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O QUE É CANTADA? 

• É o ato de paquera, flertar. Conversar com o parceiro com a intenção de 

conquistá-lo. 

• Enquanto as cantadas agem com a elevação, podem ser simpáticas, bem 

humoradas, o assédio desrespeita.  

• Exemplo: 

" Posso tirar uma foto sua?  

Porque?  >>ela responde  

Pra eu provar pros meus amigos que anjos existem."  

• Uma cantada mal dada e insistente, vindo de alguém que não seja superior 

hierárquico (por exemplo, de um colega), não pode ser considerado 

juridicamente como "assédio", somente como "chatice". Mas, se a pessoa 

se sentir constrangida pela insistência, ela pode, com a ajuda de 

testemunhas, processar a pessoa que está fazendo isso por 

"constrangimento ilegal". 

“Se a pessoa ficou constrangida, se ela se sentiu mal, você não deu uma 

cantada, você a assediou. No assédio, não há a preocupação com a 

vontade do outro.” 

 





O QUE É ASSÉDIO? 

• Para que exista o assédio deve estar presente um elemento de 

autoridade, a influência do poder econômico e financeiro do 

assediador sobre a vítima na relação de trabalho. 

• O assédio deve ter uma conotação sexual atingindo a 

integridade física, a integridade psicológica da vítima de forma 

repetida e durável. 

• Para que fique caracterizado o assédio deve haver a presença 

de dois elementos comuns: práticas materialmente 

repreensíveis e práticas realizadas com o objetivo de obter 

benefício de natureza sexual.  

• As sanções disciplinares ou promoções com chantagem: se 

você dormir comigo será recompensada muito bem em seu 

salário. 

 

Os elementos materialmente repreensíveis são os insultos e 

injúrias com conotação sexual, as palavras humilhantes, as 

ameaças verbais como: se você não dormir comigo, rua!  



COMO SE DEFENDER DO ASSÉDIO? 

• A vítima para se defender do assédio deve reagir rapidamente 

(imediatamente), não se calar, não sofrer, ela deve resistir ao 

assediador. Assim, ela pode evitar o assediador, ser fria e 

indiferente, mentir se for necessário sobre sua vida pessoal 

para desencorajar o assediador e convencê-lo que é melhor ter 

somente uma relação profissional.  

 

Embora estejamos tratando do assédio nas relações de 

trabalho é importante ser mencionado que ele não está 

presente somente nas relações de trabalho mais sempre 

quando alguém constranger outrem com o intuito de obter 

vantagem ou favorecimento 

 

 

 

• Exemplos? Relações entre professores e alunos, entre médicos 

e pacientes, e outros onde estejam presentes as condições que 

caracterizam o assédio sexual.  

 



ASSÉDIO MORAL E SEXUAL 
 

• O Assédio moral é caracterizado pelo isolamento, atribuição distintas de 
tarefa, alternância de horário sem aviso prévio, tratamento diferenciado, 
instruções fornecidas de forma não clara, agressão física ou verbal, 
ameaças e insultos. 

 

•  Já o Assédio sexual pode ser caracterizado por qualquer ato que 
constranja a mulher, se não há o consentimento dela, é assédio sexual. 
Não há necessidade de palavras, gestos também podem se configurar 
como assédio sexual. Abraços muito apertados, beijos longos na bochecha 
ou qualquer tipo de aproximação que esteja constrangendo a vítima, é 
assédio. 

  

 

“Se a pessoa ficou constrangida, se ela se sentiu mal, você não deu uma cantada, 
você a assediou. No assédio, não há a preocupação com a vontade do outro.” 

 



DESIGUALDADE ENTRE 

 HOMENS E MULHERES 

 



DESIGUALDADES: 
A violência contra mulher é a expressão máxima da 

desigualdade de poder e que precisa ser combatida.  

 

• A mulher recebe 10% a menos pelo mesmo trabalho realizado 

por um homem. 

• Dupla jornada de trabalho – acumula o trabalho doméstico. 

• Dados da OMS – A cada 15 segundos uma mulher é agredida 

no Brasil. 

• Brasil é o 5º país com maior número de homicídios contra 

mulheres. 

• Dados Ministério da Saúde – 13 mortes de mulheres por dia. 



 



TIPOS DE VIOLÊNCIA: 

VIOLÊNCIA FÍSICA: 

•  Tapas 

•  Empurrões 

•  Chutes 

•  Bofetadas 

•  Tentativa de asfixia 

•  Ameaça com faca 

•  Tentativas de homicídios 

•  Puxões de cabelo 

•  Beliscões 

•  Mordidas 

•  Queimaduras 

VIOLÊNCIA 

PSICOLÓGICA: 

•  Humilhações 

•  Ameaças de agressão 

•  Privação da liberdade 

•  Impedimento ao trabalho ou 

estudo 

• Danos propositais a objetos 

queridos. 

• Danos a animais de estimação.  

• Danos ou ameaças a pessoas 

queridas. 

• Impedimento de contato com a 

família e os amigos. 

 



TIPOS DE VIOLÊNCIA: 

VIOLÊNCIA SEXUAL: 

• Expressões verbais ou 

corporais que não são do 

agrado da pessoa. 

• Toques e carícias não 

desejados. 

• Exibicionismo e voyeurismo. 

• Prostituição forçada. 

• Participação forçada em 

pornografia. 

VIOLÊNCIA 

PATRIMONIAL: 

• Destruição, venda ou furto de 

objetos pertencentes à vítima. 

• Destruição, venda ou furto dos 

instrumentos de trabalho da 

vítima. 

• Destruição de documentos da 

vítima ou de seus filhos. 

• Venda, aluguel ou doação de 

imóvel pertencente à vítima ou 

ao casal, sem a autorização da 

mulher.  



O QUE É VIOLÊNCIA MORAL? 
• São as condutas de falar falsamente que alguém cometeu um crime. 

 

• Violência Moral é a ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a 

reputação de uma pessoa. É quando fazemos ofensas pessoais, mexendo assim 

com a moral de outra pessoa, ofendendo. 

  

• Existem muitas situações em que magoa mais a violência moral do que 

propriamente a física. 

 

É um tipo de violência cujos resultados não vemos de imediato, ela vai tirando 

a energia de uma pessoa no seu psicológico, acabando por a levar 

futuramente a ter distúrbios, deixando sequelas por toda a sua vida. Pode 

causar dano permanente na auto estima da pessoa. 



QUEM É MARIA DA PENHA? 
Maria da Penha Maia Fernandes é uma brasileira que, em 

1983, sofreu duas tentativas de homicídio por parte 
de seu ex-marido e pai de suas três filhas, o professor 
universitário e economista Marcos Viveiros.  

A primeira foi com um tiro em suas costas enquanto 
dormia e a segunda ao tentar eletrocutá-la no banho. 
O resultado das agressões foi a perda do movimento 
das pernas, o que a deixou paraplégica, presa a uma 
cadeira de rodas, além de outras sequelas. Diante da 
impunidade do crime, Maria da Penha recorreu à 
Comissão de Direitos Humanos da OEA 
(Organização dos Estados Americanos) para que a 
Justiça brasileira tomasse uma decisão definitiva 
diante das agressões contínuas que sofria. 

Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão por 
omissão e impunidade no caso de violência contra as 
mulheres, e a lei foi finalmente criada. Maria da 
Penha, representando milhares de mulheres que 
sofreram ou sofrem violência, tornou-se símbolo 
dessa luta em oposição à violência doméstica e 
familiar contra as mulheres.  



LEI Nº 11.340/2006 
 

• Alterou o Código Penal Brasileiro. Possibilitou que os agressores 
sejam presos em flagrante ou tenham prisão preventiva decretada. 

• Apenas 28% das agredidas denunciam seus agressores (motivo: 
MEDO). 

• Nem o câncer de mama, nem o vírus da Aids afligem mais a mulher 
brasileira do que a violência doméstica. 

• Antigamente a violência doméstica era conversa de feminista, com 
conotação depreciativa. 

 

Proposta: Educar para mudar valores. 
 

Na maioria das vezes, a mulher não quer o companheiro preso. 
Deseja apenas que a agressão pare por receio do trauma que a 

prisão pode causar aos filhos. 





QUANDO A VIOLÊNCIA É CRIME? 

• Se alguém, por palavras gestos ou por escrito, amedrontou você prometendo fazer 
um mal injusto e grave, você foi vítima de um crime de ameaça. 

 

• Se alguém a obrigou a ter contato íntimo contra sua vontade, sem ter completado 
uma relação sexual, você foi vítima de um crime de atentado violento ao pudor. 

 

• Se alguém a acusou de um crime que não cometeu, você foi vítima de uma calúnia. 

 

• Se alguém destruiu, suprimiu ou ocultou, em benefi cio próprio ou de outrem, 
documento público ou particular verdadeiro, prejudicando-a, você foi vítima de 
um crime de destruição de documentos. 

 

• Se alguém disse algo contra sua honra, na presença de uma ou mais pessoas, você 
foi vítima de um crime de difamação.  

 



• Se alguém a induziu ou instigou a cometer suicídio ou prontifi cou-se a auxiliá-
la para que o fi zesse, você foi vítima de um crime de indução ao suicídio. 8. Se 
alguém a ofendeu, mesmo que não seja na frente de outra pessoa, você foi 
vítima de um crime de injúria.  

 

• Se você sofre agressão física sem deixar marcas aparentes ou foi expulsa do lar 
conjugal, você também foi vítima de um crime de injúria. 

 

• Se alguém a impediu de entrar em qualquer edifício ou estabelecimento público 
ou privado, tais como hotéis, escolas, lojas, restaurantes etc. em função de sua 
raça, origem étnica, orientação sexual ou identidade de gênero, você foi vitima 
de um crime de racismo. 

 

• Se você é homossexual e alguém a ofendeu por sua orientação sexual, você 
foi vítima da homofobia. 

 

• Se alguém a ofendeu ou impediu de entrar em algum espaço público ou de 
trabalhar porque você vive com HIV, você sofreu discriminação. 





DICAS PARA IDENTIFICAR O AGRESSOR: 

- Agride a mulher na maior parte do tempo. 

- Acusa a mulher constantemente de ser 

infiel. 

- Desencoraja a mulher nas relações de 

amizade com a sua família e amigos. 

- Priva a mulher de trabalhar e de 

estudar. 

- Critica a mulher por pequenas coisas. 

- É agressivo com facilidade, quando está 

bêbado ou drogado. 

- Controla as finanças, obrigando e forçando 

a mulher a comprar só o que ele acha 

importante. 

- Humilha a mulher na frente dos outros. 

- Destrói objetos pessoais e com valor 

sentimental da mulher. 

- Agride e espanca os filhos da mulher. 

- Usa, ou aponta alguma arma contra a 

mulher. 

- Obriga a mulher a ter relações sexuais 

contra a vontade. 

 





 

 
 

 

 

ONDE PROCURAR AJUDA?  
 
 
 
 
 

  

CREAS CMDM  
   

 Centro de Referência 

Especializado da Assistência 

Social  

Rua 6 de Janeiro 207 Centro 

Norte 

 

(31) 38496716 

Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher 

 
 Av. Acesita, 1596, bairro 

Primavera.  

 
 (31)3847-7849 

 

Disque : 180  
 

 


