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O Programa AABB Comunidade está caminhando para o final de
mais um ano de intensas atividades. Muitas palestras, orientações, brincadeiras, produções artísticas e culturais que estão proporcionando, com certeza, momentos de aprendizagem, diversão
e, principalmente, transformações.
Ter a capacidade de transformar a vida dos educandos e fazer
com que novas oportunidades aconteçam no futuro dessas
crianças e adolescentes. Esse é o objetivo a ser perseguido, e
acreditamos estar no caminho certo.
O Jornal do Educador é mais um instrumento que vem para
contribuir, ao disseminar os muitos exemplos de superação que
acontecem todos os dias nos mais de 250 Programas, ao divulgar histórias de sucesso em ações de cidadania e publicar matérias importantes sobre temas atuais, como a questão do abuso
praticado sob todas as formas.
A foto que ilustra a capa do Jornal, campeã no Concurso Agenda
AABB Comunidade 2019, é resultado de uma outra ação de educação para os nossos jovens, hoje, imersos no envolvente mundo
virtual, que sabemos trazer inúmeros benefícios. Mas também,
abre espaço para os riscos pelo uso inapropriado.
Estamos nos aproximando das festas de final de ano e a época é
mais do que oportuna, ou melhor, ideal para estender a todos os
educandos, Educadores, Coordenadores e demais colaboradores, espalhados por todo o país, uma mensagem de Boas Festas,
com muita luz, paz e esperança e fraternidade.
Boa leitura,
Rene Nunes dos Santos.
Presidente da FENABB

SUMÁRIO
5
Programação de fim de ano

04
06
07
08
12

10e11

14e15

Natal Sustentável

Abuso: Crime silencioso

Você viu?
Vivência
Karen Larissa Macedo de Souza

Curta e Compartilhe
Destaques do Programa
Concurso agenda AABB Comunidade 2019 Conheça a história da capa vencedora

VOCÊ VIU?

Autora: MÔNICA LOPES

Uma boa leitura e um fascinante filme tem o poder de nos cativar e levar a nossa mente
para outro universo. O objetivo do “Você Viu?” é despertar a curiosidade e o interesse dos
Educadores e educandos, permitindo-lhe os estímulos e as condições necessárias para
a prática da leitura e do interesse em assistir um filme que os levem a aprendizagem
significativa da realidade do mundo. As dicas dessa edição estão incríveis!
Uma boa sugestão é reunir os Educadores e educandos para promover discussões
sobre os temas propostos no livro e no filme indicados.
Para quem já está curioso, lá vão as dicas da vez:

LIVRO

FILME

“AVALIAR PARA PROMOVER:
AS SETAS DO CAMINHO”
O livro apresenta os
cinco princípios essenciais
da avaliação mediadora
no sentido da efetiva promoção da aprendizagem e
das múltiplas dimensões
do fazer avaliativo. Estabelecendo relações entre uma
concepção dialética de avaliação e os caminhos de
aprendizagem, Jussara desenvolve fundamentos teóricos e ilustra, com exemplos práticos, temas como a mediação, a questão do
tempo em avaliação, a elaboração de testes, a correção das tarefas avaliativas, as ações de intervenção,
os registros de avaliação e outras questões.
Fonte: Livraria da Travessa
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“A VOZ DO CORAÇÃO”
Ao receber a notícia
do falecimento da mãe,
o reconhecido maestro
Pierre Morhange volta
para casa. Lá, ele recorda sua infância por meio
da leitura das páginas
de um diário mantido
por seu antigo professor de música, Clément
Mathieu. Na década de
40, o pequeno Pierre é
um menino rebelde, filho da mãe solteira Violette.
Ele frequenta um internato dirigido pelo inflexível
Rachin, que enfrenta dificuldades para manter a
disciplina dos alunos difíceis. Mas a chegada do
Professor Mathieu traz nova vida ao lugar: ele organiza um coro que promove a descoberta do talento musical de Pierre.
Fonte: Lendo.org

PROGRAM AÇÃO DE

fim de ano

O fim de mais um ano se aproxima e também o tempo de relembrar e comemorar tudo
que foi realizado nos Programas, ou seja, é um momento de fazer uma retrospectiva. Após o
término de um ciclo, o que restam são lembranças das conquistas e dos melhores momentos
com os educandos e a equipe pedagógica. Cada atividade, evento, aprendizado e brincadeira,
fizeram desse ano um período importante para a trajetória do AABB Comunidade.
Para celebrar o fim de mais uma fase e início de uma nova etapa, você pode realizar
programações especiais para as crianças, adolescentes e equipe do Programa de sua cidade.
Acompanhe algumas dicas de como fechar com chave de ouro as atividades de 2018:

1. Festa natalina
Nada melhor que um tema especial para a sua
festa de confraternização de final de ano. O Natal
pode trazer momentos especiais entre os educandos e a equipe do Programa. Realize um delicioso
lanche e chame todos os alunos e seus familiares
para ajudarem na decoração natalina da sua festa.

2. Amigo oculto/Troca de presentes
Toda criança ou adolescente adora ganhar presente. Um Amigo Oculto pode ser uma oportunidade dos
educandos interagirem entre si e se dedicarem a escolher uma lembrança especial para um colega de turma.
Os presentes não precisam custar caro, o importante é
o carinho e a confraternização entre os alunos.

3. Exposição de Trabalhos
Para recapitular as atividades promovidas ao
longo do ano, você pode organizar uma Exposição
dos trabalhos realizados pelos educandos. Esse momento é ideal para parabenizá-los pelas tarefas fei-

tas em 2018, além de proporcionar, às crianças, um
momento para admirar os trabalhos uns dos outros.

4. Cantata de Natal
Você pode incluir a magia natalina em sua programação de fim de ano com música. Realizar uma
Cantata de Natal pode ser uma ótima ideia para integrar educandos, familiares e Educadores. Escolha
um bom repertório com músicas temáticas, pense
em um figurino bacana e marque a data do seu evento. Assim, os responsáveis pelos alunos poderão
prestigiá-los e participar do encerramento das atividades anuais do Programa de sua cidade.

5. Homenagens aos Educadores
O fim do ano também é uma ótima oportunidade para agradecer aos Educadores por todo trabalho e esforço dedicado aos alunos. Com isso, um
show de apresentações para homenagear os Professores pode ser uma forma legal de retribuir todo
carinho e aprendizado adquirido por meio deles ao
longo do ano.
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VIVÊNCIA

KAREN LARISSA MACEDO DE SOUZA

e uma história de superação
Coordenadora do AABB Comunidade Parelhas (RN)

mento conseguíamos executar aquilo
que era proposto junto aos educandos, seja na área esportiva ou pedagógica”, disse Karen.

No Programa AABB Comunidade o Coordenador é peça fundamental, pois exerce um papel mediador
entre Educadores e educandos, dando todo apoio possível para que o trabalho realizado pelo Programa tenha
resultados satisfatórios.
Nesta edição, contaremos um
pouco da trajetória de Karen Larissa
Macedo de Souza, 31 anos, Coordenadora do Programa AABB Comunidade
Parelhas (RN) desde 2015.
“Garra, determinação e entusiasmo são atributos da Coordenadora
Karen. Isso faz com que as pessoas
que estão ao seu lado acreditem em
um futuro melhor para as nossas
crianças e adolescentes. Uma profissional com talento, ímpeto, dedicação
e energia”, declarou Moisés Akhnaton Alves de Medeiros, Presidente da
AABB Parelhas (RN).
“Quando assumi o Programa
identifiquei que havia necessidade de
tornar o AABB Comunidade conhecido
no município. Me senti desafiada a integrar a sociedade, a família e a escola
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Manoel Ferreira, Professor do Programa.

dos educandos nas atividades do Programa. Passamos então a convidar,
com mais frequência, as autoridades
da cidade, familiares e comunidade
para prestigiarem as ações realizadas. Construímos juntos, a equipe do
Programa e eu, um calendário anual
de eventos e projetos de integração
social. Sempre com grandes estruturas de decoração e um bom planeja-

Em meio a tantas emoções já
vividas, tantas histórias de superação presenciadas, Karen optou por
destacar uma, por coincidência,
mais recente. Ela conta que há três
meses o AABB Comunidade recebeu
a visita de Manoel Ferreira do Nascimento, 20 anos, natural de Parelhas,
que aos seis meses de vida foi diagnosticado com Paralisia Cerebral,
uma doença que afeta o movimento
do corpo e a coordenação muscular.
Segundo ela, o jovem, que atualmente cursa o 4º semestre de Educação
Física, procurou o Programa se oferecendo para atuar como voluntário.
“Seu desejo era, tão somente, integrar o Programa como Educador”,
disse a Coordenadora.
De acordo com Karen, era uma
oportunidade não só para Manoel,
mas também para o Programa de poder apoiar uma causa tão importante

Curta e Compartilhe
e urgente nos dias de hoje: direito à acessibilidade.
“Trabalhar a inclusão de pessoas com deficiência e
junto às crianças e adolescentes é uma das formas
mais eficazes de criar adultos sensíveis e preparados para lidar com essa realidade na escola, nas
ruas e no mercado de trabalho”, disse.
Hoje, Manoel ministra as aulas de futsal, futebol de campo, recreação e vôlei de areia. Segundo
Karen, mesmo com suas limitações na fala e na locomoção, o jovem cumpre suas tarefas de maneira
satisfatória, nem que para isso seja necessário a
ajuda dos próprios educandos. “Sempre que Manoel vai dar aula, corro e pego logo a cadeira para
que ele possa sentar. Também fico ao lado dele nas
aulas para que eu ouça o que ele está falando e repasse para os outros colegas. Ele educa de forma
diferente, sempre com brincadeiras. Ele ensina não
só o valor do esporte, como também a importância
de sermos boas pessoas”, disse o educando Matheus Paulo, 11 anos.

Por Larissa Paulo

Propagar ideias inspiradoras e ações de sucesso realizadas em diversas localidades pelo AABB Comunidade é o
objetivo da sessão Curta e Compartilhe. Confira um breve
resumo da ação realizada pelo Programa em Porto Alegre
(RS), que merece ser compartilhada.

Porto Alegre (RS)

“Só temos três meses de caminhada e cada
dia que passa vejo que acertei o alvo. Três meses
que já somam uma gama de crescimento para
todos, especialmente para os educandos. Manoel
compartilha não só o saber, mas espalha vida por
onde passa”, declarou Karen, bastante emocionada.
“Sou uma pessoa feliz e realizada, ainda mais
agora desenvolvendo um trabalho junto ao Programa AABB Comunidade do meu município. Desenvolvemos várias atividades voltadas para o esporte
e bem-estar das crianças e adolescentes. Vejo o
Programa como fundamental para uma boa convivência comunitária e familiar, melhorando a qualidade de vida de dezenas de educandos. Me sinto
honrado pela oportunidade de fazer parte desse
time”, declarou Manoel.
Segundo o Presidente da AABB Parelhas, o
Programa trata justamente de inclusão social. “É
bom lembrar que as diferenças se fazem iguais
quando pessoas como o Manoel são colocadas em
um grupo que as aceite, pois nos acrescentam valores morais e de respeito ao próximo, com todos
tendo os mesmos direitos e recebendo as mesmas
oportunidades diante da vida”, disse Moisés.
“Sabemos que ainda precisamos caminhar,
que o trabalho nunca acaba e que ele é uma continuação ano a ano. O que nos move são os desafios
e o resultado de nosso trabalho pois, certamente,
estamos contribuindo para a formação de bons indivíduos e isso é, sem dúvidas, decorrência de um
esforço coletivo. Como diz o grande filósofo Max
Weber: A história ensina-nos que o homem não teria alcançado o possível se, muitas vezes, não tivesse tentado o impossível. Enfim, a missão de educar
é dura e exige acompanhamento constante, mas é
gratificante de ser cumprida”, concluiu Karen.
Autora: Mônica Lopes

Com o objetivo de avaliar a satisfação de pais/responsáveis pelos educandos, o AABB Comunidade Porto Alegre (RS) desenvolveu, no início de outubro deste
ano, uma Pesquisa de Satisfação. No questionário foram
abordados temas como: período de participação da garotada nas aulas; avaliação da proposta pedagógica e
oficinas desenvolvidas, como coral, violão e flauta; trabalho dos Educadores e outros aspectos. O formulário
foi preenchido por 152 famílias. Além disso, os familiares
ainda puderam enviar sugestões e dicas para serem incorporadas no dia a dia, visando a qualificação dos serviços oferecidos. Confira a matéria completa no site do
Programa!

Quer publicar uma ação de sucesso do seu Programa aqui no
Curta e Compartilhe? É muito simples! Basta encaminhar um
breve resumo da atividade com fotos em alta resolução para o
e-mail: fenabb@fenabb.org.br. Divulgue a sua ideia e inspire
outros Programas também.
Autora: Larissa Paulo
Jornal do

Educador
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DESTAQUES
do Programa em Setembro e Outubro
Por Thaís Batista

AABB Comunidade Araxá celebra os 18
anos com Festa da Família
Com quase duas décadas de existência, o AABB Comunidade Araxá (MG) comemorou o 18º aniversário com
a tradicional Festa da Família. O evento aconteceu dia 1º
de setembro e renuiu 180 pessoas, incluindo educandos e
familiares, para um dia inteiro de programações. As mais
de 60 famílias puderam aproveitar a piscina do clube e
jogos, além de participar do sorteio de 102 brindes, que
incluíram camisetas, garrafas e copos personalizados.

Educandos de Palmeira das Missões
relembram tradições gaúchas
Com o intuito de despertar a valorização da cultura
sul-rio-grandense, cerca de 70 educandos do AABB Comunidade Palmeira das Missões (RS) participaram, nos
dias 12, 13 e 17 de setembro, da Semana Farroupilha. A
comemoração foi iniciada com oficinas de dança, palestra
e festividade cultural nas dependências da AABB, e teve
seu desfecho com um passeio pelo CTG Miguel Rocha
Sampaio, para relembrar a culinária e tradições sulistas.

Passeio de campo desperta consciência
socioambiental em educandos de Amargosa
O Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP)
Vale do Jiquiriçá recebeu, no dia 17 de setembro, uma visita dos educandos da AABB Comunidade Amargosa (BA)
para uma aula passeio sobre meio ambiente. Na ocasião,
os alunos aprenderam na prática os ensinamentos sobre
macrocampo que recebem no Programa, além de aprimorarem seus conhecimentos sobre plantação e cultivo de
alimentos orgânicos.

Jogos internos agitam o AABB Comunidade
Paracatu
De 11 a 25 de setembro, cerca de 300 educandos
do AABB Comunidade Paracatu (MG) competiram nos
Jogos Internos da AABB (JIAABB). Essa foi a primeira
edição da competição, que contou com modalidades
esportivas como natação, atletismo e futsal. Os competidores tinham entre 7 e 17 anos, ganharam medalhas de acordo com a sua colocação ao final do campeonato.
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Educandos de Ipameri visitam instituição
social Cerâmica Boa Nova
Na manhã do dia 24 de setembro, cerca de 50 educandos do AABB Comunidade Ipameri (GO) fizeram uma visita
à Cerâmica Boa Nova. A instituição atende adolescentes em
situação de risco social com a fabricação e venda de obras
artesanais em cerâmica, em que todo dinheiro arrecadado é
revertido para o mantimento do Projeto. Os educandos puderam conhecer o processo de produção das cerâmicas, além
de aproveitarem a agradável área verde da Instituição.

Programa em Brasília de Minas apoia ação do
Dia do Idoso
Celebrado no dia 1º de outubro, o Dia do Idoso é uma
data que visa valorizar e refletir a situação do público da terceira idade, principalmente no que se refere a seus direitos e
participação na sociedade. Em alusão a esta data, os educandos do AABB Comunidade Brasília de Minas (MG) participaram de uma caminhada realizada pela Casa de Repouso São
Vicente de Paula. A ação, que contou com a participação de
mais de 120 pessoas, incluindo 64 educandos, associados,
familiares e funcionários da instituição idealizadora da ação,
teve como ponto de largada a Casa de Repouso, finalizando o
percurso na sede abebeana do município.

AABB Comunidade Casa Azul Brasília celebra
seu 1º aniversário
O dia 4 de outubro foi de muita festa e celebração de conquistas para o AABB Comunidade Casa Azul Brasília (DF), que
comemorou o seu 1° ano de atuação com o tema: “Realização
do Sonho”. O evento reuniu cerca de 200 pessoas, entre educandos, equipe de Coordenação, parceiros, voluntários e autoridades, entre elas o Vice-Presidente Socioeducativo e de Comunicação da FENABB, Gustavo Boeira, e o Presidente da Fundação
Banco do Brasil (FBB), Asclepius Ramatiz Lopes Soares (Pepe).

Programa de Alto Araguaia participa de Desfile
No dia 26 de outubro, educandos do Programa AABB Comunidade Alto Araguaia (MT) abrilhantaram o Desfile em comemoração aos 80 anos de Emancipação Político-Administrativa
do município. Com a temática “Araguaia: 80 anos desaguando
na história dessa nossa gente”, 70 educandos desfilaram juntamente com a comunidade escolar da cidade. Durante o percurso, as crianças apresentaram oficinas realizadas no Programa,
como artes, futebol e natação. Algumas educandas, vestindo
roupas temáticas em alusão às águas do Araguaia, exibiram
uma coreografia que representava a movimentação dos rios e
cachoeiras que fazem parte do cenário natural da cidade.
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Por Thaís Batista

O tema da sustentabilidade permeia todos os aspectos de nossas vidas e com a comemoração de natal não é diferente. Comemorar o natal
virou sinônimo de consumismo, uma vez que na reunião com a família e
os amigos, ocorre troca de presentes, jantar especial e decoração de toda
a casa, e isso significa consumir, mas pode ser feito diferente, consumindo
com consciência e de forma sustentável. O Natal proporciona todos esses
momentos e muito mais! As famosas árvores natalinas estão presentes
em todos os lugares e acrescentam, ainda, mais beleza nessa data do ano.
Porém, decorar uma árvore de natal de forma sustentável e com pouco
custo não é tão comum de se ver por aí. Por isso, separamos dicas valiosas de enfeites feitos com materiais recicláveis, que podem deixar sua
decoração ainda mais bonita sem gastar muito:
10

Jornal do

Educador

Imagem: vilamulher.uol.br

Imagem: seeyoutheredesign.com

1. APROVEITE AS LÂMPADAS QUEIMADAS
Sabe aquela lâmpada que queimou e não tem mais nenhuma utilidade? Ela pode virar um simpático boneco de
neve ou uma bela rena natalina. Você só precisa pintá-la com
cores temáticas do natal (verde, vermelho, dourado, branco),
juntar todo material de papelaria que tiver em casa, como
cartolina, fitas, canetões, tintas e usar toda a criatividade.
Dica: Não esqueça de limpar bem a lâmpada antes de decorá-la. Na pintura, é interessante passar duas mãos de tinta.
Imagem: lopes.com.br

3. O ROLO DE PAPEL
HIGIÊNICO NÃO É LIXO
Já pensou em fazer enfeites
com rolo de papel higiênico? Parece estranho, mas com uma tesoura e tinta, você pode transformá-los em lindas flores. Para fazê-las,
basta cortar o rolo de papel em
tiras horizontais; colar uma ponta
com a outra para formar uma pétala e, para finalizar, juntar as peças
para formar uma flor. Mãos à obra!
Dica: Se quiser que suas flores sejam de outra cor, pinte o rolo de papel antes de fazer os cortes.

Imagem: homedecore.com.br

2. JUNTE OS
PALITINHOS DE PICOLÉ
Com palitos de picolé, você pode
montar várias ideias. Basta alguns papéis coloridos, fitas e retalhos de tecido
para transformá-los em lindos enfeites.
Você pode começar pintando os palitinhos e depois enfeitar conforme seu
gosto. A junção dos palitos pode se
transformar em renas, bonecos de neve,
anjinhos ou até um Papai Noel, basta
usar a imaginação.

4. CDs E DVDs PODEM SE TRANSFORMAR
Você já deve ter se perguntado o que fazer com aqueles CDs e DVDs velhos em sua gaveta. No natal, eles podem ganhar uma nova utilidade! Você pode decorá-los
como quiser, sem gastar quase nada, reaproveitando o
que já tem em casa. Na customização, você pode usar
materiais somente recicláveis, como antigas embalagens
de presente. Além de fácil, é sustentável.
Jornal do

Educador
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CONCURSO AGENDA

AABB Comunidade
Por Larissa Paulo

Lançado no mês de agosto, com o
tema “Mundo Virtual: benefícios e consequências”, o Concurso Agenda 2019
teve a participação de 117 Programas
de diversas localidades, que enviaram
fotos, desenhos e histórias em quadrinhos. O saldo de trabalhos recolhidos
foi satisfatório, com 277 fotos, 285 desenhos e 256 HQs.
Confira abaixo um pouco da história da foto da capa, feita pela equipe do
Programa em Manhuaçu (MG):
O Presidente da AABB Manhuaçu,
Sandro Zaghete Santana, contou, com
muito orgulho, sobre a conquista e repercussão entre os educandos e todo
o clube. “Recebemos a notícia que tínhamos sido escolhidos para estampar
a capa com muita satisfação e alegria,
como forma de reconhecimento pelo
excelente trabalho desenvolvido junto
aos alunos. A informação já foi divulgada entre a população e entre os nossos
parceiros locais, o Banco do Brasil e a
Prefeitura Municipal”, disse.
“A notícia de que ganhamos o
concurso na categoria foto foi maravilhosa, ainda mais estando a frente do
Programa. Um sonho realizado ver os
nossos educandos estampando a capa
da agenda. A vitória também foi muito
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bem recebida pela Prefeita local,
Maria Aparecida Bifano Magalhães
e pela Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social,
Giuzaina Gregório”, declarou Vera
Lúcia Domingues, Coordenadora
Pedagógica do Programa.
A Coordenadora contou como
o tema do concurso foi trabalhado
com os educandos. “Começamos
a fazer trabalhos intensos com os
alunos voltados para o uso adequado da internet. Realizamos
debates, com rodas de conversas,
mostrando quais os benefícios
que esses recursos trazem para o
nosso dia a dia. Também preparamos pesquisas, assistimos vídeos
e inúmeras outras atividades enfatizando o uso inadequado dos aparelhos eletrônicos. Um tema bastante providencial para as nossas
crianças e adolescentes”, disse.
Ainda de acordo com Vera, a
inspiração para a foto vencedora
veio com o intuito de destacar que
brincadeiras ao ar livre e/ou jogos
eletrônicos são formas de diversões válidas, desde que usadas
corretamente. É importante que
a criança brinque e aprenda que é
possível se divertir sem tecnologia
também.

AABB Comunidade Paranaíba (MS)

Concurso Agenda AABB Comunidade é tradição
O Concurso Agenda AABB Comunidade foi lançado com o objetivo de ressaltar e enaltecer os sucessos artísticos do Programa. Confira
abaixo os vencedores da foto de capa das quatro últimas edições:
2015 – AABB Comunidade Itapipoca (CE) – Tema: “O que eu quero ser?”
2016 – AABB Comunidade Campo Belo (MG) – Tema: “Rio 2016 Jogos
Olímpicos e Jogos Paralímpicos”
2017 – AABB Comunidade Paranaíba (MS) – Tema “AABB Comunidade
– 30 anos”.
2018 – AABB Comunidade Salvador (BA) – Tema “Tecnologias Sociais”.
No site da FENABB você confere a lista de todos os Programas que
já estamparam a Capa da Agenda AABB Comunidade e o resultado do
Concurso 2019 na íntegra.

AABB Comunidade Salvador (BA)

AABB Comunidade Campo Belo (MG)

AABB Comunidade Itapipoca (CE)
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ABUSO:
Por Bruno Nogueira

Compreende-se violência sexual infanto-juvenil como uma relação de poder, autoritária, na qual
estão presentes e se confrontam atores e forças
com pesos e poderes desiguais de conhecimento,
autoridade, experiência, maturidade, recursos e estratégias (Faleiros & Campos, 2000, p.8). A violência
sexual produz um conjunto de implicações e consequências. A mais grave é a deturpação dos papéis e
das relações socioafetivas e culturais entre adultos e
crianças, e adolescentes e crianças, transformando
estas relações em erotizadas, comerciais, violentas e
criminosas. Além disso, a violência sexual confunde
os limites intergeracionais, e, por conseguinte, confunde a representação social dos papéis de adulto,
família, pai, tio, irmão, religioso, etc. Em outras palavras podemos dizer que ocorre uma disfunção em
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três níveis, que são: o poder exercido pelo grande sobre o pequeno, a relação de confiança existente entre
o dependente e o seu protetor e o uso delinquente
da sexualidade – atentado ao direito de privacidade
e intimidade (Gabel, 1997; Habigzang & Koller, 2011;
Faleiros & Campos, 2000; Fuziwara & Fávero, 2011).
É importante saber também que existem duas
categorias de violência sexual contra os menores.
A primeira é a exploração sexual infanto-juvenil, que
tem como objetivos fins comerciais e a segunda é o
abuso sexual, o qual possui duas subdivisões: a extrafamiliar e a intrafamiliar.
O abuso sexual nem sempre é expresso por
meio do emprego da força física, como bem explica a
definição do Ministério da Saúde – MS, de modo que
abuso sexual representa:
(vide box acima).

todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual
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. Apresenta-se sobre a forma de práticas eróticas e sexuais impostas à criança ou ao adolescente pela violência física, ameaças ou indução de sua vontade.
Esse fenômeno violento pode variar desde atos
em que não se produz o contato sexual (voyeurismo, exibicionismo, produção de fotos), até diferentes tipos de ações que incluem contato sexual sem ou com penetração (MS, 2002, p. 13)”.

A maior incidência de abuso sexual (ou pelo
menos de denúncias) ocorre contra crianças, e geralmente são pessoas próximas delas e com algum
grau de confiança (familiares, amigos, professores,
vizinhos, religiosos). O local da violação frequentemente é na casa da própria criança ou do adolescente. A pessoa que comete abuso sexual atua sozinha,
sem a participação de intermediários e não está envolvido em transações comerciais (Gomes, 2005).
Mas quais as consequências do abuso sexual
para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? Podemos identificar impactos dessa violência nas quatro dimensões humanas: física, cognitiva,
emocional e comportamental. As alterações físicas
podem ser hematomas e sangramentos, traumas físicos nas regiões oral, genital e retal, traumas físicos
nos seios, nádegas, coxas e baixo ventre, coceira, inflamação, odores estranhos na área vaginal, dores e
doenças psicossomáticas, desconforto em relação
ao corpo, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. As alterações cognitivas podem ser: percepção
de falta de valor, diferença em relação aos pares, baixa concentração e atenção, transtornos de memória,
desconfiança, dissociação, baixo rendimento escolar,
distorções cognitivas como inferências arbitrárias. As
alterações emocionais podem ser: vergonha, medo,
ansiedade, raiva, irritabilidade, tristeza e culpa. E por
fim, as alterações comportamentais podem ser: isolamento, agressões físicas e verbais, furtos, fugas de
casa, comportamento hiperssexualizado, abandono
de hábitos lúdicos, mudanças em padrões de alimentação e sono, comportamentos regressivos, comportamentos autodestrutivos (Habizang, 2011).
E o que fazer quando houver suspeita de abuso sexual em crianças e adolescentes? Primeiro de
tudo, acionar a rede de apoio social e afetiva, como a
família, a escola, a comunidade (vizinhos, igreja, etc),

e os órgãos e serviços de atendimento à criança e
família, como os conselhos tutelares, CRAS, CREAS,
postos de saúde, hospitais, Conselhos dos Direitos
da Criança e os Juizados e as Promotorias da Infância e Juventude. As denúncias podem ser anônimas
por meio do telefone 180. A denúncia não configura
como uma acusação formal, mas sim na implicação
de uma investigação para esclarecer sobre a dinâmica que a criança se encontra e, assim, comprovar se
algum direito da criança está sendo retirado ou violado. O principal objetivo de acionar a rede é formar
uma rede de proteção, de modo que essa rede realize
ações de prevenção de agravamentos e de doenças,
ofereça espaços seguros para integridade física e
psicológica da criança ou do adolescente e garanta
o direito de um desenvolvimento integral das dimensões biológicas, psicossociais, educacionais, culturais e desportivas.
Orienta-se aos cuidadores e responsáveis pelas
crianças que dialoguem com elas, esclarecendo que
existem partes dela que ninguém pode tocar, principalmente se for um toque que gere desconforto, mal-estar, vergonha, inibição, entre outros sentimentos ruins
de se experimentar. E se em algum momento isso
acontecer, a criança deve contar imediatamente para
adultos da confiança dela. É importante deixar claro
também que, se houver ameaça a ela ou se a pessoa que
a constrangeu ou violou ameaçar pessoas importantes
em sua vida, ainda assim deve confiar em dialogar com
esse adulto confiável. Pois somente quebrando o segredo
que a violência impõe é que se garantirá a vida, a saúde e
o bem-estar das crianças e adolescentes.

Bruno Nogueira da Silva Costa
Mestre em Psicologia Clínica e Cultura
Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos - CAEP / IP / UnB
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