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Resumo

O  tema  do  refúgio  vem sendo  abordado  com  muita  frequência  nos  principais  meios  de
comunicação de todo o mundo, porém na maioria deles as notícias são voltadas a partir da
perspectiva masculina e raramente focam as mulheres. O cenário atual é preocupante e diante
disto  o  presente  artigo  busca  trazer  exemplos  de  quando  as  mulheres  refugiadas  foram
representadas pela mídia e quais iniciativas estão sendo tomadas pelos órgãos responsáveis.
Esses exemplos foram selecionados com a ajuda do conceito de enquadramento,  uma das
teorias do jornalismo. Uma breve revisão bibliográfica sobre quando as mulheres refugiadas
foram  pesquisadas  também  nos  auxiliou  no  estudo  do  material  jornalístico,  já  que  as
denúncias das pesquisas, tais como a violência contra a mulher refugiada e sua restrição de
ação política, ocorreram nos textos jornalísticos.
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1. Introdução

A questão dos refugiados está ganhando contornos dramáticos em todo o mundo e vêm

aumentando em grande escala o número de pessoas obrigadas a sair de seu país de origem

devido  ao  temor  da  perseguição  política,  étnica  ou  religiosa.  Esse  problema  é  abordado

constantemente  tanto  pelos  meios  de  comunicação  jornalísticos  quanto  pelas  pesquisas

acadêmicas. Recentemente o jornal Folha de S. Paulo publicou uma série de reportagens sob o

selo “O mundo de muros”. Nessa série foram tratados a questão dos imigrantes e refugiados e

como alguns governos estão resolvendo o problema através  da construção de muros  para

impedir  o  deslocamento  de  pessoas  entre  os  países.  No  caso  envolvendo  o  Quênia  e  a

Somália,  uma  cerca  foi  construída  para  impedir  que  somalis,  que  fogem da  seca,  fome,

terrorismo  e  da  epidemia  de  cólera,  entrem  no  vizinho  Quênia.  As  autoridades  somalis

1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Comunicação, Espaço e Cidadania, da Intercom Júnior – XIII Jornada de
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Acadêmica do 2º semestre de Comunicação Social – Hab. em Jornalismo, no Centro Universitário Unifacvest – Lages-SC.
Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Cultura e Comunicação da Unifacvest. E-mail: thaismaira911@gmail.com.
3 Orientador do trabalho. Doutor em Educação pela FE/Unicamp (2015). Jornalista formado pelo curso de Comunicação
Social  –  Hab.  em Jornalismo  pela  UFMS (2006).  Atualmente  é  docente  do  curso  de  Comunicação  Social  do  Centro
Universitário  Unifacvest  –  Lages-SC,  Brasil.  Líder  do  Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas  em Cultura  e  Comunicação  da
Unifacvest E-mail: rhad@mail.com.
__________________

mailto:thaismaira911@gmail.com
mailto:rhad@mail.com


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

clamam para que seus cidadãos voltem do Quênia, porém eles não podem ser obrigados a

isso, já que a convenção dos refugiados das Nações Unidas dá amparo aos somalis vivendo no

Quênia, pois as condições atuais não permitem um retorno digno e seguro dos refugiados para

a Somália.

Do  ponto  de  vista  da  pesquisa  acadêmica  em  comunicação,  podemos  encontrar

trabalhos como os de Cardoso (2013) que teve por objetivo compreender como a cobertura

jornalística  brasileira  participa  da  construção  do  refugiado,  apresentando-o  a  partir  de

elementos que enfatizam a guerra e/ou a paz. Para a autora, o refúgio faz parte da história da

humanidade, sendo que o mundo atual ainda está resistindo a adaptação a esse cenário e o

discurso jornalístico,  tomado como acontecimento  e  realidade  sobre o fenômeno,  constrói

espaços  limitados  que  restringem  a  função  social  do  refugiado,  estreitando  realidades,

identidades  e  significados.  Analisando  98 textos  publicados  por  jornalistas  brasileiros  nos

veículos Correio Braziliense, Folha de São Paulo, O Globo e Zero Hora durante os dez anos

que  sucederam  os  ataques  terroristas  de  2001,  a  autora  concluiu  que  ao  encontrarem na

violência e na vitimização o principal atrativo as empresas jornalísticas apreendem o assunto

com  indiferença,  apresentando  o  refugiado  como  ator  social  estereotipado  e  de  caráter

ameaçador. Para Cardoso, o conteúdo brasileiro não é uma realidade voltada para a paz.

Em um cenário internacional, Kim (1990) pesquisou como foi a adaptação inicial dos

refugiados  cambojanos,  laosianos  e  vietnamitas  nos  Estados  Unidos.  Para  o  autor,  a

comunicação  é  conceitualizada  como  fundamental  para  a  adaptação  e  transformação  dos

refugiados em direção a adaptação e saúde mental dos refugiados. O ponto de vista da saúde

física e mental  também chamou a atenção de Burnett  (2001) que pesquisou os refugiados

vivendo no Reino Unido. Para a autora a comunicação é um ponto sensível dos refugiados, já

que estes não falam ou possuem baixa fluência em inglês. Apesar de um intérprete, que pode

ser um membro da família, auxiliar na comunicação, alguns assuntos, tais como sexualidade e

violência,  podem ser  difíceis  de  serem tratados  com um intérprete.  O  obstáculo  cultural

também poderia ser uma barreira na presença de intérpretes. Uma das soluções poderia ser a

confecção de panfletos descrevendo a oferta dos serviços médicos, mas, no caso dos somalis

que possuem uma cultura oral, panfletos sobre o tabagismo, por exemplo, são ineficazes.

Outro ponto delicado apontado por Burnett (ibidem) é a questão da mulher refugiada.

Para a autora:

A deslocação é difícil para todos os refugiados, mas as mulheres são muitas
vezes as mais afetadas. Elas são vulneráveis a agressão física, assédio sexual
e  estupro.  Suas  experiências  e  medos  tendem a não  ser  levados  a  sério.
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Como  refugiadas,  elas  podem  ter  que  assumir  novos  papéis  e
responsabilidades,  inclusive a  de serem líderes de famílias interrompidas.
Elas também podem ter que assumir a responsabilidade na comunidade pela
educação  e  a  coesão  cultural,  dois  dos  fatores  mais  críticos  para  lidar
particularmente no início. Porém, tal situação não é geralmente reconhecida.
Os programas de treinamento e emprego quase sempre são direcionados aos
homens, deixando as mulheres em uma posição fraca para cuidar de si e de
suas  famílias.  Onde  um  homem  está  presente,  o  estresse  pode  torná-lo
incapaz  de  cumprir  suas  responsabilidades  familiares.  O  divórcio  e  o
casamento serial é comum em comunidades que vivem sob pressão, o que
pode deixar as mulheres com responsabilidades exclusivas para as crianças e
com esmagadoras responsabilidades domésticas (p. 546).

Ainda de acordo com a autora, em culturas patriarcais nas quais só o homem fala,

pode ser difícil identificar as necessidades das mulheres. O fato de serem mais propensas ao

analfabetismo e inaptas para falar inglês dificulta ainda mais o problema. De acordo com a

autora: “é importante falar com elas diretamente, usando um intérprete independente e não um

membro da família. Elas são mais propensas do que os homens para reportar uma saúde e

depressão precárias” (p. 546). Um dos problemas mais sérios entre as mulheres refugiadas é a

violência doméstica. Para a autora:

Uma mulher refugiada é particularmente vulnerável à violência doméstica,
pois falta o apoio familiar e comunitário, além do medo de estar sozinha ser
maior do que uma relação violenta. Se uma mulher está trabalhando e seu
marido  está  desempregado,  a  inversão  dos  papéis  familiares  tradicionais
pode criar tensões.  (…) Ela pode tolerar o comportamento violento de seu
parceiro já que ela pode ter o pedido de asilo vinculado ao do marido e, ao
denunciá-lo, perder seu status de refugiada caso eles se separarem (p. 546).

Trabalhos  como  Wallace  (1993)  e  Beyani  (1995)  também  já  alertavam  sobre  as

condições sociais das mulheres refugiadas e seu impacto no ambiente social e político em que

elas vivem. Wallace (ibidem) defende que o desenvolvimento e a implementação de políticas

referentes  aos  refugiados  devem  envolvê-los,  sendo  que  essa  situação  é  ainda  mais

pronunciada na questão das mulheres, que foi tratada nas diretrizes elaborada pelo documento

das Nações Unidas de 19904. 

Essas diretrizes indicam que a eficácia do programa depende de consultar as
mulheres e seus dependentes e enfatizar a necessidade de proteger os direitos
legais das mulheres e assegurar seu acesso a programas especiais. A fim de
incorporar  as  mulheres  refugiadas  no  desenvolvimento  de  políticas,  um
membro  da  equipe  de  avaliação  deve  realizar  avaliações  de  gênero.  As
mulheres que podem trabalhar diretamente com mulheres refugiadas devem
ser  recrutadas.  Todos  os  funcionários  devem  ser  informados  sobre  as
questões relevantes.  Os comitês de mulheres devem ser formados o mais

4 UNHCR Policy on Refugee Women. Disponível em <http://www.unhcr.org/protection/women/3ba6186810/unhcr-
policy-on-refugee-women-1990.html>. Acesso em: 13 de julho de 2017.
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rapidamente possível  e as mulheres refugiadas devem ser recrutadas para
fazer trabalhos de saúde e saneamento. Por fim, deve-se fazer uma avaliação
que inclua uma perspectiva de gênero (p. 17). 

Beyani (ibidem) lembra que apesar da questão dos direitos humanos das mulheres têm

sido  firmemente  colocado  nas  agendas  das  conferências  internacionais,  a  situação  das

mulheres refugiadas não foi reconhecida em grande parte. As mulheres refugiadas ainda têm

que  enfrentar  problemas  sérios,  tais  como  estupro,  abuso  sexual,  extorsão  sexual  e

insegurança física.  Além disso, dificilmente conseguem um cargo de autoridade dentro do

campo de refugiados, o que a exclui dos processos de decisão sobre a vida comunitária no

campo. Para a autora:

As preocupações com os direitos humanos das mulheres refugiadas devem
ser  fortalecidas  dentro  do  quadro  existente  das  convenções  de  direitos
humanos  no  direito  internacional,  como  a  Comissão  sobre  o  Status  da
Mulher e o Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher (CEDAW). (…) A questão da violência contra as mulheres
em todas as situações deve permanecer na agenda da CEDAW (p. 29). 

Com base na problemática exposta nos artigos citados, temos por objetivo neste artigo

abordar algumas reportagens jornalísticas recentes sobre a questão das mulheres refugiadas. A

apresentação do material jornalístico poderá nos trazer conhecimentos sobre a situação das

mulheres refugiadas apresentadas nos artigos citados acima. 

O  trabalho  com  os  textos  jornalísticos  foi  estudado  nos  âmbitos  das  teorias  do

jornalismo com base no enquadramento. Também chamado de “framing”, esse conceito faz

parte de uma ampla gama de métodos para análise da mídia. Ele se concentra em quais fatos

são selecionados ou omitidos e como eles são transmitidos pela mídia. Apesar do conceito ser

conhecido entre os estudiosos do jornalismo, não é fácil de ser aceito pelos jornalistas, porque

geralmente  eles  não  aceitam  a  ideia  de  que  seu  trabalho  é  enquadrado  por  uma  forma

particular, a fim de manter a objetividade e neutralidade em relação aos fatos. Além disso, o

conceito não é estático, isto é, as formas de enquadramento podem variar em relação com o

background do pesquisador e a natureza dos fenômenos estudados.

De acordo com Zelizer (2004), o enquadramento é uma das abordagens mais recentes

no jornalismo dentro dos estudos pragmáticos da linguagem. O conceito foi emprestado da

obra  de  Erving Goffman  e Gregory  Bateson em que toda  a  vida  pública  era  vista  como

organizada por quadros através dos quais os indivíduos percebiam a ação envolvente, sendo

que o enquadramento ofereceria uma maneira de compreender a organização sistemática e,

muitas vezes, pré-determinada das notícias em tipos facilitados por uma pré-moldada seleção,
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ênfase e apresentação. “A pesquisa de enquadramento foca na apresentação dos fatos como

uma forma de explicar a notícia (...); enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade

percebida e torná-los mais salientes”, (p. 141).

Allan et. al (2009) afirmou que pesquisadores têm utilizado o conceito de “frame” para

ajudar na compreensão das técnicas de representação utilizadas para valorizar certos fatos e

desconsiderar outros.

Os enquadramentos são culturalmente específicos,  evoluindo ao longo do
tempo e do espaço de formas às vezes surpreendentes. A ideia-chave aqui é a
seletividade,  em  que  a  representação  de  uma  determinada  reivindicação
depende, por sua vez, em um processo de omissão, ou seja, a negação ou
silenciamento  de  reivindicações  rivais.  Seletividade  surge  através  dos
esforços de quem alega para efetuar uma definição particular de uma questão
ou problema, estabelecendo um enquadramento que é provável que ressoam
com os valores vigentes ou formas de entendimento (p. 2).

Para  Allan  (idem),  no  cerne  desses  processos  de  inclusão  e  exclusão  estão  certos

“princípios de organização ou enquadramentos”, que trabalham para impor a ordem sobre os

múltiplos acontecimentos do mundo social,  de modo a torná-los em uma série de eventos

significativos.  “Exatamente como uma notícia em particular é ‘enquadrada’ pelo jornalista

alegando  fornecer  uma  ‘objetiva’  ou  ‘equilibrada’  consideração,  ele  assume  um  distinto

significado  ideológico”  (p.  58).  Baseado  em  Gitlin,  Allan  (ibidem)  afirma  que  a  noção

etnometodológica de ‘enquadramento’ se relaciona como as rotinas diárias de jornalismo se

esforçam para  naturalizar  o  mundo social,  de  acordo  com certas  convenções  discursivas.

“Enquadramentos de notícias tornam o mundo além da experiência direta parecer natural, pois

eles são ‘princípios de seleção, apresentação e ênfase, compostas por pequenas teorias tácitas

sobre o que existe, o que acontece e o que importa’”, (Gitlin apud Allan, ibidem, p. 58).

No caso do nosso objeto de análise, o tratamento jornalístico dado às condições das

mulheres refugiadas, o principal enquadramento se concentra nos conflitos e discriminações

que as mulheres encontram no cotidiano enquanto na condição de refugiadas.

2. Histórico

A questão do refúgio é antiga e pode ser datada principalmente no período da Segunda

Guerra  Mundial  (1939-1945),  no  qual  originou  os  maiores  deslocamentos  populacionais

forçados da história da humanidade. Ao final do mesmo, já se calculavam mais de 40 milhões

de  pessoas  deslocadas.  Nesse  contexto  de  pós-guerra,  em  14  de  Dezembro  de  1950,  a

Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu criar o Alto Comissariado para os Refugiados
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(ACNUR), que tem como missão, até os dias atuais, de proteger e dar apoio aos refugiados do

mundo todo.

No ano seguinte, em 1951, através de uma conferência especial também da ONU, foi

aprovada a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, cujo objetivo é

assegurar os direitos de todos os refugiados em nível internacional, sem discriminação por

raça, religião, sexo e país de origem.

De um ponto de vista de gênero, a mulher desde a antiguidade sofre duras violações de

seus direitos e, na condição de refugiada, o quadro apresenta um estado ainda mais crítico. A

situação expõe a uma catástrofe humanitária em nosso século,  quando estas, a procura de

sobrevivência, são submetidas a todo tipo de abuso e violência. De acordo com informações

do ACNUR, pelo menos metade das pessoas deslocadas no mundo são mulheres adultas e

crianças.

Sem contar com a proteção de seus lugares de origem, seus governos e, em
muitos casos, de estruturas familiares tradicionais, as mulheres encontram-se
com frequência em situações de vulnerabilidade.  Enfrentam os rigores de
longas jornadas a caminho do refúgio, perseguição ou indiferença oficial e
com frequência sofrem abuso sexual,  inclusive quando já chegaram a um
lugar aparentemente seguro (MULHERES…, 2017)

De um ponto de vista midiático, podemos elaborar a seguinte questão de estudo: a

mídia  vem  abordando  os  conflitos  que  a  mulher  refugiada  enfrenta?  Há  exemplos  que

demonstram as condições que as mulheres refugiadas experienciam, de acordo com os estudos

já  citados  neste  artigo?  No  próximo  inciso  apresentamos  algumas  reportagens  que

demonstram as condições sociais das mulheres refugiadas e seus principais problemas.

3. A mulher e o refúgio: alguns exemplos de textos jornalísticos

Infelizmente a violência contra a mulher já está enraizada na sociedade, seja ela física,

psicológica ou sexual. No caso da mulher refugiada ela está sendo utilizada inclusive como

uma arma de guerra em várias partes do mundo. Uma reportagem feita em 2016 pela Revista

Fórum retratou essa situação. Intitulada “Mulheres e crianças são estupradas como forma de

‘pagar’  entrada  na  Europa”  (ACNUR,  2016),  o  texto  revela  o  drama  vivido  por  muitas

mulheres,  incluindo crianças  que chegam na condição de refugiadas  e são estupradas por

europeus como forma de pagar pelas documentações necessárias ou até mesmo pela viagem.

Algumas ainda chegam a confirmar tal abuso, mas o receio de retornar ao país de origem é tão

grande que se submetem a tal  prática e se recusam, na maioria das vezes, a denunciar os

crimes de violência de gênero, o que confirma a denúncia da pesquisa de Burnett  (2001).
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Sarah Costa, diretora executiva da Comissão de Mulheres Refugiadas, enfatiza que “pelo fato

das instalações de recepção na Europa não terem sido feitas para prevenir ou responder à

violência de gênero, mulheres e crianças não estão recebendo a proteção que necessitam e

merecem”.

Mulheres e meninas refugiadas e migrantes que se deslocam pela Europa
enfrentam  graves  riscos  de  violência  sexual  e  de  gênero,  destacou  um
relatório  conjunto  divulgado  pela  Agência  da  ONU  para  Refugiados
(ACNUR),  o  Fundo  de  Populações  das  Nações  Unidas  (UNFPA)  e  a
Comissão para Mulheres Refugiadas (WRC, sigla em inglês). O ACNUR, o
UNFPA e  a  WRC  realizaram  uma  avaliação  de  campo  sobre  os  riscos
envolvidos na trajetória de mulheres e meninas refugiadas e migrantes na
Grécia  e  na  Macedônia,  em  novembro  de  2015,  e  concluíram  que  as
mulheres  representavam o  grupo  mais  vulnerável  e  que  necessitavam de
medidas adicionais de proteção (ACNUR, 2016).

Em uma outra  reportagem,  do  portal  O Globo,  intitulada  “Acnur  denuncia  abusos

sexuais a mulheres e crianças refugiadas”, demonstra a preocupação dos órgãos competentes,

que diz receber denúncias horríveis de abuso a mulheres e crianças por parte de traficantes,

declarando abrir uma investigação exaustiva sobre elas, junto com outras organizações. “O

que mais preocupa o Acnur é que esses relatos sejam apenas a ponta do iceberg do problema,

pois muitas pessoas não teriam coragem de falar sobre os abusos já que a maioria vem de um

contexto cultural e religioso conservador” (ACNUR…, 2016).

Outra manchete analisada foi a recente publicação do portal R7, em junho de 2017, no

qual diz que uma em cada cinco refugiadas sofre violência sexual no mundo. Tal dado foi um

alerta da Organização das Nações Unidas (ONU) no qual afirma que a discriminação é uma

das  principais  causas  e  consequências,  intensificadas  por  questões  como  origem étnica  e

religião.  “Para a Acnur, a garantia de que todas as mulheres e meninas refugiadas tenham

proteção jurídica e social é imprescindível,  e para isso os países-membros da ONU têm a

responsabilidade  de  facilitar  a  mobilidade  das  pessoas,  oferecendo  condições  para  uma

migração segura, ordenada e regular” (ONU…, 2017).

Além das  situações  de  abuso,  as  dificuldades  enfrentadas  por  essas  mulheres  não

param por aí.  Os obstáculos são ainda maiores  quando se tratam das diferenças culturais,

xenofobia,  idioma, busca por emprego e igualdade de gênero.  A reportagem do portal  R7

mostra  a  dura  realidade  de  duas  mulheres  que  se  encontram na  condição  de  refugiadas.

Intitulada “Pior que ser refugiado é ser refugiada” (JUNQUEIRA, 2016), a matéria conta a

história de uma antropóloga, ativista em Cuba, na época com 52 anos. Ela declara que “existe

o estereótipo de que a pessoa que solicita  o refúgio é uma pessoa criminosa.  Mas existe
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também o estereótipo  de que  a  mulher  que  solicita  o  refúgio,  além de  criminosa,  é  bem

provável  que seja  uma prostituta”.  A antropóloga  conta que  aguardava há dois  anos  pela

resposta  do  governo  brasileiro  para  seu  pedido  de  refúgio.  A outra  entrevistada  é uma

advogada  da  República  do  Congo,  de  33  anos.  Na visão  dela  a  mulher  tem muito  mais

dificuldade de arrumar um emprego do que os homens,  ainda mais quando não se fala  o

idioma. 

Nessa reportagem ainda é citado o projeto “Vidas Refugiadas” da advogada Gabriela

Cunha Ferraz, que busca dar visibilidade ao refúgio no Brasil, mas a partir da perspectiva

feminina. Tal projeto conta com a participação das duas entrevistadas citadas acima e de mais

seis mulheres que juntas montaram uma exposição nas quais suas vidas são retratadas não

como pessoas indefesas, mas como advogadas, antropólogas e outras profissões nas quais são

formadas, mas que não exercem cargos dentro de suas áreas de especialização. 

4. Estratégias dos órgãos competentes

Em outro tipo de enquadramento, mais voltado para as ações dos órgãos competentes,

estão os textos produzidos pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o

ACNUR. Esse órgão vêm tomando diversas iniciativas para evitar a exploração e múltiplas

formas de violência de gênero que mulheres e meninas estão sofrendo em todo o mundo.

Estão promovendo ações e atividades  para atender os direitos e melhorar as condições de

acolhida e de integração. 

Nos últimos anos, o ACNUR tem trabalhado intensamente na promoção da
igualdade  de  gênero,  no  empoderamento  das  mulheres  e  meninas  e  na
prevenção da violência sexual e de gênero, desenvolvendo e implementando
diversas cartilhas, políticas e estratégias. As mulheres têm demonstrado uma
enorme  resiliência  ao  refazer  suas  vidas  e  a  de  seus  familiares,  levando
desenvolvimento  e  progresso  às  comunidades  de  acolhida  (ACNUR…,
2017).

Aqui  no  Brasil  a  agência  da  ONU  trabalha  com  as  mesmas  concepções  que  em

qualquer outro país. Para facilitar o acesso ao mercado de trabalho, o ACNUR, o Pacto Global

e a ONU Mulheres criaram em 2016 o projeto “Empoderamento Refugiadas”, que vem se

consolidando como uma referência  para sensibilizar  as  empresas  do quão importante  é  o

trabalho para essas mulheres.  Nele são oferecidos oficinas  de treinamento e uma série de

palestras  sobre  o  mercado  de  trabalho  brasileiro,  sempre  com  o  intuito  de  promover  a

integração por meio da capacitação profissional.
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O  ACNUR  tem  a  convicção  de  que  o  empoderamento  das  mulheres  e
meninas,  assim  como  a  igualdade  de  gênero  e  de  oportunidades,  são
essenciais  para  prevenir  o  deslocamento  forçado  e  promover  o
desenvolvimento  humano  sustentável.  Devemos  garantir  que  todas  as
mulheres  e  meninas  tenham  acesso  à  proteção  jurídica  e  social,
independentemente  de  sua  nacionalidade,  visões  políticas,  religião,  raça,
identidade  sexual  e  de  gênero,  origem  social,  etnia  ou  qualquer  outra
característica intrínseca dignidade da pessoa (ACNUR…, 2017).

O projeto  Empoderamento das Mulheres não é voltado somente às refugiadas, mas

também para mulheres em situação de vulnerabilidade. Nesse projeto são promovidas a saúde

e o planejamento reprodutivo.

5. Considerações finais

Vimos  neste  artigo como alguns textos  jornalísticos  abordaram a problemática  das

mulheres refugiadas. O conceito de enquadramento se mostrou adequado para o estudo desses

textos, já que foi capaz de selecionar o recorte da situação das mulheres refugiadas e verificar

os conflitos sociais que elas vivenciam ao longo das suas condições de vulnerabilidade pelo

abandono de seu país  de origem e os desafios encontrados no país de destino.  Os textos

jornalísticos  corroboram  os  alertas  efetuados  por  Cardoso  (2013);  Kim  (1990);  Burnett

(2001); Wallace (1993) e Beyani (1995) citados na revisão bibliográfica deste artigo. A mídia

vem abordando os conflitos que a mulher refugiada enfrenta, sendo que existem exemplos,

ainda que poucos, que demonstram as condições que as mulheres refugiadas experienciam em

sua cotidianidade.

A violência contra a mulher não é recente na história da humanidade e no papel de

“refugiada” a condição ainda é pior. Atualmente a luta das mulheres vêm sendo pela igualdade

de direitos e  oportunidades.  Elas precisam de segurança e dignidade.  Precisam fazer  uma

jornada segura, chegando em algum lugar e serem bem acolhidas, ao invés de enfrentarem

resistências,  abusos  e  serem  rejeitadas.  Precisam  ser  mais  do  que  apenas  bem-vindas,

necessitando  aprender  o  idioma  local  para  que  tenham  ofertas  de  empregos.  Precisam

encontrar-se incluídas na sociedade,  já que a condição feminina no caso do refúgio é, em

geral, de vulnerabilidade e a desigualdade de gênero ainda é uma realidade. As mulheres estão

fugindo para qualquer lugar e de qualquer jeito em busca de uma vida melhor, mas o que se

percebe é que as perseguições muitas vezes não é só em seus lares e nos países de origem,

Está ocorrendo, como este trabalho demonstra, em seu lugar de destino. As refugiadas ainda

são vítimas  do  preconceito  e  há  muito  o  que  ser  feito.  É  preciso  mudança  de  valores  e

mobilização por parte de todos para mudar esta realidade que amedronta cada dia mais a todas
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elas. É preciso dar voz, dar visibilidade e oportunidade para que cada uma decida o que quer

representar, onde e como quer viver e qual papel quer desempenhar na sociedade. 
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