


DEFINIÇÕES  DE  VIOLÊNCIA 



O  que  é  violência? 
 

“Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes, 

responsáveis ou outras pessoas, contra crianças 

e/ou adolescentes sendo capaz de causar dano 

físico, sexual e/ou psicológico à vítima.” 
 

* Coisificação da infância (negação do direito de 

crianças e adolescentes como sujeitos em 

condição peculiar de desenvolvimento). 
 

(Azevedo e Guerra, 1998) 





ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA): 
 

ART. 4º - “É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 

[...]”: 

 À Vida e à Saúde; 

  À Liberdade, ao Respeito e à Dignidade; 

 À Convivência Familiar e Comunitária; 

 À Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer; 

 À Profissionalização e à Proteção no Trabalho; 
 



ART. 5º - “Nenhuma criança ou adolescente 

será objeto de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por 

ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais.” 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) 

 

 

 



FORMAS  DE VIOLÊNCIA 

 NEGLIGÊNCIA; 
 

 PSICOLÓGICA; 
 

 FÍSICA; 
 

 SEXUAL. 



NEGLIGÊNCIA 

 

  Ocorre quando da omissão dos pais/responsáveis e/ou 

do Estado em prover necessidades de básicas das 

crianças e adolescentes; 
 

  O abandono é o grau máximo da negligência, de 

maneira intencional ou não, que levam a prejuízos da 

higiene, da nutrição, da saúde, da educação, do 

estímulo ao desenvolvimento, da proteção e/ou da 

afetividade. 

(PFEIFFER, Luci; HIRSCHHEIMER, Mário Roberto) 



Sinais de alerta: 
Negligência física (higiene, nutrição, saúde) 

 Doenças parasitárias ou infecciosas frequentes; 

 Descaso com as doenças; 

 Lesões na pele ou dermatite sem tratamento; 

 Cáries dentárias sem tratamento; 

 Desnutrição; 

 Descuido na guarda; 

 Obesidade por descuido ou imposição alimentar; 

 Descuido com a higiene; 

 Descuido nas vestimentas (roupas adequadas ao clima). 

 

Negligência educacional: 

 Evasão escolar; 

 Falta de acompanhamento escolar; 

 

Negligência Emocional: 

 Desatenção às necessidades de afeto, amor e proteção; 

 Violência doméstica contra outros membros da família; 

 Permissão, estímulo ou omissão frente ao uso de álcool ou drogas; 





VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

 “Palavras, atitudes, comportamentos e/ou climas 

negativos criados por adultos em torno de criança 

ou adolescente, de caráter repetido, extensivo e 

deliberado.” 

(MELLO, Anna Christina da M. P. Cardoso) 



BULLYING 
Art. 2.º - Para os efeitos desta Lei, considera-se “bullying” qualquer 

prática de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, 

entre pares, que ocorra sem motivação evidente, praticada por um 

indivíduo ou grupo de indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com o 

objetivo de intimidar, agredir fisicamente, isolar, humilhar, ou ambos, 

causando dano emocional e/ou físico à vítima, em uma relação de 

desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. 

(Lei 13.474, de junho de 2010) 

Verbal; Físico/Material; Psicológico/Moral; 

Racista/Preconceito; Sexual e Cyberbullying. 



 

O QUE CARACTERIZA  A  
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA? 

 

 Rejeição afetiva; 

 Alto grau de expectativa e de exigência; 

 Isolamento; 

 



Sinais de alerta: 
 Distúrbios do sono; 

 Distúrbios da alimentação; 

 Cansaço; 

 Sonolência; 

 Agitação noturna ou pesadelos; 

 Agressividade ou passividade; 

 Depressão; 

 Baixo rendimento escolar; 

 Comportamentos auto destrutivos (uso de álcool ou drogas) 



 Uso da força física de forma intencional ou os atos 

de omissão intencionais por pais/responsáveis com 

objetivo de ferir, lesionar ou disciplinar a criança 

e/ou adolescente. 

 

 Baseia-se na desigualdade de força. 

 

 Pode ou não deixar marcas evidentes. 

VIOLÊNCIA  FÍSICA 



Sinais de alerta: 
 Hematomas, manchas e marcas no corpo; 

 Fraturas em diferentes estágios de consolidação; 

 Lesões em diferentes estágios de cicatrização; 

 Dores no corpo; 

 Dificuldade para caminhar e/ou sentar; 

 Agressividade; 

 Apatia; 

 Faltas frequentes na escola. 

 





HEMATOMAS: 

É o sinal encontrado com maior 

frequência. 





ESCORIAÇÕES: 

Podem ou não acompanhar os 

hematomas. 



QUEIMADURAS: 

Especial atenção quando são 

simétricas. 





OLHOS: 

Algumas vezes pode haver o 

comprometimento de cristalino ou 

mesmo a retina. 



ORELHAS: 

Por traumas repetitivos podem 

aparecer deformidades. 



FRATURAS: 

As fraturas podem aparecer em 

até40% das crianças e adolescentes 

que sofrem violência física. 



VIOLÊNCIA SEXUAL 
Compreende “todo ato ou jogo sexual, relação 

heterossexual ou homossexual entre um ou mais adultos e 

uma criança ou adolescente menor de 18 anos, tendo por 

finalidade estimular sexualmente a criança/adolescente ou 

utilizá-la para obter estimulação sexual sobre sua pessoa ou 

de outra pessoa.” 

 

(Azevedo e Guerra, 1998) 



ABUSO SEXUAL 
O Abuso Sexual ocorre quando a criança ou  

adolescente é utilizado para gratificação sexual  

de um ou mais adultos ou de adolescente mais 

velho. 
 
(ABRAPIA, 1997) 



EXPLORAÇÃO SEXUAL 
“Caracteriza-se pela utilização sexual de crianças 

e adolescentes com fins comerciais e de lucro, 

seja levando-as a manter relações sexuais com 

adultos ou adolescentes mais velhos, seja 

utilizando-os para a produção de materiais 

pornográficos.” 
 



Formas de Violência Sexual  

Abuso Sexual:     - Abuso Verbal  

- Sem Contato Físico      - Telefonemas Obscenos  

      - Exibicionismo 

      - Voyeurismo 

         

      

     - Atos libidinosos 

- Com Contato Físico         - Assédio Sexual 

     - Estupro de vulnerável 
 
 
 

Exploração Sexual:    - Turismo Sexual 

      - Pornografia 

      - Tráfico Sexual 



Características do Abuso Sexual 

 As vitimas são em sua maioria do sexo feminino; 

 

  O maior índice de abuso sexual é intrafamiliar; 

 

 Os Agressores são, preferencialmente, pessoas do sexo 

masculino, de confiança e próximas à 

criança/adolescente e à sua família (pai, padrasto, tios, 

avós, vizinho, etc); 

 

 “Pacto de silêncio”; 



 

 O abusador tende a ser zeloso, cuidadoso, protetor 

(demasiado) com a criança ou adolescente, evitando 

que estes tenham contatos sociais; 

 

 O abuso de álcool e/ou drogas pode estar presente nas 

famílias em que existam situações de violência; 
 



INDÍCIOS   QUE   PERMITEM   
IDENTIFICAR  O  ABUSO  SEXUAL 

 As crianças e adolescentes avisam de diversas 

formas que estão sendo vítimas de violência (sexual, 

física, psicológica ou negligência). 

 

 Na maioria das vezes isso não ocorre de forma 

verbal, mas é manifestada no comportamento e na 

conduta da vítima. 

 

É um pedido de SOCORRO! 



INDÍCIOS   COMPORTAMENTAIS 
 Medo/Pânico (pessoas, lugares escuros, etc.); 
 

 Mudanças súbitas de humor (euforia/depressão); 
 

 Auto flagelação e culpa; 
 

 Regressão a comportamentos infantis (choro excessivo, 

chupar dedos, etc.); 
 

 Ansiedade, abatimento profundo, baixa estima; 
 

 Comportamento suicida e fugas de casa; 
 

 Dificuldades de aprendizagem (queda no rendimento 

escolar, frequência); 



 Distúrbios do sono (agitação, pesadelos); 

 Comportamento e brincadeira sexualizados inadequados 

para a idade 
 

 Interesse/Conhecimento de assuntos relacionados a 

sexualidade; 
 

 Desenhos de órgãos genitais (além da compreensão de sua 

idade); 
 

 Masturbação excessiva; 
 

 Dificuldade de confiar nas pessoas (evita contato físico); 
 

 Tendência ao isolamento social. 

 



O QUE FAZER? 
Art. 13 – Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou 

o adolescente serão obrigatoriamente comunicado ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) 

Encaminhamentos aos Órgãos competentes / Denúncias: 

→ Conselho Tutelar – Órgão de defesa e proteção à criança e 

adolescente; 

→ CREAS I - É uma unidade pública estatal que oferta o Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI – 

Criança e Adolescente. 

Público Alvo: Crianças e adolescentes que vivenciam violações de 

direitos / violências. 

→ Disque 100 – Disque Denúncia Nacional 



COMO ENCAMINHAR? 

→  Ficha Intersetorial de Referência e Contra Referência;  

Disponível no Portal do Município de Cascavel 

http://www.cascavel.pr.gov.br/conselhos/intersetorial/ 

 

 

→ Ficha de Notificação de Violência Doméstica, Sexual e/ou 

outras violências (SAÚDE) 

A notificação compulsória abrange a violência contra 

criança/adolescente, mulher e idoso. 

http://www.cascavel.pr.gov.br/conselhos/intersetorial/


VIOLÊNCIA  INSTITUCIONAL 
 

Essa violência permeia todas as instituições públicas e 

privadas; apresenta-se na relação de 

servidores/serviços com o paciente/usuário, podendo 

se dar de diversas formas: ineficácia e negligência no 

atendimento, discriminação (gênero, étnico-racial, 

econômica etc.), intolerância e falta de escuta, uso de 

poder, massificação do atendimento, violência física, 

estigmatização, revitimização dentre outros. 



Calar é conscentir! 
Denunciar é um dever de todos! 

http://4.bp.blogspot.com/-1w0RXVpKutg/TqRwiuVfhJI/AAAAAAAAIK8/yD6txcsW62w/s1600/20+Lindas+imagens+de+crian%C3%A7as+negras+Preguica+Mental.jpg
http://pensanoamor.blogspot.pt/2012/03/imagens-extraordinarias-112.html


DISQUE DENÚNCIA NACIONAL – DISQUE  100 

CREAS I – (45) 3902-1750 

CONSELHO TUTELAR LESTE CASCAVEL –  

(45) 3902-1753 / 9972-0662 

CONSELHO TUTELAR OESTE CASCAVEL 

(45) 3902-1754 / 8431-6353 


