
 
 

 
 

 

 Na paquera, há reciprocidade, ou 
seja, as duas pessoas envolvidas têm 
intenção de se aproximar. 

 
No assédio sexual, há uma postura 
invasiva ou ofensiva por uma das 
pessoas. Portanto, não há 
consentimento da outra pessoa.  



 
 

 
 
 
 
 

 

a palavra-chave é 

 Consentir significa concordar, autorizar, dar permissão a 

algo. A diferença entre paquera e assédio sexual é que na 

paquera há consentimento das pessoas envolvidas, 

enquanto que no assédio sexual não. Ou seja, o assédio 

sexual ocorre quando alguém deixa de respeitar os limites e 

vontades de uma pessoa. 

 

Para saber mais 
 

Acesse a cartilha clicando aqui sobre o tema e acompanhe a campanha 
#LivresDoAssédioSexual. 

 

  

Quer fazer uma denúncia ou precisa de orientação? 
 

Você pode realizar denúncia ou solicitar orientação junto ao canal especializado em casos de assédio 
sexual, localizado na Ouvidoria Geral do Município (OGM). O atendimento é sigiloso e individualizado. 

 
 



 
 

 
 
#PraCegoVer: Banner colorido com a seguinte frase em destaque:#LivresDoAssédioSexual: A diferença entre Assédio e Paquera. 
Abaixo a imagem de um casal em clima de paquera com o seguinte texto: Paquera. Na paquera, há reciprocidade, ou seja, as duas pessoas  
envolvidas têm intenção de se aproximar. 
Abaixo outra imagem, agora de um homem tentando beijar uma mulher na mesa de trabalho com o seguinte texto: Assédio. No assédio sexual, há uma  
postura invasiva ou ofensiva por uma das pessoas. Portanto, não há consentimento da outra pessoa. 
Abaixo, entre a imagem de um homem e de uma mulher, o texto: A palavra-chave é consentimento. Consentir significa concordar, autorizar, dar permissão  
a algo. A diferença entre paquera e assédio sexual é que na paquera há consentimento das pessoas envolvidas, enquanto que no assédio sexual não. 
Ou seja, o assédio sexual ocorre quando alguém deixa de respeitar os limites e vontades de uma pessoa. 
Para saber mais: acesse a cartilha clicando aqui e acompanhe a campanha #LivresDoAssédioSexual. 
Quer fazer uma denúncia ou precisa de orientação? 
Você pode realizar denúncia ou solicitar orientação junto ao canal especializado em casos de assédio sexual, localizado na Ouvidoria Geral do  
Município (OGM). O atendimento é sigiloso e individualizado. 
Atendimento: 
Presencial: Rua Líbero Badaró, 293, 19º andar| Centro-SP 
Por Telefone: (11) 3334-7125 
Horário: 10h às 16h. 
Rodapé: COASSED. Comitê de Monitoramento e Avaliação da Política Institucional de Enfrentamento ao Assédio Sexual.  

 

 

Atendimento 

 
Presencial: Rua Libero Badaró, 293, 19° andar / Centro – SP 

Por Telefone: (11) 3334 – 7125 
Horário: 10h às 16h 

 Comitê de Monitoramento e Avaliação da Política  
Institucional de Enfrentamento ao Assédio Sexual 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/cartilha%20combate%20ass%C3%A9dio%20-%20FINAL2(1).pdf

