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RESUMO: Homens e Mulheres são os destinatários dos Direitos Humanos e dos 
Direitos Fundamentais, entretanto, foi somente no ano de 1933, por ocasião da 
realização da Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos em Viena 
que se explicitou que às mulheres assistem os mesmos direitos que aos homens 
também no plano internacional. Até então não se via a necessidade de 
evidenciar a existência de um direito das mulheres, contentando-se com a prática 
de as incluir na expressão Direitos do Homem, com a qual se perpetua(va) a 
invisibilidade e subalternidade das mulheres. Essa explicitação se fez tão 
necessária quanto prever mecanismos de proteção específicos para mulheres 
em tempos de paz e em tempos de guerra. A propósito, as chances de uma 
mulher sofrer violência física, moral ou sexual em tempos de paz é a mesma de 
as sofrer em tempos de guerra, e analisadas as circunstâncias das ocorrências 
em uma e outra situação, sequer é possível apontar em qual delas essa 
realidade é mais perversa. A violência que acontece no ambiente doméstico 
perpetrada por pessoas que gozam da intimidade e confiança da mulher pode 
ou não ser mais cruel que a violência perpetrada por guerrilheiros contra 
mulheres civis da nação inimiga. Isso porque em todas as partes do mundo, em 
tempos de paz ou de guerra existe uma cultura misógina atua que sem tréguas 
na opressão das mulheres e raparigas. Este artigo pretende perspectivar os 
impactos das situações de conflitos armados na garantia dos direitos das 
mulheres a partir das normativas internacionais, designadamente, a Convenção 
de Genebra de 12 de agosto de 1949 relativa à proteção dos civis em tempo de 
guerra, e comparar a com as garantias dos direitos das mulheres em situações 
de não guerra inscritas nas normas internas do Estado Português. Já se disse 
que não há tempos de paz para as mulheres, afinal, as desigualdades e 
assimetrias de sexo e de género colocam-nas em posição de vigília e luta 
permanente. Suspeita-se, pois, da efetividade dos instrumentos internacionais e 
internos na proteção dos direitos das mulheres tanto em situações de guerra 
quanto em situações de paz, exigindo a criação de novos e mais eficientes 
mecanismos jurídicos e políticos de enfrentamento dessa problemática. 



Entretanto, acredita-se na importância da presente proposta de análise 
comparativa das garantias de direitos das mulheres como forma de revelar as 
semelhanças e as diferenças em um e outro contexto, permitindo detectar forças 
e fragilidades que apontem as melhores direções a seguir. 
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