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Este Guia foi elaborado para prestadoras/es de 
serviços na América Latina e no caribe (ALc) 
que trabalham com meninas adolescentes em 
contextos migratórios que vivenciam ou correm 
o risco de sofrer violência baseada em gênero 
(VBG), com foco particular em contextos de 
migração venezuelana. o Guia complementa 
a orientação e os recursos existentes e visa 
a fortalecer os cuidados e o apoio para o 
problema da VBG na região, abordando questões 
específicas do contexto.

Este Guia ajudará a:

1. compreender as diversas experiências de 
meninas adolescentes, os riscos de violência 
baseada em gênero que enfrentam e as 
barreiras para obter assistência enquanto se 
deslocam;

2. Garantir uma comunicação eficaz com 
meninas adolescentes em contextos 
migratórios;

3. trabalhar com meninas adolescentes para 
reduzir os riscos de violência baseada em 
gênero que enfrentam enquanto se deslocam;

4. Adaptar cuidados de qualidade e apoio para 
sobreviventes de violência baseada em 
gênero para meninas adolescentes em toda 
a sua diversidade e responder aos riscos e 
às barreiras para assistência que enfrentam 
enquanto se deslocam;

5. compreender e usar os recursos existentes 
(ferramentas, orientações e materiais de 
treinamento) para apoiar esses objetivos.

Foco nas adolescentes em contextos 
migratórios

Este Guia se concentra no trabalho com as 
adolescentes, devido aos riscos adicionais e à 
violência que elas enfrentam. Adolescentes:1

•	 são menos propensas a ter informações, 
habilidades e capacidades que salvam vidas 
para enfrentar os desafios e os riscos que 
vêm com a migração, em comparação com 
meninos adolescentes e adultos;

•	 Enfrentam um conjunto único de riscos 
relacionados à violência, incluindo violência 
sexual, práticas prejudiciais e tráfico de 
pessoas;

•	 são obrigadas a assumir funções e 
responsabilidades que restringem sua 
mobilidade e visibilidade, aumentando o seu 
isolamento e rompendo os laços com seus 
pares e com outras redes sociais; e

•	 representam uma proporção crescente 
de pessoas deslocadas – mas os serviços 
muitas vezes não são adaptados às suas 
necessidades e idade específicas; em vez 
disso, têm como alvo sobreviventes de VBG 
adultas ou oferecem serviços focados em 
crianças ou jovens que não têm enfoque de 
gênero. 

A combinação de fatores significa que os 
serviços devem ser adaptados às necessidades e 
experiências das adolescentes, a fim de atendê-
las bem e ajudá-las a sobreviver e a prosperar em 
tempos de crise e de deslocamento.

“Meninas adolescentes em contextos 
migratórios” se dirige a todas 
aquelas afetadas pela migração e 
por deslocamento (sozinhas ou com 
responsáveis), a saber:

•	 Aquelas que estão migrando dentro do 
próprio país ou através das fronteiras;

•	 Aquelas que são deslocadas à força dentro do 
próprio país e através das fronteiras;

•	 Aquelas que se deslocam de forma 
documentada ou não, incluindo aquelas cujo 
movimento envolve contrabando ou redes de 
tráfico; e

•	 Aquelas que chegaram a um destino 
temporário ou permanente, e aquelas que 
foram ou estão em processo de deportação 
para seu país de origem.

Embora o foco principal do Guia seja apoiar as 
profissionais que interagem e prestam serviços 
a adolescentes sobreviventes de VBG, muito do 
conteúdo – particularmente nas Partes i e ii – é 
relevante para todos que interagem com meninas 
adolescentes em seu trabalho, quer as meninas 
tenham ou não sofrido violência. Por esta razão, 
o Guia se refere a experiências mais gerais de 
meninas adolescentes nas seções iniciais e 
desenvolve um foco mais forte nas sobreviventes 
de VBG nas seções posteriores.

Introdução 

1 Adaptado de Adolescent Girls toolkit iraq, de UNFPA e UNicEF, p.4. <https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/
uploads/2018/05/Adolescent-Girls-toolkit-iraq.pdf>
2 translators Without Borders, ‘Plain Language Principles’, 2019. <https://protection.interaction.org/wp-content/

uploads/2019/09/translators-without-Borders-Plain-language-principles-May-2019.pdf>

Justificativa e abordagem

Este Guia foi elaborado para complementar os 
materiais existentes e apoiar as prestadoras de 
serviços na América Latina e no caribe para 
fornecer atendimento especializado e apoio 
às adolescentes em contextos migratórios. o 
enfoque geográfico e demográfico é motivado 
pelos novos e únicos desafios que surgem 
na região da América Latina e do caribe, 
particularmente no contexto do movimento 
em massa de pessoas refugiadas e migrantes 
venezuelanos, que pode incluir uma mistura 
daquelas em trânsito, em um destino temporário 
ou final, retornando, e/ou aquelas que se movem 
para frente e para trás (“migração pendular”). 
o Guia se concentra na adaptação de serviços 
para apoiar as adolescentes em trânsito, visto 
que muitas vezes elas não podem se beneficiar 
dos modelos tradicionais de prestação de 
serviços projetados para populações deslocadas 
em assentamentos. também fornece links para 
recursos que suportam modelos de entrega 
tradicionais e destaca como as adaptações podem 
diferir entre as duas situações.

Este Guia foi elaborado com base 
em uma análise documental e em 
consultas com as partes interessadas 
regionais em novembro de 2019. Em 
resposta às suas prioridades, o Guia:

•	 reúne os recursos existentes para que pessoas 
que trabalham com meninas adolescentes em 
contextos migratórios possam consultar tudo 
o que precisam em um só lugar.

•	 resume os principais princípios e ações e 
direciona as/os usuárias/os para onde possam 
encontrar mais informações, se necessário.

•	 segue os Plain Language Principles,2 usando 
uma linguagem simples e livre de jargões 
tanto quanto possível.

•	 tem um forte foco em como as atitudes 
em relação às adolescentes em contextos 
migratórios podem influenciar os riscos e os 
serviços.

•	 tem um forte enfoque nos direitos das 

adolescentes e como prestadoras/es de 
serviços podem ajudar a defendê-las.

•	 Aplica a teoria à prática:
•	 Explorando as experiências de três 

adolescentes fictícias, sofia, caribai e 
Mariana, com diferentes identidades e 
experiências de vida ao longo do Guia  
(ver Quadro1), e

•	 Apresentando ferramentas, novas e já 
existentes, que podem ser usadas com ou 
para meninas adolescentes.

•	 Evita a repetição ao se referir aos recursos 
existentes. No entanto, incorpora mais 
informações de recursos que não estão 
atualmente disponíveis em português para 
torná-los mais acessíveis a não falantes de 
inglês.

Caixa 1: Dando vida à teoria: as 
histórias de Sofia, Caribai e Mariana

Os três estudos de caso fictícios de meninas 
adolescentes abaixo são usados em todo o Guia 
para explorar experiências, riscos, barreiras aos 
serviços e necessidades de adaptação de um ponto 
de vista mais concreto e intersetorial.

Sofía, 12 anos
Família e status de acompanhamento: 
Viaja com sua irmã de 19 anos. Vive 
com deficiência intelectual. Vive em um 
assentamento informal na colômbia, 
perto da fronteira com a Venezuela 
Frequentemente, viaja de ida e volta 
entre a Venezuela e a colômbia.

Caribai, 14 anos
situação familiar e de 
acompanhamento: casada, em viagem 
com o marido de 22 anos. origem 
indígena, fala espanhol limitado. 
Estabelecida permanentemente no 
Peru, mas sem status e documentos 
formais de imigração.

Mariana, 17 anos
Família e status de acompanhamento: 
Viaja sozinha. Lésbica, grávida (devido 
à exploração e a abuso sexual).

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/Adolescent-Girls-Toolkit-Iraq.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/Adolescent-Girls-Toolkit-Iraq.pdf
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2019/09/Translators-without-Borders-Plain-language-principles-May-2019.pdf
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2019/09/Translators-without-Borders-Plain-language-principles-May-2019.pdf
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Público-alvo

Este Guia foi elaborado para pessoas que 
trabalham com meninas adolescentes em 
contextos migratórios – especialmente 
sobreviventes de VBG –, incluindo agências 
governamentais, organizações não 
governamentais e organizações baseadas na 
comunidade (especialmente organizações de 
mulheres). isso inclui, mas não está limitado a, 
aquelas que se especializam em respostas ao 
gerenciamento de casos de VBG (por exemplo, 
assistentes sociais e gerentes); prestadoras de 
cuidados de saúde; atores jurídicos ou da Justiça; 
atores de proteção à infância; aquelas que 
fornecem suporte de proteção mais generalizado 
(por exemplo, equipes de support spaces,3 

espaços seguros e espaços móveis); aquelas que 
podem encontrar meninas adolescentes por meio 
de seu trabalho, como organizações de direitos 
das mulheres, atores de sociointegração e outros 
que fornecem apoio a meninas em contextos 
migratórios; e, mais importante, aquelas ativistas 
comunitárias que estão na vanguarda da 
conscientização sobre questões de proteção e de 
mobilização (por exemplo, ativistas pelos direitos 
das mulheres e líderes indígenas).

O Guia se destina a ser útil para:

1. Aquelas que fornecem serviços 
especializados de VBG, ajudandas a 
adaptar seu trabalho às necessidades e 
experiências de meninas adolescentes em 
contextos migratórios; e

2. Atores não especializados de VBG, 
ajudando-as a compreender melhor os 
fatores de risco e as experiências de 

meninas adolescentes e como interagir 
com elas de maneira favorável.

Não se destina a substituir orientações e recursos 
existentes, por exemplo, no gerenciamento de 
casos de VBG. os usuários deste Guia devem 
ter conhecimento existente sobre gênero, VBG e 
programação de resposta.

Aqueles que procuram outra orientação devem 
ver os recursos adicionais no final de cada seção.

Usando o Guia

Cada seção (exceto a Seção 1) inclui:

•	 informações sobre um tema-chave e sua 
relevância;

•	 Princípios orientadores e abordagens 
relevantes para este tópico;

•	 considerações para os três estudos de caso 
relevantes para este tópico;

•	 Um resumo das mensagens e ações a guardar 
sob os títulos Entender, identificar, Apoiar e 
Adaptar; e

•	 Principais ferramentas e recursos.

3  support spaces são uma iniciativa regional apoiada pela Plataforma de coordenação interinstitucional regional para 
refugiados e migrantes da Venezuela que busca promover de forma coordenada e conjunta uma rede de espaços em 
que as pessoas recebam informações, orientação e serviços básicos que atendam às suas necessidades urgentes. Para 
mais informações, veja r4V, Support Spaces Factsheet: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-
Mobile-and-remote-service-delivery-Guidelines_-final.pdf>

Este mapa é estilizado, não está em escala e não reflete posição do UNICEF sobre o status legal de qualquer país ou 
território ou sobre a delimitação das fronteiras.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
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Quais são os termos-chave do 
glossário que preciso saber antes 
de usar este Guia?

Violência baseada em gênero (VBG) é um 
termo abrangente para qualquer ato prejudicial 
perpetrado contra a vontade de uma pessoa e que 
seja baseado em diferenças socialmente atribuídas 
(ou seja, gênero) entre homens e mulheres. inclui 
atos que infligem dano ou sofrimento físico, sexual 
ou mental, ameaças de tais atos, coerção e outras 
privações de liberdade. Esses atos podem ocorrer 
em público ou em privado.4 Atos de violência 
baseada em gênero violam uma série de direitos 
humanos universais – e direitos da criança, no 
caso de menores de 18 anos – protegidos por 
instrumentos internacionais de direitos humanos, 
como a convenção sobre a Eliminação de todas 
as Formas de discriminação contra Mulheres 
(cEdAW), de 1979, e instrumentos regionais, como 
a convenção de Belém do Pará, de 1994. Além 
disso, a maior parte dos países da América Latina e 
do caribe (ALc) reconhece a maioria das formas de 
VBG como atos criminosos em suas leis e políticas 
internas.

Violência contra meninas é um termo abrangente 
para todas as formas de violência física, mental 
ou emocional, lesão e abuso, negligência ou 
tratamento negligente, maus-tratos ou exploração 
de qualquer pessoa com menos de 18 anos, 
todos os quais violam os direitos estabelecidos 
na convenção sobre os direitos da criança 
(cdc).5 A violência contra meninas inclui atos de 
violência baseada em gênero e também abrange 
uma ampla gama de atos que infligem dano ou 
sofrimento, como a negação do direito à escola, 
trabalho forçado e punição corporal. A VBG, no 
entanto, descreve exclusivamente aqueles atos 
que são fundamentalmente impulsionados pela 
desigualdade de gênero, por normas de gênero 
socialmente atribuídas e/ou por abusos de poder 
para fins de gratificação sexual.

o termo VBG também é cada vez mais usado 
por alguns atores para destacar as dimensões 
de gênero de certas formas de violência contra 
homens e meninos – particularmente algumas 
formas de violência sexual cometidas com o 
propósito explícito de reforçar as normas injustas 
de gênero de masculinidade e feminilidade. Essa 
violência contra homens é baseada em ideias 
socialmente construídas sobre o que significa ser 
homem e exercer o poder masculino. é usado por 
homens (e em casos raros por mulheres) para 
causar danos a outros homens e meninos. tal 
como acontece com a violência contra mulheres 
e meninas, esta violência é frequentemente 
subnotificada devido ao estigma – neste caso, 
associado a normas de masculinidade (por 
exemplo, desencorajar sobreviventes masculinos 
de reconhecer a vulnerabilidade ou sugerir que um 
sobrevivente masculino é de alguma forma fraco 
por ter sido agredido).

A VBG também pode descrever a violência contra 
lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersex 
(LGBtQi+), com base na percepção de que 
desafiam as normas de gênero.

A Parte I fornece uma visão geral da violência baseada em gênero 
(VBG), os perfis daquelas que o Guia procura servir e os riscos que 
enfrentam.

Parte I: O Básico

Seção 1: Definindo o 
contexto

O que há nesta seção?

Esta seção oferece uma visão geral 
dos principais conceitos e termos 
fundamentais para o uso deste Guia. 

Isso inclui:

•	 Quais são os termos-chave que 
preciso saber antes de usar este 
Guia?

•	 O que causa a VBG?
•	 Quais são as consequências         

da VBG?
•	 Qual é a estrutura para 

compreender os riscos e as 
intervenções da VBG?

•	 Do que as sobreviventes               
de VBG precisam?

•	 Onde posso aprender              
mais?

4  iAsc, 2015, Guidelines for integrating Gender-Based Violence interventions in Humanitarian Action, p.5.  <https://
gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-iAsc-directrices-VG_version-espagnol.pdf>
5  Assembleia Geral da oNU, Artigo 19, convenção sobre os direitos da criança. 20 November 1989. <https://www.ohchr.
org/sP/Professionalinterest/Pages/crc.aspx>

Mais informações 
sobre esses 
conceitos podem 
ser encontradas 
nos recursos 
descritos no final 
desta seção.

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VG_version-espagnol.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VG_version-espagnol.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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Tabela 1: Tipos comuns de VBG 
vivenciados por meninas adolescentes6

Abuso emocional / 
psicológico

criar dor mental ou emocional; por exemplo, ameaças de violência, humilhação, 
isolamento, assédio sexual ou destruição de itens queridos.

Agressão física Ato de violência física (não sexual); por exemplo, bater, estapear, queimar.

Agressão sexual Qualquer forma de contato sexual não consensual que não resulte ou inclua 
penetração. os exemplos incluem: tentativa de estupro, bem como beijos 
indesejados, carícias ou toques na genitália e nas nádegas.

Assédio sexual Avanços sexuais indesejados, pedidos de favores sexuais e outras condutas verbais 
ou físicas de natureza sexual.

Casamento / união forçada 
e precoce

casamento forçado: casamento de uma pessoa contra sua vontade. casamento/
união precoce: casamento formal ou união informal antes dos 18 anos. Embora 
alguns países permitam o casamento antes dos 18 anos, os padrões internacionais 
de direitos humanos os classificam como casamentos infantis. casamento/
união precoce é um tipo de casamento forçado, pois crianças não podem dar 
consentimento informado.

Exploração sexual Qualquer abuso real ou tentativa de abuso de outra pessoa em posição de 
vulnerabilidade, poder diferencial ou confiança para fins sexuais, incluindo 
lucro financeiro, social ou político com a exploração sexual de outra pessoa. A 
prostituição forçada e/ou coagida pode se enquadrar nesta categoria.

Feminicídio7 Assassinato de mulheres e meninas, por homens, por razões associadas ao seu 
gênero.

Negação de recursos, 
oportunidades ou serviços

Quando alguém impede uma pessoa de receber, possuir ou usar serviços, recursos 
e oportunidades aos quais ela tem direito. Por exemplo, uma menina não pode ir à 
escola ou usar anticoncepcionais, ou o dinheiro de uma menina sendo tirado dela.

Tráfico para fins de 
exploração sexual

recrutamento, transporte, transferência, acolhimento ou recebimento de pessoas, 
por meio de ameaça ou uso de força ou outras formas de coerção, de abdução, de 
fraude, de engano, de abuso de poder ou de posição de vulnerabilidade ou de dar 
ou receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa 
com controle sobre outra pessoa, para fins de exploração sexual.

Estupro Penetração fisicamente forçada ou coagida – mesmo que leve – da vagina, do ânus 
ou da boca com o pênis ou outra parte do corpo. também inclui a penetração da 
vagina ou do ânus com um objeto. o estupro inclui estupro conjugal e estupro anal/
sodomia. A tentativa de fazê-lo é conhecida como tentativa de estupro. o estupro 
de uma pessoa por dois ou mais perpetradores é conhecido como estupro coletivo.

Violência doméstica (VD) 
e violência contra parceiro 
íntimo (VPI)

Violência doméstica: violência que ocorre dentro de casa ou da família (entre 
parceiros íntimos ou outros membros da família). Violência por parceiro íntimo: 
qualquer tipo de VBG que acontece entre parceiros íntimos (casado, coabitando, 
namorado/namorada ou anteriormente qualquer uma dessas coisas). 

Violência obstétrica8 Violência relacionada à gravidez e ao parto, geralmente por profissionais de saúde 
e parceiros íntimos. isso pode incluir abuso físico, violência sexual, realização de 
procedimentos sem explicação ou permissão, atendimento não confidencial, recusa 
de atendimento devido a idade ou cultura/idioma e detenção em instituições. 
também pode incluir gravidez forçada ou aborto forçado.

Violência sexual Qualquer ato sexual, tentativa de obter um ato sexual, comentários ou avanços 
sexuais indesejados, ou atos para traficar a sexualidade de uma pessoa, usando 
coerção, ameaças de dano ou força física, por qualquer pessoa, independentemente 
do relacionamento com a sobrevivente, em qualquer ambiente, incluindo, mas 
não se limitando, a casa e o trabalho. Este é um termo abrangente que assume 
várias formas, incluindo estupro, escravidão e/ou tráfico sexual, assédio sexual, 
exploração e/ou abuso sexual e aborto forçado.

6  definições tiradas de iAsc, 2015, Guidelines for integrating Gender-Based Violence interventions in Humanitarian Action, 
p. 321, com a adição de alguns tipos de GBV comumente descritos na América Latina e no caribe (as definições não 
extraídas do iAsc são indicadas com referências). Algumas definições foram simplificadas ou reduzidas.
7  Wilson td, ‘Violence Against Women in Latin America’, Latin American Perspectives, 2014. <journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/0094582X13492143>

O que causa a VBG?

As causas fundamentais da VBG são “atitudes, 
crenças, normas e estruturas que promovem 
e/ou toleram a discriminação baseada no 
gênero e poder desigual.”9  Uma variedade de 
outros fatores pode contribuir e exacerbar a 
violência em certas circunstâncias, incluindo 
desigualdades sociais e econômicas, impunidade 
para os perpetradores, abuso de álcool e 
drogas e condições relacionadas a emergências 
humanitárias (por exemplo, quebra da lei e da 
ordem, pessoas na comunidade que ajudam 
a proteger uns aos outros, falta de abrigos e 
serviços seguros.)

Quais são as consequências da 
VBG?

A VBG afeta seriamente a saúde sexual, física 
e psicológica imediata dos sobreviventes e 
contribui para maior risco de problemas de saúde 
futuros. As consequências da violência podem ser 
exacerbadas para adolescentes, principalmente 
meninas. 

Adolescentes muitas vezes dão grande 
importância à integração com seu grupo de 
pares, o que pode torná-las particularmente 
suscetíveis a sentimentos de estigma e culpa e 
tornar mais difícil para elas aceitar a violência 
que sofreram. As adolescentes podem enfrentar 
sérias consequências sociais, uma vez que são 
identificadas como sobreviventes de abuso 
sexual, incluindo rejeição por sua família e 
comunidade, estigma social extremo e perda de 
oportunidades educacionais e de emprego. 

Em alguns casos, elas são ameaçadas de serem 
feridas ou até de morte caso contem a alguém 
sobre a violência. A VBG generalizada também 
reforça as estruturas de poder existentes e a 
desigualdade de gênero.

Qual é a estrutura para 
compreender os riscos e as 
intervenções de VBG?10

o modelo ecológico, ou estrutura, é uma forma 
comum de compreender os fatores-chave que 
contribuem para o risco de VBG e os níveis nos 
quais os esforços de prevenção e de resposta 
devem ser direcionados. Ele descreve quatro 
níveis de risco: individual, relacionamento, 
comunidade e sociedade. Em cada um desses 
níveis, certos fatores influenciam a probabilidade 
de uma pessoa sofrer (ou perpetrar) VBG. o 
modelo ecológico destaca o fato de que as 
estratégias para abordar a VBG devem considerar 
as complexas inter-relações de risco entre esses 
níveis e devem, idealmente, identificar os fatores 
de risco e apoiar os fatores de proteção em cada 
nível.

8  Bowser d, Hill K. Exploring Evidence for Disrespect and Abuse in Facility-Based Childbirth: Report of a Landscape 
Analysis, UsAid/traction Project, 2010. citado emThe Prevention and Elimination of Disrespect and Abuse During 

Facility-Based Childbirth. oMs, 2017. 
9  iAsc, 2015, Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action, p.9 
10  Adaptado de Heise et al., 1999, Krug et al., 2002, cdc, 2004, citado en UN Women, 2013, the Ecological Framework. 
<www.endvawnow.org/en/articles/1509-the-ecological-framework.html>

Diagrama 1: O modelo ecológico é uma forma 
comum de entender os principais fatores que 
contribuem para o risco de VBG.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0094582X13492143
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0094582X13492143
www.endvawnow.org/en/articles/1509-the-ecological-framework.html
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Do que as sobreviventes de 
violência baseada em gênero 
precisam?

Gerenciamento de casos de VBG 

o gerenciamento de caso é o processo 
colaborativo que envolve uma variedade de 
indivíduos, organizações e serviços para apoiar 
as necessidades imediatas de uma sobrevivente 
e sua recuperação de longo prazo.11 é um método 
estruturado que envolve uma parte responsável, 
que trabalha com a sobrevivente para identificar 
suas necessidades e os riscos contínuos que 
ela corre; para informar a sobrevivente de todas 
as opções existentes para atender às suas 
necessidades; e, finalmente, para organizar e 
acompanhar a coordenação e a prestação de todos 
os serviços existentes que a sobrevivente escolher 
acessar. A responsabilidade principal recai sobre as 
agências governamentais mandatadas, que podem 
ser apoiadas por parceiros. No caso de crianças, 
a gestão de casos deve envolver a determinação 
dos melhores interesses da criança por meio de 
processos formais elaborados e em coordenação 
com as autoridades nacionais. Um exemplo é o 
processo de determinação dos melhores interesses 
(Bid, na sigla em inglês).12

A gestão de casos é efetivamente a base 
da resposta à VBG; gerentes de caso têm a 
responsabilidade de ajudar as sobreviventes a 
obter os serviços essenciais de que precisam de 
acordo com seu gênero, sua idade, sua etnia e, se 
for o caso, sua deficiência, como segue:

•	 Tratamento médico e cuidados de saúde 
para lidar com os efeitos imediatos e de 
longo prazo da VBG na saúde física e mental. 
isso deve incluir atendimento médico para 
sobreviventes de agressão sexual e estupro 
de acordo com a idade (incluindo exame 
inicial, tratamento de ferimentos, prevenção 
de infecções sexualmente transmissíveis, 
como HiV e outras, e prevenção de gravidez 
indesejada), tratamento de lesões relacionadas 
a todas as outras formas de VBG, cuidados de 
saúde mental e serviços jurídicos relacionados 
à saúde, tais como preparação de documentos 
e fornecimento de provas para a polícia e os 
tribunais.

•	 Atenção psicossocial e apoio para auxiliar 
na cura e na recuperação de efeitos 
emocionais, psicológicos e sociais. isso inclui 
cuidados em caso de crise, bem como apoio 
prático e emocional de longo prazo para a 
sobrevivente e sua família, informações e 
defesa, gerenciamento de caso e educação de 
membros da família para que possam apoiar 
a sobrevivente na cura e na recuperação. 

(Esses serviços de apoio psicossocial são 
geralmente fornecidos por meio do processo 
de gerenciamento de caso ou por intermédio 
de outros serviços individuais e em grupo 
fornecidos pela mesma organização. A 
sobrevivente também pode ser apoiada para 
identificar membros da família e amigos que 
podem apoiá-la).

•	 Opções de segurança e proteção para 
sobreviventes e suas famílias que correm 
risco de sofrer mais violência e que desejam 
ser protegidos. isso pode incluir abrigos 
seguros, polícia ou segurança da comunidade 
(que pode incluir ordens de restrição contra 
os perpetradores), realocação (incluindo 
reassentamento) ou, no caso de crianças, 
arranjos de cuidados alternativos (de acordo 
com o melhor interesse da criança).13  Quando 
as sobreviventes ou seus tutores recusam um 
encaminhamento para os serviços de segurança 
ou de proteção do Estado, podem acessar 
outros serviços de gerenciamento de casos, 
como o planejamento de segurança.

•	 Serviços jurídicos e de aplicação da lei que 
podem promover ou ajudar as sobreviventes 
a reivindicar seus direitos e proteções legais. 
isso inclui acesso à Justiça por meio de 
investigação criminal e processo, serviços de 
assistência jurídica e apoio judicial, bem como 
informações e assistência sobre documentação, 
regularização da situação migratória e 
solicitação de asilo. sobreviventes de VBG e 
vítimas de tráfico podem conseguir pedir asilo 
com base no medo de serem perseguidas/os 
pelo autor da violência.14

•	 Oportunidades de educação e meios de 
subsistência para apoiar as sobreviventes e 
suas famílias a viverem de forma independente, 
com segurança e dignidade. isso pode incluir 
referências a programas ou serviços de 
subsistência e educação existentes, educação 
não formal e opções de aprendizagem 
para adultos e intervenções econômicas 
direcionadas, que podem mitigar os riscos de 
VBG e promover a cura e o empoderamento.

•	 Outros serviços de proteção. Em contextos 
migratórios, a falta de documentação e 
detenções podem expor as sobreviventes 
a riscos consideráveis. o planejamento de 
soluções duráveis, incluindo reassentamento, 
integração local e repatriação voluntária, pode 
contribuir significativamente para a segurança 
de uma sobrevivente e deve sempre estar 
alinhado com uma abordagem centrada na 
sobrevivente e em considerações de seu melhor 
interesse.15 

Onde posso 
aprender 
mais?

11  UNFPA, The Inter-Agency Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies Programming, 2019, p. 44. 
<www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_standards_report_ENGLisH-Nov.FiNAL_.pdf> 
12  Veja mais informações em Guidelines on Assessing and Determining the Best Interests of the Child. <www.refworld.
org.es/pdfid/5d5dadc24.pdf>; Inter Agency Guidelines for Case Management & Child Protection, <www.cpcnetwork.org/
wp-content/uploads/2014/08/cM_guidelines_ENG_.pdf>
13  'cuidado alternativo’ é qualquer arranjo, formal, temporário ou permanente, para uma criança que mora longe de 
seus pais.
14  UNHcr, 2006, Guidelines on international Protection No. 7. <www.refworld.org/docid/443679fa4.html>
15  Gender-based Violence information Management system steering committee, Interagency Gender-Based Violence 
Case Management Guidelines, 2017, p. 24. <www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/
interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines>

•	 UNicEF, Gender-Based Violence in Emergencies: Operational Guide, 2019. <www.unicef.org/sites/
default/files/2020-05/Gender-Based-Violence-in-Emergencies-operational-Guide-May-2019.pdf>

•	 UNFPA, The Inter-Agency Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies 
Programming, 2019. <www.unfpa.org/minimum-standards>

•	 World Health organization, INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children, 2016. 
<www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children>

•	 inter-Agency standing committee, 
Guidelines for Integrating Gender-Based 
Violence Interventions in Humanitarian 
Action: Reducing Risk, Promoting 
Resilience and Aiding Recovery, 2015. 
<www.gbvguidelines.org/wp/wp-content/
uploads/2015/09/2015-iAsc-Gender-based-
Violence-Guidelines_lo-res.pdf>

•	 Interagency Gender-Based Violence Case 
Management Guidelines: Providing Care and 
Case Management Services to Gender-Based 
Violence Survivors in Humanitarian Settings, 
2017. <www.humanitarianresponse.info/en/
operations/cameroon/document/interagency-
gender-base-violence-case-management-
guidelines>

•	 UNicEF, Regional Guidance: Operationalizing 
the IASC GBV Guidelines in Latin America 
and the Caribbean, 2015.

www.refworld.org.es/pdfid/5d5dadc24.pdf
www.refworld.org.es/pdfid/5d5dadc24.pdf
www.refworld.org/docid/443679fa4.html
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/Gender-Based-Violence-in-Emergencies-Operational-Guide-May-2019.pdf
www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/Gender-Based-Violence-in-Emergencies-Operational-Guide-May-2019.pdf
www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/Gender-Based-Violence-in-Emergencies-Operational-Guide-May-2019.pdf
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
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Seção 2: Meninas 
adolescentes e suas 
experiências em contextos 
migratórios

O que há nesta seção?

Esta seção promove uma 
compreensão mais profunda da 
diversidade e das experiências de 
meninas adolescentes em contextos 
migratórios na América Latina e no 
Caribe:

•	 Quem são as adolescentes em 
contextos migratórios e como 
sua identidade e sua experiência 
de vida influenciam o risco de 
violência baseada em gênero?

•	 Como as atitudes em relação 
às meninas adolescentes 
influenciam sua experiência em 
contextos migratórios?

•	 Por que devemos desafiar 
essas atitudes e percepções 
de meninas adolescentes em 
contextos migratórios?

•	 Quais são as mensagens e ações 
para guardar nesta seção?

•	 Onde posso aprender mais?

Quem são as meninas 
adolescentes em contextos 
migratórios e como sua 
identidade e sua experiência 
de vida influenciam o risco que 
correm de violência baseada 
em gênero?

Para trabalhar com meninas adolescentes 
de uma forma que as apoie e as mantenha 
seguras devemos primeiro entendê-las. 
Adolescentes são um grupo diversificado, 
com diferentes capacidades, vulnerabilidades 
e prioridades. o diagrama a seguir mostra 
a interseção de alguns dos aspectos 
da identidade e da experiência de uma 
adolescente que influenciam a maneira 
como ela se move pela vida. cada um 
deles deve ser levado em consideração 
para manter as meninas seguras 
e prestar a elas os serviços 
certos da maneira certa.

16  Adaptado de AAUW diversity and inclusion toolkit, p. 54. <https://aauw-pa.aauw.net/files/2012/02/di-toolkit-nsa.pdf>
17  iAsc, Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action, p. 325.

Sexo e gênero

sexo se refere às diferentes características 
biológicas e fisiológicas de homens e mulheres, 
como órgãos reprodutivos, hormônios etc. 
As adolescentes são submetidas a múltiplas 
formas de opressão e discriminação, com 
base em seu sexo, e na hierarquia de gênero 
que normaliza a opressão e a discriminação 
contra mulheres, adolescentes e meninas. é 
fundamental reconhecer como as hierarquias 
baseadas no sexo (e a hierarquia de gênero, 
como vamos ler adiante) que as adolescentes 
vivenciam determinam seu bem-estar, suas vidas 
e seu futuro e se cruzam com outras opressões, 
agravando e exacerbando as desigualdades e 
violências que enfrentam.

o gênero se refere aos atributos e às 
oportunidades sociais associados a ser mulher 
ou homem e às relações entre mulheres e 
homens e meninas e meninos, bem como 
às relações entre mulheres e homens. Esses 
atributos, oportunidades e relacionamentos são 
socialmente construídos e aprendidos por meio 
de processos de socialização. são específicos 
do contexto / tempo e são mutáveis. o gênero 
determina o que é esperado, permitido e 
valorizado em uma mulher, menina, homem ou 
menino em um determinado contexto. Na 

maioria das sociedades, existem diferenças e 
desigualdades entre mulheres, homens, meninas 
e meninos nas responsabilidades atribuídas, nas 
atividades realizadas, no acesso e controle sobre 
os recursos e nas oportunidades de tomada de 
decisão.17

o gênero pode ser entendido mais como uma 
hierarquia do que como um conceito binário 
– isto é, papéis e características associados 
a um gênero “masculino” típico são os mais 
valorizados e associados a controle, recursos 
e oportunidades de tomada de decisão. 
características associadas ao gênero “feminino” 
são subestimadas e associadas a falta de 
controle, recursos e oportunidades de tomada de 
decisão. Essas limitações criam riscos específicos 
para meninas adolescentes em contextos 
migratórios, que muitas vezes são forçadas a 
recorrer a outras pessoas em busca de transporte 
e apoio e enfrentam exploração e abuso no 
processo. transgêneros, não binários, queers 
e outros indivíduos que parecem não estar em 
conformidade com as normas tradicionais de 
gênero também enfrentam riscos de violência e 
exploração em contextos migratórios e podem 
ser forçados a esconder sua identidade para 
evitar essas consequências, evitando autoridades 
e canais formais.

Sexo e
gênero

Orientação 
Sexual

Habilidade 
& Saúde

Idade

Raça e etnia

Deslocamento 
e condição 
migratória

Status 
familiar e 

legal
Origem 

nacional e 
regional Língua

Religião / 
Espiritualidade

Classe / Status 
socioeconômico

Aparência física e 
imagem corporal

INTERSECçãO 
IDENTIDADES DAS 

ADOLESCENTES

Diagrama 2 (3.1): Intersecção de identidades das adolescentes que 

afetam as experiências do seu dia-a-dia16

https://aauw-pa.aauw.net/files/2012/02/DI-Toolkit-nsa.pdf
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Idade18

A adolescência é um período crítico de 
desenvolvimento e transição. Uma menina 
de 10 anos é física, emocional, cognitiva, 
comportamental e socialmente muito diferente 
de uma adolescente de 19 anos. As mudanças 
variam de acordo com o sexo, com as meninas 
geralmente amadurecendo mais cedo do que 
os meninos.19  A tabela abaixo mostra alguns 
exemplos de mudanças em diferentes fases da 
adolescência. Elas variam de acordo com cada 
indivíduo e são fornecidas como referência.

Essas mudanças afetam os riscos de violência, 
bem como as barreiras ao acesso a serviços, 
oportunidades e fatores de proteção disponíveis 

para os indivíduos. Por exemplo, adolescentes 
mais jovens podem apresentar um aumento no 
comportamento de risco e podem ser menos 
capazes de planejar com antecedência do que 
adolescentes mais velhos, enquanto as meninas 
mais velhas, que são fisicamente mais maduras, 
podem ser mais alvo de violência e exploração 
sexual. Meninas mais velhas podem enfrentar 
responsabilidades e riscos adicionais relacionados 
a união precoce, gravidez e maternidade. Meninas 
podem não receber informações de maneira que 
possam entender de acordo com sua idade.

Tabela 2: Fases da adolescência20

Mudanças e consequências
Adolescência 
precoce (10-14)

•	 início da puberdade – desenvolvimento de características sexuais secundárias.
•	 As meninas parecem mulheres maduras muito antes de seus cérebros estarem totalmente 

maduros.
•	 Mudança de estratégias de aprendizagem.
•	 A aprendizagem social é mais estimulante.
•	 Aumento do tédio e maior desinteresse.
•	 Maior assunção de riscos.
•	 Aumentam os interesses românticos.
•	 Menos motivada por ameaças e punições.
•	 recompensas por ações positivas funcionam melhor.

Adolescência média  
(15-17)

•	 Puberdade concluída.
•	 Mais empatia.
•	 Mais resistência à pressão dos pares, embora ainda sensível à influência dos pares.
•	 Melhor memória de trabalho.
•	 A tomada de decisões atinge a capacidade dos adultos, mas as decisões tendem a ser de 

curto prazo.
•	 capaz de fazer coisas que precisam de planejamento – por exemplo, usar contracepção, 

que precisa de uma ação agora para benefício posterior.
•	 cada vez mais capaz de regular as emoções e diminuir as distrações, permitindo melhor 

concentração e tomadas de decisão mais racionais
•	 Melhor autocontrole.
•	 o apoio social se torna cada vez mais importante.

Adolescência tardia
(18-19)

•	 A resistência à pressão dos pares atinge níveis adultos.
•	 suscetível à depressão.
•	 Menos influenciada por fadiga e estresse.
•	 Melhor controle de impulsos.
•	 As redes sociais e a redução do isolamento social se tornam cada vez mais importantes.
•	 capacidade de tomar decisões totalmente racionais se for apoiada e encorajada.

18  Adaptado de UNicEF e irc, Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for Health and Psychosocial 
Service Providers in Humanitarian Settings, 2012, p. 32.
19  Ellsberg, M., A. Vyas, B. Madrid, M. Quintanilla, J. Zelaya and H. stöckl, ‘Violence Against Adolescent Girls: Falling 
through the cracks?’ Background paper for Know Violence in childhood, Ending Violence in Childhood Global Report 
2017, New delhi, 2017. <https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Falling%20
through%20the%20cracks_Background%20Paper%20(1).pdf> 
20  Esta tabela está adaptada de international rescue committee, Girl Shine: Advancing the Field: Designing Girl-Driven 
Gender-Based Violence Programming in Humanitarian Settings, 2018. <https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/
Girl%20shine%20designing%20girl-driven%20GBV%20programs%20irc%202018.pdf>

21  Mixed Migration centre, Waning Welcome: The Growing Challenges Facing Mixed Migration Flows From Venezuela, 
2019, p. 4. <www.mixedmigration.org/resource/waning-welcome-the-growing-challenges-facing-mixed-migration-flows-
from-venezuela>
22  ioM e Ministério para o desenvolvimento social do Governo Autônomo da cidade de Buenos Aires, Migrant Women 
and Gender Violence: Strategies and Perspectives for Interventions, 2015, p. 13. <www.migration4development.org/sites/
default/files/manual_oim-eng-web-23-11.pdf>

Deslocamento e condição 
migratória

As adolescentes em contextos migratórios na 
América Latina e no caribe incluem pessoas 
que viajam com suas famílias, meninas 
desacompanhadas ou separadas, pessoas 
refugiadas, solicitantes de refúgio, vítimas 
de tráfico e pessoas em busca de melhores 
condições de vida e oportunidades. Essa 
'migração mista’21 está constituída por fluxos de 
pessoas com diferentes status legal (dependendo 
dos regimes de migração de cada país) viajando 
ao longo de rotas semelhantes usando meios 
de transporte semelhantes. Elas podem ser 
assistidas por contrabandistas ou traficadas. 
Embora pessoas refugiadas e solicitantes de 
refúgio possam ter um status especial de acordo 
com a lei de refugiados, todas as adolescentes em 
contextos migratórios têm direito a proteção de 
acordo com o direito internacional dos direitos 
Humanos; ainda assim, estão expostas a muitas 
violações dos direitos humanos.

Estar em um contexto migratório, seja de que 
forma for, pode aumentar os riscos de VBG ao 
limitar as redes de apoio e proteção social ou 
familiar, expondo as meninas a um contexto 
cultural diferente do seu, no qual são vítimas 
de discriminação e hipersexualizadas, além de 
forçá-las a encontrar maneiras e recursos para 
viajar por locais desconhecidos e muitas vezes 
inseguros.22 As meninas podem ser forçadas a 
ficar em abrigos inseguros ou interagir com redes 
informais e ilegais, incluindo aquelas ligadas ao 
tráfico.

Políticas nacionais de asilo e migração podem 
exacerbar os riscos. Por exemplo, o fechamento 
de fronteiras para limitar ou interromper a 
migração muitas vezes aumenta a demanda por 
contrabando e tráfico, os quais envolvem riscos 
extremos de violência sexual e exploração para 
meninas adolescentes. As uniões precoces (e 

às vezes temporárias) podem aumentar como 
um mecanismo de enfrentamento dos pais para 
diminuir os encargos econômicos e para fins de 
documentação. No entanto, esta é uma forma 
de VBG em si, aumentando o risco de violência 
adicional, como violência por parceiro íntimo e 
gravidez precoce/forçada. o não cumprimento 
da lei de asilo retira os direitos daquelas/es que 
precisam de proteção internacional, e as políticas 
de imigração restritivas limitam o acesso a muitos 
tipos de serviços e direitos, incluindo o acesso 
ao trabalho, enquanto conduzem as pessoas – 
especialmente mulheres e meninas – para as 
sombras e para relacionamentos exploradores, 
como sexo transacional. isso aumenta 
drasticamente os riscos de VBG e as barreiras aos 
serviços.

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Falling%20through%20the%20Cracks_Background%20Paper%20(1).pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Falling%20through%20the%20Cracks_Background%20Paper%20(1).pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl%20Shine%20Designing%20girl-driven%20GBV%20programs%20IRC%202018.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl%20Shine%20Designing%20girl-driven%20GBV%20programs%20IRC%202018.pdf
www.mixedmigration.org/resource/waning-welcome-the-growing-challenges-facing-mixed-migration-flows-from-venezuela
www.migration4development.org/sites/default/files/manual_oim-eng-web-23-11.pdf
www.migration4development.org/sites/default/files/manual_oim-eng-web-23-11.pdf
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Raça e etnia

Adolescentes de origem indígena ou 
afrodescendentes enfrentam riscos específicos 
de violência devido a muitos fatores, incluindo 
racismo, exclusão social, estigma, discriminação e 
falta de acesso a recursos.23

os papéis de gênero e as normas sociais, 
conforme se relacionam a raça e etnia, também 
afetam a vulnerabilidade à VBG; por exemplo, 
em algumas culturas a harmonia familiar e 
comunitária é priorizada sobre o bem-estar 
individual de meninas adolescentes, das quais se 
espera que sofram violência em vez de perturbar 
sua família ou comunidade. Meninas indígenas 
e afrodescendentes podem ser especificamente 
alvo de violência sexual com base em sua etnia. 
o deslocamento forçado pode ter um impacto 
psicológico e social particularmente forte sobre 
os povos indígenas, que têm uma relação 
multifacetada com suas terras ancestrais.24

Nacionalidade

Em relação ao deslocamento e ao status de 
imigração, uma adolescente em trânsito pode 
enfrentar riscos específicos com base em sua 
nacionalidade. Em muitas migrações em massa, 
mulheres e meninas adolescentes enfrentam 
estereótipos específicos sobre ter direito, tornar-
se sexualmente ativas cedo e estar sexualmente 
disponíveis. Esses estereótipos hipersexualizados 
colocam as meninas em risco particular de 
exploração ou abuso sexual, além de impedir que 
outras pessoas venham em seu auxílio – como no 
caso das adolescentes venezuelanas.

Língua

Meninas adolescentes em contextos migratórios 
na América Latina e no caribe que não falam ou 
não entendem a língua dominante – em muitos 
casos espanhol, inglês ou português – são menos 
capazes de entender os riscos que enfrentam e 
como acessar serviços. também podem correr 
maior risco de exploração e desinformação 
por parte de contrabandistas, por exemplo. 
riscos e barreiras relacionados ao idioma são 
frequentemente relacionados a, ou agravados por, 
riscos e barreiras associados a raça e etnia. Por 
exemplo, as/os prestadoras/es de serviços podem 
não ter acesso a intérpretes em todas as línguas 
faladas por grupos indígenas dentro dos fluxos 
de migrantes e pessoas refugiadas; prestadoras 
de serviços no Brasil e no caribe podem não ter 
funcionários que sejam fluentes em espanhol.
 

Religião e espiritualidade

os riscos relacionados à religião estão fortemente 
relacionados à raça e à etnia. indivíduos com 
crenças diferentes da religião dominante em 
alguns países podem enfrentar perseguição com 
base em suas crenças ou lutar para ser aceitos em 
grupos de migrantes ou pessoas refugiadas.

23  UNFPA, UNFPA, UNicEF, UN Women, iLo, osrsG/VAc, Breaking the Silence on Violence Against Indigenous Girls, 
Adolescents and Young Women, 2013, p. 18. <www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/VAiWG_FiNAL.pdf>; 
Economic commission for Latin America and the caribbean (EcLAc), Afrodescendent women in Latin America and the 
Caribbean: debts of equality, santiago, 2018. <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44387/1/s1800725_
en.pdf>
24  Breaking the Silence on Violence Against Indigenous Girls, Adolescents and Young Women, p. 18.

Habilidade e saúde

Preocupações de saúde específicas para meninas 
adolescentes podem incluir mudanças físicas 
associadas à puberdade – incluindo o manejo da 
higiene menstrual – e doenças crônicas como HiV/
Aids, entre outros problemas. Adolescentes em 
contextos migratórios muitas vezes carecem de 
materiais e de apoio para administrar sua higiene 
menstrual e podem enfrentar barreiras no acesso 
a serviços de controle de natalidade e de saúde 
durante a gravidez.

Mães adolescentes enfrentam consequências 
físicas e sociais significativas, como problemas de 
saúde devido à gravidez e ao parto prematuros, 
estigma e discriminação – especialmente se não 
casadas – e podem enfrentar riscos aumentados 
de exploração devido à necessidade de cuidar 
e proteger os filhos (que podem por si mesmos 
enfrentar riscos de VBG). Mães adolescentes 
também enfrentam altos riscos de violência 
obstétrica, devido à discriminação por parte 
dos profissionais de saúde, e, muitas vezes, 
controlando as relações com parceiros íntimos.

deficiência25 ocorre quando uma condição 
de saúde, associada a fatores do meio ou da 
sociedade, dificulta o desempenho das tarefas 
cotidianas e/ou a participação na vida comunitária 
da mesma forma que as demais pessoas. 
os indivíduos com deficiência são um grupo 
diversificado, e o impacto da deficiência depende 
de muitos outros aspectos da identidade de uma 
pessoa, bem como de seu acesso a redes de 
apoio.

As deficiências incluem:26

•	 Deficiências físicas: dificuldades de locomoção. 
Alguns indivíduos com deficiência física usam 
dispositivos auxiliares, como cadeiras de rodas 
ou bengalas.

•	 Deficiências sensoriais: inclui os surdos ou com 
dificuldades auditivas e os cegos ou com baixa 
visão (quando é difícil ver mesmo com óculos).

•	 Deficiências intelectuais: dificuldades no 
funcionamento intelectual (por exemplo, 
aprendizagem, resolução de problemas) 
e comportamento adaptativo (habilidades 
conceituais, sociais, práticas). isso inclui 
deficiências neurodesenvolvimentais/ 
cognitivas/de desenvolvimento.

•	 Deficiências psicossociais: dificuldades 
de saúde mental que, juntamente com a 
discriminação e outros fatores no meio 
ambiente e na sociedade, impedem a 
participação na comunidade em igualdade de 
condições com as outras pessoas.

Adolescentes com deficiência enfrentam desafios 
no acesso à assistência humanitária devido às 
barreiras sociais, ambientais e de comunicação, 
o que aumenta seus riscos à VBG e sua 
vulnerabilidade geral, pois têm menos acesso 
a ajuda e poucas oportunidades de empregar 
estratégias positivas de enfrentamento. Normas 
sociais também ditam que mulheres e meninas 
devem cuidar de familiares ou membros da 
comunidade com deficiência, o que pode reforçar 
seu isolamento e limitar ainda mais seu acesso a 
apoio social, econômico e material, aumentando 
sua vulnerabilidade à violência e à exploração.27

25  Pessoas com deficiência incluem aquelas que têm deficiências físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais de longo prazo 
que, em interação com várias barreiras, podem impedir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com os outros. convenção sobre os direitos das Pessoas com deficiência e Protocolo opcional. , United Nations, 
Nueva York, 13 de deciembre de 2006. <www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>
26  Adaptado de iAsc, 2015, p. 140.
27  Wrc e irc, ‘Building capacity for disability inclusion in Gender-Based Violence Programming in Humanitarian settings: 
A toolkit for GBV Practitioners’, 2015, p. 1. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-disability-toolkit-all-in-one-
book.pdf>

www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/VAIWG_FINAL.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44387/1/S1800725_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44387/1/S1800725_en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-disability-Toolkit-all-in-one-book.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-disability-Toolkit-all-in-one-book.pdf
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Orientação sexual 

Adolescentes de orientações sexuais diversas 
(incluindo lésbicas, gays e bissexuais) 
frequentemente sofrem discriminação e abuso 
porque são vistos como violadores das normas 
sociais existentes. Esses indivíduos podem 
não ter acesso aos principais serviços, o que 
aumenta a probabilidade de recorrerem ao sexo 
transacional para sobreviver. Eles podem ser 
isolados e excluídos e sofrer violência, assédio 
sexual e violência sexual – incluindo estupro – 
especificamente para puni-los por sua orientação 
sexual ou na tentativa de mudar essa orientação. 
Adolescentes em contextos migratórios podem 
tentar esconder sua orientação sexual para evitar 
tais consequências, evitando autoridades e canais 
formais. isso os/as coloca em maior risco de 
exploração e abuso.

Classe e status socioeconômico

Meninas adolescentes com acesso a menos 
recursos econômicos e sociais enfrentam maiores 
riscos quando estão em contextos migratórios. 
Elas podem ser forçadas a viajar de maneiras 
menos dispendiosas, usando meios de transporte

geralmente mais lentos e menos formais, ou ficar 
em acomodações mais perigosas ao longo do 
caminho. Podem ter menos conexões sociais para 
contar com apoio durante a viagem e ser menos 
capazes de permanecer conectadas com fontes de 
informação (por exemplo, se não puderem pagar 
por uma conexão estável de internet ou telefone).

Família e estado civil

A situação familiar da adolescente influencia sua 
experiência na migração. isto inclui se ela está ou 
não acompanhada por um dos pais ou cuidadora, 
se é casada ou não e se tem (ou está viajando 
com) filhos.

A menina que se casa antes dos 18 anos tem 
maior probabilidade de sofrer violência por parte 
do parceiro íntimo, engravidar e se isolar da 
família e das redes sociais, e é menos provável 
que continue seus estudos e ganhe dinheiro.

Adolescentes e órfãos separados ou 
desacompanhados, incluindo crianças associadas 
às Forças Armadas ou a grupos criminosos 
organizados, enfrentam riscos crescentes de 
violência e exploração – incluindo estigma 
social e isolamento, relações de exploração e 
responsabilidade parental prematura por irmãos.

Aparência física e imagem corporal

Meninas adolescentes são frequentemente 
julgadas negativamente como estando 
sexualmente disponíveis ou desejosas, em 
muitos casos com base em nada mais do que o 
desenvolvimento físico das características sexuais 
à medida que seus corpos amadurecem durante 
a adolescência. As adolescentes mais velhas, 
em particular, enfrentam riscos de violência e 
exploração sexual, prostituição forçada e tráfico 
para fins sexuais com base nesse estereótipo 
sexualizado. Muitas vezes, essa imagem está 
fortemente ligada à nacionalidade e à situação 
de deslocamento (por exemplo, as adolescentes 
venezuelanas em contextos migratórios, em 
particular, costumam ser vistas como sexualmente 
disponíveis).

Adolescentes sobreviventes de VBG

Meninas adolescentes sobreviventes de violência 
baseada em gênero dentro de cada uma das 
categorias acima, incluindo aquelas que são 
forçadas ou coagidas à exploração sexual e 
ao tráfico, enfrentam riscos ainda maiores. 
Elas podem ser isoladas e excluídas, 
sofrer violência secundária como 
punição (por exemplo, serem 
forçados a se casar com o 
homem que as estuprou ou 
serem estupradas pelo homem 
com quem foram forçadas a se 
casar para obter documentação 
ou proteção) e são mais 
vulneráveis a violência sexual 
futura, violência por parceiro 
íntimo e exploração e abuso sexual.

Você pode descobrir mais sobre a 
diversidade de meninas adolescentes 
em seu contexto conduzindo uma avaliação 
que analisa os perfis e as vulnerabilidades de 
meninas adolescentes (consulte o link para a 
ferramenta de criação de perfil no final desta 
seção). 

Há uma diversidade de meninas desacompanhadas 
– incluindo aquelas que viajam com crianças 
pequenas (seus próprios filhos ou irmãos), 
meninas grávidas e meninas adolescentes mais 
novas –, cujas necessidades tendem a ser mais 
invisíveis do que as dos homens. Enquanto 
meninos tendem a viajar em grupos, 
meninas tendem a viajar com outras 
famílias ou adultos e, em alguns casos, 
se identificam como maiores de 18 anos 
– às vezes devido à pressão externa – 
para evitar entrar em mecanismos de 
proteção. Embora estar associado a 
uma família extensa ou a um adulto 
possa ser um mecanismo de 
enfrentamento, também pode 
aumentar muito os riscos de 
exploração, violência e tráfico.
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Caixa 3: Considerações de risco para Sofia, Caribai e Mariana

Sofía, 12 anos

•	 A deficiência intelectual de sofia limita sua capacidade de processar informações 
complexas rapidamente.

•	 sofia já vivenciou violência física e verbal de cuidadores no passado (não de sua 
irmã).

•	 A passagem frequente por rotas de fronteira formais ou informais expõe sofia e 
sua irmã mais velha a riscos de exploração e tráfico.

•	 sofia é frequentemente deixada sozinha, pois sua irmã é forçada a trabalhar para 
sustentar as duas. Enquanto a irmã está fora, um homem de uma casa vizinha 
abusa sexualmente de sofia.

•	 Frequentemente ela é tratada como incapaz de compreender qualquer coisa 
(inclusive por sua irmã), apesar de poder compreender a maioria das informações 
se o formato for adaptado às suas necessidades e à sua capacidade.

•	 As informações sobre os serviços não são fornecidas de maneira que ela entenda.
•	 Ela é estigmatizada e discriminada por causa de sua deficiência.
•	 sua cuidadora, a comunidade e os provedores de serviços não podem envolvê-la 

na tomada de decisões.

Caribai, 14 anos

•	 A falta de documentação torna caribai mais propensa a evitar serviços 
formais e apoio devido ao medo de prisão e deportação.

•	 seu marido a força a fazer sexo com ele, ameaçando expô-la às 
autoridades.

•	 Ela ganha uma pequena quantia vendendo mercadorias na rua. seu marido 
exige o dinheiro que ela ganha todos os dias quando volta para casa.

•	 caribai está isolada devido ao seu espanhol limitado. isso torna difícil para 
ela encontrar apoio e fazer amigos.

Mariana, 17 anos

•	 Mariana está viajando sem família ou amigos. Para ficar segura, ela se juntou a 
pequenos grupos de pessoas ao longo do caminho e viajou com eles. Embora 
muitos apoiem, alguns homens a veem como sexualmente disponível e tentam 
convencê-la a fazer sexo com eles.

•	 Ela pode ser explorada sexualmente pelas autoridades em troca de serviços de 
imigração.

•	 Um homem a forçou a fazer sexo com ele e seus amigos em troca de sua proteção 
ao longo do caminho. Mariana agora está grávida.

•	 Mariana esconde sua sexualidade por medo da violência. isso a torna mais 
propensa a usar canais e rotas informais de viagens para evitar a interação com as 
autoridades.

•	 A exploração sexual expõe Mariana a riscos de dsts, incluindo HiV/Aids.
•	 Ela precisa de serviços de saúde para apoiar a gravidez, o que traz riscos 

particulares à saúde durante o trânsito.
•	 os profissionais de saúde podem não dar a ela o cuidado pré-natal adequado 

devido a preconceitos sobre meninas adolescentes migrantes e promiscuidade. Ela 
também corre alto risco de abuso emocional por parte de profissionais de saúde.

Esses estereótipos e preconceitos sobre diferentes aspectos de sua identidade particular 
impactam negativamente as adolescentes em contextos migratórios. Essas atitudes não estão 
de acordo com os direitos internacionalmente reconhecidos de meninas adolescentes ou de 
pessoas refugiadas e migrantes. Eles também não são suportados por evidências. Essas atitudes 
negativas interagem com os outros fatores descritos acima, aumentando os riscos de violência 
e criando barreiras para receber atendimento e apoio. A tabela a seguir destaca como esses 
fatores interagem nos casos de Sofia, Caribai e Mariana.

Como as atitudes em relação às 
meninas adolescentes influenciam 
sua experiência em contextos 
migratórios? 

Muitas pessoas têm atitudes e suposições 
negativas sobre as adolescentes. A seguir 
estão exemplos de atitudes que comunidades, 
cuidadoras e prestadoras de serviços podem 
ter que não respeitam os direitos e o arbítrio de 
meninas adolescentes:

•	 os problemas das meninas adolescentes 
não são tão sérios quanto os problemas das 
mulheres.

•	 Meninas adolescentes são promíscuas 
ou excessivamente ativas sexualmente, 
“perseguindo” meninos e homens e 
corrompendo-os; inversamente, não se mantêm 
informadas sobre os riscos e se envolvem em 
relacionamentos em que são maltratadas.

•	 Meninas adolescentes – especialmente 
adolescentes mais jovens – são difíceis de 
controlar; não entendem o que é melhor para 
elas ou não têm experiência suficiente para 
fazer boas escolhas.

•	 dar informações a meninas adolescentes sobre 
sexo e saúde sexual e reprodutiva incentiva o 
comportamento sexual irresponsável. Apenas 
meninas casadas devem ter acesso a essas 
informações.

•	 As meninas adolescentes são culpadas pela 
violência que vivenciam. se uma adolescente 
é assediada sexualmente, é por causa de 
como ela se veste. se é abusada sexualmente, 
é por causa de como ela se comportou; se é 
estuprada, é porque tomou uma decisão errada.

•	 Meninas adolescentes inventam histórias para 
chamar a atenção ou para colocar alguém em 
apuros.

•	 é mais importante para as meninas cuidar 
de sua família (inclusive casando) do que 
ir à escola ou encontrar suas próprias 
oportunidades.

•	 é bom para uma adolescente se casar se ela 
abandonou a escola.

•	 A violência contra meninas adolescentes pode 
ser justificada se a menina fez algo errado.

•	 é normal fazer uma adolescente sentir 
vergonha, se isso ajudar a mudar seu 
comportamento.

Muitas pessoas também acreditam em estereótipos 
negativos e julgamentos sobre pessoas refugiadas 
e migrantes, incluindo que:

•	 Migrantes e pessoas refugiadas pegam 
empregos e serviços de residentes, reduzem 
os salários e não contribuem com nada para a 
comunidade.

•	 Migrantes e pessoas refugiadas estão 
frequentemente ligados a redes de tráfico de 
drogas e de seres humanos; eles aumentam o 
crime e perturbam a ordem pública.

•	 Mulheres e meninas migrantes e refugiadas 
“roubam nossos homens”.

•	 os migrantes devem aprender a falar nossa 
língua se vierem para o nosso país.

•	 os migrantes têm a opção de sair ou não. 
se não querem aprender nosso idioma e se 
enquadrar em nossa cultura, devem ficar em 
casa.

Caixa 2: Atitudes em relação às 
adolescentes venezuelanas

Muitos países da América Latina e do caribe receberam 
pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas, e a 
discriminação, as atitudes xenófobas e sexistas e a 
violência estão aumentando.28

•	 Um relatório da Argentina mostrou que 38% dos 
entrevistados testemunharam comportamento 
discriminatório em relação aos venezuelanos;29

•	 Em uma pesquisa de opinião de junho de 2019, 55% 
discordaram da afirmação “o governo colombiano 
deve dar as boas-vindas aos venezuelanos”;

•	 No Peru, 67% dos entrevistados em Lima têm uma 
visão negativa da imigração venezuelana;

•	 Na colômbia, no Peru e no Equador, quase metade 
das pessoas pesquisadas para um relatório pensam 
que as mulheres migrantes acabarão se envolvendo na 
prostituição;30 e

•	 No Brasil e na colômbia, houve incidentes de violência 
popular e remoção forçada de venezuelanos.

Há uma percepção generalizada (infundada e perigosa) 
das adolescentes venezuelanas como hipersexuais; 
muitas vezes são vistas como sexualmente disponíveis e 
atraentes e, portanto, culpadas pela violência cometida 
contra elas. Essas opiniões aumentam os riscos de 
violência e exploração sexual e levam a atitudes negativas 
que afetam o acesso das adolescentes venezuelanas a 
serviços de qualidade. Por exemplo, profissionais de saúde 
podem se recusar a fornecer opções anticoncepcionais ou 
cuidados pré-natais, ou os provedores de educação podem 
recusar o acesso às meninas, devido a crenças errôneas 
sobre a promiscuidade. Finalmente, xenofobia e violência 
sexual estão interligadas.

28  corrales, Javier, ‘responses to the Venezuelan Migration: A scorecard,’ Americas Quarterly, 9 de julio de 2019. <https://
americasquarterly.org/content/responses-venezuelan-migration-crisis-scorecard>
29  ibidem.
30  oxfam, ‘Yes, But Not Here: Perceptions of xenophobia and discrimination towards Venezuelan migrants in colombia, 
Ecuador and Peru’, 2019, p. 3. <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620890/bp_yes_but_not_
here_en_xenophobia-migration-venezuela-251019-en.pdf>

https://americasquarterly.org/content/responses-venezuelan-migration-crisis-scorecard
https://americasquarterly.org/content/responses-venezuelan-migration-crisis-scorecard
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620890/bp_yes_but_not_here_en_xenophobia-migration-venezuela-251019-en.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620890/bp_yes_but_not_here_en_xenophobia-migration-venezuela-251019-en.pdf
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Por que devemos desafiar essas 
atitudes e percepções de meninas 
adolescentes em contextos 
migratórios?   

Na lista abaixo, você pode ver exemplos de 
atitudes, valores e crenças que estão em 
consonância com os direitos das meninas 
adolescentes refugiadas e migrantes e podem ser 
usados para desafiar as atitudes negativas e os 
estereótipos acima.

•	 A adolescência é uma época de mudanças, 
que pode ser difícil para as adolescentes 
e seus cuidadores. Meninas adolescentes 
frequentemente mostram novos 
comportamentos e exploram sua sexualidade 
e identidade. devemos tentar entender as 
mudanças e os desafios que as meninas 
estão enfrentando, ao mesmo tempo em 
que identificamos maneiras de ajudá-las a 
fazer escolhas seguras e saudáveis (e serem 
protegidas de opções prejudiciais e inseguras 
a que sejam forçadas a tomar).

•	 toda pessoa tem o direito de viver sem 
violência.

•	 Uma pessoa nunca é responsável pela 
violência que sofre. A violência é sempre 
uma escolha do perpetrador, não importa o 
comportamento, a vestimenta, a identidade ou 
a situação da sobrevivente.

•	 Meninas adolescentes têm o direito de fazer 

escolhas informadas sobre sua vida sexual 
e reprodutiva. No entanto, muitas não têm 
informação, apoio ou liberdade de escolha 
para fazer isso. Muitas meninas adolescentes 
são pressionadas, coagidas ou forçadas a ter 
atividades sexuais.

•	 As adolescentes têm o direito de serem 
ouvidas e envolvidas nas decisões que 
as afetam. Qualquer adolescente, por 
mais jovem que seja, tem qualidades, 
habilidades e experiências de vida, além de 
direitos humanos. Qualquer interação com 
adolescentes deve partir desta perspectiva.

•	 As adolescentes têm direito a carinho, amor 
e apoio, não importa o que tenham vivido. 
Elas nunca devem ser estigmatizadas, 
envergonhadas ou ridicularizadas por sua 
experiência de violência.

•	 os adultos, incluindo cuidadoras e prestadoras 
de serviços, têm a responsabilidade de 
apoiar as sobreviventes, acreditando no que 
elas nos dizem e não as culpando por suas 
experiências.

•	 Julgamentos sobre a sexualidade de meninas 
adolescentes tendo impacto negativo na 
sociedade raramente são aplicados a meninos 
adolescentes.

•	 Meninas adolescentes em contextos 
migratórios são adaptáveis, engenhosas e 
resilientes. Estão fazendo o melhor que podem 
para enfrentar enormes desafios com recursos 
limitados.

Entender •	 os diferentes aspectos da identidade e da experiência de uma adolescente influenciam o risco de violência 
que corre e seu acesso a apoio e serviços.

•	 Atitudes negativas e estereótipos em relação às adolescentes em contextos migratórios são generalizadas. 
Eles aumentam os riscos e reduzem o acesso aos serviços.

identificar •	 descubra os fatores que podem criar ou remover riscos para meninas adolescentes em contextos 
migratórios.

•	 descubra as atitudes predominantes em relação às adolescentes em trânsito em seu contexto.
•	 Avalie suas próprias atitudes e seus preconceitos e os de qualquer equipe que você supervisiona.
•	 identifique maneiras pelas quais você pode envolver de forma construtiva a equipe que você supervisiona 

para permitir que desafie atitudes negativas e preconceitos que afetam a qualidade do atendimento que 
presta.

Apoiar •	 Pratique atitudes positivas e de apoio em relação às adolescentes em contextos migratórios, a fim de 
neutralizar as atitudes negativas que elas vivenciaram.

•	 Pratique uma abordagem baseada em pontos fortes, que se concentre nas capacidades, nos recursos e na 
resiliência das meninas adolescentes.

•	 Promova atitudes positivas e de apoio em relação às meninas adolescentes em contextos migratórios entre 
suas/seus colegas e outras/os prestadoras/es de serviços. 

Adaptar •	 Use sua compreensão dos diferentes aspectos da identidade de uma pessoa para tornar seus serviços e seu 
apoio acessíveis a todas as adolescentes em contextos migratórios.

Quais são as mensagens e ações para guardar desta seção?

Consulte as Seções 3 e 4 
para obter mais informações 
sobre como usar esses 
valores, atitudes e crenças 
de apoio baseados em 
direitos nas interações com 
meninas adolescentes.

Onde posso 
aprender 
mais?

•	 UNHcr, Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Intersex Persons 
in Forced Displacement, 2011. <https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/43697/UNHcr%2c
+Need+to+Know+Guidance.+Working+with+Lesbian%2c+Gay%2c+Bisexual%2c+transgender%2c+a
nd+intersex+Persons+in+Forced+displacement%2c+2011/8f981112-62c6-4844-b2d5-06fb91188830>

•	 UNHcr, Working with National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities and Indigenous Peoples 
in Forced   Displacement, 2011. <https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/44027/Working+
with+National+or+Ethnic%2c+religious%2c+and+Linguistic+Minorities+and+indigenous+Peoples++i
n+Forced+displacement/6d287824-77e6-4423-ba94-e35a8a5f692f>

•	 organization of American states, Working Group to Address the Regional Crisis Caused by 
Venezuela’s Migrant and Refugee Flows, 2019. <www.oas.org/documents/eng/press/oAs-report-to-
Address-the-regional-crisis-caused-by-Venezuelas-migrant.pdf>

•	 UNicEF, A Profile of Child Marriage and Early Unions in Latin America and the   Caribbean, 2019. 
<www.unicef.org/lac/media/9381/file/PdF%20Perfil%20del%20matrimonio%20infantil%20y%20las%20
uniones%20tempranas%20en%20ALc.pdf>

•	 UNHcr, A Framework for the Protection of Children, 2012. <www.refworld.org/docid/4fe875682.html>

•	 Women’s refugee commission and childFund 
international, Gender-Based Violence Against 
Children and Youth with Disabilities: A Toolkit 
for Child Protection Actors, 2016. <https://s33660.pcdn.co/wp-content/
uploads/2020/04/GBV-Against-children-and-Youth-with-

      disabilities-toolkit.pdf>

•	 Population council, Building Girls’ 
Protective Assets: A Collection of Tools for 
Program Design, 2016, pp. 4 – 7. <www.
popcouncil.org/uploads/pdfs/2016PGY_
GirlsProtectiveAssetstools.pdf>

Percepções positivas
Prestadoras/es de serviço compartilham percepções 
positivas e de apoio sobre as adolescentes migrantes e 
refugiadas que conhecem. Mantenha essas percepções 
positivas em mente quando estiver trabalhando com 
elas e encoraje outras pessoas a fazerem o mesmo!

•	 resilientes
•	 Estudiosas
•	 dinâmicas
•	 tolerantes
•	 colaboradoras
•	 Proativas
•	 com o desejo e a capacidade de 

avançar e superar obstáculos

•	 Adaptáveis
•	 solidárias
•	 dispostas a se integrar
•	 Perseverantes
•	 corajosas
•	 independentes

•	 Fortes

www.unicef.org/lac/media/9381/file/PDF%20Perfil%20del%20matrimonio%20infantil%20y%20las%20uniones%20tempranas%20en%20ALC.pdf
www.unicef.org/lac/media/9381/file/PDF%20Perfil%20del%20matrimonio%20infantil%20y%20las%20uniones%20tempranas%20en%20ALC.pdf
https://s33660.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/04/GBV-Against-Children-and-Youth-with-Disabilities-Toolkit.pdf
https://s33660.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/04/GBV-Against-Children-and-Youth-with-Disabilities-Toolkit.pdf
https://s33660.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/04/GBV-Against-Children-and-Youth-with-Disabilities-Toolkit.pdf
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A Parte II explora os princípios e 
as diretrizes sobre a comunicação 
com meninas adolescentes 
e o trabalho com meninas 
adolescentes sobreviventes de 
violência baseada em gênero. Ela 
explora o cuidado centrado na 
sobrevivente e a centralidade das 
atitudes e aptidões necessárias 
para fornecer cuidados.

Parte II: Pilares para o 
Apoio e o Atendimento 
de Qualidade 

Seção 3: Comunicação com 
meninas adolescentes em 
contextos migratórios

O que há nesta seção?

Esta seção explora como fornecer 
sistemas de comunicação bidirecionais 
compassivos, de apoio e eficazes para 
meninas adolescentes em contextos 
migratórios. Esta seção inclui:

•	 Quais informações devo 
compartilhar com as adolescentes 
em contextos migratórios e por que?

•	 Quais princípios devem guiar 
minha comunicação com meninas 
adolescentes em contextos 
migratórios?

•	 Como devo compartilhar 
informações?

•	 Como devo adaptar minha estratégia 
de comunicação?

•	 Quais são as mensagens e ações 
para eu guardar desta seção?

•	 Onde posso aprender mais?

Princípios e melhores 
práticas na comunicação 
com adolescentes 
sobreviventes são 
abordados na Seção 4 
e na Seção 6, embora 
os princípios gerais 
delineados aqui também 
se apliquem.

Quais informações devo 
compartilhar com as adolescentes 
em contextos migratórios e por 
quê?

A comunicação como processo bidirecional é 
uma parte importante da resposta, aumentando 
o acesso às informações, reduzindo os riscos e 
ajudando os indivíduos a restabelecer o controle 
sobre suas vidas. informações inadequadas, 
incorretas ou inconsistentes podem aumentar 
o risco e causar danos.31 A falta de informações 
confiáveis e seguras, o desconhecimento dos 
espaços de apoio e das redes de proteção, a 
exposição aos riscos ao longo da rota migratória 
e os possíveis efeitos psicossociais, entre muitos 
outros, representam entraves ao acesso aos 
direitos e à proteção. é fundamental comunicar 
informações relacionadas aos riscos, os efeitos 
prejudiciais e os impactos da VBG e como e 
onde podem procurar ajuda. (Saiba mais sobre o 
compartilhamento de informações para reduzir 
os riscos na Seção 5; aprenda mais sobre o 
compartilhamento de informações relacionadas 
aos serviços na Seção 6.)  No entanto, a 
comunicação é particularmente difícil quando 
as populações estão em contextos migratórios e 
podem não querer pedir ajuda ou evitar contato 
com prestadoras de serviços – especialmente nos 
casos em que temem reações das autoridades,

incluindo prisão ou deportação, com base em seu 
status de imigração.

A maneira como as adolescentes dão e recebem 
informações muda com a idade e também 
é afetada por todos os fatores descritos na 
seção 2. Em situações em que as meninas são 
separadas de suas famílias ou estão isoladas, elas 
podem ter habilidades de comunicação menos 
desenvolvidas. sua capacidade de se comunicar 
pode ser afetada pelo trauma que vivenciaram, 
enquanto as normas culturais também podem 
afetar o quão confortável elas se sentem ao 
se comunicar com membros do outro sexo ou 
indivíduos mais velhos.

superar todos esses desafios para alcançar 
meninas adolescentes em contextos migratórios 
que podem não querer ou não ter a oportunidade 
ou o tempo de interagir diretamente com as 
prestadoras de serviços requer uma variedade 
de estratégias. o compartilhamento coordenado 
e transnacional de informações é essencial para 
atender às necessidades dos diversos grupos 
de adolescentes em contextos migratórios na 
América Latina e no caribe desde o início de sua 
jornada até seu destino.

31  cdAc Network, ‘communication and community Engagement Briefing Module’, <www.cdacnetwork.org/learning-
centre/foundation-training>

www.cdacnetwork.org/learning-centre/foundation-training
www.cdacnetwork.org/learning-centre/foundation-training
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Como devo compartilhar 
informações?

como as meninas adolescentes – e aqueles 
que as apoiam – recebem, entendem e usam as 
informações depende de uma ampla variedade 
de fatores, incluindo aqueles descritos na 
seção 2. Quando queremos que as informações 
cheguem às adolescentes, devemos prestar 
atenção não apenas às meninas em si, mas 
também às pessoas que estão ao redor delas – 
geralmente conhecidas como ‘porteiros’ –, que 
podem apoiá-las no recebimento e na ação de 
acordo com as informações ou impedir que isso 
aconteça. Levar esses fatores em consideração 
é importante para entender não apenas como 
levar informações às meninas, mas também para 
evitar causar danos.

Há uma variedade de maneiras diferentes 
(‘canais’) pelas quais as pessoas preferem 
se comunicar e acessar informações, desde 
rádio, jornal, televisão, mídia social e 
digital até propaganda boca a boca, teatro 
participativo, folhetos e reuniões na prefeitura 
com líderes comunitários. Frequentemente 
há uma desconexão entre a maneira como 
compartilhamos informações sobre violência e 
serviços e as maneiras como as adolescentes 
preferem receber e usar essas informações. 
Por exemplo, os provedores de serviços 
consultados no desenvolvimento deste Guia 
consideram os canais de comunicação mais 
úteis para meninas adolescentes na região  
                       linhas diretas, comunicações ponto 
                        a ponto, WhatsApp, Facebook e 
                         divulgação por meio de 
                        discussões em grupo, mas os 
                     canais mais usados  atualmente 
                   por esses mesmos provedores de 
                serviço incluíram um grande foco em 
                tV, rádio, materiais impressos (como 
                folhetos), pôsteres e banners.

Você sabia? 

Uma avaliação 
das necessidades 
de informação e 
comunicação em 
2019 destacou 
que, enquanto o 
WhatsApp, o Facebook 
e a televisão são as 
principais fontes de 
informação, apenas 
79% das pessoas 
entrevistadas em seu 
destino têm acesso à 
internet, e apenas 29% 
das pessoas não têm 
acesso ao WiFi.

Este Guia fornece algumas    
indicações gerais sobre como as 
meninas podem receber informações 
e usá-las melhor. No entanto, convém 
evitar fazer suposições e, em vez 
disso, descobrir diretamente o melhor 
método para o seu contexto.

Você pode fazer isso:

•	 coletando informações existentes sobre 
canais de comunicação e preferências, por 
exemplo, por meio dos Guias de Paisagem de 
Mídia e telecomunicações (veja o exemplo no 
final da seção);

•	 Analisando onde as adolescentes passam 
a maior parte do tempo no vilarejo, vila 
ou cidade e, em seguida, agrupando essa 
informação em três categorias diferentes – 
adolescentes que estão em trânsito, em seu 
local temporário e em seu destino final;

•	 coordenando com outras organizações 
ou agências a realização de avaliações 
de necessidades para incluir perguntas 
sobre canais de comunicação e informação 
preferidos e como as meninas adolescentes 
e aqueles ao seu redor acessam e usam as 
informações; e32

•	 se não estiver disponível em outras fontes, 
realizando discussões de grupos focais 
e entrevistas individuais com meninas 
adolescentes mais velhas e com aqueles que 
apoiam e/ou trabalham com meninas. Nunca 
conduza nenhuma discussão direta com 
meninas adolescentes sem primeiro realizar 
uma avaliação de risco e sem equipe treinada 
e adequadamente preparada para trabalhar 
com meninas adolescentes, incluindo para 
receber revelações de violência baseada em 
gênero (ver recursos no final da seção). 

cada método de canal de comunicação tem 
vantagens e desafios para meninas adolescentes 
em contextos migratórios. Um resumo é 
fornecido na tabela abaixo.

Um link para uma lista mais ampla das 
características dos diferentes canais de 
comunicação pode ser encontrado no final desta 
seção.

32  cdAc Network, ‘collective communication and community Engagement in Humanitarian Action: How to Guide for 
Leaders and responders’, 2019, p. 63. <www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20190205105256-aoi9j>
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Tabela 3: Métodos de comunicação com meninas 
adolescentes em contextos migratórios33

Comunicação presencial: Conversas individuais com provedoras 
de serviços, comunicação individual ponto a ponto e discussões em grupo

Vantagens Desafios e riscos
•	 Eficaz no fornecimento de informações diretamente 

em locais por onde pessoas refugiadas e migrantes 
passam (por exemplo, ônibus, passagens de 
fronteira) ou em centros de serviço e clínicas móveis 
em pontos-chave da rota de migração.

•	 As informações de VBG podem ser compartilhadas 
no contexto de outros serviços (por exemplo, meios 
de subsistência).

•	 As conversas individuais são privadas e 
confidenciais.

•	 discussões em grupo permitem apoio mútuo entre 
pares.

•	 cria laços de confiança, apoio e solidariedade 
para determinados grupos de risco (por exemplo, 
discussões regulares realizadas em um local seguro 
para indivíduos LGBtQi+).

•	 A comunicação entre pares (individualmente ou em 
grupos) permite que as adolescentes sintam que não 
estão sozinhas em suas experiências.

•	 Pode envolver riscos para sobreviventes e prestadoras de 
serviços, especialmente em ambientes inseguros ou com 
falta de confidencialidade, e deve ser baseada em análises 
de risco contínuas.

•	 Provavelmente perderá as meninas em maior risco e 
marginalizadas, que enfrentam barreiras no acesso a 
serviços ou discussões em grupo.

•	 As oportunidades para meninas em trânsito e em locais 
temporários, em particular, de ter conversas individuais 
com prestadoras/es de serviços são mais fugazes.

•	 As interações positivas com as prestadoras de 
serviços dependerão em grande parte da capacidade 
das prestadoras de serviços de ter empatia, de suas 
habilidades de comunicação e de seu respeito pelos 
direitos dos migrantes.

•	 discussões em grupo requerem certo nível de confiança; 
isso é particularmente difícil de fomentar com meninas em 
contextos migratórios.

•	 A comunicação entre pares requer um envolvimento 
de longo prazo com meninas adolescentes mais velhas 
ou mulheres jovens para construir relacionamentos, 
bem como seus conhecimentos, atitudes e habilidades 
para trabalhar com outras meninas adolescentes; isso é 
particularmente verdadeiro para meninas em contextos 
migratórios.

•	 risco de revitimização na comunicação com prestadoras/
es de serviços que não têm treinamento adequado para se 
comunicar com as sobreviventes.

Meios de comunicação: 
TV, rádio (também acessível por meio de estações transmitidas online), vídeos e alto-falantes

Vantagens Desafios e riscos
•	 Podem comunicar mensagens simples e complexas.
•	 A tV e o rádio podem alcançar comunidades de 

difícil acesso físico.
•	 As mensagens podem ser personalizadas.
•	 Podem ser usados em serviços ou locais que as 

adolescentes costumam frequentar – por exemplo, 
vídeos direcionados podem ser exibidos.

•	 Podem ser mais acessíveis para grupos de risco, 
incluindo pessoas com deficiência.

•	 o rádio pode atingir públicos em pequenas 
comunidades com informações locais.

•	 A comunicação pode ser feita nos idiomas locais.
•	 Podem ser conduzidos por adolescentes, para 

aumentar a relevância e a aceitação.
•	 os alto-falantes podem ser estáticos ou móveis e 

atingir populações sem acesso a rádio ou tV.

•	 requerem eletricidade e aparelhos de tV; portanto o 
acesso pode ser limitado para pessoas em trânsito e para 
a maioria dos grupos de risco.

•	 o alcance depende do canal de distribuição (terrestre, 
satélite ou cabo)

•	 Altos custos de produção e tempo de antena para tV, rádio 
e vídeo.

•	 A cobertura do alto-falante depende do acesso físico.
•	 rádio, tV e mídia de transmissão podem não ser o meio 

mais adequado para gerar confiança nos provedores de 
serviços.

 

33  Adaptado de cdAc Network, ‘characteristics of different communication channels’, <www.cdacnetwork.org/
contentAsset/raw-data/3964aebb-a70d-41a5-a006-c6c91114365e/attachedFile>; e UNHcr, ‘the regional safe spaces 
Network in the Americas: Lessons Learned and toolkit’, pp. 52 – 57. <www.acnur.org/5c05b97d4.pdf>

Tabela 3: Métodos de comunicação com meninas 
adolescentes em contextos migratórios (continuação)

Mídia escrita e visual: Jornais, folhetos/panfletos, outdoors, murais, pôsteres e banners

Vantagens Desafios e riscos

•	 os melhores locais para compartilhar informações 
impressas e visuais são táxis, ônibus e postos de 
gasolina; praças da cidade; e redes sociais.

•	 imagens grandes em pôsteres, faixas ou murais 
podem ser mais eficazes para atrair a atenção das 
adolescentes e mais fáceis de ler para as populações 
de baixo nível de alfabetização ou com dificuldades de 
leitura.

•	 Adolescentes em contextos migratórios podem obter 
informações em murais, banners e grandes pôsteres 
em locais por onde provavelmente viajam, mesmo 
que não entrem em contato com prestadoras/es de 
serviços ou não tenham telefones celulares com 
acesso a dados ou Wi-Fi.

•	 Folhetos e panfletos podem ser simplificados e 
agilizados, fornecendo informações apenas sobre os 
serviços disponíveis em locais próximos.

•	 Materiais escritos e visuais podem conter informações 
como números de linha direta e sites com informações 
mais detalhadas.

•	 os materiais de papel podem ser facilmente perdidos 
ou roubados e podem ser vetores de vírus.

•	 Folhetos com muito texto podem ser menos propensos 
a serem lidos – principalmente por pessoas com 
deficiência visual, baixo nível de alfabetização e outras 
dificuldades de leitura.

•	 Em alguns contextos da região, a presença de grupos 
criminosos organizados torna difícil confiar em 
informações que não são fornecidas pessoalmente 
ou com o logotipo de organizações conhecidas e 
confiáveis.

•	 Podem comprometer a segurança em alguns contextos 
se as informações sobre abrigos forem fornecidas em 
material público escrito, visual ou de áudio.

Mídia social, telecomunicações e tecnologias digitais:
Hotlines, blast SMS, SMS direcionado, WhatsApp, Facebook, 

outras mídias sociais e jogos interativos.
Vantagens Desafios e riscos

•	 Pessoas refugiadas, migrantes e requerentes de asilo 
(principalmente adolescentes) na América Latina e no 
caribe são conhecidos por usarem as mídias sociais e 
outras tecnologias digitais (principalmente Facebook 
e WhatsApp) para compartilhar e receber informações 
sobre sua situação, seus direitos e serviços.

•	 o compartilhamento de informações baseado na web 
é acessível a muitos.

•	 Permitem que as pessoas mantenham sua 
confidencialidade usando pseudônimos ou perfis 
alternativos de mídia social.

•	 Podem fortalecer o apoio mútuo entre grupos de risco, 
como adolescentes LGBtQi +.

•	 Nem todas as adolescentes em trânsito têm acesso 
a telefones ou à internet, especialmente meninas e 
pessoas em grupos de risco.

•	 Muitas das que estão em trânsito têm seus telefones 
roubados no caminho, e planos de dados e cartões siM 
podem não funcionar em outros países.

•	 A mídia social pode representar riscos de segurança 
física e psicológica/emocional para meninas 
adolescentes; muitas vivenciam bullying prejudicial 
e abuso online, e as etiquetas de geolocalização 
podem permitir que os perpetradores rastreiem as 
sobreviventes até abrigos; algumas podem ser vítimas 
de tráfico e outras formas de exploração.

 

Ferramenta principal: Comunicação com as comunidades 

se você estiver trabalhando na América Latina e no caribe, para refinar 
sua estratégia de comunicação e divulgação considere as recomendações 
da Avaliação das Necessidades de Informação e Comunicação Regional: 
Entendendo as Necessidades de Informação e Comunicação de Refugiados e 
Migrantes na Situação da Venezuela, novembro de 2019, r4V
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Quais princípios devem orientar 
minhas comunicações com 
meninas adolescentes em 
contextos migratórios?

independentemente do canal que usamos, 
a maneira como nos comunicamos com as 
adolescentes é fundamental para reduzir o risco e 
apoiar a cura e a recuperação. considere os oito 
princípios a seguir em todos os materiais e na 
comunicação com meninas adolescentes.

1. Seja uma pessoa respeitosa, solidária, 
empática e compassiva

comece com uma atitude positiva, sem 
julgamentos e de apoio (consulte a seção 
2). suponha que mesmo que você não saiba 
sobre isso, garotas em contextos migratórios 
provavelmente já sofreram alguma violência. 
seja gentil, compreensiva/o e compassiva. Mostre 
respeito. Não julgue. Não reforce – e desafie 
ativamente, sempre que possível – normas e 
comportamentos prejudiciais e estereótipos.

2. Apoie as meninas a fazerem suas próprias 
escolhas, tomar decisões informadas e 
controlar suas vidas

As adolescentes têm o direito de compartilhar 
suas crenças, seus pensamentos e suas opiniões 
sobre questões relacionadas a elas, e de fazer 
com que sejam respeitadas onde quer que 
isso não entre em conflito com seus melhores 
interesses (consulte a Seção 4 e a Seção 6 para 
obter mais informações sobre os melhores 
interesses e autonomia infantil na gestão de 
caso). dê às meninas informações completas e 
precisas para ajudá-las a tomar suas próprias 
decisões.

3. Torne sua linguagem mais fácil de entender 

considere o objetivo da sua comunicação e 
simplifique a linguagem para comunicar a 
mensagem. Evite jargões. isso ajudará todos a 
compreender mais facilmente, especialmente 
adolescentes mais jovens, adolescentes com 
deficiência e adolescentes com outra língua 
materna. A linguagem simplificada também ajuda 
na tradução e na interpretação.

Para simplificar a linguagem, preste atenção a:

Use: 

•	 Frases curtas e estruturas simples;
•	 Palavras comuns;
•	 Voz ativa em vez de voz passiva;
•	 Listas com marcadores em vez de grandes 

blocos de texto; e
•	 Linguagem positiva.

Consulte os Princípios da Linguagem 
Simples no final da seção para obter mais 
informações.

1. Seja uma pessoa respeitosa, 
compreensiva, empática e compassiva

2. Apoie os adolescentes a fazer suas 
próprias escolhas, tomar decisões 
informadas e controlar suas vidas

3. Use linguagem fácil de entender

4. Adapte a comunicação de acordo com a 
idade e o estágio de desenvolvimento do 
adolescente

5. Adapte a comunicação à linguagem e à 
cultura em questão

6. Use comunicação sob medida para perfis 
de risco, preferências e habilidades

7. Priorize a segurança

8. Ouça ativamente

Conteúdo: 
o que seu público 

quer ou precisa 
saber (não “o que 

eu quero dizer a 
eles”)?

Estrutura: 
Qual é o fluxo de 

conteúdo mais 
claro, simples e 

lógico e qual layout 
o torna mais fácil 

de entender?

Simplicidade: 
Qual vocabulário, 

gramática e sintaxe 
são mais fáceis de 

entender (mesmo que 
seja diferente das 
regras gramaticais 

estritas)?

1. 
2. 
3. 

4. Adapte a comunicação à idade e ao estágio de 
desenvolvimento da menina

Meninas adolescentes de diferentes idades e 
estágios de desenvolvimento podem ouvir, 
entender e se comunicar de maneira diferente. 
Por exemplo, adolescentes – especialmente 
adolescentes mais jovens – podem ter mais 
dificuldade com conceitos abstratos do que 
adultos. torne as informações concretas e 
relacionáveis, com exemplos que apoiam a 
compreensão e ajudam a estabelecer conexões 
mais fortes. comunique um número limitado 
de ideias por vez (ou seja, em uma imagem ou 
mensagem). considere contar histórias e usar 
recursos visuais, vídeos e exercícios de imaginação 
para ajudar as adolescentes a processar e 
relembrar informações com precisão.

5. Adapte a comunicação ao contexto, ao idioma 
e à cultura

Faça todos os esforços para se comunicar com as 
meninas em sua própria língua, pois isso melhora 
todas as áreas de apoio e cuidado e ajuda a 
identificar e trabalhar melhor com grupos de risco. 
Você pode fazer isso:

•	 descobrindo qual língua as meninas falam 
em seu grupo-alvo. consulte os mapas de 
idiomas onde eles existirem (veja o exemplo 
no final da seção), ou inclua perguntas nas 
avaliações sobre quais idiomas são falados, 
compreendidos e lidos; e

•	 desenvolvendo materiais nesses idiomas 
e garantindo que esses idiomas sejam 
representados na equipe.

isso pode ser difícil em respostas internacionais, 
mas, mesmo quando não é possível se comunicar 
diretamente na língua materna de todas as 
adolescentes, existem algumas maneiras simples 
de melhorar a compreensão:

•	 desenvolva materiais visuais com um mínimo 
de escrita;

•	 desenvolva gravações de áudio, anúncios 
de rádio e/ou documentos escritos de forma 
simples, com resumos de informações 
importantes e traduza-os para os idiomas 
relevantes;

•	 Use linguagem simples e concreta;
•	 Use gestos, linguagem corporal e tom para 

comunicar empatia e apoio;
•	 trabalhe com palestrantes locais para encontrar 

as traduções certas e testá-las. Lembre-se 
de que as palavras podem ser usadas ou 
entendidas de maneiras diferentes por grupos 
de diferentes idades e que a linguagem 
muda rapidamente, principalmente entre as 
adolescentes;

•	 desenvolva um glossário de terminologia 
multilíngue consistente para tradutoras/es, 
intérpretes e equipe de campo;34

contrate tradutoras e intérpretes especializados 
sempre que possível. Evite contar com 
funcionárias locais, voluntárias ou membros da 
comunidade para tradução e interpretação. se 
não tiver outra opção, certifique-se de que eles 
sejam treinados (veja recursos no final desta 
seção); e

•	 ofereça treinamento e apoio a intérpretes e 
respondentes, incluindo apoio psicossocial, 
para ajudá-las/os a lidar com experiências 
difíceis.

6. Adapte a comunicação aos perfis de risco, às 
preferências e às habilidades

•	 disponibilize a informação em diversos 
formatos (oral, em braile, em textos grandes 
etc.) e em diversos canais para torná-la 
acessível a todos;

•	 Use uma combinação de canais diferentes com 
as mesmas mensagens;

•	 considere trabalhar com colegas mentores 
(adolescentes mais velhas ou mulheres jovens) 
para compartilhar mensagens com meninas 
adolescentes;

•	 sempre que possível, e particularmente 
para comunicação pessoal com meninas 
adolescentes, certifique-se de que as 
pessoas que compartilham as mensagens 
sejam mulheres. isso é particularmente 
importante para a comunicação individual com 
sobreviventes de VBG. Adolescentes meninas 
sobreviventes de VBG também podem se 
sentir mais à vontade para conversar com 
prestadoras de serviços do sexo feminino e 
devem sempre ter a oportunidade de escolher; 
e

•	 considere como os grupos de risco podem 
receber informações; por exemplo, se as 
informações fornecidas em espaços públicos 
serão acessíveis para indivíduos que não 
podem alcançar fisicamente o espaço.

34  cdAc, 'collective communication and community Engagement in Humanitarian Action: How to Guide for Leaders and 
responders’, p. 47. <www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20190205105256-aoi9j>
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. Priorize a segurança  

sempre trabalhe para garantir que sua 
comunicação com as meninas não as torne 
inseguras e, se possível, trabalhe ativamente para 
reduzir os riscos:
 
•	 Avalie os riscos antes de escolher métodos de 

comunicação e mensagens;
•	 Não pergunte às meninas sobre qualquer 

experiência pessoal de VBG fora do 
gerenciamento direto de casos ou dos serviços 
de aconselhamento. Esteja preparada para 
responder apropriadamente às revelações de 
violência, caso ocorram;

•	 dê às meninas a opção de falarem sozinhas, 
em grupos de pares ou em grupos com 
cuidadoras/es. Não presuma que as meninas 
compartilharão as mesmas informações 
em cada uma dessas configurações. Por 
exemplo, adolescentes mais jovens podem 
não se sentir tão à vontade para falar na frente 
de adolescentes mais velhas – se houver 
discussões em grupo, divida-as por faixa etária 
(de 10 a 14 e de 15 a 19 anos, ou conforme 
apropriado no contexto);

•	 considere se as meninas de grupos específicos 
enfrentarão riscos se forem vistas olhando 
diferentes tipos de informação em público; e

•	 considere seus próprios riscos ao compartilhar 
e reunir informações.

8. Escute ativamente

identifique as melhores maneiras de coletar 
informações das meninas, bem como as melhores 
maneiras de compartilhar informações com elas. 
isso ajuda a:

•	 se certificar de que o que compartilhamos foi 
compreendido;

•	 descobrir necessidades, prioridades e 
experiências das meninas e;

•	 obter feedback sobre programas e serviços. 

como parte da coleta de feedback, deve 
haver um sistema para receber e lidar com 
reclamações ou preocupações levantadas por 
membros da comunidade ou funcionárias, 
incluindo reclamações de exploração ou abuso 
sexual. descubra como isso aparece em seu 
contexto. se não existir, sua organização deve 
estabelecer um sistema próprio ou trabalhar 
com outros provedores de serviço para fazer  
isso (consulte as ferramentas e os recursos 
abaixo). 

Como devo adaptar minha 
estratégia de comunicação?

Para garantir uma comunicação bem-
sucedida com as adolescentes em contextos 
migratórios, considere o desenvolvimento 
de uma estratégia de comunicação ou a 
adaptação de sua estratégia de comunicação, 
com base nas melhores informações 
disponíveis sobre os canais de comunicação 
usados por essa população, para estar de 
acordo com os princípios acima. Muitos 
provedores de serviços na região atualmente 
não têm ou não usam materiais voltados 
especificamente para as adolescentes, 
mas podem ser muito úteis para garantir 
que as adolescentes processem e usem as 
informações que obtêm por meio de 
qualquer um dos canais listados acima.
considere o desenvolvimento de materiais 
de comunicação específicos para 
adolescentes de acordo com esses princípios. 

As mensagens principais a serem 
incorporadas em sua estratégia de 
omunicação podem ser encontradas 
nas Seções 5 e 6.

Declarações de cura

•	 "Eu acredito em você." - coNstrÓi coNFiANÇA
•	 "Estou feliz por você ter me contado." - coNstrÓi UM 

rELAcioNAMENto coM A MENiNA
•	 "Lamento que isso tenha acontecido com você." - 

EXPrEssA EMPAtiA
•	 "isso não é culpa sua." - EXiME dE rEsPoNsABiLidAdE
•	 “Você é muito corajosa de falar comigo e tentarei ajudá-

la.” - trANQUiLiZA E EMPodErA
                                                                               Fonte: Diretrizes CCS, p.63  Caixa 4: Considerações de comunicação para Sofia, Caribai e 

Mariana

Sofía, 12 anos

•	 Use mensagens simples, curtas e diretas na mitigação de riscos e na 
prestação de serviços.

•	 Lembre-se de se comunicar diretamente com sofia, bem como com sua/seu 
responsável. é nossa responsabilidade adaptar nossa comunicação a ela, não 
o contrário.

•	 Adolescentes mais jovens podem ter dificuldades com conceitos abstratos. 
seja clara/o e concreta/o.

•	 Adolescentes dessa idade podem ter dificuldade para comunicar suas 
próprias ideias e prioridades, especialmente se tiverem passado por traumas 
e se isolarem de redes de apoio.

•	 considere contar histórias e usar recursos visuais, vídeos e exercícios de 
imaginação para ajudá-la a processar e relembrar informações com precisão.

Caribai, 14 anos

•	 descubra qual idioma(s) caribai fala.
•	 Encontre intérpretes (se estiver trabalhando com intérpretes da comunidade, 

certifique-se de que sejam mulheres, faça uma triagem para atitudes e 
comportamentos de apoio e treine-as).

•	 Não presuma que o marido pode interpretar para ela (ela corre alto risco de 
violência pelo parceiro íntimo).

•	 Use imagens.
•	 Use e preste atenção à linguagem corporal, aos gestos e ao tom para comunicar 

empatia e apoio.
•	 Use mensagens simples, curtas e diretas.
•	 considere contar histórias e usar recursos visuais, vídeos e exercícios de 

imaginação.
•	 Avalie os riscos na escolha de canais de comunicação e conteúdo.

Mariana, 17 anos

•	 Mariana passa pouco tempo em cada local.
•	 é mais provável que ela acesse informações via mídias sociais, WhatsApp 

ou outros serviços de mensagem, de outras pessoas refugiadas e migrantes 
e por meio de materiais escritos (pôsteres, banners, murais, panfletos) em 
locais ao longo de sua rota de viagem (por exemplo, táxi e estações de 
ônibus ou praças).

•	 considere que as consequências de curto prazo podem ser mais motivadoras 
para as meninas nessa idade.

•	 considere a narração de histórias, recursos visuais, vídeos e exercícios 
de imaginação para ajudá-la a processar e lembrar as informações com 
precisão.

•	 Avalie os riscos na escolha de métodos e canais de comunicação.
•	 se usar comunicações pessoais, como discussões em grupo ou discussões 

individuais, certifique-se de que respeitam os desejos de Mariana em termos 
de saber se sua sexualidade é conhecida.

Além disso, diferentes grupos de adolescentes 
ouvirão, compreenderão e responderão às 
informações de maneira diferente, dependendo 
de como e de quem as recebem. Aqueles 
que trabalham com meninos adolescentes 
sobreviventes de violência devem adaptar 
o alcance e a comunicação às necessidades 

e experiências deles. isso pode incluir o 
compartilhamento de informações em lugares 
onde eles são mais propensos a vê-las, reconhecer 
que os meninos também sofrem violência 
e incentivá-los a buscar apoio por meio de 
serviços adaptados para trabalhar com meninos 
adolescentes.
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Entender •	 A falta de informações atualizadas expõe as meninas a maiores riscos e as 
impede de acessar os serviços.

•	 A comunicação bidirecional é essencial.

identificar •	 reúna informações existentes sobre canais de comunicação e preferências.
•	 Analise onde as meninas passam o tempo durante o trânsito ou a 

permanência temporária em sua localização.
•	 descubra diretamente com as adolescentes – se for seguro e viável – como 

elas preferem receber e dar informações.
•	 descubra quais idiomas são falados entre as meninas em contextos 

migratórios.
•	 Avalie os riscos de segurança antes de decidir sobre os canais de 

comunicação e o conteúdo.

Apoiar •	 desenvolva uma estratégia de comunicação voltada para meninas 
adolescentes em contextos migratórios.

•	 Forneça informações sobre riscos, tipos, causas e consequências da VBG, 
serviços relevantes e como acessá-los.

•	 reitere que a sobrevivente nunca é culpada por ter sofrido qualquer ato de 
violência baseada em gênero.

•	 ofereça oportunidades para feedback.
•	 comunique-se diretamente com as meninas e seus cuidadores.
•	 seja respeitosa/o, solidária/o, empática/o e compassiva/o.
•	 dê às meninas informações completas e precisas para ajudá-las a tomar suas 

próprias decisões em toda a extensão de sua idade e seu desenvolvimento 
cognitivo.

Adaptar •	 Adapte a comunicação à idade e ao estágio de desenvolvimento.
•	 Adapte a comunicação ao idioma, ao contexto e à cultura.
•	 Use diversos canais e formatos de comunicação para alcançar diferentes 

adolescentes com diferentes perfis, habilidades e fatores de risco.
•	 Use uma linguagem fácil de entender, concreta e direta.
•	 Use recursos visuais e narrativos.

Quais são as mensagens e ações 
para eu guardar desta seção?

Onde posso 
aprender 
mais?

•	 international rescue committee e Women’s refugee commission, 'Building capacity for 
disability inclusion in Gender-Based Violence Programming in Humanitarian settings: A toolkit 
for GBV Practitioners', 2015, tool 6 e tool 7. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/GBV-disability-toolkit-all-in-one-book.pdf>

•	 Women’s refugee commission, 'i’m Here: steps & tools to reach Adolescent Girls in crisis', 
2016. <https://s33660.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/05/im-Here_2016-Update.pdf>

•	 translators Without Borders, 'Plain Language Principles', 2019. <https://protection.interaction.org/
wp-content/uploads/2019/09/translators-without-Borders-Plain-language-principles-May-2019.
pdf>

•	 r4V, 'regional information and communication Needs Assessment: Understanding the 
information and communication Needs of refugees and Migrants in the Venezuela situation', 
2019. <https://r4v.info/en/documents/details/73683>

•	 cdAc Network, 'collective 
communication and community 
Engagement in Humanitarian 
Action: How to Guide for Leaders 
and responders', 2019. <www.
cdacnetwork.org/tools-and-resources/
i/20190205105256-aoi9j>

•	 cdAc Network, 'Media and 
telecommunications Landscape Guides', 
2014. <www.cdacnetwork.org/search/?q=
&x=0&y=0&type=cdacresource&rtype=
media-landscape-guide>

•	 cdAc Network, Service Directory. 
      <www.cdacnetwork.org/training-and-
      tools/service-directory>

•	 cdAc Network e AcAPs, 'Assessing information and communication 
Needs: A Quick and Easy Guide for those Working in Humanitarian 
response', 2014. <www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/
i/20140721173332-ihw5g>

•	 irc, Girl Shine: Advancing the Field: Designing Girl-Driven Gender-Based 
Violence Programming in Humanitarian Settings, 2018. <https://gbvaor.net/
sites/default/files/2019-07/Girl%20shine%20designing%20girl-driven%20
GBV%20programs%20irc%202018.pdf>

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-disability-Toolkit-all-in-one-book.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-disability-Toolkit-all-in-one-book.pdf
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2019/09/Translators-without-Borders-Plain-language-principles-May-2019.pdf
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2019/09/Translators-without-Borders-Plain-language-principles-May-2019.pdf
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2019/09/Translators-without-Borders-Plain-language-principles-May-2019.pdf
www.cdacnetwork.org/search/?q=&x=0&y=0&type=CdacResource&rtype=media-landscape-guide
www.cdacnetwork.org/search/?q=&x=0&y=0&type=CdacResource&rtype=media-landscape-guide
www.cdacnetwork.org/search/?q=&x=0&y=0&type=CdacResource&rtype=media-landscape-guide
www.cdacnetwork.org/training-and-tools/service-directory
www.cdacnetwork.org/training-and-tools/service-directory
http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20140721173332-ihw5g
http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20140721173332-ihw5g
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl%20Shine%20Designing%20girl-driven%20GBV%20programs%20IRC%202018.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl%20Shine%20Designing%20girl-driven%20GBV%20programs%20IRC%202018.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl%20Shine%20Designing%20girl-driven%20GBV%20programs%20IRC%202018.pdf
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Seção 4: Como devemos 
trabalhar com as 
adolescentes sobreviventes 
de violência baseada em 
gênero?  

O que há nesta seção?

Esta seção apresenta os princípios 
e as abordagens essenciais a 
serem seguidos no trabalho com 
adolescentes sobreviventes de 
violência baseada em gênero. 

Esta seção inclui:

•	 O que é uma abordagem centrada 
na sobrevivente?

•	 Quais princípios devem guiar 
meu trabalho com adolescentes 
sobreviventes de violência 
baseada em gênero?

•	 Como colocar em prática 
a abordagem centrada na 
sobrevivente?

•	 Quais são as mensagens e ações 
para eu guardar desta seção?

•	 Onde posso aprender mais? 

O que é uma abordagem 
centrada na sobrevivente?35

Uma abordagem centrada na sobrevivente 
é aquela que visa a criar um ambiente de 
apoio no qual os direitos das sobreviventes 
são defendidos e elas são tratadas com 
dignidade e respeito. Uma abordagem 
centrada na sobrevivente reconhece que cada 
sobrevivente:

•	 tem direitos iguais a cuidados e apoio;

•	 é única;

•	 irá reagir de forma diferente à sua 
experiência de VBG;

•	 tem diferentes pontos fortes, capacidades, 
recursos e necessidades;

•	 tem o direito, adequado à sua idade e às 
circunstâncias, de decidir quem deve saber 
sobre o que lhe aconteceu e o que deve 
acontecer a seguir; e

•	 deve ser acreditada e tratada com respeito, 
gentileza e empatia.

35  Esta seção é adaptada de Interagency Gender-Based Violence Case Management Guidelines, p. 17.

36  Esta seção foi adaptada de Interagency Gender-Based Violence Case Management Guidelines, interagency 
Guidelines for case Management & child Protection, e Caring For Child Survivors of Sexual Abuse, e combina 
princípios éticos e melhores práticas dos campos de VBG e proteção infantil. 

Usar uma abordagem centrada na 
sobrevivente significa que você:

•	 Valida a experiência da pessoa, enfatizando 
a importância de comunicar à sobrevivente 
que você acredita nela e que não julga sua 
experiência ou suas decisões sobre o que 
fazer. Você confia que elas são as especialistas 
em sua situação.

•	 Procura capacitar a pessoa, colocando-a no 
centro do processo de ajuda. Você reconhece 
que uma experiência de violência baseada 
em gênero pode tirar o controle de uma 
pessoa sobre seu corpo e sua mente. suas 
interações com uma sobrevivente devem ter 
como objetivo restaurar seu senso de controle, 
certificando-se de que ela é a tomadora de 
decisão durante todo o processo de ajuda. isso 
inclui interagir de maneira apropriada à idade, 
à capacidade e à compreensão.

•	 Enfatiza os pontos fortes da pessoa, 
reconhecendo que as sobreviventes têm 
formas de enfrentamento e de resolução de 
problemas, bem como capacidades únicas, 
pontos fortes e capacidade de se curar e se 
recuperar. compreender e construir sobre 
as maneiras que uma sobrevivente gerencia 
e lida com o presente, ou o fez no passado 
– por exemplo, sucessos anteriores em 
gerenciar as consequências ou superar um 
evento estressante ou traumático –, é uma 
ótima maneira de começar a mudar o foco de 
suas fraquezas e seus problemas para seus 
pontos fortes. Esta abordagem baseada em 
pontos fortes ajuda a construir e reconhecer a 
resiliência inerente das pessoas.

•	 Valoriza o relacionamento de ajuda, 
enfatizando que o relacionamento de alguém 
que ajuda com uma sobrevivente é um ponto 
de partida para a cura. isso significa que você 
deve ver todos os seus encontros com uma 
sobrevivente como uma oportunidade para 

construir uma conexão e confiança – e que 
você deve priorizar as atitudes que sustentam 
as interações.

•	 reconhece as identidades múltiplas e cruzadas 
da pessoa, entendendo como esses fatores 
influenciam as oportunidades de risco e de 
proteção em cada nível, conforme descrito na 
estrutura ecológica – os níveis de indivíduo, 
relacionamento, comunidade e sociedade. isso 
significa que você trabalha com a sobrevivente 
para entender suas experiências dentro 
de sua família, comunidade e sociedade e 
adaptar estratégias para lidar com a violência 
baseada em gênero que consideram esses 
relacionamentos complexos e os riscos 
associados.

Quais princípios devem guiar 
meu trabalho com adolescentes 
sobreviventes de violência baseada 
em gênero?36

A abordagem centrada na sobrevivente é posta 
em prática por meio de um conjunto de princípios 
que orientam o trabalho de todas as provedoras 
de serviços em todas as suas interações com 
pessoas que sofreram violência baseada em 
gênero.

Segurança

segurança significa segurança física e segurança 
psicológica e emocional para adolescentes que 
estão muito angustiadas. é importante considerar 
as necessidades de proteção e de segurança 
de cada sobrevivente, de seus familiares e das 
pessoas que prestam cuidados e apoio.

todos as prestadoras de serviços que trabalham 
com sobreviventes de VBG e com crianças em 
geral devem conhecer e aplicar os padrões éticos 
profissionais, incluindo códigos de conduta e 
políticas sobre proteção infantil e proteção contra 
exploração e abuso sexual.
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Confidencialidade

A confidencialidade reflete a crença de que as 
pessoas têm o direito de escolher a quem contarão 
ou não sua história. Manter a confidencialidade 
significa não divulgar nenhuma informação 
em nenhum momento a nenhuma parte sem o 
consentimento informado da pessoa em questão. 
As informações sobre a experiência de abuso 
de uma sobrevivente devem ser coletadas, 
usadas, compartilhadas e armazenadas de 
maneira confidencial. isso significa garantir 1) 
a coleta confidencial de informações durante 
as entrevistas; 2) que o compartilhamento de 
informações acontece de acordo com as leis e 
as políticas locais e com base na necessidade 
de saber, e somente após obter permissão da 
sobrevivente e cuidadora; e 3) as informações do 
caso são armazenadas com segurança. A violação 
da confidencialidade pode colocar a sobrevivente 
e outras pessoas em risco de maiores danos.

No entanto, em situações em que a segurança 
da sobrevivente está em perigo iminente ou que 
representam uma ameaça imediata para outra 
pessoa, existem limites para a confidencialidade, 
visto que prevalece o interesse superior da criança. 
Em alguns lugares, as prestadoras de serviços são 
obrigadas/os, de acordo com a legislação local, 
a denunciar o abuso infantil à polícia ou a outras 
autoridades locais. os requisitos de relatórios 
obrigatórios podem ir contra os princípios 
orientadores da VBG e levantar questões éticas 
e de segurança, especialmente onde as agências 
mandatadas para receber relatórios não são 
devidamente treinadas ou quando sistemas 
de referência seguros não estão em vigor. os 
requisitos de relatórios obrigatórios devem ser 
comunicados às adolescentes e às cuidadoras no 
início da prestação do serviço.

Dignidade e autodeterminação

A VBG é um atentado à dignidade e aos direitos 
de uma pessoa, e todas as pessoas que entram 
em contato com sobreviventes têm um papel a 
desempenhar na restauração da dignidade e da 
autodeterminação. Por exemplo, as sobreviventes 
têm o direito de recusar serviços de apoio.

deixar de respeitar a dignidade, os desejos e 
os direitos das sobreviventes pode aumentar 
seus sentimentos de desamparo, vergonha e 
autocensura e causar mais danos. A adolescente 
tem o direito de participar de todas as decisões 
que afetam sua vida e seu bem-estar, de acordo

Caixa 5: Relatórios obrigatórios

Para meninas adolescentes em trânsito através das 
fronteiras, relatar às autoridades policiais pode ter 
impactos específicos – por exemplo, em termos de 
riscos de deportação. Você deve:

•	 descobrir quais são as leis de relatórios 
obrigatórios em seu contexto. Eles se aplicam 
a você, a o que você deve relatar e a quem? 
(por exemplo, tipo de violência, idade da 
sobrevivente).

•	 siga ou desenvolva políticas organizacionais 
relacionadas a esses requisitos, incluindo como 
você explicará essas políticas às sobreviventes no 
momento do recebimento e quando o responsável 
pelo caso deve informar um supervisor.

•	 siga os melhores interesses da menina em todas 
as decisões sobre denunciar ou não e lembre-
se de que sua primeira responsabilidade é não 
causar danos. considerar:37

•	 o relato aumentará o risco físico para a 
menina?

•	 Quais são os impactos positivos e negativos 
dos relatórios?

•	 Quais são os impactos legais de não relatar?
•	 os relatórios aumentam o risco de prisão ou 

deportação da criança ou de sua família?

•	 se você for obrigada a relatar:
•	 sempre diga à sobrevivente e sua cuidadora, 

dependendo da idade e da capacidade, o que 
você deve relatar no momento da inserção.

•	 Mantenha os mais altos níveis de 
confidencialidade.

•	 relate apenas as informações mínimas 
necessárias.

•	 Explique à menina e à cuidadora o que está 
acontecendo e por quê.

•	 documente a denúncia no arquivo do caso e 
faça o acompanhamento com a família e as 
autoridades competentes.

* Nota: Não prometa confidencialidade total. Em vez 
disso, desde o início, seja clara sobre o que significa 
confidencialidade e quais são os limites em seu 
contexto.38 

37 Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for Health and Psychosocial Service Providers in Humanitarian 
Settings, p. 94. <www.unicef.org/protection/files/irc_ccsGuide_FullGuide_lowres.pdf>
38 The Inter-Agency Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies Programming, p. 49.
39 Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for Health and Psychosocial Service Providers in Humanitarian 
Settings, p. 89.

com sua idade e seu nível de maturidade e 
desenvolvimento. Embora prestadoras de serviços 
nem sempre sejam capazes de seguir os desejos 
da sobrevivente (com base nas considerações do 
melhor interesse), devem sempre capacitá-las e 
apoiá-las e lidar com elas de maneira transparente 
e com respeito. Nos casos em que os desejos de 
uma sobrevivente não podem ser priorizados, os 
motivos devem ser explicados a ela.39

Não discriminação

todas as pessoas têm direito à melhor assistência 
possível, independentemente de sexo, idade, 
deficiência, raça, cor, idioma, crenças religiosas 
ou políticas, orientação sexual, classe social, 
nacionalidade e status migratório. No caso de 
meninas adolescentes sobreviventes de violência 
baseada em gênero em contextos migratórios, 
isso significa que as sobreviventes devem receber 
cuidados e apoio com base em suas necessidades 
– devido às suas circunstâncias e experiências –, e 
não com base em quem são.

Melhores interesses da criança

Para adolescentes com menos de 18 anos de 
idade, o cuidado centrado na sobrevivente deve 
ser interpretado sob a ótica do melhor interesse 
da menina adolescente. isso significa que todas 
as decisões e ações que afetam a sobrevivente 
devem refletir o que é melhor para sua segurança, 
seu bem-estar e seu desenvolvimento, de acordo 
com o Artigo 3 da convenção das Nações Unidas 
sobre os direitos da criança. Em contraste com 
sobreviventes adultas, isso significa que algumas 
decisões são tomadas com e para a sobrevivente, 
e não por ela, especialmente quando sua 
segurança está em jogo; no entanto, o processo 
ainda deve ser o mais centrado possível na 
sobrevivente, de acordo com a idade e o estágio 
de desenvolvimento da sobrevivente, e deve 
promover sua autonomia. Isso é explorado com 
mais detalhes abaixo e na Seção 6. 

Não cause nenhum mal 40

isso significa ter certeza de que as ações que 
tomamos não criam mais riscos de danos para 
as adolescentes ou seus cuidadores. o princípio

“Não cause nenhum mal” inclui:

•	 ter cuidado para não criar conflito para a 
sobrevivente com sua família ou responsáveis;

•	 certificar-se de que coletar, armazenar 
ou compartilhar informações sobre a 
sobrevivente não cria risco e nenhuma 
informação desnecessária será coletada;

•	 Evitar ações que possam expor uma 
sobrevivente ou seus responsáveis e 
familiares a atos de vingança ou a violência 
adicional;

•	 tornar todas as comunicações e interações 
seguras e solidárias para evitar mais trauma;

•	 Basear todo o trabalho em avaliações de risco 
adaptadas às circunstâncias e experiências de 
meninas, especialmente meninas em risco;

•	 comunicar honestamente as limitações, os 
riscos e os desafios de diferentes tipos de 
serviços e suporte, bem como as vantagens; e

•	 Não criar expectativas de serviços que não 
possam ser atendidas, especialmente para 
aquelas em contextos migratórios, a quem 
pode ser difícil fornecer uma gama completa 
de suporte.

Fortalecendo a resiliência 41

resiliência é a capacidade de um indivíduo 
de suportar e se recuperar de adversidades, 
mudanças e choques. A resiliência de uma 
adolescente pode vir de características inatas 
e adquiridas, de conhecimentos, habilidades e 
mecanismos de enfrentamento, bem como de 
uma variedade de fatores em seu ambiente. 
Fatores externos que promovem maior resiliência, 
conhecidos como fatores de proteção, podem 
incluir atitudes de apoio das cuidadoras e 
envolvimento na vida de uma menina, conexões 
familiares e comunitárias, moradia adequada, 
acesso à educação e a cuidados de saúde, colegas 
de apoio e mentores. todo trabalho com meninas 
adolescentes, e especialmente sobreviventes 
de VBG, deve promover e apoiar a resiliência, 
identificando e construindo sobre esses fatores de 
proteção nos quatro níveis do modelo ecológico 
e agindo de acordo com os princípios descritos 
acima em todas as interações.

40  Inter Agency Guidelines for Case Management & Child Protection. 
41 descrição adaptada de caring for child survivors of sexual Abuse, 2012; e inter Agency Guidelines for case 
Management & child Protection, 2014.
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42  Caring for Child Survivors of Sexual Abuse, p. 60
43  ibidem, p. 52.

Caixa 6: Considerações de abordagem para Sofia, Caribai e 
Mariana

Sofia, 12 anos

•	 Enfatize a força e a resiliência. trabalhe com sofia e sua irmã para identificar 
os fatores de proteção em sua vida (por exemplo, a presença e o apoio de sua 
irmã) e aproveite-os.

•	 comunique-se diretamente com sofia de maneiras que ela possa entender.
•	 Pratique o cuidado centrado na sobrevivente de acordo com os melhores 

interesses de sofia e seus direitos de compreender, participar e tomar 
suas próprias decisões. Explique claramente eventuais limitações à 
confidencialidade e à tomada de decisões.

•	 Garanta o envolvimento de especialistas em proteção à menina nas decisões 
sobre os melhores interesses, seu consentimento e seu assentimento.

Caribai, 14 anos

•	 Garanta a confidencialidade, especialmente do marido de caribai. trabalhe 
com ela para encontrar maneiras e horários para falar, mantendo a segurança 
e a confidencialidade.

•	 Aos 14 anos, caribai é capaz de compreender e dar assentimento informado 
aos serviços. Embora menor de idade, caribai já é casada e, portanto, já 
pode se considerar uma adulta (e não pode, na prática, ter uma tutora ou 
cuidadora). trabalhe com caribai para garantir que ela possa entender 
completamente as ações propostas e seus riscos ou vantagens antes de tomar 
uma decisão.

•	 Garanta o envolvimento de especialistas em proteção à menina nas decisões 
sobre os melhores interesses, o consentimento e o assentimento.

Mariana, 17 anos

•	 Mantenha a confidencialidade, inclusive sobre a sexualidade de Mariana.
•	 Mariana provavelmente é capaz de entender e tomar suas próprias decisões 

e, embora seja menor de 18 anos, pode dar consentimento informado nas 
circunstâncias certas.

•	 Mantenha atitudes de apoio e sem julgamento e desafie eventuais atitudes 
negativas que ouvir entre colegas, incluindo sobre a atividade sexual, a 
gravidez e a nacionalidade de Mariana.

Envolve:

•	 oferecer cuidado prático e suporte que não 
seja intrusivo.

•	 Avaliar necessidades e preocupações.
•	 Ajudar a atender às necessidades básicas.
•	 ouvir com simpatia, sem pressão para falar.
•	 confortar as pessoas e ajudá-las a ficarem 

calmas.
•	 Ajudar as pessoas a se conectarem com entes 

queridos e a buscar informações e serviços.
•	 Proteger as pessoas de mais danos.

Além disso, você também pode apoiar as 
sobreviventes em contextos migratórios por meio 
de atividades individuais e em grupo que ajudam 
as sobreviventes a processar e compreender suas 
experiências e gerenciar a resposta de seu corpo 
ao trauma. Embora não pareça muito, esse tipo 
de atividade pode ajudar as adolescentes a se 
sentirem mais no controle de seu corpo e de sua 
vida, mesmo quando sua situação continua difícil 
e perigosa.

44  World Health organization, War trauma Foundation, e World Vision international, 'Psychological First Aid: Guide for 
Field Workers’, 2 de outubro de 2011. <www.who.int/publications/i/item/9789241548205>

Como faço para colocar em 
prática a abordagem centrada na 
sobrevivente? 

A abordagem centrada na sobrevivente exige 
uma atitude de apoio que incorpore o respeito, 
a gentileza e a empatia que essas meninas 
precisam. isso é particularmente verdadeiro em 
casos de meninas adolescentes sobreviventes 
de VBG, a quem atitudes preconceituosas 
podem conduzir a comportamentos prejudiciais, 
aumentar riscos e apresentar barreiras 
importantes à qualidade e ao cuidado de 
suporte – com essas condições, em última 
análise, limitando a recuperação e a cura. Por 
exemplo, se uma menina revela abuso sexual e 
percebe que a profissional a culpa pelo abuso, 
pode sentir mais vergonha e ansiedade, pode 
se recusar a continuar recebendo os serviços 
e, posteriormente, pode negar que o abuso 
ocorreu. se, por outro lado, a prestadora de 
serviços comunica crença, empatia e atitudes 
sem julgamento, a menina provavelmente se 
sentirá mais apoiada e mais disposta a receber 
a assistência necessária e a compartilhar mais 
informações.42

Em resumo, as atitudes de quem interage com 
as adolescentes podem ter impacto direto e 
duradouro em seu bem-estar físico e mental.43     
A fim de neutralizar as atitudes e os estereótipos 
prejudiciais identificados na seção 2, as pessoas 
que prestam cuidados e apoio a adolescentes 
sobreviventes de VBG devem ter a capacidade e 
o compromisso de colocar em prática valores e 
crenças favoráveis às adolescentes – e a pessoas 
refugiadas e migrantes.

Para fazer isso:

•	 Avalie suas próprias atitudes e preconceitos 
e trabalhe continuamente para desafiar 
eventuais atitudes negativas que você ou 
outras pessoas ao seu redor possam ter. 
As ferramentas para fazer isso podem ser 
encontradas no final desta seção.

•	 Aplique os princípios e as abordagens 
descritos na seção 3 em todas as interações 
com meninas adolescentes para garantir que 

eventuais preconceitos remanescentes não 
atrapalhem o cuidado solidário e compassivo.

•	 trabalhe com adolescentes de forma 
a apoiar seu bem-estar psicossocial. o 
termo ‘psicossocial’ é usado para destacar 
a interação importante entre os aspectos 
psicológicos e sociais da vida de uma pessoa, 
conforme mostrado no diagrama abaixo. os 
aspectos psicológicos incluem pensamentos, 
emoções e comportamento, enquanto os 
aspectos sociais incluem os relacionamentos 
de uma pessoa, família, comunidade, 
tradições culturais e tarefas diárias, como 
escola ou trabalho.

Apoio psicológico

Além de empregar uma atitude de apoio, as 
provedoras de serviços podem fornecer apoio 
psicossocial direto ao interagir com meninas 
adolescentes sobreviventes de VBG. Embora 
seja verdade que o apoio psicossocial faz 
parte de um pacote de serviços essenciais 
para sobreviventes de VBG, todas as 
prestadoras de serviços – mesmo quando não 
são especialistas em resposta à VBG – podem 
e devem interagir com as adolescentes 
sobreviventes de VBG de formas que apoiem 
o seu bem-estar psicossocial.

Primeiros socorros psicológicos 

Primeiros socorros psicológicos, 
(também chamados de primeiros 
socorros psicossociais),44 são uma 
forma de apoio psicossocial básico que 
pode ser dado a adolescentes muito 
angustiadas ou a seus responsáveis logo 
após a ocorrência de algo traumático. 
Após o treinamento adequado, pode 
ser administrado por uma equipe não 
especializada, que não precisa ser de 
Psicologia. é uma assistência prática e 
de apoio que promove a segurança, a 
dignidade e os direitos da sobrevivente.

www.who.int/publications/i/item/9789241548205
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Educação de cura

Fornecer informações sobre a violência baseada 
em gênero a adolescentes sobreviventes e às 
pessoas que as apoiam ajuda-as a compreender 
o impacto da violência e a lidar com suas reações 
emocionais e físicas. o conhecimento fortalece 
e cura, e ajuda a corrigir a desinformação sobre 
a violência que sofreram. o manual caring for 
child survivors fornece um guia para usar a 
educação de cura, também conhecida como 
psicoeducação, com meninas sobreviventes de 
abuso sexual. isso se concentra especificamente 
em melhorar as habilidades das meninas e 
das famílias para lidar com a experiência de 
abuso sexual. A educação sobre a cura fornece 
informações adicionais (além das opções de 
encaminhamento de saúde, segurança, legal e 
psicossocial) destinadas a meninas e famílias 
afetadas por abuso sexual, tais como: 1) os fatos 
sobre o abuso sexual, para aumentar o senso 
de compreensão da sobrevivente sobre o que 
vivenciou; 2) como se manter segura no futuro; 
e 3) como as habilidades de enfrentamento e 
relaxamento podem ajudar a reduzir os sintomas 
psicossomáticos relacionados ao abuso. Além 
disso, há sessões de educação de cura especial 
apenas para cuidadoras, com o objetivo de 
ajudá-las a fornecer o melhor suporte para 
meninas afetadas por abuso.

Treino de relaxamento

crianças e adolescentes podem expressar 
estresse e ansiedade de maneiras físicas, 
como dores de cabeça, dores de estômago e 
náuseas. Podemos ajudar as adolescentes a 
lidar com situações estressantes e traumáticas e 
reduzir os sintomas fisiológicos, como coração 
acelerado, dificuldade para dormir ou de 
concentração, raiva e ansiedade, compartilhando 
técnicas para relaxar o corpo. Essas técnicas 
incluem “respiração abdominal” controlada e 
relaxamento corporal; muitas outras podem ser 
apropriadas no contexto.

Plano de enfrentamento

Adolescentes que sofreram traumas podem 
sentir vergonha e tristeza, isolar-se e ter 

dificuldade em encontrar as pessoas e os 
recursos certos para ajudá-las a enfrentar a 
situação e se recuperar. trabalhar com meninas 
adolescentes para desenvolver um “plano 
de enfrentamento,” que inclui apoio social e 
atividades de que elas gostam e nas quais são 
boas, pode ajudá-las a lembrar que são fortes e 
que é possível que elas se curem, se recuperem 
e vivam felizes e saudáveis.

Solução de problemas

Nem todos os problemas na vida de uma 
adolescente estarão relacionados à violência 
que vivenciaram, especialmente para aquelas 
em contextos migratórios ou em situações 
potencialmente traumáticas. Elas podem ter 
problemas por estar fora da escola, separadas da 
família ou amigos, morar na rua ou se envolver 
em trabalhos prejudiciais. Este processo ajuda 
as sobreviventes a identificar, priorizar e resolver 
os problemas que enfrentam, desenvolvendo 
habilidades de resolução de problemas no 
processo.45

Mais informações sobre primeiros socorros 
psicossociais e apoio psicossocial em grupo 
podem ser encontradas nos recursos abaixo.

Respeitando a autonomia das sobreviventes 

A chave para uma abordagem centrada na 
sobrevivente é garantir que as sobreviventes 
tenham as informações de que precisam 
para fazer suas próprias escolhas. isso inclui 
informações sobre o uso de serviços de 
resposta à VBG e as possíveis consequências 
de fazê-lo (por exemplo, se o caso será ou não 
automaticamente relatado à polícia, expectativas 
do processo de entrevista ou exame etc.).46

o processo de consentimento para meninas – 
e, portanto, para adolescentes menores de 18 
anos – deve equilibrar sua capacidade e seus 
melhores interesses com seu direito de ser 
informadas e participar, e as decisões devem 
ser tomadas em conjunto com suas cuidadoras, 
desde que estas não sejam as autoras da

45  Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for Health and Psychosocial Service Providers in 
Humanitarian Settings, pp. 204 — 224.
46 The Inter Agency Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies Programming, p. 55.

violência contra elas. Este processo envolve 
consentimento informado e assentimento 
informado.

Consentimento informado significa fazer uma 
escolha informada livre e voluntariamente 
por pessoas em um relacionamento em 
que têm igual poder. A gama completa de 
opções deve ser apresentada à sobrevivente, 
independentemente das crenças individuais 
da provedora de serviços. A sobrevivente não 
deve ser pressionada a consentir em qualquer 
entrevista, exame ou avaliação. A sobrevivente 
pode retirar o consentimento a qualquer 
momento.47

Assentimento informado é a vontade expressa 
de participar nos serviços. Para meninas 
mais novas, que são, por definição, muito 
jovens para dar consentimento informado, 
mas têm idade suficiente para compreender e 
concordar em participar dos serviços, busca-se o 
“assentimento informado” da menina.48 

A seguir está um guia de como o consentimento 
deve ser administrado para sobreviventes de 
diferentes idades:

47  Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for Health and Psychosocial Service Providers in Humanitarian 
Settings, p. 16.
48  ibidem.
49  Inter Agency Guidelines for Case Management & Child Protection, p. 118.

Tabela 4: Gerenciamento do consentimento 
com adolescentes de diferentes idades49

Idade Menina Cuidadora Se há cuidadora ou não no melhor 
interesse da menina

Forma

0-5 consentimento 
informado

consentimento informado de outro adulto 
de confiança ou responsável pelo caso

consentimento por escrito

6-11 Assentimento 
informado

consentimento 
informado

consentimento informado de outro adulto 
de confiança ou responsável pelo caso

Assentimento oral ou 
consentimento por escrito 

12-14 Assentimento 
informado

consentimento 
informado

consentimento informado de outro adulto 
de confiança ou da menina com um nível 
suficiente de maturidade

Assentimento por escrito 
ou consentimento por 
escrito 

15-18 consentimento 
informado

com a 
permissão da 
adolescente, obter 
consentimento 
informado

consentimento informado da adolescente 
com nível de maturidade suficiente

consentimento por escrito
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Entender •	Uma abordagem centrada na sobrevivente é 
essencial para restabelecer o bem-estar  de 
uma adolescente sobrevivente de VBG.

•	os princípios orientadores de segurança, 
confidencialidade, dignidade e discriminação.

•	As sobreviventes têm autonomia e papéis 
importantes na tomada de decisões 
informadas sobre o que acontece com elas.

Identificar •	descubra mais sobre os requisitos de  
relatórios obrigatórios em seu contexto.

•	Avalie suas próprias atitudes e preconceitos 
e trabalhe para desafiar eventuais atitudes 
negativas que você (ou seus colegas) 
mantenham.

Apoiar •	reconheça e promova os pontos fortes e a 
resiliência da sobrevivente.

•	Valide a experiência da sobrevivente e ajude    
a restaurar seu senso de controle.

•	 trabalhe com a sobrevivente de uma forma 
que promova seu bem-estar psicossocial.

•	Assegure consentimento informado e/ou 
assentimento em todas as fases do trabalho 
com adolescentes sobreviventes de VBG. 

Adaptar •	reconheça e apoie os vários aspectos da 
identidade da sobrevivente em todas as 
interações.

•	Garanta uma comunicação amigável com 
as meninas adolescentes, adaptada à idade, 
ao desenvolvimento e à capacidade da 
sobrevivente.

•	Adapte os processos de consentimento 
informado à idade, ao desenvolvimento e à 
capacidade da sobrevivente.

•	 Envolva as cuidadoras conforme necessário,  
se for seguro.

Quais são as mensagens e ações 
para eu guardar desta seção? 

Onde posso 
aprender 
mais?

•	 save the children, 'Psychological First Aid training Manual for child Practitioners', 2013. <https://
resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-psychological-first-aid-training-manual-
child-practitioners>

•	 UNicEF, 'operational Guidelines on community-Based Mental Health and Psychosocial support in 
Humanitarian settings: three-tiered support for children and Families', 2018. <www.unicef.org/
sites/default/files/2019-04/Mental-health-and-psychosocial-support-guidelines-2019.pdf>

•	 WHo, 'Psychological First Aid: Guide For Field Workers', 2011. <https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/44615/9789241548205_eng.pdf?sequence=1>

•	 UNicEF, 'My safety and resilience: Girls Pocket Guide', 2018, Annex 4: Guidelines for obtaining 
informed consent. <www.unicef.org/bulgaria/media/2771/file/BGr-safety-resilience-guide-girls-en.
pdf.pdf>

•	 UNHcr, 'Guidelines on Assessing and determining the Best interests of the child', 2018. <www.
refworld.org/docid/5c18d7254.html>

•	 Interagency Guidelines for Case Management & Child Protection, sample of informed consent, 
2014, p. 113. <www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/cM_guidelines_ENG_.pdf>

•	 UNFPA, The Inter-Agency Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies 
Programming, 2019. <www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_standards_
report_ENGLisH-Nov.FiNAL_.pdf>

•	 UNHcr, 'the regional safe spaces Network 
in the Americas: Lessons Learned and 
toolkit', 2019, p. 166. <https://rssn-americas.
org/fileadmin/rssn-americas/documentos/
rssN_toolkit_Updated_october_2019/rssN_
toolkit-online_version.pdf>

•	 Interagency Gender-Based Violence Case 
Management Guidelines: Providing Care and 
Case Management Services to Gender-Based 
Violence Survivors in Humanitarian Settings, 
survivor-centred Attitude scale, 2017, p. 193. 
<www.humanitarianresponse.info/en/operations/
cameroon/document/interagency-gender-base-
violence-case-management-guidelines>

•	 irc and UNicEF, Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for 
Health and Psychosocial Service Providers in Humanitarian Settings, 2012, 
chapter 6 tools – Psychosocial interventions for child survivors. <www.
unicef.org/media/73591/file/irc-css-Guide-2012.pdf>

•	 irc, Guidelines for Mobile and Remote Gender-Based Violence (GBV) Service Delivery, 2018, 
Annex 6: instructions for developing a coping Plan in Group sessions. <https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-remote-service-delivery-Guidelines_-final.pdf>

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners
www.unicef.org/sites/default/files/2019-04/Mental-health-and-psychosocial-support-guidelines-2019.pdf
www.unicef.org/sites/default/files/2019-04/Mental-health-and-psychosocial-support-guidelines-2019.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44615/9789241548205_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44615/9789241548205_eng.pdf?sequence=1
www.unicef.org/bulgaria/media/2771/file/BGR-safety-resilience-guide-girls-en.pdf.pdf
www.unicef.org/bulgaria/media/2771/file/BGR-safety-resilience-guide-girls-en.pdf.pdf
www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/RSSN_Toolkit_Updated_October_2019/RSSN_toolkit-online_version.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/RSSN_Toolkit_Updated_October_2019/RSSN_toolkit-online_version.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/RSSN_Toolkit_Updated_October_2019/RSSN_toolkit-online_version.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/RSSN_Toolkit_Updated_October_2019/RSSN_toolkit-online_version.pdf
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
www.unicef.org/media/73591/file/IRC-CSS-Guide-2012.pdf
www.unicef.org/media/73591/file/IRC-CSS-Guide-2012.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
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Esta parte fornece uma 
visão geral dos serviços 
essenciais e considerações 
para fornecer serviços 
de qualidade para 
meninas adolescentes 
sobreviventes de VBG 
em contextos migratórios.

Parte III: Adaptando 
Serviços ao 
Contexto e às 
Necessidades

Seção 5: Como podemos 
ajudar a manter seguras as 
adolescentes em contextos 
migratórios?

O que há nesta seção?

Esta seção ajuda os usuários a entender 
como trabalhar com as meninas para 
reduzir os riscos enquanto se deslocam 
e acessam os serviços. Esta seção inclui:

•	 Quais tipos de riscos de violência 
baseada em gênero as adolescentes 
enfrentam em contextos migratórios?

•	 Como posso trabalhar com meninas 
para entender e reduzir o risco?

•	 Como posso usar as informações     
para reduzir o risco?

•	 Como posso reduzir o risco 
respondendo às necessidades 
imediatas?

•	 Como posso reduzir o risco   
relacionado aos espaços físicos?

•	 Como posso reduzir os riscos 
de meninas adolescentes em 
circunstâncias particulares?

•	 Quais são as mensagens e 
ações para guardar desta 
seção?

•	 Onde posso aprender mais?

Quais os tipos de riscos de 
violência baseada em gênero que 
as adolescentes enfrentam em 
contextos migratórios?

Meninas adolescentes estão expostas a muitos 
perigos em um contexto migratório (consulte 
a Seção 2). Podemos pensar sobre o risco para 
meninas adolescentes em crise e em migração em 
diferentes categorias. cada uma dessas categorias 
interage com os diferentes aspectos da identidade 
e da experiência de uma menina para diminuir ou 
aumentar o risco.

•	 Riscos relacionados à informação e à 
participação: No contexto de alta mobilidade 
humana, muitas meninas adolescentes 
que vivenciam violência baseada em 
gênero não têm informações claras sobre 
as consequências da violência e como 
obter apoio e cuidados, ou como mitigar 
os riscos ao longo da jornada. isso pode 
ser ainda mais difícil para certos grupos de 
risco – por exemplo, meninas indígenas, 
afrodescendentes ou de minorias étnicas, que 
podem não ser capazes de falar ou entender 
as comunicações em português; meninas 
sob o controle de outras pessoas (incluindo 
parceiros íntimos, contrabandistas e

traficantes), que podem não ter permissão 
para receber informações; e meninas 
com deficiência que não lhes permite 
processar certos riscos ou comunicar suas 
necessidades.51

•	 Riscos relacionados a necessidades não 
atendidas: A falta de acesso a, ou de recursos 
para pagar por, bens e serviços essenciais 
significa que as meninas podem ser forçadas 
a relacionamentos temporários ou a condições 
de trabalho inseguras, e são vulneráveis à 
exploração sexual. isso pode incluir a falta de:
•	 Água ou comida;
•	 transporte;
•	 Abrigo;
•	 roupas; e
•	 Materiais de higiene menstrual.

50  Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action, p. 1.
51  UNHcr, 'the regional safe spaces Network in the Americas: Lessons Learned and toolkit’, p. 26.

Caixa 7: Nota sobre terminologia – Prevenção e mitigação de 
VBG 50

A prevenção geralmente se refere à ação para impedir que a VBG ocorra pela primeira vez; por 
exemplo, atividades que promovam a igualdade de gênero ou trabalhar com as comunidades 
para abordar práticas que contribuem para a VBG.
 
A mitigação se refere à redução do risco de exposição à VBG; por exemplo, garantindo que as 
áreas onde muitos casos de violência são relatados sejam imediatamente tratadas ou que haja 
segurança adequada em vigor. os esforços de mitigação geralmente não abordam as causas 
profundas da violência, mas tentam reduzir a extensão dos danos causados pelo problema. o 
foco desta seção é a função dos provedores de serviços de VBG na mitigação de riscos.
 
A mitigação do risco de VBG não é responsabilidade apenas de quem trabalha diretamente 
com as sobreviventes; em vez disso, é responsabilidade conjunta de todos os atores garantir 
que os serviços prestados aos necessitados – no mínimo – não criem danos adicionais para 
as sobreviventes e procurem reduzir os riscos para mulheres e meninas migrantes sempre 
que possível. As responsabilidades das pessoas que não estão diretamente envolvidas na 
prestação de serviços de VBG para reduzir os riscos em seu trabalho são descritas em detalhes 
nas diretrizes de VBG do iAsc.

Diagrama 3: Categorias de fatores de risco
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•	 Riscos relacionados à prestação de serviços:52 
o acesso aos serviços pode expor as meninas 
a riscos de violência baseada em gênero, 
incluindo quando:

•	 As meninas devem viajar longas distâncias 
ou por locais inseguros para chegar aos 
serviços;

•	 A equipe é inadequada ou 
inadequadamente treinada e não segue 
abordagens e princípios centrados na 
sobrevivente; e

•	 os prestadores de serviço são violentos ou 
exploradores.

•	 Riscos relacionados ao espaço físico: Esses 
riscos são criados quando os espaços que 
as meninas usam ou pelos quais passam 
não são adequados ou adaptados às suas 
necessidades. isso pode incluir meios de 
transporte, abrigos de trânsito, outras formas 
de acomodação, prestadoras de serviços e 
espaços públicos dentro de cidades ou vilas. 
Por exemplo, esses espaços podem:

•	 Estar localizados em locais inseguros ou 
onde as meninas sejam obrigadas a passar 
por grupos de homens ou meninos;

•	 Não ter iluminação adequada ou medidas 
de segurança, como fechaduras; e

•	 Estar superlotado e sem espaço privado 
(como tomar banho em acomodação 
compartilhada). 

Ferramenta-chave: Ferramentas 
de auditoria de segurança e de 
mapeamento de segurança

consulte os recursos no final desta 
seção para ferramentas de auditoria de 
segurança e de mapeamento de segurança 
para identificar e mitigar riscos sempre 
que possível. Nota: O mapeamento de 
riscos e o planejamento de segurança 
no contexto do movimento contínuo 
precisam de aceitação e coordenação 
entre agências e além-fronteiras.

Caixa 8: ALERTA! Mecanismos de enfrentamento negativos 

cuidado com os mecanismos de enfrentamento que as adolescentes empregam para reduzir 
seus riscos ao longo da rota de migração, mas que, na realidade, aumentam seus riscos de e 
para a VBG de outras maneiras. Na América Latina e no caribe, algumas garotas tentam se 
proteger formando pares com parceiros íntimos temporários durante a jornada, estabelecendo 
um relacionamento com alguém mais velho, que aparentemente pode fornecer estabilidade e 
segurança, e até sexo de sobrevivência. Por exemplo, uma adolescente pode entrar em uma 
união temporária com um homem mais velho de uma comunidade anfitriã, o que pode conceder 
benefícios tangíveis, como permissão para cruzar um ponto de fronteira ou entrada em um 
alojamento. A adolescente e sua família podem não estar cientes de outras ameaças à sua 
segurança que essa união temporária pode acarretar, como exposição à violência praticada pelo 
parceiro íntimo, trabalho forçado e não remunerado, estupro conjugal ou atos sexuais forçados.

é importante realizar ações de sensibilização para essas adolescentes e informá-las sobre os 
riscos e onde podem buscar assistência (se for seguro fazê-lo), e promover outras estratégias 
e mecanismos de enfrentamento positivos que também existem na região, como viajar com a 
família, coordenando com famílias ou amigos em diferentes lugares ao longo do percurso onde 
podem ficar, evitando dormir ao ar livre sempre que possível e usando as redes sociais para se 
comunicar e encontrar colegas para viajar.

52  A redução de riscos associada à prestação de serviços é abordada na Seção 6.

Como posso trabalhar com meninas 
para compreender e reduzir o 
risco?

Ajudar as meninas a entender os perigos 
potenciais em seu ambiente atual ou ao longo de 
sua jornada – e maneiras de administrar esses 
perigos – pode significar responder aos fatores de 
risco de cada uma das categorias acima. Existem 
muitas maneiras de abordar isso aproveitando 
os próprios recursos das meninas e promovendo 
habilidades positivas de enfrentamento. Por 
exemplo:

•	 Você pode identificar alguns riscos para 
meninas adolescentes em um determinado 
local fazendo uma auditoria de segurança. A 
ferramenta de auditoria de segurança avalia os 
riscos de VBG relacionados à estrutura física 
e ao layout de um local, à disponibilidade de 
recursos e à prestação de serviços e assistência 
humanitária, e pode ser usada em qualquer 
local que tenha limites especificados.53 
Consulte o final desta seção para obter 
links para uma ferramenta de auditoria de 
segurança.

•	 Uma ferramenta de mapeamento de segurança 
pode ser usada/referenciada para discutir os 
riscos de segurança na comunidade com as 
meninas. Lembre-se de que qualquer conversa 
com meninas adolescentes deve ser conduzida 
por profissionais com conhecimento, 
treinamento e atitudes corretas e ser baseada 
em uma avaliação de risco.
•	 Existem muitas versões de ferramentas de 

mapeamento de segurança da comunidade 
que podem ser usadas com meninas 
que ficam em um mesmo lugar por um 
determinado período de tempo. Você pode 
encontrar exemplos no final desta seção.

•	 Uma ferramenta adaptada para populações 
em contextos migratórios é fornecida no 
Anexo 1. Esta ferramenta foi projetada 
para olhar para o passado e para o futuro, 
ajudando as meninas a primeiro coletar e 
compreender informações sobre os riscos 
que encontraram em sua jornada até o 
momento e olhar como esses riscos podem 
aparecer na próxima parte de sua jornada. 

•	 se possível, compartilhe as informações 
que você coletou de meninas em sua 
localidade com as prestadoras de serviços 
em pontos relevantes anteriores nas rotas 
de migração comuns. Não compartilhe 
nenhuma informação individual ou 
confidencial.

•	 se possível, reúna informações 
semelhantes de prestadoras de serviços 
anteriores sobre as rotas de migração 
comuns para ajudar a informar a discussão 
com as meninas e dar-lhes informações 
concretas.

•	 reúna o máximo de informações que puder 
sobre riscos, serviços e barreiras em sua 
localização, durante o trajeto e nos prováveis 
próximos destinos ao longo da jornada, para 
informar as discussões com as meninas. isso 
pode ser obtido a partir de listas de observação 
de auditoria de segurança para que as 
provedoras de serviços possam compartilhar 
com as meninas que tipos de serviços elas 
podem esperar ter acesso na área ou durante o 
trajeto.

•	 Exemplos de estudos de caso de estratégias 
de segurança (por exemplo, viajar com outras 
meninas ou meninos ou adultos confiáveis, 
verificar informações sobre áreas seguras e 
não seguras por meio de sites ou linhas diretas 
etc.) podem ser introduzidos. solicite ideias das 
participantes sobre como reduzir o risco em 
seus contextos, o que elas podem fazer para 
organizar e lidar com esses riscos, quem na 
comunidade pode lidar com as circunstâncias 
que criam riscos e quem pode advogar em seu 
nome.

•	 o planejamento geral de segurança em crises 
em sessões individuais ou em grupo pode 
ajudar a identificar pessoas, lugares e recursos 
que as apoiariam ou as colocariam em perigo.

•	 Usando estudos de caso fictícios de mulheres 
e meninas adolescentes que sofrem violência 
por parceiro íntimo, introduza o conceito de 
planejamento de segurança em sessões de 
grupo. Normalmente, assistentes sociais 
realizam um planejamento de segurança com

53  international rescue committee, ‘Guidelines for Mobile and remote Gender-Based Violence (GBV) service delivery’, 
2018, p. 11. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-remote-service-delivery-Guidelines_-
final.pdf>

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
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as sobreviventes para ajudá-las a antecipar 
e se preparar para ameaças ou incidentes 
de violência potenciais, identificando 
padrões no comportamento do perpetrador 
e nas circunstâncias que podem aumentar 
a violência e apoiando a sobrevivente a 
pensar sobre pessoas, lugares e recursos 
que podem apoiá-las. o uso de estudos de 
caso fictícios pode ajudar as adolescentes 
a reconhecer dinâmicas de relacionamento 
perigosas e aprender estratégias para abordá-
las e encontrar apoio sem serem obrigadas 
a revelar sua própria situação, se ainda não 
estiverem prontas para fazê-lo.

•	 trabalhe com as meninas para identificar 
habilidades positivas de enfrentamento e 
promover a resiliência. considere os vários 
recursos da vida (pessoas, coisas, atividades) 
que as ajudam com felicidade, relaxamento, 
conforto e resolução de problemas.

Como posso usar as informações 
para reduzir o risco?

o alcance da comunidade pode ajudar a reduzir 
os riscos, compartilhando informações sobre o 
que as meninas podem esperar nas próximas 
etapas de sua jornada, os riscos de violência e 
as possíveis consequências para sua saúde e seu 
bem-estar, e possíveis pontos de conexão com 
serviços e apoio ao longo do caminho. Para fazer 
isso, você precisa:

•	 reunir informações sobre os riscos54 para 
meninas adolescentes em toda a sua 
diversidade, seja de fontes secundárias, como 
cuidadoras, outras prestadoras de serviços 
que trabalham com meninas, ou – se for 
seguro e se houver pessoal disponível com 
habilidades, treinamento, conhecimento e 
atitudes corretos – falando diretamente com 
meninas adolescentes (consulte a Seção 2 
para obter mais informações sobre os riscos).

•	 ter informações atualizadas e precisas sobre 
os tipos e a qualidade dos serviços disponíveis 
para adolescentes sobreviventes e onde, 
quando e como acessá-los. isso deve incluir:

•	 A localização dos serviços de orientação, 
gestão de casos, saúde, jurídico, segurança 

e psicossocial, entre outros, que se 
encontram mais adiante nas rotas típicas 
de migração, incluindo, se possível, sua 
qualidade e seus principais pontos focais;

•	 se conhecido, até que ponto esses 
serviços apoiam meninas adolescentes, 
incluindo grupos de risco, ou se existem 
organizações ou serviços específicos para 
apoiar esses grupos;

•	 direitos e responsabilidades dentro e fora 
das fronteiras internacionais; por exemplo, 
leis e políticas relevantes para acessar 
serviços de saúde, obter proteção ou 
vistos humanitários ou solicitar asilo para 
reivindicações relacionadas à VBG nos 
países de destino.55

•	 consultar as redes de coordenação existentes, 
incluindo redes transnacionais, sempre que 
possível. Onde esta informação não estiver 
disponível em seu contexto, consulte a 
orientação sobre como conduzir seu próprio 
mapeamento de serviço na Seção 6. é 
importante garantir que as perspectivas das 
meninas adolescentes sejam incluídas nesta 
informação sempre que possível – as barreiras 
para as meninas podem ser invisíveis para 
outros. 

•	 descobrir a melhor forma de compartilhar 
essas informações com meninas adolescentes, 
suas cuidadoras e outras pessoas que 
as apoiam, em coordenação com outros 
provedores de serviços. A orientação sobre 
como avaliar as necessidades e preferências 
de comunicação e decidir quais canais de 
comunicação usar é abordada na Seção 3. 

•	 identificar e resolver a desinformação sempre 
que puder. Pessoas refugiadas, migrantes e 
requerentes de asilo têm muitas maneiras 
de compartilhar informações. Na região da 
América Latina e do caribe, isso geralmente 
inclui informações compartilhadas por 
telefone, WhatsApp e mídias sociais. No 
entanto, essas informações nem sempre são 
precisas; portanto, é importante identificar 
e abordar quando as pessoas em contextos 
migratórios estão recebendo informações 
incorretas.

54  Veja a Seção 2 para mais informações sobre riscos em potencial. 
55  'red regional de espacios seguros de las Américas: Lecciones aprendidas y herramientas', p. 53.

Como posso reduzir o risco 
respondendo às necessidades 
imediatas?

responder às necessidades urgentes não 
atendidas de meninas adolescentes em contextos 
migratórios pode ajudar a reduzir o risco de 
meninas serem forçadas a estratégias inseguras, 
como sexo transacional, bem como outras formas 
de exploração sexual, incluindo tráfico. 

•	 Kits de dignidade e assistência material – 
Podem ajudar as meninas adolescentes 
a cuidar da higiene imediata e outras 
necessidades e usar seus recursos limitados 
para atender outras necessidades, como 
comida ou abrigo, e – como o nome sugere 
– ajudar as meninas a manter a dignidade, 
a confiança e algum nível de controle sobre 
sua própria situação. os kits de dignidade 
podem conter materiais de higiene menstrual 
culturalmente apropriados, sabonete, roupa 
íntima, itens que podem ajudar a reduzir os 
riscos de violência, como rádios, apitos e luzes 
para chamar a atenção, e informações sobre 
onde, como e por que acessar os serviços 
dirigidos à violência baseada em gênero. 
converse com as meninas sobre o que elas 
precisam (consulte o Guia de Discussão do 
Grupo de Foco no final desta seção).

•	 Assistência em dinheiro ou voucher – onde 
for permitido, transferências de dinheiro 
ou vouchers para bens ou serviços podem 
ajudar meninas adolescentes a comprar 
itens essenciais e gerenciar seus próprios 
riscos, bem como reduzir sua necessidade de 
recorrer ao sexo transacional para sobreviver 
e/ou se tornarem vulneráveis à exploração e 
ao tráfico (em contextos com mercados em 
funcionamento). o dinheiro também pode 
apoiar o acesso a serviços em contextos onde 
os cuidados de saúde não são gratuitos e 
ajudar na mitigação de riscos individuais – por 
exemplo, para ajudar uma menina adolescente 
a abandonar uma relação abusiva e pagar 
pelas necessidades imediatas. No entanto, 
assistência em dinheiro e vouchers também 
podem aumentar a violência e a reação 
adversa e, portanto, devem ser planejados 
desde o início para garantir a mitigação 
do risco. converse com as meninas e seus 
responsáveis sobre riscos e medidas de 
segurança.

•	 Empoderamento econômico – o acesso 
a oportunidades, incluindo educação, 
treinamento e desenvolvimento de 
habilidades, bem como apoio a empregos 
ou oportunidades de geração de renda, pode 
promover a resiliência e reduzir os riscos 
para meninas em contextos migratórios. No 
entanto, elas são altamente dependentes da 
política local (por exemplo, se as migrantes, 
requerentes de asilo e pessoas refugiadas têm 
direito ao trabalho, documentação apropriada 
ou liberdade de movimento), de iniciativas 
de integração socioeconômica que já estão 
em vigor e do seu estágio de mobilidade 
individual.

Para as meninas que estão em trânsito imediato 
para outro local, concentre-se em resolver as 
necessidades imediatas tanto quanto possível e 
compartilhe informações sobre oportunidades 
econômicas em potencial no destino final (ou 
pessoas com quem elas possam entrar em 
contato para saber mais sobre isso). Para meninas 
que podem permanecer semanas ou meses 
em um determinado local, ou que chegaram a 
um destino temporário ou final, atividades de 
capacitação econômica podem ser apropriadas. 
As atividades adequadas variam de acordo com 
a idade; por exemplo, as atividades para meninas 
adolescentes mais jovens devem se concentrar no 
desenvolvimento de habilidades e redes de apoio 
social, enquanto as atividades com meninas mais 
velhas também podem se concentrar nos meios 
de subsistência e na geração de renda (de acordo 
com as leis e normas nacionais e internacionais 
sobre trabalho infantil). 

todas as atividades envolvendo meninas que 
aprendem novas habilidades ou meios de 
subsistência devem ser baseadas em um forte 
entendimento da dinâmica de gênero e em uma 
análise de risco profunda, para garantir que elas 
não criem mais reações adversas e danos. Por 
exemplo, as sobreviventes de VBG devem sempre 
ser incluídas nas atividades econômicas ao 
lado de outras meninas para evitar estigmatizá-
las (consulte os recursos no final desta seção 
para obter mais informações). Atividades de 
empoderamento econômico também podem ser 
usadas como pontos de entrada para compartilhar 
informações com meninas adolescentes.
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Caixa 9: Reduzindo considerações de risco para Sofia, Caribai e 
Mariana

Sofia, 12 anos

•	 Envolva sofia e a irmã de sofia (desde que ela também não esteja 
cometendo abusos) no processo de identificação e mitigação de riscos.

•	 certifique-se de que os processos de coleta de informações – por exemplo, 
mapeamento de segurança – sejam adaptados à capacidade de sofia de 
receber e compartilhar informações.

•	 direcione a coleta de informações relacionadas ao risco e o planejamento 
para os locais mais comuns em ambos os lados da fronteira, bem como 
durante o trânsito.

Caribai, 14 anos

•	 trabalhe com caribai para identificar e mitigar os riscos associados ao seu 
casamento precoce, à violência sexual contínua e a comportamentos de 
controle. considere com ela um planejamento detalhado e individual de 
segurança de iPV. certifique-se de que é seguro e confidencial.

•	 considere estratégias para compartilhar informações com caribai sobre 
riscos e serviços sem que seu marido saiba – por exemplo, por meio de 
serviços de saúde ou nas embalagens de materiais higiênicos femininos.

Mariana, 17 anos

•	 considere a influência da aprovação por pares nos processos de tomada de 
decisão de Mariana.

•	 identifique e aborde os riscos potenciais relacionados a todos os aspectos da 
identidade de Mariana (por exemplo, gravidez, exploração, tráfico).

•	 responda às necessidades imediatas fornecendo kits de dignidade ou 
assistência material relacionada à gravidez, por exemplo.

Como posso reduzir os riscos de 
adolescentes em circunstâncias 
particulares?

Sexo transacional e tráfico para fins 
sexuais

Muitas meninas em contextos migratórios são 
forçadas a recorrer ao sexo transacional ou de 
sobrevivência, são exploradas sexualmente e/ou 
são traficadas para fins sexuais. o tráfico sexual, 
quando cometido por força, fraude ou coerção, 
ou contra uma criança, é considerado uma 
forma grave de tráfico de pessoas.56 Podemos 
considerar a redução de risco em torno dessas 
questões de duas maneiras amplas: 1) reduzindo 
o risco de meninas se envolverem em sexo 
transacional, ou serem exploradas ou traficadas, 
e 2) reduzindo os danos e o risco de mais 
violência, se forem. As informações sobre esses 
dois aspectos devem ser compartilhadas em 
combinação, já que muitas vezes você não saberá 
quais meninas estão em situação de exploração 
e, uma vez que tal situação ocorra, as meninas 
nem sempre serão capazes ou estarão dispostas a 
buscar ajuda.

Para reduzir os riscos de sexo transacional ou 
tráfico:
•	 Aborde as necessidades imediatas das 

adolescentes ou encaminhe-as para 
especialistas em meios de subsistência, 
distribuição de alimentos e itens não 
alimentares e outros atores relevantes. 
Advogue para que esses atores atendam 
às necessidades das meninas adolescentes 
onde isso ainda não tenha sido levado em 
consideração;

•	 compartilhe informações de forma proativa 
sobre os riscos relacionados à exploração e 
ao tráfico sexual, com base em avaliações 
de risco realizadas com meninas e com as 
pessoas que as apoiam. certifique-se de que 
essas informações sejam compartilhadas de 
maneiras e em locais que ajudem a alcançar 
as meninas em maior risco;

•	 Lembre-se de que a maioria das adolescentes 
envolvidas em sexo transacional o faz porque 
não tem outra escolha para sobreviver e 
continuar sua jornada. certifique-se de que 
todas as informações e serviços reconheçam 
a natureza exploradora do sexo transacional e 
reconheçam as consequências emocionais e 
físicas sofridas pela sobrevivente. certifique-se 

de que todas as informações e serviços não 
fazem julgamentos, são empáticos e oferecem 
suporte; e

•	 disponibilize informações e serviços que 
possam reduzir os danos da exploração. 
isso inclui informações sobre como acessar 
diferentes formas de contracepção para 
prevenir gravidez indesejada e infecções 
sexualmente transmissíveis, bem como 
informações sobre como negociar o uso de 
preservativo, por exemplo.

Exploração sexual e abuso

Para reduzir o risco de exploração e abuso sexual 
perpetrado por prestadoras de serviços e outros 
que visam a apoiar meninas adolescentes, toda a 
organização deve ter uma política de salvaguarda 
forte e um código de conduta em vigor que inclua 
a prevenção da exploração sexual, do abuso 
sexual e do assédio sexual. A equipe deve assinar 
e entender que o código de conduta significa:
 
•	 Nunca ter tido contato sexual com qualquer 

pessoa menor de 18 anos;
•	 Nunca ter qualquer contato sexual com 

qualquer pessoa em busca de serviços ou 
apoio;

•	 Nunca solicitar ou exigir nada, especialmente 
atos sexuais, em troca de serviços que 
deveriam ser prestados gratuitamente em 
todas as circunstâncias;

•	 Nunca usar uma posição de poder ou 
influência para forçar adolescentes a fazer 
qualquer coisa, especialmente atos sexuais, ou 
para ganho pessoal de qualquer espécie; e

•	 Nunca fazer comentários sexuais ou 
depreciativos, ou de outra forma fazer alguém 
se sentir desconfortável.

cada membro da equipe deve conhecer e seguir 
o código de conduta e saber como denunciar 
suspeitas de violação. Prestadoras/es de serviços 
devem ter informações prontamente disponíveis e 
visíveis sobre quais ações constituem exploração 
e abuso sexual, e devem impor consequências 
para quem viola o código de conduta. os 
membros da comunidade também devem 
saber sobre a política. devem existir sistemas 
de feedback que permitam às meninas relatar 
preocupações com facilidade e confidencialidade, 
incluindo exploração e abuso sexual, ou dar 
feedback sobre a qualidade dos serviços que 
acessam.

56  ribando seelke, clare, Trafficking in Persons in Latin America and the Caribbean, congressional research service, 13 
de outubro de 2016, p. 2. <https://fas.org/sgp/crs/row/rL33200.pdf>

Como posso reduzir o risco 
relacionado a espaços físicos?

Considere a segurança dos espaços físicos em 
todas as atividades e serviços com meninas 
adolescentes:

•	 certifique-se de que seus serviços e atividades 
estejam em locais seguros e que não exijam 
que as meninas viajem à noite. sempre que 
possível, reduza a necessidade de as meninas 
viajarem longas distâncias entre diferentes 
serviços e atividades;

•	 Assegure ou defenda com terceiros a 
segurança em abrigos de trânsito, espaços 
públicos e opções de acomodação, incluindo 
espaço adequado, iluminação e medidas de 
segurança; e

•	 Forneça opções de transporte sempre que 
possível. 

https://fas.org/sgp/crs/row/RL33200.pdf
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Uniões precoces e casamentos forçados

Embora possa ser tentador, não é nosso papel 
acabar com uma união precoce – é improvável 
que isso funcione e pode colocar a menina e 
nós mesmos mais em risco. Nos casos em que a 
união precoce ainda não ocorreu (casos de “risco 
iminente”), podemos trabalhar por meio de um 
processo estruturado com as meninas e suas/
seus cuidadoras/es para ajudá-las a compreender 
as consequências e, se o casamento for adiante, 
gerenciar os riscos das uniões precoces. Nos 
casos em que a união já ocorreu, podemos 
trabalhar com as meninas para gerenciar os 
riscos. Ambas as abordagens são parte de uma 
resposta de gerenciamento de caso e requerem 
o treinamento, as habilidades e as atitudes 
corretas. Consulte os recursos no final desta seção 
para obter orientação. outras prestadoras de 
serviços que não são gestores de casos treinados 
podem fornecer informações sobre riscos e 
consequências potenciais e encaminhamento para 
gestores de casos de VBG especializados.

Violência por parceiro íntimo

Meninas adolescentes em casamentos ou uniões 
têm maior probabilidade de sofrer violência 

pelo parceiro íntimo. Qualquer garota em tal 
situação está em risco contínuo de se machucar. 
Na maioria das situações de migração há 
poucas opções seguras e sustentáveis para uma 
menina deixar um parceiro abusivo; em destinos 
temporários ou finais, tais serviços ou opções 
de apoio podem não estar disponíveis para uma 
pessoa refugiada, um migrante ou uma garota 
que busca asilo. Normas sociais podem evitar 
que as sobreviventes deixem relacionamentos 
abusivos; muitas vezes, é extremamente perigoso 
para uma sobrevivente sair de um.  Você nunca 
deve aconselhar uma sobrevivente a ir embora 
ou dizer a ela que será melhor fazê-lo. Você pode, 
no entanto, fornecer apoio importante ouvindo a 
sobrevivente, garantindo atendimento centrado 
nela, compartilhando com ela informações sobre 
serviços relevantes e fornecendo a ela apoio 
psicossocial (consulte a Seção 4 e a Seção 6). 

os riscos podem ser ainda mais reduzidos para 
sobreviventes em situações de violência por 
parceiro íntimo desenvolvendo-se um plano de 
segurança. isso é complexo e só deve ser feito 
por especialistas em gerenciamento de casos 
de VBG. Veja abaixo mais informações sobre o 
planejamento de segurança com meninas em 
situações de violência por parceiro íntimo.

Entender •	 Meninas adolescentes podem enfrentar riscos de violência baseada em gênero relacionados a espaço físico, 
necessidades não atendidas, prestação de serviços inadequada e falta de informação e participação.

•	 os riscos de VBG são influenciados por aspectos de influência e identidade – os riscos exatos enfrentados por 
cada adolescente em contextos migratórios serão diferentes.

identificar •	 descubra os riscos para determinadas meninas ou grupos de meninas usando auditorias de segurança, 
mapeamento de segurança e ferramentas de planejamento de segurança.

•	 reúna informações sobre riscos, serviços e barreiras ao longo da rota de migração.
•	 descubra a melhor forma de compartilhar essas informações com as meninas e suas cuidadoras.
•	 identifique desinformação compartilhada entre migrantes e pessoas refugiadas.
•	 descubra qual assistência material ajudaria a reduzir os riscos (por exemplo, o conteúdo do kit de dignidade).
•	 Avalie os riscos associados a qualquer distribuição de materiais, assistência em dinheiro e atividades de 

capacitação econômica. 

Apoiar •	 compartilhe informações atualizadas sobre os riscos potenciais ao longo da rota de migração, bem como os 
serviços e como acessá-los. Garanta informações locais precisas sobre elegibilidade por idade ou requisitos de 
documentação para acessar os serviços.

•	 reduza os riscos relacionados ao espaço físico garantindo que todos os serviços ou atividades com as 
adolescentes ocorram em locais seguros e defendendo acomodações e locais de trânsito seguros.

•	 reduza os riscos relacionados às necessidades não atendidas por meio de assistência material, transferência de 
dinheiro ou vouchers e/ou atividades de capacitação econômica, como educação profissional.

•	 compartilhe informações de forma proativa sobre os riscos e as consequências da VBG. compartilhe e 
desenvolva estratégias com indivíduos ou grupos de meninas adolescentes para ajudá-las a gerenciar seus 
próprios riscos. 

Adaptar •	 Adapte métodos de coleta e compartilhamento de informações relacionadas a riscos e serviços a diferentes 
perfis e habilidades.

•	 considere diferentes perfis e habilidades ao projetar distribuições, assistência baseada em dinheiro ou 
vouchers e atividades de capacitação econômica. certifique-se de que eles estão adaptados ao maior número 
possível de meninas.

Quais são as mensagens e ações para guardar desta seção? 

57  Inter Agency Gender-Based Violence Case Management Guidelines, p. 97.

Onde posso 
aprender mais? 

•	 irc, 'My safety, My Wellbeing: Equipping Adolescent Girls With Key Knowledge and skills to Help 
them to Mitigate, Prevent and respond to Gender-Based Violence', 2019. <www.rescue.org/sites/
default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf>
•	 safety Planning (ages 11-13: p.138, ages 14-18, p.143); GBV scenarios and response (ages 11-13,           

p.148, ages 14-18, p.151); Early Marriage (ages 11-13, p.154, ages 14-18, p.158)

•	 Interagency Gender-Based Violence Case Management Guidelines: Providing Care and Case 
Management Services to Gender-Based Violence Survivors in Humanitarian Settings, 2017, p. 117, 
'safety-Planning Guidelines in cases of intimate-Partner Violence; reducing risks in cases of Early 
Unions/Marriage'. <www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-
gender-base-violence-case-management-guidelines>

•	 Wrc, 'Mean streets: identifying and responding to Urban refugees’ risks of Gender-Based 
Violence', 2016. <https://s33660.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/04/Mean-streets-Urban-refugees-
GBV.pdf>

•	 regional safe spaces Network, 'regional toolkit for Protection From sexual Exploitation and Abuse, 
sexual Harassment (PsEA/sH) toolkit and inter-Agency community-Based complaint referral 
Mechanism in the Americas'. <https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/
PsEAsH_tools_and_toolkit/Updated_ocotber_23/toolkit___complaint_referral_mechanism.pdf>

•	 columbia University and international rescue committee, 'A toolkit for integrating Menstrual 
Hygiene Management (MHM) into Humanitarian response', 2017. <www.rescue.org/sites/default/files/
document/2113/themhminemergenciestoolkitfullguide.pdf>

•	 UNicEF, 'A Profile of child Marriage and Early Unions in Latin America and the caribbean', 2019. 
<www.unicef.org/lac/media/8256/file/Profile%20of%20child%20Marriage%20in%20LAc.pdf>

•	 UNicEF, 'A commitment to End child Marriage and early unions in Latin America and the caribbean', 
2018. <www.unicef.org/lac/en/reports/commitment-end-child-marriage-and-early-unions>

•	 UNicEF, UNICEF Gender-Based Violence 
      in Emergencies (GBViE) Operational Guide, 2019. 
      rapid Assessment tools:

•	 5: WAsH and dignity Kit sample Focus Group      

discussion Guide; Part B: Adolescent Girls Focus         

Group discussion Guide 

•	 6: GBV risk and safety Focus Group discussion Guide 

•	 7: GBV risk and safety Key informant interviews 

•	 8: Participatory safety-Mapping Exercise 

•	 9: Participatory safety Walk Guide 

•	 10: GBV risk and safety observation Guide (safety Audit)

•	 irc, Girl Shine: Advancing the Field: Designing Girl-Driven Gender-Based 
Violence Programming in Humanitarian Settings, 2018, p. 28, 'Assessing risk & 

      opportunity'. <https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl%20shine%20
      designing%20girl-driven%20GBV%20programs%20irc%202018.pdf>

•	 UNHcr, The Regional Safe Spaces Network in the 
Americas: Lessons Learned and Toolkit, 2019, p. 19, 
'service Mapping collection tool'. <https://rssn-americas.
org/fileadmin/rssn-americas/documentos/rssN_toolkit_
Updated_october_2019/rssN_toolkit-online_version.pdf>

www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf
www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
https://s33660.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/04/Mean-Streets-Urban-Refugees-GBV.pdf
https://s33660.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/04/Mean-Streets-Urban-Refugees-GBV.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/PSEASH_Tools_and_Toolkit/Updated_Ocotber_23/Toolkit___Complaint_Referral_mechanism.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/PSEASH_Tools_and_Toolkit/Updated_Ocotber_23/Toolkit___Complaint_Referral_mechanism.pdf
www.rescue.org/sites/default/files/document/2113/themhminemergenciestoolkitfullguide.pdf
www.rescue.org/sites/default/files/document/2113/themhminemergenciestoolkitfullguide.pdf
www.unicef.org/lac/media/8256/file/Profile%20of%20Child%20Marriage%20in%20LAC.pdf
www.unicef.org/lac/en/reports/commitment-end-child-marriage-and-early-unions
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl%20Shine%20Designing%20girl-driven%20GBV%20programs%20IRC%202018.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl%20Shine%20Designing%20girl-driven%20GBV%20programs%20IRC%202018.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/RSSN_Toolkit_Updated_October_2019/RSSN_toolkit-online_version.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/RSSN_Toolkit_Updated_October_2019/RSSN_toolkit-online_version.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/RSSN_Toolkit_Updated_October_2019/RSSN_toolkit-online_version.pdf
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Seção 6: Adaptação de serviços 
de qualidade para adolescentes 
sobreviventes de violência 
baseada em gênero em contextos 
migratórios   

O que há nesta seção?

Esta seção apoia as provedoras de serviços 
para reduzir as barreiras que as adolescentes 
sobreviventes em contextos migratórios 
enfrentam no acesso aos serviços e, dentro 
das limitações existentes, fornecer suporte 
em que as sobreviventes podem ser vistas 
apenas uma vez e/ou os serviços são 
limitados, de uma forma que evita mais 
danos e retraumatização. Abordagens  
móveis e remotas são  discutidas na      
Seção 8. Esta seção inclui:

Ferramenta-chave: 
Mapeamento de Serviços

Você pode usar a ferramenta de 
mapeamento de serviços para 
criar um diretório de todos os 
serviços que oferecem apoio às 
sobreviventes de VBG. GBV CM 
Guidelines, p.170

Você também pode entrar em 
contato com o Helpdesk VBG 
AoR para obter suporte com 
mapeamento de serviços VBG 
transfronteiriço em:

enquiries@gbviehelpdesk.org.uk

Quais serviços existem para 
sobreviventes de VBG? 

o primeiro passo para atender às necessidades de 
meninas adolescentes em contextos migratórios 
é entender quais serviços essenciais estão 
disponíveis e quem os está prestando – tanto 
localmente como nos próximos pontos de 
trânsito e destinos ao longo das rotas comuns 
de migração.58 isso significa aprender quais 
serviços adequados à idade existem nas seguintes 
áreas: tratamento médico e cuidados de saúde; 
atendimento e apoio psicossocial; segurança 
e proteção; serviços legais e de aplicação da 
lei; oportunidades de educação e meios de 
subsistência; e outras atividades de proteção. isso 
também significa aprender quem pode fornecer 
qualquer um desses serviços para meninas 
adolescentes (incluindo pessoas refugiadas e 
migrantes), o que pode incluir provedores formais, 
como governos nacionais e locais, agências 
da oNU e organizações não governamentais 
internacionais, nacionais e comunitárias. recursos 
informais, como familiares, amigos, líderes 
comunitários e religiosos, grupos de mulheres 
e outras associações desempenham um papel 
extremamente importante na prestação de 
cuidados, apoio e proteção para as sobreviventes, 
especialmente para grupos selecionados de 
risco, como grupos sexuais e minorias étnicas.59 
Frequentemente, esta informação pode ser 
fornecida pelo mecanismo local ou nacional para 
VBG e/ou coordenação de Proteção à criança.60 
Mas, se não existir, você terá que fazer um 
mapeamento de serviços local e transfronteiriço. 

Por que adaptar serviços para 
meninas adolescentes em 
contextos migratórios?

Muitos serviços são adaptados para mulheres 
sobreviventes adultas ou para crianças em geral, 
o que faz com que necessidades, prioridades 
e desafios específicos das adolescentes 
sobreviventes sejam frequentemente ignorados. 
isso pode fazer com que as meninas não tenham 
acesso aos serviços – o que aumenta o risco 
de consequências de longo prazo da violência 
– e aumenta o risco de sofrer outras formas de 

violência (por exemplo, uma menina que sofre 
violência sexual, mas não sente que pode recorrer 
aos provedores de serviços formais de VBG, pode 
abordar outros em sua comunidade que não 
respondem positivamente, ou pode ser vulnerável 
à exploração sexual).

A maioria dos modelos e padrões de qualidade 
para a prestação de serviços de VBG em contextos 
humanitários é desenvolvida para grandes 
populações que ficam em um só lugar, incluindo 
campos de pessoas refugiadas e pessoas 
deslocadas internamente (Pdi). Nestes locais, 
os serviços centralizados de gestão de casos 
de VBG são muitas vezes anexados a centros 
femininos e/ou unidades de saúde.61 A mobilidade 
humana na América Latina e no caribe – incluindo 
migração progressiva, migração pendular (de ida 
e volta) e muitas pessoas refugiadas e migrantes 
baseados em, ou de passagem por, áreas urbanas 
– apresenta um desafio para esses provedores de 
serviços tradicionais baseados em instalações de 
VBG. Além disso, todo o apoio – em particular para 
menores – deve ser realizado em coordenação com 
as autoridades nacionais, que são as principais 
responsáveis pela prestação dos serviços.

Além da culpa, da vergonha e do medo de 
retaliação nas mãos dos perpetradores, pessoas 
refugiadas e sobreviventes migrantes enfrentam 
barreiras adicionais relacionadas ao seu status. 
Especificamente, elas:
•	 Podem querer permanecer sem ser detectadas 

pelas autoridades (e, portanto, temer requisitos 
de relatórios obrigatórios);

•	 Podem se encontrar em situação de coerção 
e/ou discriminação, em que a procura de 
assistência pode colocá-las em risco;

•	 Podem ser pressionadas a continuar sua 
jornada até o próximo destino ou ao destino 
final;

•	 Podem temer os custos em que possam 
incorrer;

•	 Podem ser membros de um grupo social ou 
étnico que vivencia maior risco ou estigma, 
como LGBtQi+ ou pessoas que vivem com HiV/
Aids;

•	 Podem não saber se, como migrantes sem 
documentos, elas podem acessar os serviços 
anunciados de VBG;

58  Veja a Seção 1 para uma visão geral de serviços essenciais para VBG.
59  Inter Agency Gender-Based Violence Case Management Guidelines, p. 25.
60 Entre em contato com o VBG Aor para saber mais sobre as informações de contato para sub-clusters de VBG: <https://
gbvaor.net/about-us>, ou com o child Protection Aor para descobrir informações de contato para grupos de coordenação 
de proteção infantil em nível nacional: <https://cpaor.net> 
61 'Guidelines for Mobile and remote Gender-Based Violence (GBV) service delivery', p. 13.

•	 Quais serviços existem para sobreviventes de VBG?
•	 Por que adaptar serviços para meninas adolescentes em contextos 

migratórios?
•	 Como posso reduzir as barreiras a serviços de qualidade para meninas 

adolescentes em contextos migratórios?
•	 O que é gerenciamento de casos de crise?
•	 Como os sistemas de referência oferecem suporte às sobreviventes em 

contextos migratórios?
•	 Como posso gerenciar as informações de sobreviventes de VBG em contextos 

migratórios?
•	 O que é uma abordagem interseccional para gerenciamento de caso?
•	 Quais tipos de perfis e de habilidades de pessoal são necessários?
•	 E se houver poucos serviços?
•	 Quais são as mensagens e ações para 

guardar desta seção?
•	 Onde posso 

aprender 
mais?

mailto:enquiries%40gbviehelpdesk.org.uk?subject=
https://gbvaor.net/about-us
https://gbvaor.net/about-us
https://cpaor.net
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•	 Podem achar que não vale a pena acessar os 
serviços, acreditando que não há muito o que 
fazer se a violência ocorreu antes da partida, 
no país ou no ocal da viagem anterior, ou 
vários dias, semanas ou meses no passado; e

•	 Podem simplesmente não ter informações 
relevantes sobre por que, como ou onde 
acessar os serviços.

Prestadoras de serviços: 
•	 Podem encontrar restrições de acesso 

humanitário;
•	 Podem ter tempo e recursos limitados para 

fornecer cuidados holísticos;
•	 Podem não existir em áreas de trânsito;
•	 Podem não ter o conhecimento e as 

habilidades para compreender e adaptar os 
serviços a determinados perfis, como meninas 
adolescentes ou minorias sexuais ou étnicas;

•	 Podem não falar a língua da adolescente em 
trânsito;

•	 Podem ter restrições na prestação de serviços 
para quem não possui documentação; e

•	 Podem ter atitudes discriminatórias e 
xenófobas em relação a pessoas refugiadas e 
migrantes.

os serviços de qualidade devem responder às 
várias barreiras e desafios que as adolescentes em 
contextos migratórios enfrentam no acesso aos 
serviços.

Como posso reduzir as barreiras 
aos serviços de qualidade 
para meninas adolescentes em 
contextos migratórios?

Garantir o acesso a serviços de qualidade para 
meninas adolescentes em contextos migratórios 
significa identificar e abordar as barreiras e 
limitações que elas enfrentam. Algumas dessas 
limitações – ou a possibilidade de resolvê-las 
e prestar assistência continuada – irão mudar, 

dependendo de se a menina está em trânsito, em 
um destino temporário ou chegou ao seu destino 
final.

Em primeiro lugar, trabalhe com as meninas para 
entender como elas podem ter melhor acesso aos 
serviços e quais barreiras específicas enfrentam 
em seu contexto, considerando o tempo que 
esperam permanecer em seu local. isso pode ser 
feito usando discussões de grupos focais com 
adolescentes mais velhas ou cuidadoras (veja 
a ferramenta no final desta seção). isso deve 
ser baseado em uma análise de risco e feito 
apenas por funcionários com o treinamento, as 
qualidades, as habilidades e as atitudes corretas.

Algumas das barreiras e alguns desafios comuns 
para meninas adolescentes sobreviventes de 
VBG em contextos migratórios no acesso aos 
serviços são descritos abaixo, juntamente com 
estratégias relevantes para enfrentá-los. observe 
que muitas das barreiras a seguir são comuns 
a todo o ciclo de migração; isto é, se aplicam 
igualmente às meninas que estão em trânsito, 
que se encontram em um lugar temporário, que 
chegaram ao seu destino permanente ou que 
realizam migração pendular. o desafio está em 
onde, precisamente, elas se encontram no ciclo 
de migração e o que isso significa em termos 
de quanto tempo uma prestação de serviço tem 
para poder intervir com informação e serviços 
de proteção. Frequentemente, as provedoras de 
serviços não sabem quanto tempo está disponível 
para prestação de serviços e acompanhamento. 
isso pode ser porque as próprias meninas não têm 
certeza de quanto tempo podem ficar, ou porque 
têm medo de compartilhar essas informações. 
Portanto, é importante presumir que você terá 
o mínimo de tempo possível e atuar primeiro 
com estratégias para garantir o gerenciamento 
de casos de crise (consulte a página 65), o 
acompanhamento remoto e/ou encaminhamentos 
posteriores.

Ferramenta-chave: Compreendendo as barreiras de acesso

Apesar do princípio de não discriminação, nem todos os serviços são criados iguais. Muitas 
barreiras podem desafiar as sobreviventes a ter acesso aos serviços, incluindo a migração e a 
estrutura regulatória, atitudes discriminatórias e xenófobas e barreiras econômicas, como taxas de 
acesso aos cuidados, que podem ser proibitivas. Uma análise de barreiras ajuda a planejar para 
fechar a lacuna entre as sobreviventes – e perfis de risco específicos – e as/os profissionais. Consulte 
a Ferramenta de Análise e Planejamento de Barreiras para o Cuidado em VBG CM Guidelines, p.176.

Aproveite as mídias sociais, plataformas de mensagens e outras formas de 
comunicação digital (por exemplo, Facebook e WhatsApp) para entrar em contato 
e fazer o acompanhamento com meninas adolescentes, depois de ter garantido 
seu consentimento informado para fazê-lo. Além disso, informe e lembre as 
sobreviventes dos pontos de serviço subsequentes. reforce a mensagem de 
que as adolescentes são encorajadas a informar seus gerentes de caso sobre 
mudanças de endereço e número de telefone.

Tabela 5: Barreiras comuns para adolescentes 
sobreviventes do GBV acessarem serviços

Barreiras Estratégias

Prazo e deslocamento

As adolescentes em contextos 
migratórios podem não se 
beneficiar de toda a gama de 
serviços. o acompanhamento 
pessoal pode ser limitado e o 
período de tempo mais longo 
de certos serviços significa 
que eles não são possíveis 
em tais circunstâncias. Por 
exemplo, a assistência para 
prestar queixa contra um 
perpetrador pode não ser 
possível. da mesma forma, 
pode ser difícil para uma 
sobrevivente em contextos 
migratórios seguir um regime 
completo de profilaxia 
pós-exposição (PEP) para 
prevenir a infecção pelo HiV 
ou tratar outras condições 
relacionadas à saúde sexual 
e reprodutiva. Mesmo 
quando disponíveis, esses 
medicamentos apresentam 
possíveis efeitos colaterais 
que requerem monitoramento 
rigoroso com o pessoal de 
saúde, o que é difícil de 
fornecer com uma população 
altamente móvel em trânsito. 
Esses medicamentos 
também requerem certas 
condições que nem sempre 
são possíveis na rota de 
migração; por exemplo, 
acesso contínuo a uma dieta 
bem balanceada.

Muitas pessoas refugiadas 
e migrantes frequentemente 
mudam seu endereço 
residencial e número de 
celular, dificultando o 
monitoramento dos casos 
e o acompanhamento das 
sobreviventes.

Não presuma que uma sobrevivente não poderá se beneficiar dos serviços. 
Aquelas que estão em um destino temporário ou permanente podem ter acesso 
a toda a gama de serviços, dependendo de suas necessidades e do tempo de 
viagem, ou ela pode ser limitada por outras barreiras além do tempo. Lembre-se 
de que a situação de cada menina pode ser diferente.

Quais serviços são mais relevantes deve ser avaliado com a sobrevivente (e seus 
cuidadores, se relevantes e seguros) com base em quanto tempo ela espera 
passar naquele local e seus planos de viagem daquele ponto em diante (incluindo 
se ela está viajando com cuidadores ou tem acesso a outras redes de suporte).

Pesquise e monitore as mudanças nas rotas de migração e invista no apoio aos 
provedores de serviços e/ou no estabelecimento de novos serviços (incluindo 
móveis) ao longo dessas rotas.

trabalhe com pares no governo, na oNU, em oNGs e na sociedade civil para 
estabelecer (quando inexistente) ou se tornar parte (quando existente) de um 
mecanismo de referência intersetorial e interterritorial e de procedimentos 
operacionais padrão que incluem protocolos de compartilhamento de 
informações. Envolva todas as autoridades relevantes na concepção e na 
execução de tais mecanismos de encaminhamento, incluindo autoridades 
estaduais sobre migração e proteção de mulheres e crianças. inclua todos os 
serviços permanentes, temporários e móveis nas zonas fronteiriças e em torno 
delas para facilitar o encaminhamento para serviços em destinos temporários 
e permanentes. Assegure a representação de grupos baseados na comunidade 
(como associações) para facilitar referências e acompanhamento no nível da 
comunidade.

Garanta ações essenciais e dê o máximo de informações possível na primeira 
visita (ver informações sobre Gerenciamento de casos de crise, abaixo). Avalie 
as necessidades de referência e serviços com base nos princípios de segurança 
e de não causar danos. Forneça informações transparentes sobre as vantagens e 
desvantagens de acessar todos os serviços. certifique-se de que esta informação 
esteja disponível nos principais pontos de informação ao longo da rota (por 
exemplo, abrigos e Espaços de Apoio).

Explique a importância do acompanhamento (inclusive em um provedor de 
serviços diferente ao longo da rota) e compartilhe informações sobre – e o 
número de – provedores de saúde ao longo da rota de migração que as meninas 
podem acessar. subsidie os principais medicamentos onde não estiverem 
disponíveis gratuitamente.

defenda o acesso ao apoio nutricional de agências humanitárias para aquelas 
que recebem medicamentos prescritos que devem ser tomados com alimentos 
(por exemplo, PEP). compartilhe com as sobreviventes informações sobre as 
estruturas de saúde ao longo de suas prováveis rotas de migração e onde elas 
podem buscar acompanhamento e apoio. se possível, compartilhe nomes e 
números de telefone de funcionários dos locais que apoiam adolescentes.



55 56

Tabela 5: Barreiras Comuns para adolescentes 
sobreviventes do GBV para serviços de acesso  (continuação)

Barreiras Estratégias

Acessibilidade de serviços

Existem várias barreiras relacionadas à 
localização, à acessibilidade física e ao horário de 
funcionamento das prestadoras de serviços, entre 
outros. Meninas adolescentes frequentemente 
enfrentam restrições em seus movimentos. os pais, 
cuidadoras, familiares ou parceiros íntimos podem 
impedi-las de viajar para procurar atendimento 
médico ou outros serviços – em alguns casos, 
como uma estratégia para proteger as meninas; em 
outros, porque não acreditam que esses serviços 
sejam necessários ou apropriados (especialmente 
para serviços relacionados à saúde sexual e 
reprodutiva). As meninas com deficiência física 
podem ser ainda mais restringidas ou podem 
descobrir que os próprios serviços não são 
fisicamente acessíveis. 

Adolescentes que são casadas ou são mães têm 
muitas responsabilidades domésticas e de cuidado, 
e aquelas que viajam sozinhas devem atender a 
todas as suas próprias necessidades. A localização 
dos serviços pode ser insegura ou exigir que as 
meninas passem por áreas inseguras.

Garanta que os serviços estejam disponíveis em uma 
variedade de horários e locais acessíveis para meninas 
em contextos migratórios, incluindo aquelas com 
deficiência. isso pode ser formalizado por meio de uma 
estratégia de acessibilidade que avalia e aborda as 
diferentes barreiras de acessibilidade enfrentadas por 
toda a gama de sobreviventes em potencial. 

inclua cuidadoras e cônjuges nos esforços de divulgação, 
para que eles permitam ou apoiem o acesso das meninas 
aos serviços. 

Forneça vários pontos de entrada e opções para acessar 
serviços, para permitir que as sobreviventes escolham o 
que é seguro para elas (consulte, por exemplo, a Seção 7 
sobre Espaços Seguros).

Forneça serviços móveis e remotos onde for seguro 
e viável, incluindo linhas diretas de VBG dedicadas e 
acesso a aconselhamento e referências via mídia social e 
plataformas de mensagens como o WhatsApp (consulte 
a Seção 8 para obter mais informações). Enfatize os 
investimentos em serviços móveis nas áreas de fronteira.

Acesso à informação

Meninas em contextos migratórios, especialmente 
aquelas em trânsito, geralmente têm acesso 
limitado a informações sobre os serviços, incluindo 
onde e como acessá-los.

se as informações e os serviços não estiverem 
disponíveis nos idiomas ou formatos que uma 
menina possa entender será mais difícil para ela 
procurar ajuda.

os povos indígenas podem enfrentar desafios 
específicos devido aos níveis mais baixos de 
alfabetização e de familiaridade com as línguas 
dominantes e à falta de intérpretes e tradutoras que 
conheçam sua língua.

desenvolva materiais de comunicação inclusivos e 
adequados às adolescentes. Estabeleça um diretório de 
serviços, em todas as línguas relevantes, colocadas ao 
longo das rotas de migração comuns (ver o Folheto de 
Serviços de Ônibus de Passageiros no Anexo 3 como 
exemplo).

identifique e coloque o diretório e as informações em 
locais-chave que as adolescentes em contextos migratórios 
visitam ou onde se reúnem, como praças, abrigos para 
migrantes, casas seguras, mercados, farmácias, centros de 
saúde, terminais de ônibus, postos de gasolina e pontos de 
táxi. também compartilhe com e por meio de plataformas 
humanitárias nacionais e regionais.

distribua a lista telefônica e outras informações 
relevantes através das redes sociais (nomeadamente o 
Facebook) e plataformas de mensagens e outras formas 
de comunicação digital, como aplicativos para celulares. 
considere parcerias com agências de comunicação e 
de relações públicas no setor privado para desenvolver 
maneiras de aumentar o alcance da informação 
para meninas adolescentes, inclusive por meio do 
compartilhamento de mensagens de texto subsidiadas ou 
gerais.

invista em atividades de conscientização voltadas para 
as autoridades com responsabilidades de proteção, para 
garantir que elas conheçam a legislação e as políticas 
locais relacionadas à prestação de serviços e saibam 
como compartilhar o diretório e outras informações 
relevantes com as adolescentes. identifique e compartilhe 
informações e materiais de conscientização por meio de

Table 5: Common Barriers and Challenges for Adolescent 
Girl GBV Survivors in Accessing Services (continued)

Barrier Strategies

Custo

o custo dos serviços e do transporte para chegar a 
esses serviços pode ser ainda mais proibitivo para 
as meninas, que provavelmente têm menos acesso 
a recursos do que mulheres adultas (especialmente 
meninas desacompanhadas) e têm esses recursos 
controlados de forma mais rígida por outras 
pessoas em suas vidas (especialmente meninas

Forneça serviços VBG gratuitamente; subsidie os custos 
dos cuidados de saúde para as sobreviventes onde os 
serviços não são fornecidos gratuitamente.

Forneça opções de transporte ou cubra os custos de 
transporte e hospedagem para grupos em risco que 
venham aos locais de serviço, quando possível.

Table 5: Common Barriers and Challenges for Adolescent 
Girl GBV Survivors in Accessing Services (continued)

Atitudes

As atitudes, os valores e as crenças das prestadoras 
de serviços em relação às adolescentes e suas 
experiências podem fazer as meninas pensarem 
que os serviços não são para elas, que só podem 
usá-los em certas circunstâncias (por exemplo, 
violência sexual por um estranho, em vez de 
violência sexual por um parceiro), ou que serão 
julgadas ou responsabilizadas se procurarem os 
serviços (consulte a Seção 2). 

Meninas adolescentes em contextos migratórios 
correm o risco de sofrer atitudes xenófobas em 
relação aos migrantes, bem como de crenças e 
percepções negativas de meninas adolescentes e 
seu comportamento.

Explore, compreenda e desafie as atitudes em relação 
às adolescentes refugiadas e migrantes em todos os 
programas. compartilhe e promova imagens e atitudes 
positivas em relação às adolescentes em contextos 
migratórios, incluindo a de que elas são fortes, resilientes 
e adaptáveis. Procure e promova oportunidades para 
interação e cooperação entre comunidade anfitriã/migrante 
para fomentar experiências positivas e integração. 

desenvolva e entregue atitudes e programas de 
sensibilidade cultural que promovam o ser. seja 
empática, positiva e apoie todos os estágios de interação 
com meninas adolescentes. os programas devem se 
concentrar nos provedores de serviços ao longo da rota de 
migração. inclua módulos sobre antixenofobia, evitando 
a hipersexualização de meninas adolescentes e outras 
atitudes negativas que afetam meninas adolescentes 
refugiadas e migrantes em programas de capacitação 
com prestadoras de serviços. treine todo o pessoal de 
saúde sobre a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos 
de meninas adolescentes e seu direito a comportamentos 
sexuais saudáveis (incluindo iniciar, consentir e recusar 
sexo e negociar o uso de métodos anticoncepcionais). 
Leve a cabo amplas campanhas de sensibilização e 
antixenofobia, apelando à solidariedade; envolva escolas 
e universidades, grupos comunitários, o setor privado e 
instituições governamentais, entre outros. 

inclua cartazes sobre papéis e responsabilidades de 
atitude em todos os pontos de atendimento para lembrar 
às prestadoras de serviços os cuidados apropriados, ao 
mesmo tempo em que informa às meninas adolescentes 
qual nível de atendimento de qualidade devem esperar. 
inclua atendimento de qualidade e atitudes positivas 
nos critérios de avaliação das prestadoras de serviços. 
Forneça apoio psicossocial a prestadoras de serviços – 
especialmente quando trabalham em zonas de fronteira 
– para evitar o esgotamento, que, por sua vez, pode levar 
a cuidados e atitudes inadequadas. Consulte a Seção 2, a 
Seção 3 e a Seção 4 para obter mais informações.

Tabela 5: Barreiras Comuns para adolescentes 
sobreviventes do GBV para serviços de acesso  (continuação)

Barreiras Estratégias

Acesso à informação (continuação)

outros canais formais e informais de comunicação, como 
líderes comunitários, cuidadoras e cônjuges de meninas 
adolescentes. traduza/forneça informações em todos os 
idiomas relevantes. desenvolva mensagens pictóricas para 
acompanhar as informações escritas. Consulte a Seção 3 
para obter mais informações.



57 58

Tabela 5: Barreiras Comuns para adolescentes 
sobreviventes do GBV para serviços de acesso  (continuação)

Barreiras Estratégias

Custo (continuação)

casadas, meninas com deficiência e meninas sob 
controle de contrabandistas ou traficantes). 

se as meninas precisam pagar para ter acesso 
aos serviços, elas também podem ser forçadas 
a recorrer a mecanismos de enfrentamento 
negativos (incluindo, mas não se limitando a, sexo 
transacional) para cobrir os custos.

sempre que possível, estabeleça/modifique centros de 
serviço de VBG para servir como balcão único, para 
combinar tantos serviços quanto possível e reduzir 
a necessidade das sobreviventes de acessar vários 
provedores diferentes e incorrer em qualquer um dos 
custos associados.

Busque trabalhar com sobreviventes e pessoas em risco 
com intervenções baseadas em dinheiro.

Documentação 

As meninas em contextos migratórios geralmente 
não têm documentos importantes de identidade ou 
migração, o que aumenta direta e indiretamente os 
riscos de sofrerem violência baseada em gênero. 
sem a documentação certa, as meninas podem 
recorrer à captura ou ao contrabando através de 
rotas de migração irregular e travessias informais 
de fronteira. sem os principais documentos, 
as meninas não podem acessar ou alugar uma 
moradia segura, solicitar asilo ou regularizar seu 
status de imigração. A falta de documentação 
também minimiza o acesso das meninas 
aos serviços essenciais. isso pode limitar as 
possibilidades de acesso à saúde, inibir as meninas 
de buscar ajuda na polícia e impossibilitar o acesso 
à Justiça. 

também pode dificultar o acesso a métodos de 
comunicação, como cartões siM de telefone.

reforce as mensagens de campanhas públicas voltadas 
para meninas adolescentes, enfatizando seus direitos de 
buscar e acessar serviços, mesmo sem documentação.

inclua o acompanhamento dos serviços de violência 
baseada em gênero como parte central da gestão de casos 
para as sobreviventes.

identifique e encaminhe casos para organizações que 
podem fornecer avaliação e assistência jurídica.

Facilite o acesso imediato às determinações do melhor 
interesse e acesso preferencial a audiências de asilo e 
outros processos administrativos e de proteção.

Doenças infecciosas

durante epidemias e pandemias, a contenção de 
doenças infecciosas se torna uma emergência, 
e o isolamento da população e restrições de 
movimento são implementados, às vezes por 
longos períodos de tempo. Essas restrições, embora 
aumentem muito os riscos de violência baseada 
em gênero, em particular iPV, ao forçar mulheres 
e meninas a ficarem isoladas com abusadores em 
potencial, também aumentam muito as barreiras 
para sair de casa em busca de segurança, proteção 
e serviços. Bloqueios e/ou toques de recolher 
tornam difícil, senão impossível, para as meninas 
entrarem em contato com as prestadoras de 
serviços. Muitos pontos de serviço também fecham 
ou são convertidos em centros de saúde para ajudar 
na resposta à emergência.

Além disso, a prevenção e a resposta à VBG muitas 
vezes não são consideradas uma prioridade de 
salvamento, que deve ser uma parte fundamental 
da resposta de emergência, nem serviços essenciais 
que merecem isenção de movimento da população 
e restrições de acesso.

Priorize a prevenção e os programas de resposta à VBG 
como elementos centrais da resposta a emergências.

trabalhe com as autoridades para fornecer às mulheres e 
meninas isenções de movimento e de restrições de toque 
de recolher para ter acesso aos serviços.

Forneça serviços móveis e remotos onde for seguro e 
viável; estes incluem serviços virtuais (consulte a Seção 8).

Caixa 10: Campanhas de combate à xenofobia e a atitudes 
discriminatórias contra migrantes e pessoas refugiadas

#TuCausaEsMiCausa / Sua Causa É Minha Causa
tu causa Es Mi causa é uma campanha que visa a promover uma cultura 
de integração entre pessoas refugiadas e migrantes da Venezuela e suas 
comunidades de acolhimento no Peru, promovendo valores como solidariedade 
e empatia. Esse esforço destaca o valor da diversidade e consegue a dissolução 
das barreiras que levam ao preconceito e à discriminação.
Aprenda mais: https://tucausaesmicausa.pe

#SomosPanasColombia / Somos Amigos Colômbia
somos Panas colombia é uma campanha da agência das Nações Unidas para 
pessoas refugiadas. Visa a reduzir a xenofobia na colômbia em relação aos 
migrantes e a pessoas refugiadas venezuelanas e àquelas pessoas que tiveram 
que deixar seu país em busca de novas oportunidades de vida e da proteção de 
seus direitos.
Aprenda mais: www.somospanascolombia.com

One Step Closer / Encurtando Distâncias
one step closer é uma campanha que promove mensagens de empatia, 
solidariedade e tolerância a pessoas refugiadas e migrantes em 25 países da 
América Latina e do caribe, com o objetivo de enfatizar como estamos unidos 
como seres humanos. destaca valores, tradições e costumes compartilhados 
historicamente na região.
Aprenda mais: www.unicef.org/lac/en/press-releases/r4v-launches-one-step-
closer

Inovação: Serviços Móveis em tempos de COVID-19

com o surgimento do coronavírus, muitos espaços seguros fecharam suas 
portas temporariamente. A Fundação das Américas, que gerencia espaços 
seguros para crianças e jovens vulneráveis (locais, refugiados e migrantes) 
no norte do Equador, começou a enviar funcionários a casas com crianças 
para oferecer exercícios de habilidades de vida para os jovens fazerem por 
conta própria e com suas famílias. Entre eles, planilhas sobre questões 
importantes para as adolescentes, tais como prevenção da gravidez e 
violência doméstica. os funcionários da fundação retornam para visitar 
a casa, coletam os exercícios e respondem perguntas. Ao mesmo tempo, 
controlam os problemas de proteção.
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O que é gerenciamento de casos 
de crise?62 

o gerenciamento de casos de crise é uma 
adaptação do processo tradicional de 
gerenciamento de casos que prioriza as etapas 
mais essenciais em um curto espaço de tempo. 
o gerenciamento de casos de crise deve ser 
priorizado para meninas adolescentes que estão 
em trânsito ou em um destino temporário.

No gerenciamento de casos de crise, cada etapa é 
encurtada e adaptada para cobrir as preocupações 
imediatas, como segue:

62  irc, 'Guidelines for Mobile and remote Gender-Based Violence (GBV) service delivery', pp. 47 — 49.

Tabela 6: Gerenciamento de Casos de Crise

Destino permanente Destino de trânsito ou temporário

Gerenciamento padrão de caso de VBG Gestão de casos de crise

Passo 1: Introdução e engajamento

•	 cumprimente e conforte
•	 Apresente-se e explique sua função
•	 discuta todos os aspectos do consentimento 

informado (confidencialidade, relatórios 
obrigatórios)

•	 responda perguntas
•	 obtenha permissão para continuar

Passo 1: Introdução abreviada e engajamento (5 mins)

•	 cumprimente e conforte
•	 Apresente-se em uma frase
•	 Acreditamos fortemente em ajudá-la a manter sua 

história privada. Você e eu decidiremos juntos se e a 
quem contar sobre a violência que você vivenciou, para 
sua segurança

•	 Você pode me dizer qual é a sua preocupação mais 
importante hoje? 

Tabela 6: Gerenciamento de Casos de Crise (continuação)

Passo 2: Avaliação
•	 determine se outros respondentes estão 

envolvidos
•	 Entenda quem é a sobrevivente
•	 convide a sobrevivente para lhe contar o que 

aconteceu
•	 Escute bem
•	 responda com validação, compaixão e 

informação
•	 identifique as preocupações e as principais 

necessidades da sobrevivente
•	 documente as informações relevantes em 

um formulário ou em notas de caso com 
uma documentação segura e um sistema de 
armazenamento

Passo 2: Avaliação (15-20 mins)
•	 ouça
•	 Avalie as questões de segurança, redes sociais 

acessíveis, estado de espírito e necessidades.
•	 responda com validação, compaixão e informação.
•	 onde houver questões de segurança ou nenhuma 

possibilidade de acompanhamento, não documente as 
informações em um formulário ou em notas de caso.

•	 Em casos de perigo iminente, ajude a sobrevivente a 
tomar medidas imediatas para resolver isso.

Passo 3: Planejamento de ação do caso
•	 resuma sua compreensão das necessidades da 

sobrevivente
•	 Forneça informações sobre quais serviços e 

suportes estão disponíveis e o que ela pode 
esperar deles

•	 Planeje com a sobrevivente como atender suas 
necessidades, definir metas pessoais e tomar 
decisões sobre o que acontecerá a seguir

•	 desenvolva e documente um plano de ação de 
caso

•	 discuta as preocupações com o seu supervisor
•	 discuta as opções de acompanhamento

Passo 3: Planejamento de segurança e visão geral das 
necessidades imediatas de saúde e de segurança e dos 
serviços disponíveis (15-20 mins)
•	 Faça um plano de segurança.
•	 Forneça informações sobre quais serviços e suporte 

estão disponíveis em pontos de trânsito e destino.
•	 certifique-se de que o planejamento de ação seja 

baseado no que é seguro e viável para meninas em 
contextos migratórios e no tempo que planejam passar 
em um local.

Passo 4: Implementar o plano de ação do caso
•	 Faça referências
•	 Advogue e apoie as sobreviventes no acesso aos 

serviços
•	 Faça a coordenação do caso principal
•	 Forneça serviços diretos, se relevante

Passo 4: Implementação (15-20 mins)
•	 informe a sobrevivente sobre as opções de 

encaminhamento para preocupações imediatas
•	 Faça referências com consentimento
•	 Forneça recursos (suporte material, números de linha 

direta, contatos de fornecedores no local de destino, 
conforme aplicável) e incentive-a a manter contato se 
possível.

•	 informe a sobrevivente sobre os riscos potenciais ao 
longo da rota de migração.

•	 compartilhe mensagens-chave: a sobrevivente não está 
sozinha ou não é culpada; afirme / valide os sentimentos 
da sobrevivente. Nos últimos minutos, estabilize a 
sobrevivente para que ela não saia da sessão em estado 
ainda mais traumatizado (planeje para o resto do dia, 
incentive a sobrevivente a estar no presente).

Passo 5: Acompanhamento
•	 reúna-se e entre em contato com a sobrevivente 

conforme combinado
•	 reavalie a segurança
•	 revise o plano de ação do caso
•	 implemente o plano revisado

Não há um passo de acompanhamento 5 na gestão de 
casos de crise.

Fechamento do caso
•	 determine se/quando o caso deve ser encerrado
•	 documente o fechamento do caso
•	 se possível, administre uma pesquisa de 

feedback do cliente
•	 Armazene com segurança o arquivo do caso 

encerrado

Não há um passo de acompanhamento 5 na gestão de 
casos de crise.

Diagrama 4: Gerenciamento padrão de casos GBV e gerenciamento de casos de crise

introdução e 
engajamento

Avaliação

Planejamento 
de ação 
do caso

implementação 
do plano de 

ação do caso

Acompanhamento 
e fechamento 

do caso

introdução 
abreviada e 

engajamento

Avaliação

implementação

recursos e 
mensagens-

chave

Planejamento de 
segurança e visão 

geral das necessidades 
imediatas de saúde e 
de segurança e dos 
serviços disponíveis

Gerenciamento padrão de caso de VBG

Gestão de casos de crise



61 62

Referências “quentes” e “frias”65

Quando você trabalhou com uma adolescente 
em contextos migratórios que requer e deu 
seu consentimento informado para um 
encaminhamento para serviços mais adiante 
ao longo da rota de migração, a disponibilidade 
de serviços e protocolos de encaminhamento 
ditará seu curso de ação. o ideal é que você 
encaminhe a sobrevivente à autoridade ou 
agência responsável pelo gerenciamento 
de casos especializada em trabalhar com 
adolescentes migrantes e refugiadas no local de 
trânsito ou destino, e com a qual você tenha um 
acordo assinado por meio de um protocolo de 
encaminhamento. caso isso não seja possível, 
existem duas opções adicionais:

1. Uma “referência quente”: com o 
consentimento informado da sobrevivente, 
entre em contato com uma prestadora 
de serviços no destino que possa 
fornecer cuidados e proteção adequados 
para adolescentes sobreviventes em 
contextos migratórios. Você pode iniciar 
o contato por telefone ou outro método 
de comunicação seguro. discuta com ela 
como a sobrevivente pode alcançá-la.

2. Uma “referência fria”: Quando um 
encaminhamento “quente” não for 
possível e/ou a sobrevivente não o desejar, 
forneça a ela o diretório de diferentes 
serviços com informações de contato; ela 
pode entrar em contato com qualquer um 
desses provedores de serviço na chegada, 
se assim desejar. devem ser prestadoras/
es de serviços que possam fornecer 
cuidados adequados à idade e proteção 
para meninas adolescentes em contextos 
migratórios; você pode decidir fornecer 
uma nota com informações/antecedentes 
por escrito da sobrevivente, com seu 
consentimento.

Como posso gerenciar as 
informações de sobreviventes de 
VBG em contextos migratórios?

Para sobreviventes em contextos migratórios, 
as informações sobre seu caso podem precisar 
ser compartilhadas entre autoridades nacionais 
e agências ao longo das rotas de viagem e além 
das fronteiras. As autoridades nacionais, como 
as principais agências obrigatórias de gestão de 
casos e coordenação, têm a responsabilidade 
primária pela gestão segura e confidencial dos 
dados das sobreviventes. o compartilhamento de 
informações deve ser baseado no consentimento 
completo e informado da sobrevivente (e/ou 
sua/seu responsável, dependendo da idade 
e da capacidade), deve acontecer apenas no 
contexto de um encaminhamento para um serviço 
específico e deve ser orientado por informações 
detalhadas – protocolo de compartilhamento, com 
medidas de segurança em vigor para proteger 
os dados das sobreviventes. Este protocolo deve 
abranger formulários de referência com dados 
confidenciais de clientes, com acordos sobre 
quais informações podem ser incluídas, como as 
informações serão compartilhadas – verbalmente, 
eletronicamente ou por meio de um sistema 
de papel – e procedimentos para garantir que a 
confidencialidade da sobrevivente seja protegida 
em todos os momentos.66

Como os sistemas de referência 
oferecem suporte às sobreviventes 
em contextos migratórios?

o sucesso em fornecer serviços para quem está 
em contextos migratórios dependerá muito das 
informações, dos recursos e das referências que 
você pode oferecer para que as pessoas tenham 
acesso em seu próximo destino ou no destino 
final. isso requer coordenação contínua em 
nível local, nacional e transnacional – incluindo 
autoridades nacionais e organizações da 
sociedade civil – para atualizar continuamente 
o mapeamento de serviços e os protocolos que 
determinam como as sobreviventes podem ser 
encaminhadas às prestadoras de serviços. isso 
pode ser feito por meio do desenvolvimento de 
um sistema de referência.

Um sistema de referência é um mecanismo 
flexível que conecta com segurança as 
sobreviventes a sistemas de atendimento 
competentes e de apoio, como atendimento 
médico, de saúde mental e de serviços 
psicossociais, assistência policial e apoio 
jurídico. Ao apoiar uma adolescente a navegar 
por um sistema de referência, preste atenção 
em quanto tempo ela provavelmente passará 
no local e o período de suporte comum para 
cada serviço diferente. Para meninas em 
contextos migratórios, um sistema de referência 
intersetorial e interterritorial com protocolos 
de acompanhamento as apoiará melhor em 
sua jornada e as ajudará a acessar os serviços, 
independentemente de onde estejam ao longo da 
rota de migração.

se ainda não houver um, você pode facilmente 
desenvolver um protocolo de referência simples 
para descrever o mecanismo no(s) local(is) 
relevante(s) – local, regional ou internacional 
– com as provedoras de serviços que você 
identificou em seu mapeamento de serviços. Um 
sistema de referência de VBG funcional que seja 
acessível e seguro para sobreviventes inclui os 
seguintes elementos:63

•	 Pelo menos um prestador de serviços de 
saúde, de apoio psicossocial, de gestão de 
casos, de segurança e proteção e, conforme 
apropriado e viável, de assistência jurídica e 
outros tipos de apoio em uma determinada 
área geográfica.

•	 caminhos de referência que identificam 
todos os serviços disponíveis, os quais são 
atualizados regularmente e em um formato 
que pode ser facilmente compreendido (por 
exemplo, por meio de imagens/diagramas).

•	 Acordo seguro e ético de coleta e 
compartilhamento de dados sobre VBG, 
incluindo entrada padronizada e formulários 
de referência.

•	 Princípios orientadores da VBG que descrevem 
como os serviços devem ser prestados, 
incluindo disposições para respeitar os 
melhores interesses da menina para todas as 
sobreviventes menores de 18 anos.

•	 diretrizes claras para a transferência de 
responsabilidades de gestão de casos entre 
agências em diferentes países.

•	 orientação sobre como as/os prestadoras/es 
de serviços podem encaminhar sobreviventes 
para serviços adicionais e como fazê-lo com 
segurança, confidencialidade e ética.

•	 Um mecanismo de acompanhamento de 
encaminhamentos. Por exemplo, um recibo de 
devolução ou uma lista de verificação devem 
ser usados por provedores de serviços de 
referência para indicar o status dos serviços 
recebidos pela sobrevivente de VBG.

•	 Procedimentos operacionais acordados 
para uma abordagem coordenada à gestão 
de casos, incluindo compartilhamento de 
informações confidenciais e participação em 
reuniões regulares de gestão de casos, para 
garantir que as sobreviventes tenham acesso a 
serviços multissetoriais.64 isso inclui concordar 
com um protocolo de compartilhamento 
de informações que detalha os elementos 
de como as informações serão protegidas 
enquanto são compartilhadas – por exemplo, 
bancos de dados com sistemas de codificação.

63  Inter-Agency Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies Programming p. 56, <www.unfpa.org/
sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_standards_report_ENGLisH-Nov.FiNAL_.pdf>; e Interagency Gender-Based 
Violence Case Management Guidelines, p. 190. 
64  Veja The Inter-Agency Minimum Standards or Gender-Based Violence in Emergencies Programming, standard 6: 
GBV case Management para mais informações.

65  Adaptado de Gender Based Violence Aor, ‘cross-Border care, safety and risk Mitigation for child and Adolescent 
survivors on the Move: Practical Guidance for Frontline services and Workers’. <www.sddirect.org.uk/media/1956/
practical-guidance-for-cross-border-continuity-of-care-and-safety-for-child-survivors.pdf>
66 Para obter mais informações sobre o modelo de protocolo de compartilhamento de informações e práticas 
recomendadas, visite  <www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/isP-Package-August-2014.pdf>. Além disso, veja 
o GBV Case Management Guidelines, p. 32 – 34, para informações detalhadas sobre a documentação do caso e o 
armazenamento de arquivos em papel e eletrônicos.

Ferramenta-chave: Protocolos de 
Referência

Você pode usar o Protocolo de referência 
de Amostra como um guia para desenvolver 
seu protocolo de referência local (GBV Case 
Management Guidelines, p.190).

www.sddirect.org.uk/media/1956/practical-guidance-for-cross-border-continuity-of-care-and-safety-for-child-survivors.pdf
www.sddirect.org.uk/media/1956/practical-guidance-for-cross-border-continuity-of-care-and-safety-for-child-survivors.pdf
www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/ISP-Package-August-2014.pdf
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O que é uma abordagem 
interseccional para o 
gerenciamento de casos?

Uma abordagem interseccional para o 
gerenciamento de casos é uma abordagem 
que reconhece cada aspecto da identidade 
da sobrevivente, as condições em sua vida 
que levam a suas diferentes capacidades e 
as vulnerabilidades que moldam a maneira 
como ela vivencia os riscos. isso significa levar 
em consideração, por exemplo, a idade, a 
raça, a orientação sexual, o idioma e o status 
de imigração da sobrevivente; como esses 
aspectos da identidade da sobrevivente se 
cruzam; e a partir daí, desenvolver um plano de 
gerenciamento de caso. A seguir estão algumas 
considerações para diferentes identidades.

Para todas as sobreviventes:  

•	 Lembre-se de que a abordagem centrada na 
sobrevivente tem primazia acima de tudo – 
as sobreviventes devem exercer seu arbítrio 
e fazer escolhas informadas sobre quais 
passos tomar no processo de gerenciamento 
de caso (apesar dos requisitos de relatório 
obrigatório).

•	 Avalie suas próprias atitudes e seus 
preconceitos. Não os deixe atrapalhar o 
respeito aos princípios orientadores em 
matéria de VBG.

•	 Lembre-se de que aquelas em grupos de 
risco podem estar mais isoladas e ter redes 
de apoio e planos de enfrentamento mais 
limitados.

•	 considere como você pode fazer parceria com 
associações comunitárias e organizações que 
trabalham em outros assuntos com grupos 
específicos de pessoas, como associações 
indígenas, organizações LGBtQi+ e grupos de 
apoio a deficientes.

•	 desenvolva e distribua materiais iEc 
personalizados para cada grupo.

Trabalhando com sobreviventes LGBTQI+:

•	 Nunca presuma o gênero ou a orientação 
sexual de uma sobrevivente.

•	 Use a linguagem com cuidado (especialmente 
os pronomes) para construir confiança e 
respeito. Pergunte à sobrevivente o que ela 
prefere e siga seu exemplo.

•	 Limite as perguntas ao que é necessário, e não 
ao que você está interessada em saber.

•	 Não ‘exponha’ a orientação sexual de uma 
sobrevivente para os outros.

•	 Lembre-se de que a homofobia e a transfobia 
podem aumentar as barreiras de acesso aos 
serviços.

•	 considere que pode haver um risco alto de 
suicídio.

Ao trabalhar com pessoas com deficiência 
sobreviventes de VBG, lembre-se de que: 

•	 Elas podem ter uma longa história de não ter 
controle sobre suas vidas.

•	 Elas podem estar isoladas ou ter perdido 
sistemas de apoio familiar e comunitário.

•	 Elas podem ter sido (ou estão sendo) 
abusadas/os por cuidadoras.

•	 Elas enfrentam altos níveis de estigma e 
discriminação.

•	 As informações podem não ser 
compartilhadas de maneira adequada para 
elas.

•	 Pode ser difícil equilibrar o sigilo com a 
dependência de cuidadoras (como acontece 
com adolescentes mais jovens).

•	 cada ponto de entrada de gerenciamento de 
caso deve estar acessível; as barreiras físicas 
ao acesso podem incluir a falta de opções 
de transporte e de acomodação adequadas. 
isso pode significar fornecer serviços 
adicionais, como transporte para pessoas com 
deficiência.

•	 deve colocar a sobrevivente no centro de cada 
conversa e falar diretamente com ela.

•	 deve considerar e respeitar as diferentes 
maneiras pelas quais a sobrevivente deseja se 
comunicar.

•	 Não se deve presumir que a sobrevivente 
tem ou não a capacidade de fornecer 
consentimento informado; avalie os melhores 
interesses da sobrevivente conforme 

necessário.

Adaptado principalmente de GBV CM Guidelines. 
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Caixa 11: Adaptando considerações sobre serviços para Sofia, 
Caribai e Mariana

Sofia, 12 anos

•	 sofia já havia sofrido violência verbal e física por parte de cuidadoras e, por isso, 
não confia nas pessoas que ocupam cargos de autoridade, incluindo prestadoras/
es de serviços.

•	 certifique-se de que os serviços são acessíveis e acolhedores, com equipe de 
apoio treinada.

•	 A irmã de sofia é sua cuidadora de fato e deve estar envolvida na tomada de 
decisões sobre cuidados e apoio. Explique a sofia que isso limita sua própria 
confidencialidade e a tomada de decisões. Assegure o consentimento informado 
com sofia, mesmo que o consentimento deva ser obtido de sua irmã.

•	 Explique todos os requisitos de relatórios obrigatórios.
•	 conecte-se com os mecanismos locais e regionais de VBG e/ou a coordenação 

de Proteção a Meninas e tente se conectar com as prestadoras de serviços do 
outro lado da fronteira para garantir o acompanhamento e cuidados contínuos. 
Estabeleça ou siga procedimentos operacionais padrão, incluindo protocolos de 
compartilhamento de informações, para dar suporte a isso.

Caribai, 14 anos

•	 Forneça todas as informações sobre os serviços no maior número possível de 
idiomas relevantes e em tantos locais quanto possível, levando em consideração 
onde as meninas indígenas e outras meninas em situação de risco se reúnem ou 
para onde viajam.

•	 contrate e treine intérpretes no maior número de idiomas possível e/ou tenha 
material explicativo disponível (em áudio, vídeo ou formato escrito) nesses 
idiomas para explicar os principais elementos dos serviços que você oferece.

•	 treine e apoie a equipe de maneira consistente em atitudes e comportamentos 
de apoio e não julgamento, incluindo rejeitar a xenofobia.

•	 considere encaminhar caribai para serviços que possam apoiar a regularização 
do status de imigração.

Mariana, 17 anos

•	 descubra quanto tempo Mariana espera ficar e para onde ela espera viajar em 
seguida.

•	 siga um modelo de gestão de casos de crise para garantir serviços essenciais em 
um curto espaço de tempo.

•	 considere a desconfiança de Mariana nas prestadoras de serviços e torne o seu 
um ambiente seguro para ela buscar os serviços, garantindo que a equipe seja 
treinada e apoiada.

•	 Use os serviços pré-natais como ponto de entrada para serviços relacionados à 
VBG.

•	 Encontre informações sobre os serviços relevantes ao longo da rota de migração 
de Mariana e dê a ela informações detalhadas sobre eles.

•	 incentive Mariana a buscar apoio e cuidados ao longo do percurso, explicando os 
motivos. incentive-a a manter contato com você e a discutir as melhores maneiras 
de fazer isso.

•	 Não julgue a sexualidade ou as escolhas de Mariana.

Quais tipos de perfis e de 
habilidades são necessários para a 
equipe?

o gerenciamento de casos com adolescentes 
sobreviventes é um processo delicado que exige 
uma abordagem especializada. os responsáveis 
pelo caso devem estar em posição de educar e 
apoiar as meninas – e suas famílias – durante todo 
o processo e adaptar as etapas de gerenciamento 
de casos para meninas sobreviventes. isto exige:

•	 Manter os princípios orientadores para 
trabalhar com meninas sobreviventes (consulte 
a Seção 4). 

•	 compreender os desafios e as barreiras 
da migração para o acesso a serviços e 
desenvolver estratégias inovadoras para 
superá-los.

•	 seguir os procedimentos de consentimento/
assentimento informado, de acordo com as leis 
locais e a idade e o estágio de desenvolvimento 
da menina.

•	 compreender e aplicar protocolos de 
confidencialidade, como em circunstâncias em 
que uma menina está em perigo.

•	 Avaliar as necessidades imediatas de saúde, 
segurança, psicossociais e jurídicas de uma 
menina sobrevivente e mobilizar serviços de 
intervenção precoce que garantam a saúde e a 
segurança da menina.

•	 realizar avaliações contínuas de segurança 
infantil no contexto familiar e social após a 
revelação do abuso. tomar medidas decisivas 
e apropriadas quando uma menina precisar de 
proteção.

•	 identificar pontos fortes e necessidades para 
envolver a menina e a família em um processo 
de cuidado e tratamento baseado em pontos 
fortes.

•	 Envolver todas as cuidadoras não ofensivas em 
todo o gerenciamento de casos.

•	 conhecer prestadoras de serviços 
amigas das adolescentes na área e iniciar 
encaminhamentos.

•	 Funcionar de forma independente e colaborar 
com outras prestadoras de serviços.

As responsáveis pelo caso devem ser 
cuidadosamente selecionadas e apoiadas para 
incorporar as qualidades, os conhecimentos e as 
habilidades para realizar o processo de 

gerenciamento de caso. isso requer uma 
equipe diversificada, com pessoas que possam 
compreender e implementar uma abordagem 
interseccional para a gestão de casos, que tenham 
ou possam aprender competências de gestão 
de casos, tenham atitudes comprovadas não 
discriminatórias e amigas das adolescentes para 
trabalhar com pessoas refugiadas, migrantes 
e outras populações vulneráveis, e possam 
praticar os princípios para se comunicar com as 
adolescentes sobreviventes. 

E se houver poucos serviços?  

se o mapeamento dos serviços revelar que em 
áreas de trânsito e remotas não há, ou há poucos, 
serviços para sobreviventes de VBG, ou que 
eles não são capazes de apoiar adequadamente 
adolescentes sobreviventes de VBG do sexo 
feminino, considere o seguinte:

•	 como parte de seu mapeamento de serviços, 
lembre-se de que os serviços podem assumir 
diferentes formas em diferentes lugares. 
identifique organizações ou sistemas de apoio 
não tradicionais que trabalhem com meninas 
adolescentes. descubra se, pelo menos, os 
cuidados básicos de saúde estão disponíveis.

•	 Não conduza ativamente a divulgação de 
serviços para evitar a criação de expectativas 
que você não pode cumprir.

•	 se uma sobrevivente revelar violência, siga 
as abordagens descritas na seção 4 sobre 
interações de apoio centradas na sobrevivente. 
ouça, seja honesta com ela, reconheça sua 
coragem de compartilhar sua experiência com 
você, expresse que lamenta não poder ser mais 
útil e dê à sobrevivente o máximo de dignidade 
possível no decorrer de sua conversa.

•	 Lembre-se de que os serviços de 
gerenciamento de casos ainda são úteis e 
importantes, mesmo sem outras agências de 
referência. com o treinamento e o suporte 
corretos, os responsáveis pelo caso podem 
resolver muitas das preocupações que uma 
sobrevivente pode ter. o componente de 
gerenciamento de caso que apoia o bem-estar 
psicossocial de uma sobrevivente também é 
um elemento importante em si mesmo.67

Ferramenta-chave: Perfil e desenvolvimento da equipe

Você pode encontrar orientação sobre as qualidades, os conhecimentos e as habilidades, 
bem como ferramentas para avaliar, monitorar e desenvolver a capacidade da equipe nessas 
áreas nas GBV Case Management Guidelines, p. 29 e 155. 67  Interagency Guidelines for Child Protection and Case Management, p. 14.
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Entender •	 Meninas adolescentes em contextos migratórios enfrentam muitas barreiras diferentes 
para acessar os serviços de violência baseada em gênero.

•	 Muitos serviços não são adaptados às necessidades das adolescentes, deixando-as sem 
apoio de qualidade.

•	 Muitas barreiras de acesso aos serviços são comuns a todo o ciclo de migração (meninas 
em trânsito, em migração pendular ou em destinos temporários ou permanentes). As 
características definidoras de como adaptar os serviços são o tempo que elas passam em 
sua localização e suas viagens posteriores.

identificar •	 descubra quais serviços estão disponíveis em sua área e como eles apoiam os diferentes 
perfis de meninas adolescentes migrantes e refugiadas.

•	 trabalhe com as meninas para entender as barreiras específicas que elas enfrentam em 
seu contexto e como elas podem acessar os serviços da melhor maneira.

•	 Ao trabalhar com sobreviventes individuais, descubra, com o melhor de sua capacidade, 
quanto tempo elas esperam ficar em seu local e o que esperam em seus próximos locais. 

•	 Avalie os riscos envolvidos em discussões diretas de grupos de foco com meninas 
adolescentes.

•	 descubra quais serviços estão disponíveis ao longo da rota de migração, incluindo além 
das fronteiras. 

Apoiar •	 trabalhe para reduzir as barreiras relacionadas ao deslocamento, a atitudes, à falta 
de documentação, ao custo dos serviços, à acessibilidade dos serviços, ao acesso à 
informação e a surtos de doenças infecciosas, conforme for relevante.

•	 Estabeleça, promova ou siga mecanismos de encaminhamento e procedimentos 
operacionais padrão que apoiem as adolescentes sobreviventes a terem acesso a serviços 
em diferentes locais e além das fronteiras.

•	 Garanta a segurança e a confidencialidade dos serviços seguindo protocolos de 
compartilhamento de informações e usando códigos de sobrevivência.

•	 certifique-se de que todos os funcionários tenham o treinamento, as atitudes e as 
habilidades corretas para apoiar as adolescentes sobreviventes.

Adaptar •	 Adapte os serviços para garantir que as meninas que passam tempo limitado em sua 
localidade tenham acesso aos serviços.

•	 Use uma abordagem de gerenciamento de casos de crise quando necessário, certificando-
se de que ações mínimas (abordando as necessidades imediatas de saúde e de segurança, 
por exemplo) aconteçam em sua primeira reunião, para o caso de a sobrevivente não 
voltar.

•	 considere e atenda às necessidades das sobreviventes de diferentes perfis e habilidades. 

Quais são as mensagens e ações para guardar desta seção?

Ferramenta-chave: Guia de Bolso VBG 

se você não for uma prestadora de serviços de VBG 
treinada, consulte o “Guia de Bolso VBG: como apoiar 
sobreviventes de violência de gênero” quando um ator de 
VBG não está disponível em sua área para orientação passo 
a passo. Este guia de bolso é um recurso que acompanha 
as Diretrizes de VBG do IASC. é baseado em uma estrutura 
de primeiros socorros psicológicos de Prepare, Look, Listen 
and Link.

Onde posso 
aprender mais?

•	 UNicEF, 'Minimum Gender-Based Violence in Emergencies response Package'

•	 international rescue committee, 'Guidelines for Mobile and remote GBV service                     
delivery: crisis case Management steps and tasks', 2018. p. 47. <https://reliefweb.int/sites/      
reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-remote-service-delivery-Guidelines_-final.pdf>

•	 regional interagency coordination Platform for refugees and Migrants from Venezuela, 'service 
Mapping tool', 2020. <https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75785>

•	 UNFPA, The Inter-Agency Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies 
Programming, 2019. <www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_standards_report_
ENGLisH-Nov.FiNAL_.pdf>

•	 Interagency Gender-Based Violence Case Management Guidelines: Providing Care and Case 
Management Services to Gender-Based Violence Survivors in Humanitarian Settings: Caseworker 
Skills, 2017, p. 31. <www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-
gender-base-violence-case-management-guidelines>

•	 WHo, 'responding to children And Adolescents Who Have Been sexually Abused: WHo clinical 
Guidelines', 2017. <www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en>

•	 UNHcr, 'Guidelines on Assessing and determining the Best interests of the child', 2018. <www.
refworld.org/docid/5c18d7254.html>

•	 GBV Aor, 'How to support survivors of Gender-Based Violence When a GBV Actor is Not Available in 
Your Area: A step-by-step Pocket Guide for Humanitarian Practitioners', 2018. <https://gbvguidelines.
org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf>

•	 GBV Aor, 'cross-Border care, safety and risk Mitigation for child and Adolescent survivors on the 
Move: Practical Guidance for Frontline services and Workers', 2020. <https://gbvaor.net/sites/default/
files/2020-05/Practical%20Guidance%20for%20cross%20Border%20continuity%20of%20care%20
and%20safety%20for%20child%20survivors.pdf>

•	 UNicEF, 'Gender-Based Violence in Emergencies: operational Guide', 2019. <www.unicef.org/sites/
default/files/2020-05/Gender-Based-Violence-in-Emergencies-operational-Guide-May-2019.pdf>

•	 regional interagency coordination Platform for refugees and Migrants from Venezuela, 'support 
spaces: Venezuela situation toolkit', 2019. <https://data2.unhcr.org/es/documents/details/72707>

•	 UNicEF, 'the regional safe spaces Network 
in the Americas Lessons Learned and toolkit', 
2019. <https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-
americas/documentos/rssN_toolkit_Updated_
october_2019/rssN_toolkit-online_version.pdf>
•	 Service Mapping Collection Tool, p.19
•	 Appendix B: Cross-Border Interagency Referral 

and Transfer Agreement
•	 Appendix D: Template for the Cross-Border 

Referral and Transfer of Protection Cases

•	 regional interagency coordination Platform for refugees           
and Migrants from Venezuela, 'service Mapping tool User Guide', 
2020. <https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75783>

•	 irc and UNicEF, Caring for Child Survivors of Sexual 
Abuse: Guidelines for Health and Psychosocial Service 
Providers in Humanitarian Settings, 2012. <www.unicef.
org/media/73591/file/irc-css-Guide-2012.pdf>

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75785
www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/interagency-gender-base-violence-case-management-guidelines
www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en
www.refworld.org/docid/5c18d7254.html
www.refworld.org/docid/5c18d7254.html
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-05/Practical%20Guidance%20for%20Cross%20Border%20Continuity%20of%20Care%20and%20Safety%20for%20Child%20Survivors.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-05/Practical%20Guidance%20for%20Cross%20Border%20Continuity%20of%20Care%20and%20Safety%20for%20Child%20Survivors.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-05/Practical%20Guidance%20for%20Cross%20Border%20Continuity%20of%20Care%20and%20Safety%20for%20Child%20Survivors.pdf
www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/Gender-Based-Violence-in-Emergencies-Operational-Guide-May-2019.pdf
www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/Gender-Based-Violence-in-Emergencies-Operational-Guide-May-2019.pdf
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/72707
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/RSSN_Toolkit_Updated_October_2019/RSSN_toolkit-online_version.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/RSSN_Toolkit_Updated_October_2019/RSSN_toolkit-online_version.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/RSSN_Toolkit_Updated_October_2019/RSSN_toolkit-online_version.pdf
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75783
www.unicef.org/media/73591/file/IRC-CSS-Guide-2012.pdf
www.unicef.org/media/73591/file/IRC-CSS-Guide-2012.pdf
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Seção 7: Espaços seguros 

O que há nesta seção? 

Esta seção enfoca como os 
espaços seguros podem atender às 
necessidades das adolescentes em 
contextos migratórios. Exploramos 
os diferentes tipos de espaços 
seguros e as principais ferramentas 
e listas de verificação para garantir 
uma abordagem intersetorial para 
fornecer proteção e assistência em 
tais espaços. 

Esta seção inclui:

•	 O que é um espaço seguro?
•	 Quais princípios devem guiar 

espaços seguros para meninas 
adolescentes?

•	 O que devo considerar ao criar 
um espaço seguro?

•	 Quais são as mensagens     
e ações para guardar   

desta seção?
•	 Onde posso 

aprender     
mais?

O que é um espaço seguro?

Um espaço seguro é um lugar onde grupos ou 
indivíduos podem ter acesso a proteção e apoio 
em um ambiente seguro e estimulante, que 
leva em consideração sua idade, seu gênero e 
sua diversidade. Espaços seguros seguem uma 
abordagem centrada na sobrevivente e, para 
meninas adolescentes menores de 18 anos, 
devem respeitar o melhor interesse das meninas.

Um espaço seguro ajuda as adolescentes a:
 
•	 socializar e reconstruir suas redes sociais;
•	 receber apoio social;
•	 construir habilidades relevantes;
•	 obter informações sobre os serviços de 

resposta à VBG (psicossocial, legal, médica) 
sem tornar isso óbvio para os outros, e ser 
encaminhada para serviços especializados 
conforme necessário; e

•	 receber informações sobre questões 
relacionadas a seus direitos, à saúde e a 
serviços por meio de ações de divulgação e 
de conscientização.

Espaços seguros podem assumir várias formas. 
Podem ser instalados em um local fixo ou móvel. 
Podem ser edifícios ou estruturas, como um 
centro comunitário, uma igreja, uma casa ou uma 
barraca. Podem ser uma estrutura montada por 
uma organização humanitária, ou um prédio ou 
quarto emprestado ou alugado da comunidade 
ou de um indivíduo. Podem funcionar como 
espaços seguros todos os dias ou apenas em 
determinados momentos, quando a equipe 
do espaço seguro visita para prestar serviços. 
Podem ser integrados a outra estrutura, em que 
outros serviços são fornecidos.

Espaços seguros também podem incluir 
informações e pontos de orientação ao longo 
de uma rota de migração que funcionam como 
ou contêm espaços seguros. Um exemplo 
importante disso na América Latina e no caribe 
são os Espaços de Apoio, que funcionam como 
um balcão único para pessoas refugiadas e 
migrantes; um pacote de serviços padronizados 
é fornecido nesses espaços de suporte em locais-
chave, nas comunidades e ao longo da rota. os 
Espaços de Apoio funcionam como hubs para

fornecer informações e orientações sobre 
serviços e programas vitais, bem como 
aconselhamento individual, primeiros socorros 
psicológicos, áreas de lazer seguras, acesso a 
serviços básicos gratuitos e a encaminhamentos 
seguros para organizações especializadas 
quando necessário.

Os espaços seguros podem ter nomes diferentes, 
incluindo centros para mulheres e/ou meninas, 
centros comunitários para mulheres e/ou 
meninas e centros de escuta e aconselhamento, 
para citar alguns. 

Na América Latina e no Caribe, alguns nomes 
de uso corrente são espaços seguros, entornos 
seguros e espaço de atenção integral das 
adolescentes.

Ferramenta-chave: Espaços 
seguros para mulheres e meninas 
- Um kit de ferramentas para o 
empoderamento de mulheres 
e meninas em ambientes 
humanitários (Kit de ferramentas 
SSWG, sigla em inglês)

Este kit de ferramentas é um roteiro para 
espaços seguros, adaptados ao contexto 
e informados pela comunidade, para 
mulheres e meninas, que as capacitem. Ele 
cobre os principais conceitos, avaliação, 
inicialização, pessoal, capacitação, 
implementação e transferência/
encerramento. também oferece aos 
funcionários de espaços seguros para 
mulheres e meninas, de todos os níveis 
de responsabilidades e envolvimento, 
uma escolha de 38 ferramentas e bancos 
de dados com instruções passo a passo 
e orientação em todas as fases do ciclo 
do programa. também é aplicável a 
modelos estáticos e móveis de espaços 
seguros (consulte a Seção 8 para obter 
mais informações sobre espaços seguros 
móveis). 
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Quais princípios devem orientar 
espaços seguros para meninas 
adolescentes?68

1. Empoderamento: Um espaço seguro 
incentiva o empoderamento das meninas 
adolescentes em toda a sua diversidade. 
As identidades que se cruzam de cada 
adolescente devem ser levadas em conta em 
todos os programas e operações no espaço 
seguro. As meninas adolescentes devem ser 
incluídas em todo o planejamento, assim 
como na implementação, no monitoramento 
e na avaliação das atividades, a fim de 
envolvê-las como agentes ativos de 
mudança.

2. Solidariedade: Um espaço seguro deve ser 
um local onde as adolescentes, em toda a 
sua diversidade, se reúnam para apoiar e 
inspirar umas às outras. isso é especialmente 
importante em contextos onde a confiança 
e as conexões sociais foram rompidas por 
deslocamento, opressão, discriminação 
e conflito, deixando as meninas isoladas. 
relacionamentos de apoio constroem 
confiança, fortalecem os ativos sociais,69 e 
encorajam mecanismos de enfrentamento 
positivos.

3. Responsabilidade: Garantir a 
responsabilidade para com as adolescentes 
inclui certificar-se de que:

•	 A estrutura, os serviços e as atividades 
garantem a segurança e o sigilo das 
adolescentes.

•	 Meninas adolescentes podem 
compartilhar experiências e preocupações 
confidencialmente com funcionárias, 
voluntárias e prestadoras de serviços, 
e saber que serão apoiadas com 
compaixão. 

•	 As meninas adolescentes podem informar 
as principais decisões sobre o espaço 
seguro, incluindo localização, horário de 
funcionamento, serviços e atividades.

•	 o feedback das meninas adolescentes 
sobre o espaço seguro é levado em 

consideração na tomada de decisões. 
Quando o feedback não pode ser levado 
em consideração, isso deve ser explicado 
às meninas.

•	 Políticas e práticas de proteção (incluindo 
PsEA) estão em vigor. se as meninas 
sinalizam preocupações, elas devem ser 
levadas a sério. As políticas e as práticas 
devem ser regularmente reexaminadas e 
redesenhadas, se necessário.

4. Inclusão: Espaços seguros celebram a 
diversidade e garantem que todos possam 
participar. os espaços seguros devem ter 
funcionárias e voluntárias diversificadas, 
com atitudes e comportamentos inclusivos 
e de apoio. Funcionárias e voluntárias 
devem evitar criar uma divisão entre “nós 
e eles” (“outro”), certificando-se de que as 
adolescentes:

•	 informem sobre decisões a respeito de 
espaços seguros em pé de igualdade, 
por meio de seus canais preferidos   
para feedback e comunicação.

•	 são apoiadas para participar  
ativamente e se beneficiar da gama     
de serviços e atividades no espaço 
seguro, por meio de estratégias que 
atendam às suas necessidades e 
prioridades particulares.

•	 são igualmente valorizadas como 
indivíduos por suas contribuições          
e apoio mútuo.

5. Colaboração: os espaços 
seguros funcionam para expandir 
a capacidade das meninas 
adolescentes de influenciar 
indivíduos e instituições que 
afetam suas vidas. Espaços seguros 
devem trabalhar com outros para 
reconhecer e promover meninas 
adolescentes como agentes 
poderosos de mudança.

68  Adaptado de irc e iMc, ‘Women and Girls safe spaces: A toolkit for Advancing Women and Girls’ Empowerment in 
Humanitarian settings’, 2020, pp. 32 — 34. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/irc-WGss-toolkit-Eng.
pdf>
69  defense center of Excellence for Psychological Health and traumatic Brain injuries, ‘Best Practices identified for 
Peer support Programs’, 2011. <www.mhanational.org/sites/default/files/Best_Practices_identified_for_Peer_support_
Programs_Jan_2011.pdf>

Caixa 12: Considerações sobre espaços seguros 
para Sofia, Caribai e Mariana

Sofia, 12 anos

•	 considere variar as faixas etárias para as atividades em diferentes espaços 
seguros, para que sofia não se sinta desconfortável perto de adolescentes 
mais velhas.

•	 certifique-se de que a equipe seja treinada em comunicação e 
comportamento de apoio com meninas portadoras de deficiência.

•	 comunique de forma simples e direta informações sobre os serviços 
disponibilizados e como aceder a eles.

•	 conecte sofia com uma provedora de serviços ou defensoras de pessoas 
com deficiência na área (em ambos os lados da fronteira, se possível).

Caribai, 14 anos

•	 considere atividades em espaços seguros ou horários especialmente para 
meninas adolescentes que são casadas, para encorajá-las a construir redes 
de pares de apoio.

•	 considere atividades em espaços seguros ou horários especialmente para 
meninas de grupos indígenas específicos (ou de vários juntos), se possível.

•	 disponibilize funcionários que falem a língua de caribai, se possível. se 
não for possível, tenha materiais escritos ou audiovisuais disponíveis 
nesse idioma para explicar os serviços prestados no espaço seguro e como 
acessá-los. disponibilize materiais com recursos visuais e mensagens 
simples.

•	 considere oferecer aulas básicas de idioma.

Mariana, 17 anos

•	 considere atividades em espaços seguros ou horários especialmente para 
mães adolescentes ou grávidas, para reduzir a discriminação por parte de 
outras pessoas e encorajar o apoio dos pares.

•	 compartilhe informações sobre atividades em espaços seguros em 
locais de trânsito intenso, onde Mariana provavelmente as verá. Afirme 
explicitamente que as meninas podem ir ao espaço seguro individualmente.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IRC-WGSS-Toolkit-Eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IRC-WGSS-Toolkit-Eng.pdf
www.mhanational.org/sites/default/files/Best_Practices_Identified_for_Peer_Support_Programs_Jan_2011.pdf
www.mhanational.org/sites/default/files/Best_Practices_Identified_for_Peer_Support_Programs_Jan_2011.pdf


73 74

O que devo considerar ao 
configurar um espaço seguro?  

o estabelecimento de espaços seguros requer 
um processo de planejamento deliberado 
e o desenvolvimento e a implementação 
de estratégias. Há muitas coisas a serem 
consideradas, incluindo uma avaliação para 
determinar se e qual tipo de espaço seguro 
apropriado ao contexto deve e pode ser 
estabelecido na comunidade em que você 
trabalha; estabelecer o espaço seguro, que 
envolve a localização, o arranjo físico do 
espaço, o alcance e a adesão da comunidade, 
procedimentos operacionais padrão e o projeto 
de atividades, serviços e mecanismos de 
feedback; como ocupar o espaço seguro; como 
monitorar e avaliar a programação do espaço e 
a relação com as adolescentes e a comunidade, 
entre muitas outras coisas.

Aqui estão as principais etapas a serem 
consideradas e as ferramentas relevantes que 
podem servir de apoio:

•	 Avaliação inicial – Mapeie locais seguros e 
arriscados junto com as meninas. identifique 
potenciais espaços seguros, rotas de acesso, 
a presença de agentes de segurança ou 
armados e o efeito em suas percepções de 
segurança, bem como outras barreiras que 
eventualmente existam para acessar um 
espaço seguro. selecione possíveis espaços 
seguros com elas nessa base e negocie/
mobilize recursos para construir ou acessar.70, 
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•	 Equipe – certifique-se de que toda a equipe 
(incluindo voluntárias) seja cuidadosamente 
selecionada e treinada e tenha as atitudes 
e habilidades de comunicação corretas 
para trabalhar com meninas adolescentes. 
Estabeleça um programa de treinamento 

sólido para as funcionárias, com suporte 
e mentoria contínuos. revise e faça com 
que a equipe assine códigos de conduta 
relacionados à proteção das meninas e à 
prevenção da exploração e do abuso sexual.72

•	 Sensibilização – conduza a sensibilização 
com a comunidade para obter seu apoio para 
os espaços e garantir que os membros da 
comunidade informem e permitam que as 
adolescentes frequentem os espaços seguros. 
isso inclui reunir-se com líderes comunitárias/
os para explicar os propósitos dos espaços 
seguros e obter seu apoio para sensibilizar 
os pais das meninas e as próprias meninas, 
se apropriado. Ao fazer sensibilização direta 
com meninas, as atividades devem ser 
diferenciadas por faixa etária (10 a 14 e 15 a 
19). Podem ser feitas discussões em grupo 
para introduzir o conceito de espaços seguros, 
bem como divulgação porta a porta.73

•	 Para meninas em contextos migratórios – 
sua capacidade de divulgação para meninas 
em contextos migratórios será limitada, mas 
não é impossível fornecer algum apoio para 
meninas em trânsito. Um dos principais 
locais onde as adolescentes podem ser 
alcançadas são os Espaços de Apoio, que 
já são identificados como locais seguros, 
onde informações e serviços gratuitos são 
oferecidos ao longo da rota de migração. Além 
disso, considere fazer contato com pontos de 
trânsito conhecidos, como estações de ônibus, 
abrigos para migrantes, cozinhas comunitárias 
e pontos de informações sobre migrantes. Use 

70  Guidelines for Mobile and Remote Gender-Based Violence (GBV) Service Delivery, p. 33.
71  Veja UNFPA, Women and Girls Safe Spaces: A Guidance Note Based on Lessons Learned From the Syrian Crisis, Annex 
ii, p. 24, para obter uma lista de perguntas a fazer para compreender os riscos, os sistemas de suporte existentes e o que 
é necessário para estabelecer um espaço seguro. Em Women and Girls safe spaces toolkit, você também pode encontrar 
um guia de entrevista com informante-chave, p. 50; um questionário de mapeamento de serviço, p. 65; uma ferramenta 
de modelo de análise das partes interessadas, p. 76; um guia de discussão de grupo focal, p. 77; e um guia de discussão 
de grupos focais de comunidades, p. 97, entre outras ferramentas. <www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/
woman%20space%20E.pdf>
72  Veja UNFPA, Women and Girls Safe Spaces: A Guidance Note Based on Lessons Learned From the Syrian Crisis, 
Anexo V, p 28-29, para uma amostra de configuração e funções da equipe. No Women and Girls safe spaces toolkit, você 
também pode encontrar ferramentas para equipe, p. 208 – 227. Elas cobrem posições-chave, recrutamento, funções e 
responsabilidades, e cuidados com a equipe.
73  Veja UNFPA e UNicEF, Adolescent Girls Toolkit Iraq, Tool D, Explaining Your Services to Girls, p. 25. As ferramentas 
relevantes do WGSS Toolkit incluem a garantia de adesão para WGss, p. 148, entre outros.

o máximo de informações que puder coletar 
de meninas em sua localidade para aprender 
como tornar o espaço inclusivo e de apoio a 
todos os grupos em risco. Siga os princípios 
e as abordagens de divulgação descritos na 
Seção 3.

•	 Atividades – PAsso 3 
cAMiNHo VisUAL para 
serviços e atividades a serem 
oferecidos em Espaços 
seguros para Mulheres e 
Meninas (ssWG, sigla em 
inglês) Bangladesh. Ver 
Anexo 2. As ferramentas 
relevantes do kit SSWG 
incluem aquelas em    
“WGSS Implementation 
Section”, começando          
na página 387.

Caixa 13: Espaços de apoio74

Em resposta à crise de pessoas refugiadas e em migração na Venezuela, foram estabelecidas estruturas 
para fornecer informações e conexões com serviços e programas. Esses Espaços de Apoio estão 
integrados às estruturas existentes e estão vinculados a iniciativas em comunidades fronteiriças e em 
áreas urbanas e periurbanas dos diferentes países que recebem venezuelanos. Essas estruturas podem 
oferecer às adolescentes uma combinação das seguintes informações e serviços, dependendo da 
localização:

•	 informações sobre questões importantes, incluindo VBG e saúde sexual e reprodutiva (ssr), 
habilidades de subsistência, empoderamento e capacitação. As atividades móveis ajudam a 
compartilhar informações e a realizar contatos com pessoas de alto risco;

•	 Encaminhamentos seguros para as sobreviventes de VBG para intervenções imediatas de 
salvamento e serviços especializados (incluindo saúde sexual e reprodutiva), bem como apoio para 
necessidades imediatas (por exemplo, abrigo, kits de dignidade);

•	 Apoio psicossocial, incluindo PFA e encaminhamentos;
•	 Espaços amigos da adolescente;
•	 transporte oferecido conforme necessidade;
•	 conexão com iniciativas locais lideradas por grupos de mulheres, indígenas e LGBtQi +, entre 

outros. 

os Espaços de Apoio são um ponto de entrada crítico para meninas adolescentes em contextos 
migratórios na região para acessar informações e apoio com base no conhecimento e em serviços 
locais. os espaços seguros podem ser integrados em Espaços de Apoio, desde que os princípios dos 
espaços seguros possam ser respeitados. Uma área dentro do Espaço de Apoio pode ser dedicada ao 
trabalho com meninas adolescentes e/ou pode ser encontrado um tempo e/ou espaço que seja apenas 
para meninas adolescentes. observe que, uma vez que os Espaços de Apoio fornecem suporte para 
toda a comunidade e informações e conexão para todos, eles nem sempre atendem aos requisitos de 
um espaço seguro para meninas adolescentes. Por esta razão, a integração de espaços seguros para 
meninas adolescentes em Espaços de Apoio holísticos deve ser baseada em uma análise de risco.

Consulte a página 17 – 26 do kit sobre espaços de apoio para obter mais informações.

74  Esta informação é adaptada de Espacios de Apoyo, p. 7 – 13. Para mais informações, veja Support Spaces Toolkit. 
<https://r4v.info/en/documents/details/72707>

www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/woman%20space%20E.pdf
www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/woman%20space%20E.pdf
https://r4v.info/en/documents/details/72707
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Entender •	 Um espaço seguro pode ajudar meninas adolescentes a ter acesso a proteção e 
apoio.

•	 os espaços seguros podem ser integrados em outras estruturas de suporte, fixas 
ou móveis. 

identificar •	 descubra se e onde existem espaços seguros em seu contexto.
•	 Baseie seu espaço seguro em avaliações de riscos e locais com meninas.
•	 converse com meninas de todos os perfis e habilidades para descobrir como 

adaptar seu espaço seguro às necessidades delas.

Apoiar •	 certifique-se de que os espaços seguros sigam abordagens centradas na 
sobrevivente e os melhores interesses das meninas sobreviventes.

•	 certifique-se de que a equipe seja escolhida e treinada para as atitudes e 
habilidades certas.

•	 compartilhe amplamente informações sobre o espaço seguro.
•	 certifique-se de que todas as funcionárias assinem e sigam um código de conduta 

(com treinamento).

Adaptar •	 crie (ou defenda) espaços e/ou horários do dia que sejam exclusivamente abertos 
para meninas adolescentes.

•	 compartilhe informações em locais por onde migrantes e pessoas refugiadas 
costumam passar, como estações de ônibus e abrigos para migrantes.

•	 Envolva meninas de todos os perfis e habilidades em todos os estágios de criação 
e gestão de um espaço seguro. 

Quais são as mensagens e ações para guardar desta seção?

Onde posso 
aprender 
mais? 

•	 UNicEF, 'My safety and resilience: Girls Pocket Guide,' 2018, Annex 3: identifying a safe space. 
<www.unicef.org/bulgaria/media/2771/file/BGr-safety-resilience-guide-girls-en.pdf>

•	 UNFPA and UNicEF, 'Adolescent Girls toolkit iraq', 2018. <https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/
uploads/2018/05/Adolescent-Girls-toolkit-iraq.pdf>

•	 international rescue committee, 'Guidelines for Mobile and remote Gender-Based Violence (GBV) 
service delivery', 2018. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-
remote-service-delivery-Guidelines_-final.pdf>

•	 regional interagency coordination Platform for refugees and Migrants from Venezuela, 'support 
spaces: Venezuela situation toolkit', 2019. <https://data2.unhcr.org/es/documents/details/72707>

•	 UNFPA and irc, 'safe spaces for Women and Girls (ssWG) standardization and technical Guidance 
– How to set Up a ssWG in Practice', 2017. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
sswg_technical_toolkit_oct_2017_final_2.pdf>

•	 irc and iMc, 'Women and 
     Girls safe spaces: A toolkit 
     for Advancing Women and Girls’ 
     Empowerment in Humanitarian 
     settings', 2020. <https://reliefweb.int/ 
     sites/reliefweb.int/files/resources/irc-
     WGss-toolkit-Eng.pdf>

•	 UNFPA, 'Women & Girls safe spaces: 
A Guidance Note Based on Lessons 
Learned from the syrian crisis', 2014. 
<www.unfpa.org/sites/default/files/
resource-pdf/woman%20space%20E.
pdf>

•	 UNHcr, 'the regional safe spaces Network in the Americas Lessons 
Learned and toolkit. self-Audit tool', 2019, pp. 30 – 35. <https://rssn-
americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/rssN_toolkit_
Updated_october_2019/rssN_toolkit-online_version.pdf>

www.unicef.org/bulgaria/media/2771/file/BGR-safety-resilience-guide-girls-en.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/Adolescent-Girls-Toolkit-Iraq.pdf05/Adolescent-Girls-Toolkit-Iraq.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/Adolescent-Girls-Toolkit-Iraq.pdf05/Adolescent-Girls-Toolkit-Iraq.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/72707
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sswg_technical_toolkit_oct_2017_final_2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sswg_technical_toolkit_oct_2017_final_2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IRC-WGSS-Toolkit-Eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IRC-WGSS-Toolkit-Eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IRC-WGSS-Toolkit-Eng.pdf
www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/woman%20space%20E.pdf
www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/woman%20space%20E.pdf
www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/woman%20space%20E.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/RSSN_Toolkit_Updated_October_2019/RSSN_toolkit-online_version.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/RSSN_Toolkit_Updated_October_2019/RSSN_toolkit-online_version.pdf
https://rssn-americas.org/fileadmin/rssn-americas/documentos/RSSN_Toolkit_Updated_October_2019/RSSN_toolkit-online_version.pdf
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Seção 8: Entrega de 
serviços móveis e 
remotos de VBG

O que há nesta seção?

Esta seção cobre orientações 
sobre serviços móveis e remotos 
de VBG que podem dar suporte 
imediato a adolescentes 
sobreviventes em contextos 
migratórios e àquelas que não 
podem ter acesso facilmente. 

Isso inclui:

•	 Como a entrega de serviços 
móveis, serviços remotos, 
linhas diretas e espaços 
virtuais pode ajudar a 
chegar às sobreviventes?

•	 Quais são os padrões 
mínimos para serviços 
móveis e remotos?

•	 Quais são as        
mensagens 
e ações para 
guardar desta 
seção?

•	 Onde posso                      
aprender                      
mais?

Como a entrega de serviços móveis 
e remotos, as linhas diretas e os 
espaços virtuais podem ajudar a 
alcançar sobreviventes?

Entrega de serviços móveis na questão de 
VBG

A entrega de serviços móveis em VBG permite 
que você leve serviços para abrigos temporários 
ou encontre as sobreviventes ao longo da rota 
enquanto elas estão em trânsito. isso ajuda as 
meninas adolescentes que não podem ou não 
permanecem em locais com serviços por longos 
períodos de tempo.

Existem dois tipos de serviços móveis para VBG:

1. Uma equipe de violência baseada em gênero 
que vai rotineiramente a um local onde as 
adolescentes param ou viajam para fornecer 
serviços de violência baseada em gênero. 
A equipe estabelecerá um cronograma de 
onde e com qual frequência, dependendo dos 
recursos e das necessidades locais.

2. Uma equipe de VBG de resposta rápida de 
curto prazo a um local específico para fornecer 
serviços de gerenciamento de casos de crise, 
suprimentos para ajudar a reduzir riscos e 
informações sobre serviços mais adiante na 
rota.

Entrega de serviços remotos na questão de 
VBG

A prestação remota de serviços de VBG torna 
possível ajudar a orientar as sobreviventes e até 
mesmo fornecer algum suporte emocional (como 
primeiros socorros psicológicos) por telefone, 
mensagens de texto ou mídia social ou outra 
plataforma online. os serviços remotos são úteis 
por sua capacidade de:

•	 Proteger melhor a confidencialidade, dando à 
sobrevivente a opção de permanecer anônima. 
isso ajuda a levar serviços a pessoas que 
têm medo de pedir ajuda ou que enfrentam 
estigma e perigos específicos ao buscar 
assistência, como as sobreviventes LGBtQi+; e

•	 Aumentar potencialmente o acesso a meninas 
adolescentes, que normalmente usam 
plataformas de mídias sociais e ferramentas 
de comunicação como o WhatsApp.

Existem diferentes maneiras de configurar 
serviços remotos:

1. Você pode configurar um serviço remoto 
específico para VBG para alcançar meninas 
adolescentes em locais onde elas não têm 
acesso aos serviços (seja porque os serviços 
não existem ou porque é perigoso para elas 
irem até eles em busca de ajuda);

2. Você pode anexar um serviço remoto de VBG 
a outro tipo de serviço (por exemplo, uma 
clínica de saúde onde meninas adolescentes 
podem ir, ou uma organização que representa 
ou apoia grupos em risco e marginalizados) 
e usar isso como uma plataforma para 
encaminhar as adolescentes para mais ajuda 
ao longo do caminho de referência; e

3. Você pode adicionar opções remotas a um 
serviço móvel para estender o alcance da 
equipe móvel. Por exemplo, uma opção 
remota permitirá que meninas adolescentes 
acessem os serviços mesmo nos dias em 
que a equipe móvel não está visitando sua 
comunidade ou local de deslocamento.

Linha direta (Hotline)

Uma linha direta é um serviço remoto importante 
para sobreviventes que não podem ser alcançadas 
por meio de serviços estáticos ou móveis. Ele 
permite que as assistentes sociais de VBG 
falem diretamente com as sobreviventes e 
ofereçam intervenção em crises, planejamento 
de segurança, recursos de informação e 
encaminhamentos em outros locais a que as 
adolescentes possam ter acesso mais adiante ao 
longo do caminho.
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Espaços Virtuais

Além de espaços físicos seguros, os espaços 
virtuais seguros podem ser usados como 
portas de entrada para serviços e cuidados para 
meninas adolescentes. Usando plataformas 
de telefonia móvel ou espaços de mídias 
sociais, um espaço virtual seguro pode facilitar 
o acesso a informações e serviços de forma 
segura, culturalmente apropriada e acessível 
para meninas adolescentes, especialmente 
aquelas que enfrentam níveis mais elevados de 
marginalização, como meninas com deficiência e 
aquelas que são casadas.

os centros de defesa da criança na Guiana, 
que funcionam como centros de apoio para 
sobreviventes de violência sexual e suas famílias, 
fornecem suporte por meio de plataformas 
virtuais e presenciais. Esta experiência mostrou a 
importância de considerar os pontos fortes e as 
limitações de cada ‘plataforma’ virtual diferente 
(por exemplo, telefone, online) e adaptar os 
serviços para se adequarem.

Quais são os padrões mínimos 
para serviços móveis e remotos?76

* Veja o IRC Mobile and Remote Services 
Guidelines para obter passos detalhados sobre 
como configurar a entrega de serviços móveis e 
remotos para VBG, incluindo o que fazer antes de 
enviar uma equipe móvel, como avaliar quais são 
as necessidades e como projetar seus serviços.

Caixa 14: Espaços virtuais seguros

Espaços seguros são essenciais para alcançar meninas adolescentes e fornecer-lhes acesso a apoio 
a vítimas de VBG e relacionado a ssr. No entanto, normas de gênero, insegurança e até mesmo 
restrições a doenças infecciosas podem limitar o acesso das meninas a espaços físicos seguros. No 
Líbano e no iraque, o UNicEF ofereceu espaços virtuais para meninas adolescentes que não podem 
acessar um espaço físico. Em primeiro lugar, o UNicEF pesquisou as preferências das meninas e o 
acesso a diferentes tecnologias, bem como quais informações elas consideravam prioritárias para 
elas. o UNicEF então desenvolveu um site interativo que funciona como um espaço seguro, com foco 
em ssr. o UNicEF recebeu feedback positivo tanto das meninas como de suas responsáveis (mães e 
irmãs mais velhas, entre outros). Elas descobriram que o espaço seguro lhes dava a oportunidade de 
aprender e discutir assuntos relacionados à saúde sexual que, de outra forma, seriam tabu. do mesmo 
modo, algumas prestadoras de serviços se sentiam desconfortáveis ao lidar diretamente com alguns 
desses assuntos delicados. Nos próximos meses, o UNicEF irá expandir esses espaços seguros para se 
concentrar no empoderamento de meninas adolescentes e irá estudar como apoiar as prestadoras de 
serviços para se envolverem ainda mais.75

75  Ver sunita Palekar Joergensen y Zaman Ali Hassan, UNicEF GBViE Podcast, 13 de julho, 2020. <https://unicef.libsyn.
com/episode-5-creating-virtual-safe-spaces-for-women-and-girls>
76  Adaptado de irc, ‘Guidelines for Mobile and remote Gender-Based Violence (GBV) service delivery’.

Onde você configurará o serviço móvel ou 
remoto?

Ambos os serviços só devem ser configurados e 
entregues em um local seguro. Pode ser qualquer 
espaço seguro que permite que as sobreviventes 
acessem os serviços de gerenciamento de casos 
confidencialmente, sem revelar seu status de 
sobrevivente à família ou a outros membros 
de sua comunidade. o espaço pode ser uma 
estrutura temporária, ou pode ser anexado a outra 
estrutura temporária ou mesmo móvel que preste 
outros serviços. Por exemplo, poderia ser uma 
implantação móvel conjunta de gerentes de casos 
de VBG e uma equipe de serviços de saúde, mas 
deve ter seu próprio espaço privado e separado. 
também pode ser uma linha direta ou um espaço 
online para serviços remotos.

Como você tornará esses serviços seguros e 
confidenciais?

Na entrega de serviços móveis, existem alguns 
requisitos adicionais para salvaguardar a 
confidencialidade. se estiver operando em um 
espaço seguro temporário (como uma área 
alugada ou emprestada em uma escola ou um 
centro comunitário), deve haver pelo menos duas 
salas – uma para atividades em grupo e outra para 
gerenciamento de casos. o espaço deve estar 
disponível para uso durante a programação de 
visitas da equipe móvel.

se não houver um prédio onde você possa 
fornecer esses serviços quando a equipe móvel 
for implantada, você pode trabalhar com líderes 
comunitários e proprietários para solicitar um 
espaço emprestado ou alugado, onde você pode 
montar uma barraca ou um escritório sobre rodas 
com dois ou mais cômodos, ou adquirir uma 
estrutura que possa ser montada e desmontada 
durante as implantações móveis.

se você for dividir o espaço seguro com outra 
organização que ofereça qualquer tipo de 
assistência (por exemplo, um posto de saúde 
permanente ou móvel), certifique-se de que a sala 
do espaço seguro para reuniões com meninas 
adolescentes pode funcionar como uma sala 
privada. coordene com os parceiros sobre o 
momento dos serviços, como “normalizar” a 
presença dos responsáveis pelo caso, como os 
parceiros devem se comportar se forem 

abordados por uma sobrevivente, o ciclo de 
financiamento e possíveis interrupções nos 
serviços.

* DICA: Siga as mesmas diretrizes para 
estabelecer um espaço seguro que aquelas para 
espaços temporários. Consulte a Seção 7 para 
obter mais informações.

Como implementar uma linha direta

Qualquer espaço privado, como uma sala em um 
escritório de campo, pode funcionar como uma 
linha direta para fornecer gerenciamento remoto 
de casos e suporte em crises. o espaço deve ter 
pastas de recursos, linhas telefônicas/serviço 
móvel (com funções de chamada em conferência 
para se conectar a tradutoras e prestadoras de 
serviços no caminho de referência e cartazes nas 
paredes para caminhos de referência, questões 
de planejamento de segurança e mensagens 
principais). ter pelo menos treinamento básico em 
serviços amigáveis para meninas adolescentes e, 
de preferência, ter um membro da equipe que atue 
como um ponto focal específico para meninas 
adolescentes.

Um protocolo documentado para os serviços da 
linha direta, no qual toda a equipe está treinada, 
é fundamental para garantir seu funcionamento 
seguro e ético. o protocolo deve incluir indicações 
de como:

•	 comunicar-se com meninas adolescentes 
(princípios de comunicação, atitudes, o que 
fazer e o que não fazer);

•	 Assegurar a confidencialidade;
•	 Atender chamadas (por exemplo, 

declarações introdutórias; garantias sobre 
confidencialidade, consentimento e segurança; 
requisitos de relatórios obrigatórios);

•	 Lidar com as sobreviventes que estão em 
perigo imediato, incluindo aquelas que 
demonstraram intenções suicidas; e

•	 Finalizar as chamadas.

https://unicef.libsyn.com/episode-5-creating-virtual-safe-spaces-for-women-and-girls
https://unicef.libsyn.com/episode-5-creating-virtual-safe-spaces-for-women-and-girls
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Caixa 15: Considerações sobre serviços remotos e móveis para 
Sofia, Caribai e Mariana 

Sofia, 12 anos

•	 certifique-se de que as informações sobre linhas diretas ou serviços virtuais 
sejam simples, claras e diretas.

•	 tenha funcionários treinados para trabalhar e apoiar pessoas com 
deficiência.

•	 considere as necessidades das pessoas com deficiência na configuração de 
serviços remotos e móveis.

Caribai, 14 anos

•	 caribai pode ter dificuldade para acessar serviços remotos, pois seu marido 
está sempre com ela.

•	 considere palavras-código ou maneiras para meninas em situações de iPV 
comunicarem que estão em perigo por meio de uma ligação telefônica sem 
alertar seus parceiros.

Mariana, 17 anos

•	 considere os serviços virtuais e linhas diretas como pontos de acesso 
alternativos e promova o acompanhamento e o suporte contínuos assim que 
Mariana se mudar para o próximo local.

Recursos de referência para assistentes 
sociais

Mantenha todos os seguintes recursos 
disponíveis para a equipe da linha direta usar e 
consultar durante as chamadas:

•	 Um guia de recursos específicos do contexto 
que cubra:
•	 Planejamento de segurança;
•	 requisitos de relatórios obrigatórios;
•	 tipos de VBG, reações comuns que uma 

sobrevivente pode ter a diferentes tipos de 
VBG, a dinâmica da violência do parceiro 
íntimo;

•	 Um caminho de referência para meninas 
sobreviventes que precisam de serviços de 
proteção (por exemplo, rastreamento de 
família e reunificação, determinações de 
melhor interesse);

•	 Fichas de saúde (por exemplo, 
contracepção de emergência, PEP);

•	 serviços jurídicos disponíveis;
•	 o estabelecimento de planos de prevenção 

de suicídio; e 
•	 Apoio a amigas e familiares das 

sobreviventes.
•	 caminhos de referência que incluem todos 

os provedores de serviços identificados em 
locais cobertos por serviços de linha direta. os 
detalhes importantes a serem incluídos são os 
nomes e os pontos focais das organizações, 
números de telefone, e-mails, endereços, 
serviços, horários e custo (se aplicável). 
devem ser atualizados pelo menos a cada seis 
meses.

•	 Uma lista de intérpretes.

Materiais e abordagens IEC

 desenvolva materiais iEc específicos para as 
  adolescentes para aumentar a conscientização 
   sobre a linha direta. considere como marcar a 
    linha direta, especialmente para aquelas em 
     risco que têm interesse em usar uma linha 
     direta em vez de acessar serviços pessoais 
      para sua própria segurança. isso pode 
       exigir o compartilhamento de informações 
       com representantes de comunidades em 
       risco sobre como promover a linha direta e 
        seus serviços.

Equipe e habilidades 

o pessoal associado aos serviços móveis e 
remotos de suporte à VBG não deve ser diferente 
do perfil do pessoal que trabalha em espaços 
seguros ou outras estruturas onde a gestão 
de casos é oferecida. deve ser diversificado, 
representando uma ampla gama de perfis, ter 
competências de gestão de casos, uma atitude 
positiva comprovada para trabalhar com 
refugiadas adolescentes, meninas migrantes e 
outros grupos de risco, e modelar os princípios, 
as abordagens e as melhores práticas para se 
comunicar com as sobreviventes, em particular 
as adolescentes (ver Seção 2, Seção 3 e Seção 
4). da mesma forma, a equipe que trabalha em 
respostas móveis deve ser treinada e orientada 
no cuidado de meninas sobreviventes da 
mesma forma que a equipe de espaços seguros 
permanentes. No entanto, profissionais que 
trabalham com serviços remotos, como linhas 
diretas, precisam de suporte adicional para 
navegar no gerenciamento de crises e prestar 
primeiros socorros psicológicos por telefone.

Trabalhando com pontos focais da 
comunidade

os pontos focais podem ser treinados sobre como 
lidar com revelações e referências com segurança 
e ética. A equipe pode informar as sobreviventes 
sobre a programação da equipe móvel ou 
fornecer às que estão em contextos migratórios 
informações relacionadas aos serviços ao longo 
da rota que estão tomando.

os pontos focais da comunidade também podem 
fornecer informações sobre linhas diretas e 
facilitar o acesso imediato a um responsável pelo 
caso da linha direta (telefones celulares e crédito 
devem ser fornecidos aos pontos focais para 
facilitar este serviço).

Considerações de segurança

considere as questões de segurança para cada 
contexto e quais são os requisitos para garantir 
que as equipes móveis permaneçam seguras. isso 
inclui a realização de avaliações de segurança, 
padronização de documentação, rastreamento 
de pessoal, protocolos para dirigir em locais 
inseguros e fornecimento de equipamentos de 
comunicação e kits de emergência. 

Caixa 16: Gerenciamento de informações para serviços remotos e 
móveis 

Além das considerações de gerenciamento de informações na seção 6, as seguintes diretrizes devem 
ser seguidas em intervenções móveis:

•	 A coleta de dados nunca deve ser priorizada em detrimento do apoio à sobrevivente.
•	 As equipes móveis não devem viajar com documentação em papel de casos de VBG.
•	 Nenhuma cópia impressa do consentimento ou do formulário de admissão de VBG deve ser 

transportada, e as equipes móveis não devem fazer anotações.
•	 Em situações de alta insegurança, o consentimento para gerenciamento de casos e 

encaminhamentos e para registro de dados deve/pode ser obtido verbalmente.
•	 As responsáveis pelo caso devem preencher os formulários de registro ao retornar ao escritório, em 

um local onde a segurança dos dados possa ser mantida.
•	 Para linhas diretas, considere se é possível e necessário coletar informações de quem liga (ou seja, 

para qual finalidade isso servirá). se coletadas, considere como a coleta de dados será discutida com 
quem ligar e o consentimento obtido verbalmente.
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Entender •	 serviços móveis, serviços remotos, linhas diretas e espaços virtuais podem ajudar a 
alcançar as adolescentes sobreviventes de violência baseada em gênero em contextos 
migratórios.

•	 diferentes tipos de serviços móveis e remotos têm diferentes vantagens para alcançar 
meninas de perfis ou habilidades específicas.

identificar •	 identifique as lacunas na prestação de serviços em seu contexto. Quais meninas não 
estão recebendo serviços entre os perfis que você conhece?

•	 Explore se os serviços móveis e remotos podem ser integrados ou combinados com 
outros serviços existentes.

•	 Avalie os riscos de diferentes formatos de prestação de serviços.

Apoiar •	 considere o uso de uma combinação de abordagens para atender às necessidades do 
maior número possível de adolescentes em contextos migratórios.

•	 certifique-se de que a equipe tenha as atitudes, os conhecimentos e as habilidades 
corretas para apoiar as adolescentes sobreviventes.

Adaptar •	 considere as necessidades e barreiras das meninas em contextos migratórios, como 
a falta de acesso à internet para usar espaços virtuais, ao decidir qual combinação de 
abordagens funcionará em seu contexto. 

•	 certifique-se de que todos os serviços móveis e remotos sejam acessíveis para meninas 
com diferentes perfis e habilidades (por exemplo, idioma, canais de comunicação, riscos 
de segurança e outras barreiras).

Quais são as mensagens e ações para guardar desta seção?

Onde posso 
aprender 
mais?

•	 international rescue committee, 
'Guidelines for Mobile and  remote 
Gender-Based Violence (GBV) service 
delivery', 2018. <https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-
Mobile-and-remote-service-delivery-
Guidelines_-final.pdf>

•	 Design a Mobile Intervention, p. 28

•	 Security Risk Assessment for Emergency 

Response, p. 57

•	 Assessment Tool for Identifying Temporary 

Safe Spaces for W&G, p. 58 

•	 Workshop Guide for Designing a Mobile 

Response, p. 60

•	 Sample Mobile Site Mapping & 

Implementation Plan, p. 62

•	 Guidance for Implementation of a 

Telephone Hotline, including staffing 

requirements, p. 63

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Service-Delivery-Guidelines_-final.pdf
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Atividade 1: Mapeamento de 
segurança em viagens – Olhando 
para o passado

Passo 1: Peça-lhes que pensem em meninas 
como elas, que deixaram suas casas e estão 
viajando de um lugar para outro. Peça-lhes que 
façam um desenho que represente essa jornada. 
Elas podem desenhar um mapa da viagem 
como se o estivessem vendo de cima, incluindo: 
lugares que meninas visitam ou por onde devem 
passar, lugares onde meninas ficam e como elas 
viajam (ônibus, carros). 

Passo 2: Peça-lhes para pensar sobre as coisas 
que meninas podem enfrentar durante esta 
jornada que podem afetar sua segurança. 
Pergunte quais coisas poderiam não ser seguras 
para as adolescentes.

Passo 3: Peça-lhes que marquem locais no mapa 
que podem ser inseguros para meninas – você 
pode fazer isso com uma cor, um símbolo ou um 
adesivo combinados. Peça-lhes para pensar sobre 
a viagem e as coisas, as pessoas e os lugares que 
as apoiam ou ajudam a mantê-las seguras no 
caminho. Peça-lhes que os marquem com uma 
cor, um símbolo ou um adesivo diferente.

Passo 4: Volte a se reunir e peça às meninas 
que apresentem o que discutiram. destaque os 
principais problemas. se você ouvir informações 
específicas sobre locais específicos (por exemplo, 
uma passagem de fronteira em particular, em 
comparação com “passagens de fronteira” em 
geral) ou formas de transporte, anote essas 
informações para incluir no compartilhamento de 
informações e divulgação com outras meninas.

Anexos

NB: Esta ferramenta foi adaptada para fins de treinamento virtual.Para ver a ferramenta 
original, consulte a nota de rodapé na próxima página.

objetivos •	 identificar riscos potenciais para meninas adolescentes em contextos migratórios
•	 identificar estratégias para reduzir riscos
•	 identificar fontes de apoio

Materiais Papel, canetas, papel flip chart, marcadores coloridos, diagrama de rede social, 
informações sobre serviços relevantes.

Notas •	 certifique-se de ter feito uma avaliação de risco antes de manter qualquer discussão 
com meninas adolescentes. se isso pode criar riscos para elas, não faça essa 
atividade.

•	 Garanta a segurança física e emocional das meninas.
•	 respeite os princípios orientadores em todas as interações.
•	 discuta separadamente com adolescentes mais jovens (10 a 14) e mais velhas (15 a 

19).
•	 tenha informações prontas para compartilhar com as meninas sobre os serviços em 

sua localidade e as prováveis próximas localidades ao longo das rotas de migração. 
tenha uma responsável pelo caso presente para compartilhar essas informações, se 
possível.

•	 Esteja preparada para revelações.

 

77  Esta atividade foi adaptada do irc, ‘My safety, My Wellbeing: Equipping Adolescent Girls with Key Knowledge and 
skills to Help them to Mitigate, Prevent and respond to Gender Based Violence’, 2012. <www.rescue.org/sites/default/
files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf>

Caixa 17: Lembre-se!

Ninguém é culpado pela violência que outra pessoa usa contra ela. deixe claro ao longo deste 
exercício – com suas palavras, expressões e atitudes – que essas estratégias podem ajudar as 
meninas a minimizar os riscos que enfrentam, e que mesmo que não usem nenhuma dessas 
ideias, a culpa não será delas. A violência é sempre uma escolha de quem a usa.

Primeiro, focar nas prioridades e necessidades mais urgentes da adolescente. Pode ser que você 
só possa vê-la uma vez e não tenha muito tempo. Portanto:

•	 é absolutamente essencial que você sempre (independentemente do tempo que tenha ou 
acredite que ter com ela) priorize com ela as ações mais urgentes, com base nas necessidades 
mais urgentes que ela levantar. Pode ser sua segurança ou sua saúde.

•	 Faça uma avaliação rápida de riscos e necessidades (adaptadas às adolescentes em contextos 
migratórios em seu contexto) e crie uma estratégia/um plano com ela em torno dos riscos/das 
necessidades mais urgentes identificados.

Uma vez que as necessidades mais urgentes/críticas sejam atendidas, e se puder passar mais 
tempo com ela. nesse momento ou como acompanhamento mais tarde, você pode se concentrar 
em outras necessidades que surgirem ou possam surgir.

Anexo 1: Planejamento de segurança com meninas 
adolescentes em contextos migratórios77

www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf
www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf
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Atividade 2: Mapeamento de 
segurança em viagens – Olhando 
para o futuro

Passo 1: Explique que, agora que vocês pensaram 
sobre os riscos que elas enfrentaram no caminho 
para cá, vocês vão pensar sobre os riscos que 
elas podem enfrentar na próxima parte de sua 
viagem.  

Passo 2: Peça às meninas que pensem sobre para 
onde irão a seguir. Explique que está tudo bem se 
elas não tiverem certeza ou apenas tiverem uma 
ideia. discuta por alguns minutos com o grupo 
maior o quanto as meninas sabem sobre seus 
próximos passos ou seu destino final.

Passo 3: divida as meninas em grupos pequenos. 
Peça às meninas para desenharem outro mapa de 
segurança para a próxima parte da viagem, com 
base no que elas já sabem, ou ouviram, sobre os 
lugares e as formas com que precisarão viajar.

Passo 4: Peça-lhes que pensem nas coisas que 
meninas podem enfrentar durante a viagem 
e que podem afetar sua segurança. Peça-lhes 
que marquem locais no mapa que podem ser 
inseguros para meninas – você pode fazer 
isso com uma cor, um símbolo ou um adesivo 
combinados.

Passo 5: Peça às meninas para pensarem sobre 
a viagem e as coisas, as pessoas e os lugares 
que podem apoiar garotas ou ajudar a mantê-las 
seguras durante o caminho. Peça-lhes que 
    os marquem com uma cor, um símbolo ou um 
         adesivo diferente.

Atividade 3: Planejamento de 
segurança 

Passo 1: Explique que às vezes meninas podem 
se sentir inseguras ou vulneráveis, especialmente 
quando estão viajando – mas as meninas são 
fortes e capazes e sabem como ajudar umas às 
outras. As meninas querem manter a si mesmas e 
a seus entes queridos seguros. sentir-se seguro é 
muito importante e você vai falar sobre algumas 
maneiras pelas quais as meninas podem reduzir 
os riscos que vocês identificaram juntas.

Passo 2: Em seus pequenos grupos, peça às 
meninas que pensem em como podem se proteger 
das situações perigosas que identificaram (nas 
atividades olhando para trás e olhando para o 
futuro). Peça a cada grupo para desenvolver uma 
lista de coisas que devemos e não devemos fazer.

Passo 3: Peça às meninas para apresentarem de 
volta ao grupo. Esclareça eventuais equívocos ou 
estratégias perigosas (manter uma faca, confronto, 
matá-lo, me matar, não falar, responder aos 
desejos dele, mudar a maneira como me visto). 
reforce também as boas estratégias (contar a 
alguém em quem confio, contar a uma assistente 
social, ligar para uma linha direta, gritar, não estar 
sozinha no transporte público, pedir a uma amiga 
ou parente para vir comigo) que elas sugerem. 
Sugira outras da lista abaixo se não forem 
sugeridos.

Passo 4: Explique que, agora que temos uma 
lista de ideias sobre o que fazer e o que não fazer, 
trabalharemos em nossa própria rede e num 
plano de segurança individual, identificando as 
pessoas a quem podemos recorrer se tivermos um 
problema. 

Passo 5: Esclareça que, mesmo que as meninas 
não sigam esta lista (ou se seguirem) e vivenciem 
a violência, nunca é culpa delas A violência é 
sempre uma escolha da pessoa que a usa, e a 
menina nunca é culpada pela violência que é 
usada contra ela. Esta lista e nossos planos de 
segurança têm como objetivo ajudá-las a tornar 
a situação mais segura para si mesmas, quando 
possível.

Passo 6: dê a cada menina o diagrama da rede 
social. Explique que cada círculo no diagrama 
representará uma pessoa ou um lugar em sua 
rede de segurança – as pessoas ou os lugares para 
onde elas podem ir caso surjam os problemas 
e questões sobre os quais vocês conversaram, 
e uma descrição do que essas pessoas podem 
fazer para mantê-la segura. Por exemplo, o 
espaço seguro pode ouvir qualquer problema 
que você possa ter e oferecer informações e 

encaminhamento para outro suporte e serviços. 
Explique que esse desenho é de sua própria rede 
de apoio privada e ela pode usá-la e modificá-
la quando quiser. Peça às meninas que pensem 
em outra pessoa que gostariam de manter em 
segurança também.

Passo 7: compartilhe qualquer informação 
relevante com as meninas sobre serviços de apoio, 
linhas diretas ou outras formas de encontrar 
informações no próximo destino ou ao longo da 
rota. Aqui você também pode incluir informações 
de contato, como números de telefone e locais. As 
meninas também podem escrever informações de 
contato em seu diagrama da rede de apoio.

Passo 8: compartilhe as dicas a seguir com as 
meninas. Adicione qualquer outra coisa que seja 
relevante para o seu contexto.
•	 Uma menina pode conversar com um dos pais, 

um adulto de confiança ou uma amiga.
•	 Uma menina pode conversar com uma/um 

assistente social ou a outra pessoa em quem 
confia.

•	 Uma menina que sofreu violência física ou 
sexual deve dizer a alguém em quem ela 
confia para ajudá-la a procurar atendimento 
médico se necessário dentro de 3 dias / 72 
horas, porque isso pode ajudar a prevenir 
consequências relacionadas à saúde.

•	 Uma menina nunca deve se culpar por 
qualquer violência ou abuso que ela sofrer.

Passo 9: Explique às meninas que se elas 
quiserem trabalhar mais em seus planos de 
segurança, se estiverem preocupadas com algo 
em particular que está acontecendo com elas ou 
se temem que aconteça com elas, elas podem vir 
falar com você depois da sessão. certifique-se de 
que uma responsável pelo caso esteja presente 
nesta parte da sessão, se possível. caso contrário, 
esteja preparada para consultar prestadoras de 
serviços especializados.

Passo 10 (opcional): se as meninas tiverem mais 
tempo disponível e se sentirem confortáveis o 
suficiente umas com as outras para criar uma 
dinâmica de grupo positiva, passe algum tempo 
praticando estratégias de segurança. divida as 
meninas em pares e peça a cada uma delas para 
escolher uma estratégia de seu plano que possam 
praticar. Por exemplo, elas podem escolher 
praticar pedir ajuda a alguém, recusar uma carona 
de um estranho ou dizer não quando sua amiga 
sugere algo que elas consideram perigoso. Peça 
às meninas que passem cinco minutos praticando 
a primeira estratégia e depois troquem de papéis. 
Quando terminar, peça feedback e discuta. o que 
foi fácil? o que foi difícil? o que elas mudariam ou 
sugeririam para a próxima vez?

Estratégias de segurança Coisas a evitar

•	 Esteja alerta e atenta ao seu redor.
•	 Avise alguém em quem você confia se alguém a fizer se 

sentir desconfortável.
•	 combine com amigas etc. para fazer um som específico se 

precisar de ajuda.
•	 Vá para a delegacia de polícia ou a uma área cheia de gente 

mais próxima se estiver sendo assediada ou seguida.
•	 tente viajar junto com outras meninas ou meninos/adultos 

de confiança.
•	 Memorize ou mantenha informações seguras sobre serviços 

que podem ajudar (incluindo polícia, linhas diretas, outros 
contatos de segurança).

•	 caminhe em áreas bem iluminadas com muitas pessoas. 
Evite áreas escuras e isoladas, incluindo banheiros, à noite.

•	 coordene com amigas ou familiares ao longo da rota da 
viagem onde você poderá ficar.

•	 descubra a localização dos pontos de verificação de 
migração.

•	 comunique-se via mídia social e encontre outras garotas 
com quem viajar.

•	 Não aceite presentes de pessoas 
que podem tentar pedir favores.

•	 Não ande sozinha à noite.
•	 Não conte a estranhos detalhes 

pessoais sobre você.
•	 Não faça coisas que te deixem 

desconfortável, mesmo que 
amigas tentem convencê-la de 
que é uma boa ideia.

•	 Não aceite caronas de estranhos.
•	 Não durma ao ar livre ou em 

locais abertos, se possível. 
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Anexo 2: PASSO 3 CAMINHO VISUAL para serviços e 
atividades a serem prestados em SSWG Bangladesh78

78  international rescue committee, ‘safe spaces for Women and Girls (ssWG) standardization and technical Guidance: 
How to set Up a ssWG in Practice’, outubro de 2017, pp. 20 — 21. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
sswg_technical_toolkit_oct_2017_final_2.pdf>

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sswg_technical_toolkit_oct_2017_final_2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sswg_technical_toolkit_oct_2017_final_2.pdf
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Anexo 3:  Folleto del Bus Viajero, Lista de Servicios79

79  Plan international y UNicEF, ‘Eres héroe o heroína de su viaje,’ Folleto del Bus Viajero, Peru, 2019.



Este pacote de treinamento para Meninas Adolescentes 
sobreviventes de Violência Baseada em Gênero, e 
especificamente este Guia para provedores de serviços, foi 
previsto para antes do início da pandemia de coVid-19.

o Manual de treinamento que o acompanha foi 
desenvolvido para incorporar como o pacote de 
treinamento foi adaptado para ser utilizado em um 
ambiente virtual, dadas as medidas de proteção durante a 
pandemia. o Manual de treinamento agora reflete opções 
para um modo virtual de utilização deste treinamento, 
incluindo todos os documentos de acompanhamento 
necessários para ministrar o treinamento pessoalmente 
ou virtualmente.



Este Guia e o Manual de Treinamento que o acompanha são 
elaborados para prestadores de serviços na América Latina 
e no Caribe (ALC) que trabalham com meninas adolescentes 
em movimento que sofrem ou estão em risco de violência 
baseada em gênero (VBG), com foco particular em contextos 
de migração venezuelana. Guia e Manual de Treinamento 
complementam a orientação e os recursos existentes e têm 
em vista fortalecer os cuidados e o apoio a vítimas à VBG na 
região, abordando questões específicas desse contexto. 

Esses materiais não teriam sido possíveis sem o valioso 
apoio do Bureau of Population, Refugees, and Migration 
(Escritório de População, Refugiados e Migração, PRM) do 
Departamento de Estado dos EUA.
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