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Resumo:  

Este artigo busca entender o movimento das mulheres na Palestina, sendo que 
para entende-lo faz-se necessário expandir um pouco a análise afim de 
compreender alguns processos, mesmo que ocidentais, para melhor 
compreender a especificidade deste movimento. O objetivo é compreendê-lo 
em si ou talvez por contraste e não a partir dos movimentos feministas 
ocidentais, por isso aqui o termo escolhido é movimento de mulheres, já que é 
preciso investigar se se trata de um movimento feminista, com uma pauta de 
emancipação feminina ou de um movimento de mulheres para a libertação da 
Palestina, sendo portanto um movimento nacionalista.  
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Abstract: 

 

This article seeks to understand the women's movement in Palestine, and to 
understand it is necessary to expand a little the analysis in order to understand 
some processes, even if Westerners to better understand the specificity of this 
movement. The goal is to understand it themselves or maybe in contrast but not 
from Western feminist movements, so here is the term chosen women's 
movement, since it is necessary to investigate if it is a feminist movement with 
an agenda of feminine emancipation or a women's movement for the liberation 
of Palestine, being therefore a nationalist movement. 
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INTRODUÇÃO 

Percebe-se nas últimas décadas o crescimento de dois movimentos 
diferentes, mas não excludentes: Globalização e a emergência dos sujeitos. 
Pode-se dizer que a despeito da aparente oposição entre eles, ambos tentam 
pensar o mundo e suas relações para além dos nacionalismos. Este cenário, 
no entanto, parece não se aplicar à Palestina, que merece ser entendida à luz 
de seus acontecimentos particulares. As discussões sobre globalização não 
parecem incluir Estados em busca de reconhecimento, pode-se mesmo dizer 
que estes Estados estão num processo que antecede qualquer tentativa 
globalizante, já que estão procurando ter reconhecidos sua existência, seu 
espaço territorial e suas identidades específicas. Em outras palavras, enquanto 
a questão da Palestina parece exigir que os palestinos como povo persigam o 
seu ideal de reconstrução da nação, também apresenta-se a aos demais atores 
do cenário internacional a responsabilidade de reconhecer, observar e 
assegurar que este fato aconteça, já que o litígio relativo à territorialidade da 
Palestina ocorre por conta do jogo das nações, no qual Israel “reclama o 
domínio não partilhável da terra” (SAID, 2012).  

A globalização por um breve momento relega as questões nacionais 
para segundo plano, discutindo-se inclusive a supressão dos Estados-nações, 
fato que como vimos não se concretizou. Entretanto, assistiu-se à 
transnacionalização dos movimentos sociais e a retomada das discussões 
sobre o nacionalismo.   

A hipótese apresentada neste artigo é de que o movimento das 
mulheres palestinas, ao contrário dos movimentos feministas ocidentais, em 
sua grande maioria, apresentam uma pauta dupla: Nacionalista/resistência e de 
Direito das Mulheres/Feminista. O objetivo é ilustrar por meio de biografias 
nacionais e estrangeiras e referências bibliográficas diversas que num primeiro 
momento, já é possível afirmar que a mulher palestina faz parte de uma dupla 
batalha: contra os obstáculos da ocupação territorial e os desafios do 
patriarcalismo. Desta forma, é possível afirmar que há uma diferença 
fundamental dos movimentos feministas ocidentais, já que este movimento 
parece reivindicar ao mesmo tempo nacionalismo e feminismo.  

Em resumo, para além das questões de desigualdade de gênero que 
perpassam as questões religiosas fundamentalistas presentes no Oriente 
Médio, o movimento nacionalista das mulheres palestinas demostra a 
sobreposição das lutas individuais das mulheres contra a opressão de gênero 
ao mesmo tempo em que luta em conjunto em favor do reconhecimento do 
Estado da Palestina. Deste modo, a mulher na Palestina passa daquela que no 
limite contribuirá a partir de seus posicionamentos tradicionais: organização do 
espaço, suposta sensibilidade e promotora da paz, para uma mulher 
combatente e que entende que sua luta para a libertação das mulheres não é 
distinta do resto e não é contraditória à identidade nacional palestina e árabe.  

O movimento de mulheres na Palestina tem aspectos de reafirmação 
na nacionalidade, sendo que o movimento nacionalista das mulheres palestinas 
faz parte de um contexto social internacional que aponta para “a importância 
que a mulher tem na construção e sustentação do papel do Estado, como na 
formação de uma nação por meio do nacionalismo” (STEANS, 1998 apud 
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OLIVEIRA, 2011, p. 65). Em outras palavras, apesar dos diversos grupos 
fundados pelas mulheres Palestinas entre 1910 e 1947, o que era comum entre 
todas era a sobrevivência da nação. O despertar da consciência nacional das 
mulheres encontra-se intimamente ligado ao fato da entrada na vida nacional. 
Isto porque o caráter nacionalista dos movimentos das mulheres propiciou que 
essas mulheres forjassem uma nova identidade como membros da coletividade 
com um objetivo em comum.  

Para finalizar, a distinção entre um feminismo nacionalista de outros 
feminismos é de que, no caso da Palestina, a criação de uma “mulher 
nacionalista” se configura numa figura híbrida que conflita com a mulher 
tradicional e com a “nova mulher”, exemplo, mãe e lutadora. A mulher deste 
modo incorpora tanto a preservação da cultura e da nação sob ataque de 
colonialistas como a desconstrução das instituições patriarcas naturais do país 
que formaram diversos pilares da sua cultura. 

 

O nacionalismo Palestino  
 
O nacionalismo Palestino não é diferente dos demais quanto ao seu 

surgimento, segundo Dayan-Herzbrun (1995) o sentimento nacional palestino 
ou o nacionalismo palestino surge na segunda parte do século XIX “de uma 
tríplice oposição: ao império otomano e depois, ao sionismo e à colonização 
britânica” (DAYAN-HERZBRUN, 1995, p. 176). Entretanto, dada a situação da 
região, sobretudo após a criação do Estado de Israel em 1947, ele parece 
ainda necessário como forma de afirmação. 

Os nacionalistas em geral eram formados por lideranças masculinas e 
se opunham às mulheres nacionalistas de diversas formas, eis que este 
tradicionalismo foi um dos fatores que serviu de impedimento na luta para o 
alcance da independência nacional. Sendo assim, para participar da arena 
nacionalista, a recuperação dos direitos perdidos das mulheres era 
indispensável, pois somente assim as mulheres poderiam participar do domínio 
público e privado ajudando na luta nacionalista. Deste modo, os direitos em 
geral significavam a coletividade e a nação, mais do que somente a autonomia 
individual. Pode-se afirmar que o nacionalismo Palestino se transformou em 
uma cultura nacionalista de resistência, construída sobre uma expressão de 
identidade étnica e coletiva de solidariedade. Esta resistência nacionalista diz 
respeito justamente à preservação de costumes ameaçados pela realidade de 
um território ocupado, o que gera uma mobilização coletiva acerca da 
preservação étnica palestina. 

 

O movimento de mulheres palestinas 
 

O movimento nacionalista das mulheres palestinas mais propriamente 
dito teve seu início na primeira década do século XX e a princípio tinha como 
principal objetivo abrir as portas das escolas para educar meninas, aqui não há 
grandes diferenças das reivindicações das mulheres no ocidente. A elite 
feminina e a consciência feminina foram desenvolvidas o suficiente para 
questionar seus status, mas o que determinou esta conscientização foi a 
situação nacional que ameaçava suas vidas e a sociedade. No ano de 2002, há 
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a primeira mulher bomba, militante do Hamas1 que contrariava alguns de seus 
preceitos, já que o Hamas acredita que as mulheres devem se dedicar as 
questões familiares e deixar que os homens cuidem das decisões políticas e de 
luta.  

Em 1922 as mulheres começaram a confrontar diretamente o governo, 
internalizando as demandas do movimento nacionalista, pedindo o fim da 
imigração judaica e a independência. Antes de 1920 as mulheres buscavam 
uma organização social apenas nos setores social e de caridade, mas agora 
elas se encaixavam em um contexto de movimento nacionalista. O período de 
1920-1948 é marcado pelo mandato britânico no qual, segundo Fleischmann 
(2003), o gênero constitui um papel importante no processo de construção da 
nação e na luta simultânea de resistência anticolonial2. As mulheres palestinas 
lançaram um movimento dinâmico e ativo contra as crises que ocorriam na 
época. As questões levantadas pelas mulheres também lançaram uma 
discussão interna sobre a história e a identidade da nação, no qual as mulheres 
começaram a reivindicar que o acesso da mulher à educação deveria ser 
estendido e que elas deveriam fazer parte da construção da nação, mas suas 
vozes foram caladas pela família tradicional patriarcal.  

Quando há o Nakba em 19483, ocorre uma mudança no papel da 
mulher na sociedade Palestina. Isto porque as mulheres passaram a conviver 
com uma realidade diferente das que estavam acostumadas, pois o território 
ocupado mudou completamente a sua rotina. As famílias que foram exiladas 
tiveram que se adaptar à uma cultura diferente da sua e as famílias que 
decidiram ficar tiveram que conviver com políticas coercitivas, sobretudo 
quanto à liberdade, além da violência proeminente que agora fazia parte da 
realidade do Estado. 

Com o evento da intifada4 as mulheres se viram empoderadas tanto 
socialmente quanto politicamente, pois se viram diante de uma situação em 
que era necessária uma solidariedade mútua e um comprometimento com a 
luta da Palestina. O movimento político das mulheres colocava antes da 
liberação das mulheres o movimento libertador da nação, mas mesmo assim o 
comitê político das mulheres palestinas continuava firme como um movimento 
independente que buscava a igualdade das mulheres na sociedade Palestina, 
já que por conta da ocupação e da resistência, as mulheres se viam em meio 
uma dicotomia entre a tradição e a revolução. 

 

Movimento de mulheres e a criação do Estado de Israel 
 

                                                           
1
 Para o Hamas o papel da mulher na luta armada é de enfermeira, de cuidadora dos homens 

feridos em batalha e de prover comida aos militantes. Nas eleições o Hamas obrigado a 
atender as cotas para mulheres dentro do partido lançaram 13 candidatas e mesmo apesar da 
resistência seis venceram. Com o envio pela Autoridade Nacional Palestina de dez 
embaixadoras para diversos postos diplomáticos pelo mundo, a participação da mulher na luta 
Palestina se viu privilegiada. 
2
 O período de 1920-1948 é marcado pelo mandato britânico e pela resistência palestina contra 

estes.  
3
 Nakba é nome que designa o êxodo palestino em 1948 em detrimento do conflito árabe-

israelense.  
4
 Intifada é o nome dado aos protestos palestinos que tinham como objetivo combater a 

ocupação de seus territórios por Israel. 
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Dentro do conflito Israel-Palestina se percebe que as mulheres 
palestinas têm seus corpos politicamente, socialmente e culturalmente 
reavaliados de acordo com uma política preestabelecida de resistência contra a 
ocupação. Por exemplo, o uso do véu é “considerado ainda um símbolo de 
resistência cultural contra o ocupante e uma forma de confirmação de 
identidade nacional. A persistência de usar o véu significa a resistência contra 
o colonialismo” (WADI, 2010, p. 87), isto porque dentro do véu existe um 
indivíduo que possui uma identidade e determinada liberdade de escolher usar 
ou não o véu.  Além disso, para muitas mulheres o véu representava uma 
atividade política de resistência, já que ser despida do véu pelo violador 
significa sinal de desonra dentro da cultura palestina. A importância da 
compreensão deste fato a partir dos discursos dos atores leva-nos à 
compreensão de que o uso do véu pelas mulheres palestinas não signifique 
para elas um sinal de opressão, mas um símbolo de libertação, colocando-se 
inclusive contra a opressão colonizadora que as obrigariam a sem eles. Mais 
uma vez vemos aqui a relação muito forte entre os direitos das mulheres 
(inclusive de andar com o véu) e as questões nacionalistas que permeiam o 
Estado palestino.  

 

Mabilia (2013) ao se deparar com a dificuldade de obter informações 
sobre as mulheres palestinas, resolveu escrever um livro relatando suas 
histórias e experiências cotidianas. Um dos aspectos levantados por uma das 
mulheres palestinas entrevistadas por Mabilia (2013) foi que a repressão 
sofrida pelas mulheres é igual em todo o mundo, a única diferença das 
mulheres palestinas é que elas estão em um território sob ocupação. Este 
último aspecto é de extrema importância já que vai ao encontro do que Mabilia 
(2013): 

Um relatório divulgado pela Anistia Internacional em 2005 afirma que 
as mulheres palestinas são pelo menos três vezes vítimas no conflito 
com Israel: elas vivem a guerra, a ocupação e ainda o patriarcado. O 
documento constata também que, além de sofrerem abusos diretos 
por parte dos soldados israelenses, as palestinas enfrentam as 
consequências indiretas, como o aumento do desemprego e a 
pobreza (MABILIA, 2013, p. 49).   

 

O curioso deste movimento é de que as mulheres não abandonam sua 
condição e querem se sentir reconhecidas o protesto das mulheres se pautava 
no seguinte slogan “Nós mulheres não somos menos nacionalistas que os 
homens”. Este slogan utilizado pelas mulheres palestinas vai ao encontro da 
seguinte frase que diz: “O "mártir" é um herói masculino, cuja morte gloriosa 
acentua sua identidade: seu nome é celebrizado e seu retrato se torna visível 
nas casas ou ruas. O sacrifício das mulheres não tem rosto” (DAYAN-
HERZBRUN, 1995, p. 180). Pode-se assim dizer que o movimento nacionalista 
das mulheres palestinas é um movimento emancipatório, a busca por um 
reconhecimento do movimento das mulheres palestinas no envolvimento da 
luta nacional do seu povo situa-se em um contexto de nacionalismo, feminismo 
e colonialismo. No qual “a participação das mulheres palestinas na luta 
nacionalista tinha sido percebida como condição necessária embora condição 
não suficiente para a sua emancipação como mulher” (FLEISCHMANN, 2003, 
p. 6). Ao lutarem contra a ocupação que afeta suas vidas diariamente o fato de 
de imporem enquanto agentes também as fazem se impor diante ao 
patriarcalismo da sociedade palestina. Suas ações portanto são duas: a de 
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reafirmação do nacionalismo, contra a ocupação israelense e de 
empoderamento diante de sua sociedade. Entretanto é importante destacar 
que este empoderamento diz respeito ao reconhecimento de que suas vidas 
são afetadas e de que tem direito a ter voz em sua sociedade. Ao que parece, 
eles lutam contra duas formas de opressão: masculina e a colonialista; ao 
contrário das feministas ocidentais que também têm encaram duas formas de 
luta: masculina e a do Estado, que regulam seus corpos.  

No entanto, é preciso salientar que essa luta contra essa dupla 
opressão, só é permitida quando as mulheres estão numa relação conjugal, ou 
seja, só é permitida sua voz quando há a existência de um marido. Mabilia 
(2013) ressalta que a maioria das mulheres politicamente ativas5 na Palestina 
são casadas, pois não se encontram mais tão inseridas na cultura da honra6 e 
sua reputação está protegida. Já outras preferem se resguardar para proteger 
sua honra ou exercem suas atividades longe das suas comunidades.  

A despeito dessas condições e diferenças, os movimentos de mulheres 
na Palestina não podem ser desconsiderados, não se trata de um movimento 
pequeno, desorganizado ou de algumas poucas mulheres casadas, segue 
abaixo a lista de grupos que evidencia sua importância.  
 

Movimento de mulheres palestinas Pauta 
General union of palestinian women (gupw) 
Nacionalista 

Desde a sua criação, o principal objetivo 
desta coalizão de mulheres palestinas foi 
"mobilizar as mulheres palestinas para 
participar de processos sociais, econômicos 
e políticos que contribuem para o seu 
desenvolvimento." Ele também fornece 
assistência material aos "indivíduos e 
famílias que sofrem na luta pela 
independência dos territórios palestinos." 

Palestinian working women society for 
development (pwwsd) 
Feminista 

PWWSD quer melhorar as condições de 
trabalho das mulheres e promover a sua 
integração na sociedade, promovendo sua 
autonomia e defendendo a paridade. Para 
isso, a organização oferece treinamento 
sobre direitos humanos, democracia e 
cidadania. 

Kayan - feminist organization 
Feminista-nacionalista 

Kayan foi fundada para melhorar a situação 
das mulheres palestinas em Israel e proteger 
seus direitos. "Como mulheres pertencentes 
a minorias sub-representadas, que muitas 
vezes enfrentam uma dupla discriminação, 
como mulheres e como um palestino." 

                                                           
5
 Ainda podemos explicar o porquê das mulheres muitas vezes promoverem o papel de 

“produzir homens para a guerra ou combate”, “na verdade, não é pela nação que as mulheres 
fazem filhos, mas ao conceber e falar sobre fertilidade e procriação nestes termos, elas 
ganham um sentimento de contribuição para luta nacional.” (WADI, 2010, p. 81, apud PETEET, 
1991, p. 184). Muitas mulheres criam seus filhos para a revolução, e se caso não o fizerem 
podem ser acusadas de traição à resistência, apesar de alguns discursos isolados dizerem que 
a mulher deve ter direito sobre seu próprio corpo, na maioria das vezes a mulher mulçumana 
tem seu papel na sociedade reduzido a sua fertilidade. 
6
 A cultura da honra relaciona-se a conceitos de masculinidade e feminilidade, bem como os de 

princípios de bondade, coragem e generosidade, no qual a mulher deve honrar o seu corpo, 
caso contrário isto pode acarretar a desonra da família ou da comunidade e os homens devem 
proteger os corpos das mulheres de qualquer perigo. Para as mulheres a honra encontra-se 
intimamente ligado ao corpo. 
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Sawa all the women today and tomorrow 
Feminista 

Sawa é uma associação com sede em 
Jerusalém e Ramallah, que incide sobre a 
luta contra todas as formas de violência 
contra as mulheres e as crianças. Eles são 
os primeiros a estabelecer uma linha direta 
para as vítimas de violência na Palestina. 

Society of ina’ash al usra 
Feminista-nacionalista 

A Sociedade de Ina'ash El-Usra [Sociedade 
para a Emancipação da família] está 
trabalhando para melhorar a condição das 
mulheres. Para isso, a ONG que trabalha 
para construir a capacidade das mulheres 
para se tornarem atores reais em suas 
comunidades. Ele gerencia vários projetos, 
incluindo um lar para meninas, várias 
creches, uma escola de formação em 
tratamentos de beleza. A organização 
também trabalha para preservar a herança 
cultural palestina, particularmente através de 
uma oficina de bordado. 

Women’s centre for legal and social 
counseling (wclac) 
Nacionalista-feminista 

O centro aborda as causas e consequências 
da violência contra as mulheres na 
sociedade palestina e os efeitos da 
ocupação israelense sobre as mulheres 
palestinas. Neste contexto, WLAC oferece 
treinamento e consultoria jurídica e social, 
organiza campanhas nacionais e 
internacionais consciência e trabalhando em 
propostas de legislação para combater a 
violência contra as mulheres. 

TAM (Women & Media Development) 
Feminista 

É uma organização não- governamental 
financiada por Europeus e que é voltada à 
mulher palestina e que procura diminuir o 
sofrimento e propor melhores condições de 
vida a toda a população.  No caso das 
mulheres, a organização se propõe a 
profissionalização, no qual as mulheres se 
utilizam das câmeras para fazer registros de 
seus dramas pessoais, além de discutirem 
questões referentes à situação da mulher na 
Palestina. A organização não-governamental 
TAM também age contra as leis e tradições 
patriarcais que não protegem as mulheres e 
agem a favor de condições igualitárias entre 
todos os membros da sociedade palestina. 
 

União Geral das mulheres Palestinas 
Nacionalista 

Criada pela OLP em 1967, ela procura criar 
nas mulheres um laço social e político que 
perpassa o privado, o familiar e o religioso e 
isso lhes aparece com um pouco mais de 
liberdade de ação, principalmente para as 
que eram militantes.  
 

alQaws for Sexual & Gender Diversity in 
Palestinian Society 
LGBTQ 

é um grupo de gays, lésbicas, bissexuais, 
transgêneros, questionando e queer 
(LGBTQ) ativistas palestinos e aliados de 
forma colaborativa de trabalho para 
transformar as perspectivas da sociedade 
palestina sobre gênero e diversidade sexual 
e lutam por justiça social mais ampla. Um 
espaço aberto, alQaws inspira e envolve sua 
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comunidade para romper a opressão sexual 
e baseada no gênero e regulação desafio, se 
patriarcal, capitalista ou colonial, de nossas 
sexualidades e corpos. O nosso contexto 
social, social e politicamente fragmentado 
informa trabalho complementar 'alQaws a 
nível individual, comunitário e da sociedade, 
garantindo uma transformação real em 
relação à diversidade sexual e de gênero. 

 

Dos nove movimentos organizados encontrados, apenas um deles é 
pela luta LGBTQ, os demais foram classificados como nacionalistas ou 
feministas ou os dois. Essa classificação foi feita através da descrição de cada 
um deles e se: 1) Envolvia apenas questões sobre a luta colonial e os 
problemas do Estado palestino; 2) Envolve apenas questões relativas aos 
direitos das mulheres; e 3) Procura aliar as duas coisas. A partir disso temos: 2 
grupos que aparecem como preponderantemente nacionalistas; 3 feministas e 
3 que aliam as duas questões, independente da ordem de importância.  

Wadi (2009) aponta que a questão feminista na Palestina não é tão 
forte, visto o ambiente conservador em que as mulheres vivem. Segundo a 
autora 

A utilização do termo “feminista” na Palestina é muito problemática, não só 
porque quase não existe um movimento que se defina como feminista em 
si, mas também porque os movimentos das mulheres não são considerados 
por muitas pessoas como feministas (Wadi, 2009, p. 31) 

 

Entretanto, ao analisar a descrição desses movimentos percebe-se que 
há uma pauta pelos direitos exclusivos das mulheres, embora eles possam não 
se definir como feministas.  

Quanto à discussão dupla: feminismo, somado ao nacionalismo, tem-
se o chamado “Gendered Nationalism” que é um conceito utilizado 
principalmente em discussões acerca da mulher do terceiro mundo, sendo que 
o “Initial space for gender activism in non-western societies often develops 
through conflict around national liberation/anti-colonialism” (Jacoby, 1997, p. 3). 
Sendo assim a consolidação do pensamento feminista nestas sociedades 
perpassa a luta anticolonial e de movimentos nacionalistas.   

 E apresenta que nas agendas de movimentos das mulheres palestinas 
além da educação, a questão nacionalista sempre esteve envolvida, o que 
demonstrava um sinal da consciência feminina, indo ao encontro do que diz 
Jacoby (1996) “The consolidation of feminist consciousness through anticolonial 
and nationalist movements has served to problematize questions about gender 
equality within the movements themselves” (JACOBY, 1996, p. 1).  

Como expresso por Jacoby (1996) em um contexto como do Oriente 
Médio no qual predomina o fundamentalismo religioso e a visão da mulher na 
cultura árabe como reprodutora e destinada a sustentar a sobrevivência cultural 
e continuidade étnica, percebe-se que por tomar a mulher como “impotente”, o 
movimento nacionalista palestino priva a mulher de sua agência como atores 
políticos autônomos.  

Segundo Jacoby (1996) há uma variedade de feminismos dentro da 
sociedade Palestina, sendo ela formada basicamente por três grupos de 
mulheres: As feministas seculares, as feministas islâmicas ou fundamentalistas 
e as feministas mulçumanas. 
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O feminismo secular baseia-se na luta pela igualdade de gênero e 
entre outras coisas pelo acesso das mulheres educação, representação 
nacional e no governo local. A busca pela legitimação de suas ações advém 
das leis internacionais de Direitos Humanos, sendo assim, segundo Jacoby 
(1996) o feminismo secular é o que mais se aproxima do modelo liberal-
democrático ocidental do feminismo marcado pela noção individualista da 
cidadania. O grupo islâmico fundamentalista de mulheres na Palestina é 
representado por militantes, como do Hamas, e buscam uma identidade 
cultural mais autêntica com uma interpretação ortodoxa dos textos religiosos. 
As feministas mulçumanas buscam reinterpretar a estrutura islâmica em favor 
de formas mais igualitárias de gênero. 

Apesar de se reconhecer que há na Palestina e no Oriente Médio como 
um todo uma variedade de feminismos, a questão da mulher ainda é uma 
problemática importante principalmente quanto a formulação de políticas. Por 
isto que deste modo a discussão sobre gênero e nação na Palestina é algo tão 
relevante, principalmente internamente, pois o reconhecimento do Estado 
Palestino trará mudanças tanto no âmbito público quanto no privado quanto no 
privado o que resultará em uma legislação que segundo Jacoby (1996) preze 
mais pelos direitos das mulheres no futuro Estado palestino.  

 

Conclusão 

 

Nos países mais pobres a injustiça pela cultura se dá em grande parte 
por tradições culturais locais, mas esta afirmação não é autoexplicativa sem 
antes se analisar questões como a geopolítica e a geoeconomia. Os adventos 
da globalização e do neoliberalismo aumentaram de forma evidente a 
desigualdade entre os países centrais e periféricos no contexto interno de cada 
país, principalmente dos subdesenvolvidos e em desenvolvimento. A 
quantidade de mulheres pobres no mundo chega a 70%, sendo o principal 
meio de sustento destas mulheres pobres a agricultura7. Com a diminuição 
deste tipo de economia, a mulher se sujeita a viver marginalmente nas favelas 
e se satisfazer com trabalhos informais que geram pouca renda. Mas esta 
pobreza não se deve apenas a questão da globalização neoliberal, mas aos 
aspectos macro e micro, local e global. 

 

O surgimento de uma ordem internacional feminista que se baseia na 
concepção de cultura da paz e que questiona o papel da guerra, do Estado 
Moderno criado aos moldes do patriarcalismo e da masculinidade dominante, 
demostra a necessidade que em um conflito como o da Palestina as mulheres 
sejam apresentadas e encorajadas a serem um sujeito ativo de mudança, bem 
como convidadas a participarem do processo formal de paz que perpassaria a 
questão da inserção das mulheres em cargos de tomada de decisão, a fim de 
aumentar o empoderamento sobre as decisões de paz através das 
Organizações Internacionais.  

A questão de gênero se torna deste modo um desafio à paz na 
Palestina, porque as mulheres são infantilizadas e vitimizadas ao não serem 
reconhecidas também como sujeito ativo de mudanças. Para além disso, a 

                                                           
7
 Disponível em: < 

http://www.revistaforum.com.br/blog/2012/02/relatorio_mostra_que_70__dos_pobres_do_plane
ta_sao_mulheres/>.  Acesso em: 06 de maio de 14. 

http://www.revistaforum.com.br/blog/2012/02/relatorio_mostra_que_70__dos_pobres_do_planeta_sao_mulheres/
http://www.revistaforum.com.br/blog/2012/02/relatorio_mostra_que_70__dos_pobres_do_planeta_sao_mulheres/
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hipótese de que a ONU reproduz de forma desigual os discursos de gênero é 
verificado a partir do surgimento de movimentos teóricos dentro do feminismo 
que agrupam as visões Ocidentais e as não-Ocidentais.  

 

Como vemos tanto em sociedades ocidentais quanto orientais, uma 
nação liberta e reconhecida, não implica em libertação das mulheres. Há 
muitos outros aspectos que servem como obstáculos ao desenvolvimento 
pleno dos Direitos das mulheres, como a religião e instituições políticas. Mas é 
imprescindível para as mulheres palestinas que elas busquem primeiramente a 
libertação nacional como condição básica para as suas buscar pelos Direitos 
da Mulheres na Palestina.  

Quando a pergunta de pesquisa de se saber se o movimento das 
mulheres na Palestina é nacionalista ou feminista, mediante a revisão de 
literatura acerca do tema chegamos à conclusão de que as mulheres na 
Palestina possuem um espaço de atuação feminista restrito no continente 
como um todo, permeado por questões que dificultam a sua 
transnacionalização de gênero e a as suas ações práticas de igualdade. Deste 
modo, o movimento das mulheres na Palestina se apresenta muito mais como 
um movimento nacionalista, neste momento, mesmo tendo iniciativas 
feministas, com o chamado “feminismo árabe”.  
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