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Mulheres migrantes e refugiadas: riscos e proteção no contexto da 
violência de gênero 

Por Igor B. Cunha – Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios 

 
A recente ascensão das políticas restritivas à migração tem contribuído 

para a crise humanitária que afeta as pessoas em trânsito no mundo. Esta 
situação deve ser tomada como um fator de violação a todos os migrantes, e, em 
especial, às minorias sociais: enquanto governantes reforçam as restrições e 
endurecem o controle nas fronteiras, aumentam as vulnerabilidades que as 
migrantes podem enfrentar. Com políticas não orientadas a pensar as 
especificidades de gênero, tais vulnerabilidades são invisibilizadas e a 
precarização situacional da migrante respalda a ocorrência de diferentes tipos de 
violência, seja ela psicológica, física ou sexual. São poucas as exceções de ações 
específicas às mulheres migrantes no mundo, como as recentes tentativas do 
governo da Cidade do México ao instar a ONU sobre a pretensão dos Estados 
Unidos de separar mães e filhos migrantes indocumentados.  

Estas ações específicas que visam proteger as migrantes e refugiadas 
reconhecem que situações atribuídas mais às mulheres do que aos homens 
também levam à mobilidade humana, como a violência e opressão para com a 
mulher dentro do próprio núcleo familiar e comunitário, a falta de oportunidades e a 
vontade da emancipação (DUTRA, 2013). Neste sentido, nota-se pertinente 
considerar que fatos causadores da mobilidade referem-se às variadas formas de 
violência e desrespeito de direitos, como bem nos lembra a artista Negroma, em 
entrevista à BBC Brasil, ―Se existe um refugiado, é porque existe essa violência‖, 
referindo-se à violência que mulheres transexuais vivem em seus países de 
origem. 

A respeito das mulheres e meninas refugiadas, muitas são expostas a 
várias formas de coerção, prostituição forçada, assédio e escravidão sexual 
(WURM, 2017). Por conseguinte, os riscos crescem à medida que os números 
aumentam. De acordo com o ACNUR, em 2015, um quarto dos refugiados na 
Europa era composto por mulheres e crianças. Em 2016, elas eram mais da 
metade. A agência da ONU ressaltou que a resposta aos dados prioriza o 
mainstreaming – considerar questões de gênero em todas as esferas – e o 
combate à violência de gênero em todas as atividades humanitárias. 

Nas fronteiras, as recentes políticas repressivas causam perigosas 
consequências aos migrantes e refugiados, tais como os que são levados a utilizar 
caminhos alternativos e arriscados, uma vez que estes podem acabar nas mãos 
de traficantes e/ou abusadores. O relatório de 2016 da UNODC sobre tráfico 
humano revela que mulheres e meninas formam 71 por cento das pessoas 
traficadas mundialmente e a maioria acaba sendo vítima de casamentos forçados 
ou de escravidão sexual.  

Além das dificuldades que elas podem sofrer no país de origem, mulheres e 
meninas em mobilidade estão vulneráveis à violência de gênero e violação sexual 
não apenas no deslocamento, mas em todos os estágios de sua migração – até 
quando elas chegam a locais supostamente seguros (BIRCHALL, J. 2016). 
Ademais, frequentemente essas mulheres (e outras minorias sociais, como as 
sexuais) enfrentam dificuldades ao acessar serviços básicos de saúde e 
assistência.  

Uma característica das políticas que tendem à restrição migratória é a de 
não refletir a interseccionalidade da migração com a problemática de gênero, e 
esta é uma das explicações por trás dos obstáculos enfrentados para conseguir 
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igualdade de tratamento e garantias para os riscos específicos de vulnerabilidade, 
mesmo em lugares ditos seguros.  

Considerar que as mulheres que migram acumulam fatores de opressão 
(por seu gênero e por sua situação como migrantes/refugiadas) é necessário no 
que tange à elaboração de projetos e políticas sociais que as atendam. Além 
disso, o maior desafio na crise atual é vencer o estigma negativo que dois 
vocábulos ainda possuem em setores determinados da política e da sociedade: 
―migrante‖ e ―proteção à mulher‖. Ressignificar tais termos é reconhecer a 
imperativa necessidade de equidade na proteção dos direitos fundamentais à vida 
entre homens e mulheres, e combater a violência e discriminação de gênero que 
permanece afetando meninas e mulheres migrantes.  
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