-as em suas necessidades para que suas vozes 

pudessem ser ouvidas. 

Um infográfico lançado no último ano pelo Inclusive Security [20] anuncia que as mulheres 

alcançaram um nível de representatividade sem precedentes nas negociações, visto que elas 

possuem mais assentos nas mesas de negociação. Ainda assim, os números mostram que há 

somente 3 mulheres em cada grupo de 15 pessoas. Além disso, o “High Negotiations 

Committee” (HNC), responsável por determinar as participações nas conversas de paz, possui 

duas mulheres em um grupo de 34 membros. 



Instituto de Relações Internacionais 

 

 

Percebe-se então, em todos os processos de mediação do conflito na Síria, assim como nos 

processos de paz informais, uma grande falha em inclusão e representatividade, o que foi e vem 

sendo objeto de muita crítica e discussão, visto que alcançar a paz, de fato, se torna ainda mais 

complicado quando os empenhos não são suficientemente democráticos ou inclusivos, mas 

excluem parte fundamental da sociedade, que poderia ser fundamental para avanços mais 

contundentes nas negociações de paz que envolve o atual conflito. 

 

 

Conclusão 
As práticas de resolução de conflitos, em especial as práticas de mediação internacional, 

ainda convergem em processos políticos bastante masculinizados, onde muitas das vezes o que 

se observa é uma parcial ou até mesmo completa exclusão de mulheres destes processos, seja 

como parte das mesas de negociação, seja como mediadoras. 

Apesar de ser um importante marco histórico no que diz respeito ao setor de Mulheres, 

Paz e Segurança, além de ter trazido um certo progresso para a área, a Resolução 1325 ainda 

precisa de muitos avanços. Em 2015, no aniversário de 15 anos desta resolução, a ONU e várias 

outras organizações celebraram as conquistas advindas da Resolução e enfatizam as falhas que 

existem para consolidar os progressos almejados pela Resolução. Nesse processo, um dos 

pontos a serem melhorados acerca da implementação das diretrizes apresentadas na Resolução 

1325 diz respeito à participação de mulheres em processos de paz, mais especificamente como 

mediadoras destes processos.  

A pesquisa aqui desenvolvida certifica esta falha. De fato, tal falha se faz notória a partir 

dos estudos recentes responsáveis por analisar quem eram os participantes dos processos 

contemporâneos de negociação pela paz. Quando se observa o déficit existente no número de 

mulheres presentes em processos de paz, constata-se a desigualdade que existe na área. Este 

número se torna quase inexistente quando o assunto é a mediação de conflitos, visto que na 

maioria dos casos, é praticamente nula a participação de mulheres como mediadoras, o que 

ratifica a falha de inclusão de uma nova e importante perspectiva nestes setores. 

Ainda assim, a participação de mulheres em situações de conflitos ocorre das mais 

variadas maneiras. É necessário, no entanto, fazer uma análise mais cautelosa para que se 

distinga as atividades formais das informais, pois como aqui observado, na maioria das vezes 

as mulheres atuam nos processos de paz de maneira informal. Ainda que esta participação 

informal seja muito importante para a resolução dos conflitos em si, ela não substitui a 

relevância de se atuar formalmente em processos de paz, ou seja, atuar com ligação direta ao 

Estado. 

 Como afirmado na presente pesquisa, o baixo número de mulheres atuando em 

processos formais de paz está relacionado ao baixo número de mulheres na esfera política dos 

países ao redor do mundo, além de se relacionar também às dificuldades que elas enfrentam nas 

situações de conflitos. A perspectiva dominante acerca das mulheres no âmbito de conflitos 

ainda as coloca como vítimas, ou se limita à visão da participação indireta das mesmas, que 

apenas sofreriam com as consequências da guerra. No entanto, esta visão de mulheres como um 

grupo não ativo e apolítico, é não somente limitadora como distorcida da realidade, na qual, 

como se sabe, mulheres participam ativamente de conflitos das mais diversas maneiras, seja 

como combatentes ou mediadoras informais. 

 A partir de uma análise sobre o conflito em curso na Síria, buscou-se apresentar não 

somente uma contextualização acerca dos ocorridos que deslancharam em uma guerra que já 

dura anos, mas também observar como vem ocorrendo a participação (ou exclusão) das 

mulheres neste que é um dos maiores conflitos dos últimos anos. Partindo de análises mais 

gerais acerca do conflito e passando pela questão de gênero na Síria, foi possível refletir sobre 

os processos de paz e de mediação desempenhados no atual conflito. 
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 Superar esta visão restritiva da participação de mulheres em conflitos é transcender para 

a obtenção de vantagens nos processos de paz que até então são ignoradas devido a esta falha 

de inclusão. A inserção de perspectivas femininas na construção de processos de paz traz 

consigo novas experiências e novas visões, que podem ser responsáveis por gerar benefícios 

nos âmbitos sociais, políticos e até mesmo econômico.  

Dar espaço para ótica feminina na gestão e mediação de conflitos abre novas 

possibilidades de ação política, o que pode contribuir para a obtenção de um resultado 

satisfatório e duradouro em termos da paz alcançada. Incluir a perspectiva ímpar das mulheres 

na área de mediação internacional pode potencialmente resultar na priorização de temas 

universais como direitos humanos, acesso à educação, igualdade de oportunidades, nem sempre 

colocados em primeiro plano durantes os processos de paz.  

No conflito da Síria, como analisado, mesmo que em todos os processos de mediação 

significativos esforços tenham sido desempenhados para que se pudesse manter a inclusão, o 

primeiro processo, desempenhado através dos empenhos da Liga Árabe, por exemplo, foi 

marcado por pouca inclusão. Com o passar do tempo e com os processos de mediação mais 

recentes desempenhados pela ONU, pôde se observar que aos poucos estes foram sendo mais 

inclusivos que seus antecessores, mas mesmo uma maior inclusão ainda não é significado de 

uma igualdade, ou participação destas mulheres no exercício de mediação, de fato, visto que 

quando se soleniza sobre um aumento de inclusão, o referencial em questão é ínfimo. 

Nota-se então não somente uma falha na diversidade e representatividade destes 

processos, mas também uma violenta exclusão de mulheres. É contrastante a ideia de resolver 

um conflito iniciado a partir de um déficit democrático com projetos de mediação que também 

não são plenamente democráticos, visto que as mulheres, parte que poderia ser essencial no 

avanço das negociações, são impedidas de participar destes processos. 

Por fim, esta pesquisa procurou mostrar que a exclusão de mulheres dos processos de 

resolução de conflitos e da área de mediação internacional constitui não só uma questão de 

desigualdade de gênero, mas também expressa a existência de um déficit democrático. Uma 

vez que processos de paz são responsáveis por gerar mudanças na sociedade como um todo e 

considerando que as mulheres representam grande parte da população de qualquer país, 

restringir a participação delas nestes processos significa excluir parte da sociedade da tomada 

de decisões pelo bem comum. Tal exclusão, como elaborado nessa pesquisa, vai de encontro à 

ideia de representação democrática que está na base de sociedades mais justas e menos 

violentas. 
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