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[O que é a violência de gênero?] 
 
[Parte 3 – Como lidar com a violência de gênero] 
 
[Por Catherine Rolfe, autora e gestora de fundo social; Plan International USA] 
 
A violência direcionada a alguém devido ao seu gênero, ou violência de gênero, é um problema global. 
Então, como encontrar uma solução? 
 
Você pode começar com uma conversa. Fale com seus amigos, família e membros da 
comunidade  sobre o aspecto da violência de gênero e por que ela é prejudicial. Informe-se sobre onde 
as vítimas podem obter auxílio,  como a delegacia de polícia local ou hospital. Vítimas sobreviventes 
devem ser encorajadas a denunciar e não ocultar incidentes de violência. Espalhe a mensagem de 
que as vítimas não devem se envergonhar de falar e obter ajuda. 
 
Meninos e rapazes podem ter um papel especialmente poderoso. Por exemplo, imagine estar 
caminhando com um amigo da escola para casa, e do outro lado da rua há uma moça bonita. Seu 
amigo começa a provocá-la, descrevendo os atos sexuais que gostaria de fazer com ela.  O que você 
faria? 
 
A moça não é a única pessoa a quem seu amigo quer impressionar. Ele quer provar para você que é 
homem, então ele faz algo que considera masculino: demonstrar agressividade e denegrir as 
mulheres. Se você não disser nada, estará concordando com ele. 
 
Como você pode explicar que discorda das ações dele? Eis algumas sugestões: Você pode dizer 
"Pare com isso!"  "Isso é nojento."  "Isso é falta de respeito."  "Isso não é certo."  "Isso não é 
engraçado." 
 
Em geral, as pessoas ficam caladas ao ver ou sofrer violência de gênero. Isso é parte do motivo de 
isso ser tão corriqueiro. Quando você fala sobre isso, você diz às vítimas que a violência não é culpa 
delas. E quando você fala com seus amigos sobre como eles tratam as mulheres, você está 
defendendo o que você acredita. Você está mandando a mensagem de que a violência de gênero não 
é aceitável, não importa a quem seja ou onde esteja. 
 
Para obter mais informações, visite yali.state.gov. 
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