Abuso emocional é quando um cuidador
ou uma pessoa em um relacionamento de
confiança com uma criança a impede de ter um
desenvolvimento emocional apropriado.
Alguns exemplos de abuso emocional:
•
•
•
•
•

Ridicularizar a criança verbalmente
Não matricular ou não levar a criança
à escola
Colocar medo ou aterrorizar a criança,
exigindo algo que ela não é capaz de atingir
Colocar apelidos que ofenda sua autoestima
Humilhar, fazer a criança passar vergonha
em particular e publicamente

Sinais físicos
Desenvolvimento
físico, emocional
ou intelectual
atrasado sem
explicação.
Hábitos como
balançar para
frente e para
trás, chupar os
dedos além do
que é normal na
sua fase atual de
desenvolvimento.

Sinais
comportamentais
Depressão e
afastamento, sentimento
de valor debilitado.
Comportamentos
extremos, como
agressivo ou passivo
demais, apático,
aparências faciais vazias,
interação social com
outros diminuída, fobias,
medo em geral, medo
dos pais ou cuidador.

O que o Projeto deve fazer ao confirmar a suspeita de abuso emocional
• Aceite o que a criança estiver dizendo a você, • Nunca pressione para conseguir informações
isto mostra que você acredita nela
• Certifique-se de distinguir entre aquilo que
• Fique calmo e não entre em pânico
a criança realmente disse e o que você está
concluindo
• Escute a criança todo o tempo que ela estiver
falando com você. Procure a ajuda necessária • Não permita que nenhuma dúvida o impeça
somente depois de escutá-la
de relatar o suposto abuso
• Olhe para a criança
• Informe a criança sobre o seu próximo passo
• Não demonstre estar chocado
e que você contará para ela sobre o que irá
acontecer
• Diga para acriança que você terá de
compartilhar a informação com outra pessoa
• Os cuidadores devem relatar qualquer suspeita
• Diga que ela não tem culpa pelo abuso
de abuso para as autoridades apropriadas.

