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[Iniciativa dos Jovens Líderes Africanos] 
 
[O que é a violência de gênero?] 
 
[Parte 1 – Violência de gênero psicológica e econômica] 
 
[Por Catherine Rolfe, autora e gestora de fundo social; Plan International USA] 
 
A violência de gênero é um problema por toda parte. Por isso, é importante entender o aspecto 
disso. Você sabia que, globalmente, ao menos uma em cada três mulheres sofre alguma forma de 
violência?  
 
Na maioria dos casos, essa violência é cometida por homens contra meninas, mulheres, meninos ou 
outros homens. Isso ocorre porque muitas culturas pelo mundo ensinam aos meninos e homens ainda 
jovens que ser violento, agressivo e sexual faz parte de sua natureza. 
 
Mas, na verdade, todo homem pode escolher quem ele vai se tornar. Nesta série de vídeos, você vai 
aprender sobre os diversos tipos de violência de gênero e o que você pode fazer para lidar com eles. 
 
Violência de gênero é definida como qualquer forma de violência que seja direcionada a alguém por 
causa do seu gênero. Neste vídeo, falaremos sobre a violência de gênero psicológica e econômica. 
 
A violência de gênero psicológica é qualquer ato que cause dano emocional e tenha como alvo 
alguém por causa do seu gênero. Alguns exemplos são controlar ou restringir os movimentos de 
alguém, ameaçar uma pessoa, desrespeitar verbalmente e denegrir outra pessoa. 
 
Esse tipo de violência também pode ocorrer em mídias sociais na internet, podendo envolver tirar fotos 
ou compartilhar fotos íntimas de alguém sem o seu consentimento ou enviar a alguém fotos 
sexualmente explícitas indesejadas. 
 
A seguir, a violência de gênero econômica é uma ação que causa dano econômico a alguém por 
causa do seu gênero. Isso pode incluir retenção de finanças da família, o gasto não consensual de 
renda obtida conjuntamente, impedir que alguém estude ou tenha sua própria renda. 
 
Você não enxerga o dano causado pela violência de gênero psicológica ou econômica. Mas ela pode 
ser muito dolorosa. E muitas vezes esses tipos de violência levam à violência física ou sexual. 
 
Confira o próximo vídeo para saber mais. 
 
Para obter mais informações, visite yali.state.gov. 
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