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Todos nós podemos ajudar a prevenir a violência sexual. Há 
muitas formas de intervir ou tomar uma atitude se você perceber 
que alguém está em risco. Esta abordagem para a prevenção da 

violência sexual é feita por quem está próximo à situação.

O que você pode fazer para
impedir a violência sexual

Para proteger alguém que você ama, é fundamental aprender a intervir adequadamente, de acordo 
com a situação e sem ficar desconfortável. Se souber como fazer isso, você terá a autoconfiança 
necessária para agir quando algo estiver errado. Intervir pode fazer toda a diferença, mas jamais 
coloque sua segurança em risco.

Como posso atuar na prevenção da violência sexual?

Faça o que puder para interromper a situação. Uma distração pode dar à pessoa a chance de ir para 
um local seguro.

Crie uma distração

• Interrompa a discussão com um assunto que desvie a atenção, como: "Vamos 
pedir uma pizza? Estou com fome" ou "Essa festa está chata. Vamos para 
outro lugar?".

• Pegue alguma coisa para comer ou beber e ofereça a todo mundo, inclusive 
às pessoas que estiverem despertando sua preocupação.

• Proponha uma atividade que envolva outras pessoas, como um jogo, uma 
conversa sobre um assunto específico ou uma dança em grupo.

Fale diretamente com a pessoa que parece estar em apuros.

Pergunte de forma direta

• Faça perguntas como: “Com quem você veio?” ou “Quer que eu fique aqui com você?”



Sua atitude significa muito

Mesmo que o resultado seja inevitável, sua intervenção faz com que todos repensem o que 
devem fazer para prevenir a violência sexual. Se desconfiar que conhece alguém que sofreu 
uma violência sexual, você pode seguir algumas orientações para oferecer apoio e demonstrar 
seu carinho.

Em algumas situações, a forma mais segura de intervir é com o auxílio de uma pessoa de fora da 
situação que possa tomar uma atitude, como um adulto responsável ou alguém da equipe de 
segurança.

Procure uma autoridade

• Informe sua preocupação ao pessoal de segurança ou a algum funcionário. 
Os estabelecimentos só têm a ganhar com a segurança de sua clientela, 
então geralmente se dispõem a intervir.

• Ligue para a polícia se acreditar que alguém está em perigo.

Abordar uma situação como essa sem ajuda pode dar medo. Chame outras pessoas para ajudar.

Chame outras pessoas

• Peça para alguém acompanhar você quando for falar com quem está em 
perigo. Quanto mais pessoas demonstrarem preocupação, melhor.

• Peça a alguém para intervir no seu lugar. Por exemplo, você pode pedir a 
alguém que conhece a pessoa para ir com ela até o banheiro.

• Acione alguém do círculo de amizades dessa pessoa e explique que 
percebeu que ela bebeu muito. "Você pode ir ver se está tudo bem?”
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