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Simpósio: 27 - DIREITOS HUMANOS DAS MINORIAS NO CONTEXTO MUNDIAL 
 
RESUMO: A proteção internacional dos refugiados remete à compreensão dos direitos 
humanos enquanto mecanismo de garantia da dignidade humana. Neste sentido, a proteção da 
população sob a condição de refúgio, assentada nesta concepção institucionalizada de direitos 
humanos, ganha diferentes contornos ao serem delineados novos critérios e instrumentos 
normativos internacionais. As políticas nacionais, por sua vez, ao alinharem-se às diretrizes 
internacionais de defesa dos direitos humanos, replicam em si os preceitos sob os quais estes 
foram alicerçados. Entretanto, se por um lado tais instrumentos normativos são estabelecidos a 
partir de uma perspectiva universal, isto é, a partir da abstração dos sujeitos, por outro, os 
estudos migratórios das últimas décadas evidenciam a complexidade e a multidimensionalidade 
no que se refere à população refugiada, sinalizando para as marcas sociais, raciais, sexuais e de 
gênero dos indivíduos em situação migratória. Embora as migrações femininas tenham sido 
invisibilizadas pelos principais mecanismos de proteção do século XX, no que tange as 
mulheres em situação migratória, as experiências vivenciadas por elas em processo de 
deslocamento lhes são quase exclusivas: a incorporação da análise de gênero nos estudos 
migratórios evidenciou que a dimensão da violência vivenciada por mulheres refugiadas é 
difusa e interseccionalizada, atravessando os eixos do gênero, da raça, da etnia, da classe social 
e da nacionalidade, colocando as mulheres refugiadas em situação de especial vulnerabilidade. 
Justifica-se, desta forma, a necessidade de uma análise aprofundada a respeito das migrações 
internacionais forçadas aliada à incorporação de perspectivas interseccionais na pesquisa. Isto 
posto, o presente trabalho busca traçar um panorama a respeito da efetivação dos direitos 
humanos das mulheres refugiadas, trazendo um diálogo entre os deslocamentos forçados 
femininos e o apagamento do papel das mulheres refugiadas nas migrações internacionais e nas 
principais normativas que guiam a proteção à população refugiada, estas compreendidas como 
as principais ações conjuntas dos atores internacionais a fim de introduzir em suas orientações 
a garantia de direitos. A utilização das normativas internacionais – as Convenções especiais, 
Protocolos e Tratados – como objeto de análise se deu a partir do entendimento de que é por 
meio destes mecanismos que alguns direitos podem ser positivados no cenário internacional. 
Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a qual possibilitou 
a utilização de insumos teóricos na construção da presente pesquisa. Após a revisão da 
literatura, os resultados da pesquisa apontam que, para a criação de medidas efetivas de proteção 
aos direitos das mulheres refugiadas, é necessário que se considere as especificidades dos 
diferentes grupos sociais, da diferença dos sujeitos e, principalmente, da intersecção de suas 
identidades, abandonando a concepção universal do ser humano abstrato para abarcar um 
indivíduo com marcas sociais, raciais, sexuais e de gênero. 
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