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RESUMO: O trabalho tem como objetivo discutir a violência baseada em gênero 
praticada pelo Estado Islâmico como estratégia para a tomada do poder em 
regiões de interesse na Síria e no Iraque, focando-se no genocídio da minoria 
ético-religiosa conhecida como Yazidi. A hipótese é comprovar que a violência 
de gênero é uma estratégia de dominação social de um grupo sobre outro, e que 
em situações de anomia, como nos conflitos armados, ficam mais exacerbadas, 
agressivas e violentas. A justificativa da pesquisa é a pública e notória existência 
da violência baseada em gênero em praticamente todos os grupos sociais que 
se tem notícia, e que pode ser melhor estudada em situações de anomia, como 
a que ocorre na situação dos conflitos na Síria e Iraque, bem como a falta de 
importância que o direito internacional dá ao tema, com a ausência de qualquer 
meio de proteção e tutela internacional eficiente para a proteção das meninas e 
mulheres em situações de conflitos armados. Assim, as meninas e mulheres 
Yazidi, por viverem na mais extrema situação de violência e vulnerabilidade, 
foram o grupo escolhido para o desenvolvimento da pesquisa. Foram utilizados 
os métodos qualitativo e quantitativo, com abrangentes fontes de pesquisa, que 
vão desde a documentação bibliográfica e legislativa, passando pelos principais 
tratados internacionais e demais fontes de direito internacional dos direitos 
humanos e do direito internacional humanitário, aos documentos oficiais 
produzidos pelos órgãos e comissões das Nações Unidas. De maneira 
complementar, foram utilizados também informes, notícias, relatórios e 
denúncias de entidades especializadas, como acadêmicos, jornalistas, ativistas 
e organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, como a Anistia 
Internacional e a Human Rights Watch. Como resultados parciais, já se pode 
afirmar que os atos de violência de gênero praticados contra meninas e mulheres 
como sequestros, violações, escravidão sexual, abortos forçados, leilões entre 
os integrantes do grupo Estado Islâmico, separação de famílias, separação entre 
homens e mulheres para impedir o nascimento de filhos, entre outros, são 
utilizados como estratégia de terror, desestabilização e eliminação do grupo 
enquanto minoria étnico-religiosa que predominava em regiões de interesse do 
Estado Islâmico, e vem causando redução significativa desse grupo etnico-
religioso minoritário. Isto porque um dos componentes da violência decorrente 
dos atos de violência é a separação entre homens e mulheres, o que impede o 
nascimento de crianças Yazidi, e para este grupo, para que a criança seja 
considerada enquanto Yazidi, é necessário que ambos os pais pertençam a essa 
minoria. Estimava-se, em 2016, que cerca de 3200 menias e mulheres Yazidis 
fossem mantidas em cativeiro pelo Estado Islâmico. 
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