
 
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

OBJETIVO  GERAL:  Fortalecer  a  atuação  das  escolas  públicas  para  o 
enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

OBJETIVO  ESPECÍFICO:  Promover  a  ampliação  dos  conhecimentos  dos 
alunos  sobre  a  temática  “Direitos  sexuais  são  direitos  humanos”  a  fim  de 
mobilizar para o enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. 

JUSTIFICATIVA: A educação para a cidadania exige que os problemas sociais 
sejam apresentados para a reflexão e aprendizagem dos alunos, buscando um 
tratamento didático que contemple sua complexidade e sua dinâmica, dando-
lhes a mesma importância dos conteúdos das áreas convencionais. No que se 
refere  às  problemáticas  sociais,  além  do  que  está  sendo  continuamente 
produzido  no  âmbito  científico,  existem  outros  saberes  produzidos  pelas 
práticas de intervenção nas diversas instituições e organizações sociais.

O  contato  e  a  parceria  para  trabalhos  conjuntos,  com  as  instituições  e 
organizações  comprometidas  com as  temáticas  apresentadas  pelos  Temas 
Transversais constitui uma rica contribuição, principalmente pelo vínculo que 
estabelece com a realidade da qual se está tratando. Por outro lado, representa 
uma forma de interação com o repertório sociocultural e educativo, permitindo o 
resgate da dimensão de produção coletiva do conhecimento e da realidade no 
interior do trabalho escolar.

Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais que trazem um tratamento 
específico  em  suas   áreas  nas  questões  sociais  relevantes,  reafirma-se  a 
necessidade de sua problematização e análise, incorporando-as como temas 
transversais. As questões sociais abordadas são: ética, saúde, meio ambiente, 
orientação sexual e pluralidade cultural.

Pressupõe-se ainda, que a melhoria da qualidade do enfrentamento do tema 
em foco, resulta de um trabalho em rede na qual escolas-ONGs-comunidade 
são  parceiras  dessa  ação.  Nesse  contexto,  o  Fórum  Cearense  de 
Enfrentamento  da  Violência  Sexual  Contra  Crianças  e  Adolescentes  vem 
propor a execução de um plano de ação conjunto voltado para a temática em 
questão.

                                                                                  



PLANO DE AÇÃO

TEMA:Direitos  Humanos:enfrentamento  da  violência  sexual  contra 
crianças e adolescentes.

SUB -TEMA: Este Ponto não é Meu. Mas o Problema é Nosso! 

OBJETIVO  GERAL:  Mobilizar  e  promover  ampliação  de  conhecimentos 
dos alunos sobre os direitos humanos refletindo sobre o enfrentamento 
da violência sexual contra crianças e adolescentes.

Ações Sugeridas:
I. Conhecendo o tema:
II. Exploração  das  informações  contidas  no 

cartaz e folder
III. Mobilização Escola/comunidade

Solicitamos que cada unidade escolar, ao realizar suas atividades e ao elaborarem seus 
planos  de  aula  possam  disponibilizá-los  para  a  SEDUC  para  compôr  um  banco  de 
estratégias exitosas na discussão dessa temática.
  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

CONTEÚDOS Nº DE AULAS DESENVOLVIMENTO 
METODOLÓGICO

I. Conhecendo o tema: 

II.Exploração das informações contidas no cartaz e folder

III.Mobilização Escolar



TEXTO DE APOIO

18 de maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes

VIOLÊNCIA SEXUAL É CRIME!

A data  18 de maio  foi  escolhida  para ser  um marco na luta  contra  o  abuso  e  a 
exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes. Neste dia há exatamente 
30 anos, em Vitória no Espírito Santo, a menina Araceli, foi seqüestrada, espancada, 
estuprada, drogada e assassinada. Seu corpo foi encontrado totalmente desfigurado 
pelo uso de ácido seis dias depois.  Os responsáveis ficaram impunes.

A violência contra crianças e adolescentes tem se constituído numa dura realidade no 
nosso  país,  manifestando-se  como  um  sério  problema  de  saúde  e  insegurança 
pública,  gerando  imensos  obstáculos  ao  desenvolvimento  social  e  econômico  e 
constituindo-se  numa  flagrante  violação  aos  direitos  humanos.  A  violência  atinge 
parcela importante da população e repercute de forma negativa sobre a saúde e a 
vida das pessoas a ela submetida.  Configura-se um relevante problema de saúde 
publica e consiste num desafio para os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dentre os vários tipos de violência contra crianças e adolescentes podemos elencar:

MAUS-TRATOS – se refere à violência cometida contra crianças e adolescentes no 
âmbito familiar, social, na instituição ou pela sociedade. Apesar da imprecisão desta 
definição que tem sido criticada por vários estudiosos, faz-se necessário considerá-la 
como um problema social sério contra meninos e meninas, que por estar em formação 
seriam propriedades dos pais ou responsáveis o que lhes dariam o direito de puní-los 
como medida educativa ao cometer algum erro. 

NEGLIGÊNCIA – são as omissões dos pais ou de outros responsáveis pela criança e 
pelo  adolescente,  quando  deixam  de  prover  as  necessidades  básicas  para  seu 
desenvolvimento físico, emocional,  intelectual e social,  por exemplo:  o abandono à 
privação de medicamentos; a falta de atendimentos e cuidados necessários com a 
saúde; o descuido com a higiene; o desestímulo para freqüentar a escola. 

ABUSOS FÍSICOS - são atos violentos com uso da força física de forma intencional, 
não acidental  praticada por pais,  responsáveis,  familiares ou pessoas próximas da 
criança ou do adolescente, com o objetivo de ferir, lesar deixando ou não marcas no 
corpo.

VIOLÊNCIA SEXUAL – denota o modo perverso de tratar crianças e adolescentes 
brasileiros, negando-lhes direitos fundamentais como: o direito à vida, à dignidade à 
liberdade e ao respeito. Direitos estes que compreendem o exercício da sexualidade 
em harmonia com sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, deixando 
seqüelas físicas e psicossociais comprometendo seu pleno desenvolvimento humano 
e em conseqüência, toda sociedade.

A  violência  sexual  manifesta-se  em  qualquer  situação  de  jogo,  ato  ou  relação, 
heterossexual ou homossexual, envolvendo uma pessoa mais velha e uma criança ou 
adolescente. A violência sexual pode se expressar de diversas formas categorizadas 



no  abuso sexual intrafamiliar e extra-familiar e na  exploração sexual comercial – 
prostituição, pornografia, turismo sexual e tráfico humano.

Abuso sexual - consiste no abuso da confiança é todo ato ou jogo sexual, relação 
hetero  ou  homossexual  cujo  agressor  está  em  estágio  de  desenvolvimento 
psicossexual  mais  adiantado  que  a  criança  ou  o  adolescente.  Tem  por  intenção 
estimulá-la  sexualmente  ou utilizá-la  para  obter  satisfação sexual.  Esse fenômeno 
violento pode variar desde atos em que não se produz contato sexual (exibicionismo, 
voyerismo,  produção de fotos obcenas), até diferentes tipos de ações que incluem 
contato sexual sem ou com penetração.

Exploração sexual –  apresenta semelhança ao abuso com o diferencial  de visar 
lucros, nomeadamente pela  prostituição e pela pornografia. 

IMPORTANTE:  Segundo  o  Estatuto  da Criança e  do Adolescente  –  ECA,  no seu 
artigo  13,  os  casos  de  suspeita  ou  confirmação  de  maus-tratos  devem  ser 
obrigatoriamente  comunicados  ao  Conselho  Tutelar  da  localidade  de  moradia  da 
vítima.

A notificação cabe a qualquer cidadão que testemunhe ou tome conhecimento e tenha 
provas de violação dos direitos de crianças e adolescentes.  Ela pode ser feita até 
mesmo de forma anônima.

O artigo 245 do ECA define como infração administrativa a não comunicação de tais 
eventos,  pelos  médicos,  professores  ou  responsáveis  por  estabelecimentos  de 
atenção  à  saúde  e  de  ensino  fundamental,  pré-escola  ou  creche,  à  autoridade 
competente sujeita à multa de três a vinte salários de referência.

REFLEXÃO

“A superação da violência virá da mobilização da sociedade e da firmeza do 
poder publico em enfrentá-la”.

Bibliografia Consultada:

1.  PROTOCOLO  DE  ATENÇÂO  À  VITIMAS  DE  VIOLÊNCIA  DE  GÊNERO  – 
BEMFAM.
2.  DIREITOS HUMANOS E VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR – MINISTÉRIO DA SAÚDE
3. NOTIFICAÇÃO DE MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – 
MISTÉRIO DA SÁUDE. 
4.  GUIA  ESCOLAR.  Métodos  para  identificação  de  sinais  de  abuso  e  exploração 
sexual de crianças e adolescentes. Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Brasília. 
2004
5. PESQUISA SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DO ESTADO DO CEARÁ. UECE / UNICEF. Ceará. 2003.
6.  PESQUISA SOBRE ABUSO  SEXUAL  DE CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES DO 
ESTADO DO CEARÁ. UECE / UNICEF. Ceará. 2004


