
VAMOS FALAR DO VIÉS DE 
GÊNERO E TRATAR DE EVITA-LO

Atendendo a denúncias de abuso sexual, 
violência doméstica e perseguição nas ruas

Ao apurar denúncias de abuso sexual e violência 
doméstica, a polícia cria um ambiente mais acolhedor 
para proteger as vítimas e investigar as evidências. 
Preconceitos e estereótipos ultrapassados só atrapalham 
os esforços para pôr um fim à violência, desestimulando 
as denúncias e a participação das vítimas. Não podemos 
deixar que os perpetradores desses crimes continuem 
em liberdade.

VIÉS é a crença positiva ou negativa acerca de 

uma coisa, de uma pessoa ou de um grupo, em 

comparação com outra.1

VIÉS EXPLÍCITO é a preferência da qual as 

pessoas têm plena consciência.2

VIÉS IMPLÍCITO é um conjunto de preferências 

automáticas no nosso inconsciente que afetam 

as nossas decisões e a maneira de enxergarmos 

as outras pessoas e situações, sem a nossa 

consciência.3

GÊNERO é um construto social, definido por 

expectativas a respeito da maneira como as 

pessoas devem se comportar, inclusive a maneira 

de se vestir e falar, ou mesmo agir, mas sem se 

restringir a estes fatores.4

VIÉS DE GÊNERO é a ideia de que um conjunto de 

vieses inconscientes sobre gênero – como todos 

os vieses – pode afetar a percepção, as ações ou 

as decisões de uma pessoa.5

Termos do viés 
de gênero

Os ataques sexuais, a violência doméstica, as perseguições nas ruas e o 

viés do gênero afetam gente de todas as orientações sexuais.

já sofreram 
estupro ou violência 

física, ou foram 
perseguidos nas 
ruas por parceiro 

íntimo.6

dos homens 
bisexuais

dos homens 
heterossexuais

dos homens 
gays

das mulheres 
bissexuais

das mulheres 
heterossexuais

das mulheres 
lésbicas



Como o viés de gênero pode FORTALECER a minha 

agência e a minha comunidade?

 � GARANTINDO ÀS VÍTIMAS a proteção 

e a acolhida da lei

 � AUMENTANDO a segurança das vítimas, 

da comunidade e dos policiais

 � RESPALDANDO as vítimas para que 

façam suas denúncias 

 � RESPALDANDO a participação 

de vítimas e testemunhas nas 

investigações e no sistema de justiça 

criminal

 � RESPONSABILIZANDO OS 
CRIMINOSOS

 � FORTALECENDO a confiança entre a sua 

agência e a comunidade

O Departamento de Justiça dos EUA levanta 8 princípios que devem nortear a 

polícia nas questões de gênero para que se evite preconceitos em seu atendimento a 

situações de ataques sexuais, violência doméstica e perseguições na rua9

RECONHECER e tratar o preconceito 

contra a vítima

TRATAR todas as vítimas com respeito 

e aplicar táticas de entrevista que 

estimulem a participação

INVESTIGAR as denúncias até o fim, 

buscando sempre resolvê-las

CLASSIFICAR corretamente as 

denúncias

DERIVAR a las víctimas a servicios 

apropiados

IDENTIFICAR corretamente o 

perpetrador

RESPONSABILIZAR acolegas da agência 

que porventura COMETAM esses 

crimes

MANTER e revisar dados, tomando as 

providências cabíveis

Para obter mais informações e citações, visite: 
www.theIACP.org/Gender-bias

Denúncias à 
polícia

assassinato & 
homicídio não 

negativo

acreditam que as CONSEQUÊNCIAS de 

uma denúncia são maiores do que 

os BENEFÍCIOS QUE ELAS PODEM OBTER.

NÃO FAZEM denúncias 
à polícia.7

das vítimas de violência 

doméstica

das vítimas de estupro/ 

ataques sexuais

PERCENTUAIS DE DENÚNCIAS  
concluídas com prisão8

estupro todos os ataques 
sexuais

ataques com 
agravantes
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