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Objectivos

 Fornecer uma compreensão da intervenção do espectador

 Fornecer métodos para responder ao assédio sexual e à violência



1. O que é um espectador?

Um espectador é uma pessoa que é testemunha de um evento, como
uma testemunha de assédio sexual e / ou violência nas em ambientes 
nocturnos

Espectador passivo: alguém que não intervém num evento

Espectador activo: alguém que intervém num evento

O espectador ativo pode impedir um evento e / ou responder a ele 
enquanto ou depois de ter ocorrido.



2. Considerações nas respostas

Necessita de estar ciente do problema para intervir

Precisa de se responsabilizar pela prevenção e resposta ao problema

Necessita saber quais as habilidades a ter para responder de forma 

adequada e segura



2. Considerações nas respostas (cont.)

Necessita de estar ciente do problema para intervir

• O direito humano para viver em liberdade e segurança

• Alertar para actividades que ocorrem nos locais

• Os problemas e o seus efeitos podem não se fazer sentir no 

imediato



2. Considerações nas respostas (cont)

Precisa de se responsabilizar pela prevenção e resposta ao problema

• Responsabildade pessoal

• Responsabilidade profissional



2. Considerações nas respostas (cont)

Necessita saber quais as habilidades a ter para responder de forma 
adequada e segura

• Cada evento é único

• A resposta tem de considerer as necessidades da vítima

• Formas diferentes de responder e intervencionar

• Confidencialidade e privacidade são importantes



2. Considerações nas respostas (cont)

Esteja ciente de que nem todos serão espectadores ativos. Pode haver 
muitas razões pelas quais os outros não intervêm.

Necessita de estar ciente do problema para intervir

Precisa de se responsabilizar pela prevenção e resposta ao problema

Necessita saber quais as habilidades a ter para responder de forma 

adequada e segura



Adapted from Berkowitz, A. (2013). A Grassroots’ Guide to Fostering Healthy Norms to Reduce Violence in our Communities: Social Norms Toolkit.  USA: CDC.

Online at http://www.alanberkowitz.com/Social_Norms_Violence_Prevention_Toolkit.pdf

OU

Decidir Intrevir

Durante o incidente

Depois do incidente

Confrontação:

Impõe limires ou expressa sentimentos

Muda o focus:

Não- participante

Muda o assunto

Interrompe/Distrai

Muda a pessoa, muda a atitude

Avalia a norma

Envolve aliados & espectadores

Faz um plano

Desenvolva um suporte para o 

próximo passo

Oferece apoio à vitima

Indirecto
(para o 

espectador)

Directo
(para o ofensor)

3. Tipos de resposta



4. Oportunidades para o Staff identicar e responder

https://www.youtube.com/watch?v=iUj2OHLAG3w

Quem és tu?

https://www.youtube.com/watch?v=iUj2OHLAG3w


Muda o focus

Interrompe-se o 
comportamento (diversão

/distração)

Não responda
Não se ria ou se envolva

Saia

Desvie/ mudando o assunto

Reframe - altere a observação 
em algo positivo

Confrontação

Diga que é inaceitável

Diga o que lhe está a 
incomodar

Fale de consequências
com que a pessoa

ofensora se identifique

5. Maneiras de responder

Peça a outra
pessoa para 

interevir

Ofereça apoio à 
vitíma

Adapted from Intervention Initiative 

Consigo

Separadamente

Imediato

Referência

Só deve intervir quando for seguro para si o fazer. Se 
não é seguro, e em caso de emergência, ligue 112



6. Respondendo a agressão sexual nas instalações

O que fazer em caso de agressão sexual / estupro nas dependências

 Oferecer apoio e proteção à vítima

 Colete informações sobre o que aconteceu

 Documente o evento e as respostas

 Preservar evidências médicas e legais

 Fornecer assistência médica imediata à vítima

 Oferecer assistência policial



6. Respondendo a agressão sexual nas instalações

Como equipe, o que podemos fazer?



Muito obrigado a todos
Vamos continuar trabalhando…!!!
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