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Simpósio: 8 - JUSTIÇA PÓS-CONFLITOS E DIREITOS HUMANOS 
 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo trazer argumentos que demonstram a 
vulnerabilidade da mulher refugiada no contexto em que se insere, em especial dentro do campo 
de refúgio, onde é vítima de inúmeras violações dos Direitos Humanos. São diversos os motivos 
que podem levar uma mulher à migrar: instabilidade política, violação de direitos, perseguições, 
discriminação, violências, entre outros. Ocorre que a busca por refúgio, que por si só já 
apresenta dificuldades e riscos ao indivíduo, é agravada quando se trata da mulher. Isso porque 
dentro do contexto migratório a violência de gênero contra a mulher se potencializa, tornando 
vulnerável a refugiada, trazendo sobre ela adversidades específicas que só existem em razão do 
seu gênero. Uma vez que a mulher chega ao campo de refúgio, a luta continua. A violência 
contra a refugiada toma proporções ainda maiores, e em dimensões diversas. São muitos os 
relatos de mulheres estupradas nos campos, abusadas e forçadas a trocarem favores sexuais por 
alimentos. Primeiramente, será feito uma análise histórica e conceitual do instituto do refúgio, 
bem como um apontamento dos indivíduos que se podem valer dele. Posteriormente, o trabalho 
abordará a questão da vulnerabilidade da mulher refugiada, demonstrando-se quais direitos lhe 
são violados e comprovando a necessidade de um tratamento diferenciado quando comparando 
suas necessidades com as dos demais.  Por fim, será feita uma análise do presente tratamento 
que o tema recebe pela comunidade internacional. O chamado Direito Internacional 
Humanitário de fato prevê alguns cuidados para com as mulheres refugiadas, entretanto eles 
não se mostram suficientes, como será provado adiante. Trata-se de um trabalho de revisão 
bibliográfica, baseado em bibliografia literária, bem como reportagens e relatos dos indivíduos 
que lidam com o tema diariamente. O método a ser utilizado é o hipotético dedutivo, e reside 
na hipótese de que a mulher refugiada merece um tratamento diferenciado pelo Direito 
Internacional, uma vez que a violência de gênero contra ela toma várias dimensões, muitas das 
quais lhe ferem Direitos Humanos. 
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