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RESUMO 

O abuso sexual de crianças e adolescentes precisam ser discutidos, sendo um 

problema da sociedade em modo geral. Esse assunto é complexo, pois envolve os 

fatores de desenvolvimento e psicológicos, sociais e jurídicos. Este trabalho 

apresentado discute em modo teórico alguns fatores juntamente com entrevistas em 

anexo a órgãos competentes como Policia Civil e Conselho Tutelar que podem 

trazer para sociedade esclarecimento sobre o assunto podendo subsidiar ações e 

prevenções dentro da comunidade. Este trabalho também traz o levantamento de 

dados sobre casos de violência contra menores na cidade de São João Del-rei no 

estado de Minas Gerais. 

 

Palavras-chave: Abuso sexual, crianças e adolescentes, Fatores. 

 

ABSTRACT:  

Sexual abuse of children and teenagers has to be discussed since it is a prominent 

problem in society. It is a complex issue because its made up of psychological, 

social, and judicial parts. The work presented discusses the theory behind some of 

these parts, along with interviews with police departments and Conselho Tutelar that 

can teach society about those points and present potentially preventive actions that 

can be implemented in communities. This work also contains data collected in the 

cases of violence involving minors in São João del Rei, Minas Gerais. 

 

Keywords: Sexual abuse, children and adolescents, Factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Anualmente, são registrados inúmeros casos de abusos sexuais a crianças e 

adolescentes no Brasil. As cifras contemplam não somente casos de violência física, 

mas também simbólica, como é o caso da pornografia infantil. Trata-se de assunto 

complexo que envolve família, escola e questões legais. O presente trabalho buscou 

pesquisar, questionar e propor reflexões sobre tal tema, que acreditamos ser ainda 

pouco discutido nos meios educacionais, uma vez que podemos ainda observar 

resistências, tabus e mitos gerados pelo desconhecimento ou até mesmo pela 

ausência de capacitações específicas para os educadores em geral. O abuso sexual 

hoje já se torna um dos principais crimes contra os direitos humanos no Brasil e no 

restante do mundo. 

O trabalho coloca em pauta como os profissionais de São João Del Rei-

MG estão se capacitando e enfrentando casos específicos de abusos em crianças e 

adolescentes que apresentam comportamentos diferenciados dentro da escola. É 

importante observar de que forma as crianças, detectadas como vítimas de abuso 

sexual têm sido recebidas e de que forma é o seu cotidiano nas escolas primárias 

em São João Del Rei-MG, apresentando reflexões sobre como orientar os docentes 

na observação de comportamento desse determinado aluno (a) e como é possível a 

escola ajudar na mediação para a família e principalmente a criança. Tais processos 

são importantes para que o sujeito vítima seja tratado adequadamente, 

diagnosticado e atendido. 
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1. Fundamentação Teórica:  

 

1.1 CONCEITUANDO O ABUSO E VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

 Os casos de abusos sexuais sabidos e até mesmo ou os que não são 

expostos por vários fatores como: por medo, receio ou pela não aceitação dos 

familiares apenas refletem a falta de consciência da sociedade para a gravidade real 

da situação e seus reflexos no desenvolvimento social da criança. As faltas de 

explicações sobre os direitos da vítima e ausências de orientações para família 

acabam por dificultar a identificação do abusador e sua consequente acusação 

criminal. Segundo Faleiros “a sociedade vem adquirindo mais consciência do 

problema. Muitas pessoas têm utilizado com mais frequência o número telefônico 

oferecido pelo Estado destinado às denúncias, porque a ligação permite-lhes o 

anonimato.” (FALEIROS, 2010.p.40). 

O abuso sexual traz consequências, na maioria das vezes, irreparáveis para o 

ser humano, principalmente quando o abuso ocorre por um membro familiar, que 

teria por obrigação o de proteger. Esse tipo de violência carece de anos de 

acompanhamento médico e em alguns casos são necessários medicamentos 

controlados. As discussões e a quebra de tabu ocorridas na sociedade atualmente 

passaram a expor e a discutir casos no Brasil e no mundo, sendo importante esse 

tipo de discussão para todos.  

Existe a intencionalidade do adulto para com a criança e o poder de sua 

autoridade, podendo assim causar danos, essa violência se dá ao efeito que o peso 

familiar possui sobre a vítima. Nesses casos a criança não apresenta ferimentos 

corporais.  “Evidentemente que tudo isso traz à tona o caráter de intencionalidade” 

(AZEVEDO, GUERRA, 2007.p.37), vinculando as condições dos pais, sendo 

relevante para a realidade social da vítima. As autoras também colocam como ponto 

o ato de tortura psicológica do menor. Esse é momento é que o adulto se aproveita 

da sua fragilidade e o diminui, bloqueando assim seu desenvolvimento e podendo 

causar-lhe um enorme sofrimento psicológico. Esse tipo de ação se enquadra como 

negligência afetiva e rejeição afetiva sendo de difícil detecção.  
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A negligência afetiva consiste numa falta de responsabilidade, de calor 
humano, de interesse para com as necessidades e manifestações da 
criança” A rejeição afetiva caracteriza-se por manifestações de depreciação 
e agressividade para com a criança. (AZEVEDO, GUERRA, 2007.p.41). 
  

 Considera-se que o abuso sexual de crianças e adolescente abrangem dois 

subsídios: o de incesto e de exploração sexual compreendendo que existe, também, 

a parte do ato sexual relacionadas aos gêneros abusivos o de heterossexual e 

homossexual, “Entre um ou mais adultos e uma criança menor de 18 anos, tendo 

por finalidade estimular sexualmente a criança ou utilizá-la para obter uma 

estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa” (AZEVEDO, 

GUERRA,2007.P.42). Todo esse processo, seja no quesito social ou cientificamente, 

imposto à criança-adolescente vítima é uma forma de violência, pois trata o sujeito 

como um produto, juntando a opressão com o abuso, sendo que o poder da fala é 

impedido e anulado. Nessa violência se verifica totalmente presente a relação de 

poder do agressor. 

 

1.1.2.  . Formas de violências contra crianças e adolescentes 

 

A violência representada de inúmeras formas, sendo medido o grau de 

gravidade ocorrente, seguido de medo, insegurança, tristeza, dor física, dor 

emocional e atos de omissão cometida por seus respectivos responsáveis, conforme 

Faleiros (2007): 

A violência física contra crianças e adolescentes é uma relação social de 
poder que se manifestam nas marcas que ficam principalmente no corpo, 
machucando-o, causando-lhe lesões, ferimentos, fraturas, queimaduras, 
traumatismos, hemorragias, escoriações, lacerações, arranhões, mordidas, 
equimoses, convulsões, inchaços, hematomas, mutilações, desnutrição e 
até morte. (FALEIROS, Vicente,F.E. 2007. p.35). 

 

 A partir desse contexto quem sofre de abuso não possuindo orientações e 

apoio tende a não contar, pois na maioria das vezes a criança se relaciona com a 

pessoa de forma parental, associando-se, automaticamente, ao segredo 

cientificamente chamado “síndrome do segredo”. Como consequência, existe uma 

grande dificuldade para se cortar esse vínculo e parar com o abuso sexual. 

Podemos citar um caso de abuso sexual intrafamiliar em São João Del Rei, em que 

um menino era abusado periodicamente nos banhos pelo seu tio, esposo da sua tia. 

O abusador era o ativo e a criança a passiva. Para que não fosse descoberto, o 
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abusador colocava no ânus da criança sal grosso para que o ferimento cicatrizasse 

mais rápido. A criança não conseguia contar. Quem denunciou foi um membro 

familiar que observou o comportamento da criança e a levou para fazer os 

procedimentos patológicos e forenses na delegacia. Para se conseguir a confissão 

da criança foi necessário cortar o vínculo dela com o agressor3. Segundo Furniss: 

 
Uma vez que a alegação de abuso sexual da criança tenha sido negada por 
um suposto abusador dentro desta família, é importante envolver todos os 
membros da família na avaliação de abuso intra ou extra familiar (FURNISS, 
1993, p.301). 

 

  A criança precisará saber relatar os eventos para à polícia. É 

necessário que os seus responsáveis estejam presentes.  Quando a experiência for 

relatada, a criança pode iniciar uma maneira de formar uma experiência congruente, 

relacionado com aquilo que aconteceu, “o questionamento neutro e detalhado sobre 

fatos específicos e pequenos detalhes, imediatamente após a revelação, pode 

ajudar a evitar que as crianças sejam esmagadas pela experiência.” (FURNISS, 

1993.p. 303).  Os pais ou responsáveis pela tutela da criança precisam decidir, entre 

eles e um profissional de apoio, qual o momento de saber e falar sobre o assunto e 

qual o momento de praticar o esquecimento com a criança. 

 

 

1.1.3. O PAPEL DA ESCOLA NA IDENTIFICAÇÃO DE ABUSOS SOFRIDOS 

PELO ESTUDANTE SUAS AÇÕES PREVENTIVAS E ESTRATÉGIAS 

  

 É importante que o familiar que souber ou suspeitar que a criança está 

passando por situações abusivas dentro ou fora de seu lar, tenha a quem recorrer 

no primeiro momento além das autoridades cabíveis a escola é uma opção de apoio 

e acolhimento. O familiar e principalmente à criança precisa se sentir confortável em 

querer apoio. Por isso é preciso que a escola tenha preparos necessários e 

profissionais para momentos como esse. 

 
Os casos de violência sexual intrafamiliar praticados contra a criança 
chegam ao Sistema de Justiça através do Conselho Tutelar, da Delegacia 
de Polícia (quando remete o inquérito policial), ou das disputas familiares 
envolvendo guarda, visitas, suspensão ou destituição do poder familiar. 
“Dependendo da situação, será acionado o Sistema de Justiça Infanto-
Juvenil, Criminal ou de Família. (AZAMBUJA, FERREIRA, 2003, pg.357).  

                                                 
3
 Depoimento dado por um agente da Policia Civil de São João Del Rei. 
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 A fase da idade escolar em que a criança se encontra será basicamente o 

início de sua formação, intelectual e crítica. Por isso a mesma deve ser preservada 

de maneira particular podendo apresentar distúrbios, demonstrados pelas mudanças 

de comportamento como agressividade, baixo rendimento escolar e dificuldades de 

sociabilidade da criança com seu meio. Muitas vezes tais situações não são 

percebidas pelos pais ou responsáveis, ficando, então, a cargo da escola tomar as 

primeiras medidas de detecção e encaminhamento. Um desafio a ser enfrentado 

pelos profissionais de educação e saúde com relação ao assunto é conseguir 

viabilizar de uma forma mais especifica a avaliação e o diagnóstico coerente, sem 

assustar e expor a criança/adolescente a fim de que não haja maiores traumas, 

encaminhando a mesma aos órgãos competentes. A vítima de abuso sexual precisa 

ter liberdade de se expressar necessitando sempre de apoio profissional e familiar. 

Para Laranjeira, “A criança vítima deve ser colocada em lar temporário se 

desejar, se a mãe não acreditar na história da criança ou for propensa a incentivar a 

criança a desmentir, se a vida familiar for caótica ou se a coleta de evidências ainda 

estiver incompleta.” (LARANJEIRA, 2000, p. 27.). A escola, o educador e os demais 

profissionais possuem um papel fundamental para a criança, o quanto antes elas se 

sentirem apoiadas e confiantes, maiores as chances de contar, romper com o abuso 

e abusador e prosseguir numa vida “normal”. No Estatuto da Criança e do 

Adolescente- ECA determina-se que: 

 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. 
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de 
tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou 
adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. (Redação 
dada pela Lei nº 13.010, de 2014) 

  

 Embora saibamos que a violência traga consequências, há pouca discussão 

sobre o tema e, ainda que os pais tenham total responsabilidade pelo bem estar da 

criança ou do adolescente, a escola faz parte dessa responsabilidade. A violência 

em que esse estudante venha a passar reflete significativamente no ambiente 

escolar, através de comportamentos, atitudes e omissões que de forma direta ou 

indireta podem estar indicando a presença de violência familiar. Portanto, a escola 

precisa estar preparada para se mostrar presente nesses casos e saber observar 
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alunado, não apenas quando a vítima mostrar violência física, ou seja, em fatos 

explícitos, mas também, nos comportamentos que falam do implícito até porque a 

constatação da violência psicológica pode mudar todo o decorrer e trajetória de vida 

da criança e do adolescente. 

 

 

1.1.4 - O USO DO DESENHO E SUA IMPORTÂNCIA PARA O DIAGNÓSTICO 

 

Para a autora Cox (1995), os pais ou responsáveis por uma criança sempre 

se questionam o porquê do desenho que a criança faz e seu significado, mas 

poucos sabem que aquele desenho pode representar uma característica de sua 

personalidade e seu desenvolvimento. Os profissionais quando analisam uma 

criança que supostamente pode ter sido abusada utilizam o desenho para a vítima 

conseguir se expressar. Em alguns casos a fala da criança é comprometida por 

idade ou no seu desenvolvimento. “Muitos autores, psicólogos e clínicos, contudo, 

têm ido mais longe e encarando os desenhos como uma fonte potencial de 

informação sobre a criança como indivíduo” (Cox, Maureen,1995,p.99.). Nesses 

casos os desenhos se tornam uma imagem direta do estado cognitivo da criança. 

Sempre utilizando a veracidade do desenho, avaliando de maneira geral o nível que 

se encontra e o significado emocional da criança. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia deste trabalho se deu na forma de estudos de autores 

específicos, artigos e teorias sobre o tema discutido, por meio de observação 

participante com o uso de entrevistas pré-elaborados e anexadas no artigo sobre o 

tema com alguns profissionais vinculados e capacitados na área dentro da cidade de 

São João del-Rei. E com algumas pessoas escolhidas para contribuir como 

andamento da pesquisa para a realização e obtenção de dados relevantes para este 

trabalho, acrescentando a pesquisa a coleta de dados dos anos 2016 e 2017 cedido 

pela Policia Civil de São João Del Rei-MG.  
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3. COLETA DE DADOS E ESTATÍSTICOS ANUAIS EM SÃO JOÃO DEL REI. 

Os dados coletados abaixo foram disponibilizados pela Polícia Civil de São 

João Del Rei, referentes aos anos de 2016 e 2017, com 7.547 e 5.610 casos, 

respectivamente, totalizando 13.158 casos. Foram organizados em três grupos: sexo 

do menor (masculino, feminino, não identificado, não informado); natureza da 

violência contra o menor (assédio sexual, estupro, estupro de vulnerável, 

favorecimento da prostituição/exploração sexual do vulnerável, outras infrações 

contra a dignidade sexual e à família, vítima de violência sexual); e a faixa etária a 

que o menor pertencia (de 0 a 18 anos).  

O Gráfico 1 indica o número de casos ocorridos com crianças e adolescentes 

na cidade pela natureza em que eles acontecem. Os casos de assédio sexual e 

favorecimento da prostituição e exploração de menores apresentaram números 

pouco significativos em relação aos outros indicadores, sem alteração entre os 

períodos. Os casos de estupro de vulnerável foram os que tiveram maior ocorrência, 

seguidos dos casos de assédio sexual e de estupro. Todas as ocorrências 

observadas diminuíram, proporcionalmente, no ano consecutivo. 

Gráfico 1 – Natureza da violência em São João Del Rei, de 2016 a 2017. 

Fonte: Polícia Civil-MG (2017). 

No Gráfico 2 mostra a ocorrência dos casos de acordo com a distinção de 

sexo do menor. Observou-se o maior número de episódios no grupo referente aos 
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menores do sexo feminino, mais que o dobro de casos em relação aos menores do 

sexo masculino. O decréscimo de casos de um período para o outro também 

ocorreu de forma proporcional. Em alguns casos não se aferiu ou não se pode aferir 

o sexo do menor. 

Gráfico 2 – Sexo do menor violentado em São João Del Rei, de 2016 a 2017. 

 

Fonte: Polícia Civil-MG (2017). 

A ocorrência de casos por faixa etária é discriminada no Gráfico 3, que mostra 

uma maior concentração de ocorrências entre adolescentes e pré-adolescentes. 

Vale destacar que foram observados os casos de violência entre todas as idades, 

inclusive entre os menores que não chegaram a completar um ano de vida, com 

impressionantes 479 casos ao longo dos dois anos. 

Gráfico 3 – Faixa etária dos casos de violência sexual ocorridos contra menores em São João 

Del Rei, de 2016 a 2017.
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Fonte: Polícia Civil-MG (2017). 

 

O gráfico 4 demonstra a distribuição dos casos pela faixa etária, entre os 

menores do sexo masculino e feminino, respectivamente. Os casos de violência 

entre os menores do sexo masculino se distribuem de maneira quase uniforme, a 

partir dos três anos, ainda observada a maior concentração de casos entre 

adolescentes e pré-adolescentes. Entre os menores do sexo feminino, a maioria dos 

casos acontece com adolescentes e pré-adolescentes entre 11 a 15 anos. 
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Fonte: Polícia Civil-MG (2017). 
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Gráfico 4 – Faixa etária dos casos de violência sexual ocorridos contra menores do sexo 

feminino e masculino em São João Del Rei, de 2016 a 2017. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em São João Del Rei, sendo uma cidade relativamente considerada pequena 

e turística houve bastantes casos nos últimos anos sem mencionar os que não são 

denunciados, houve muito tabu por meio da população quando ouviam algum 

comentário sobre as estatísticas e casos que envolviam alguma criança ou 

adolescente vítima de violência sexual e pouco conhecimento sobre o assunto 

dentro da cidade. Porém, o trabalho dos profissionais como policia civil e conselho 

tutelar da cidade é totalmente ativo, discreto e profissional, foram flexíveis e 

atenciosos para explicar seus devidos trabalhos e posições que ocupam para 

auxiliar e solucionar casos de violência esclarecendo quaisquer dúvidas que 

surgissem no decorrer da pesquisa. 

Constatou-se que a violência sexual contra crianças e adolescentes por meio de 

estudos de autores mostra que este tipo de violência gera consequências 

gigantescas para vítima e comprova que possuem diversas formas de violência, 

tendo que diferenciá-las, denominá-las e separá-las existindo assim, maneiras de 

serem diagnosticadas e trabalhadas com a vítima e a família. Neste trabalho e 

discussão sobre este tema no transcorrer da pesquisa mostrou métodos de 

diagnóstico e conceitos sobre abuso sexual de crianças e adolescentes, não 

deixando de pautar a importância de estratégias e esclarecimento juntamente com 

as políticas públicas para o seu combate, colocando em foco a necessidade de 

proteção para a vítima, sendo sempre imparcial e criando maneiras para trabalhar 

com a família, escola, alunos e profissionais envolvidos. Concluindo, existe um 

grande número de casos em São João Del Rei se tornando assim um alerta para 

todos. É necessário que haja mais acolhimento e esclarecimento sobre o tema com 

a sociedade.  

Ressalta-se que o dia 18 de maio foi estabelecido como o Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
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6. Anexos: 

Questionário 1 

Instituição: IPTAN (Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo Almeida 

Neves) 

Curso: Pedagogia 

Orientadora: Jaqueline Rangel 

Orientanda: Alessandra Monteiro 

Tema do Artigo: O ABUSO SEXUAL DE ALUNOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 

DEL REI E OS DESAFIOS DE SEU PERCUSO ESCOLAR. 

 

 Entrevistado (a): Nome Preservado 

Cargo: Agente de Policia Civil 

 

 

1- Qual o primeiro procedimento que a Policia Civil toma em caso de 

Denuncia de Violência Sexual de Criança ou adolescente? 

 

O primeiro procedimento, uma denuncia sexual de cunho sexual é uma coisa 

muito delicada por que a policia civil assim como a policia militar o ministério 

publico todos esses órgãos eles estão responsáveis pela tutela dos direitos 

do cidadão, então a gente está lidando tanto com o direito de uma vitima, uma 

suposta vitima até que se comprove, se ouça e defina o que aconteceu e de 

um suposto autor. Acontece uma investigação pra comprovar se é se 

realmente aconteceu se não aconteceu. Por que a gente lida muito com caso 

também fantasioso, às vezes aparece uma vingança, uma vingança pessoal 

de alguém, ou se trata de uma criança muito “sexualizada” e ela começa a ter 

algumas impressões são procedimentos que são muito delicados. Então o 

primeiro procedimento que a gente faz é o registro, se vem através da policia 

militar é e um boletim de ocorrência ai a autoridade policial vai analisar aquilo 

e vai começar a colher as provas, são depoimentos, são exames de corpo  

delito ,são imagens, são áudios , hoje em dia tá muito em voga o abuso 

sexual e a violência através das redes sociais, whatsapp, facebook, 
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compartilhamento de foto, de áudio de vídeo então tudo isso é analisado. 

Qualquer elemento, inclusive tem a vida pregressa do autor, do investigado a 

gente vai analisar se ele tem histórico de outras denuncias se ele já teve 

outras  passagens nesse sentido, a gente vai começar a analisar  qual que e 

o comportamento dele em sociedade,  então,  envolve um trabalho muito 

holístico a gente trabalha em trezentos e sessenta graus, a gente também vai 

analisar a vitima, se ela tem alguma marca que e comprovado através de 

exame de corpo delito, tem uma diferença muito grande da violência sexual  

com o coito vaginal, anal, oral ou então tem  o ato libidinoso que não consiste 

em conjunção carnal. Por exemplo passar a mão , dar um chupão ou então 

bulinar a pessoa então assim são uma série de variantes e cada caso vai 

determinar quais tipos de exames, quais tipos de providencias, mas a 

principal mesmo e colher as informações. A gente começa a colher as 

informações da vitima o que aconteceu pra gente ter um ponto de partida e 

sempre tudo é tratado como muita lisura, com muita descrição, por que é uma 

coisa que meche muito, é uma coisa que tem que ter muita sensibilidade, por 

que  hoje em dia a questão de sexual está muito polemizada e muito 

banalizada, então quando você tem um caso de violência sexual muitas vezes 

a gente entra  dentro de uma comunidade e a comunidade já está inflamada, 

já está querendo matar o agressor sem nem  ter uma apuração mais 

concreta, então e preciso que tenha todo esse tipo de cuidado. 

 

 

2- O órgão possui projetos de orientação dentro das escolas, instituições e 

comunidade sobre o assunto? 

 Sobre os projetos, a delegacia regional de policia civil com a anuência 

da nossa chefia, nosso delegado regional fez em 2015 só vingando visitas  

nas escolas em algumas escolas com orientação, mas projetos gerais sempre 

tem, inclusive tem um projeto de orientação junto a  delegacia da mulher de 

Belo Horizonte com varias cartilhas, vários folders, varias palestras que eles 

fazem, é um projeto bem bacana , bem firme, no site da policia civil mesmo 

tem, algumas notas sobre isso, essas cartilhas elas tem a parte física e a 

policia civil também tem feito outras frentes de valorização da vida, como no  

ano passado (2016) foi o setembro amarelo, foi um projeto coordenado pelo 
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décimo terceiro departamento de policia civil que é de combate ao suicido só 

que ele tomou outros desdobramentos, era sobre a valorização e a prevenção 

do suicídio e através da valorização da vida a gente foi alcançando outras 

esferas, inclusive essa questão da prevenção e de orientar e tal. 

Cotidianamente a gente recebe muitas pessoas na delegacia que buscam 

informações e orientações, buscam esclarecimentos, então assim além de 

projetos tem o trabalho diário que é feito. 

 

 

3- Quais formas e estratégias a Policia Civil utiliza para conversar com a 

criança e adolescentes para um  diagnostico? 

Olha, As estratégias que a gente tem aqui são muito humanas. Eu vou 

exemplificar, chega uma denuncia de crime sexual, primeira coisa que a 

gente faz é procurar os responsáveis ou então procurar quem está 

denunciando e tentar trabalhar com essa criança, tentar vê qual que é a faixa 

etária dela, vê se ela já faz algum acompanhamento junto ao conselho tutelar, 

aos órgão de acompanhamento, Caps, psicólogo se ela tem algum tipo de 

apoio psicológico anterior. Dependendo da idade a criança vai ser ouvida em 

cartório, a delegada vai conversar e vai reduzir a termos as declarações, 

existe um apoio muito forte, muito bacana por parte dos órgãos judiciários, 

Ministério publico, justiça e tal nesse sentido. Mas assim depende muito do 

caso, depende muito. Cada criança que chega, e com um determinado 

histórico o que  a gente tem fazer é na maior parte das vezes e humanizar 

isso, trabalhar de uma maneira que não exerça um impacto mais frustrante 

mais negativo ainda nessa criança , se “espetaculariza” muito a violência 

sexual  e a criança vai carregar aquela marca pelo resto da vida dela, então é 

tentar reduzir ao máximo o dano pra essa criança que vai vir , que já ta 

acontecendo com ela, porque  a violência sexual  deixa um lastro psicológico, 

sociológico, emocional enorme  na criança e indiscutível isso, e trabalhar da 

forma mais ética possível  e mais  humana possível que não impacte tanto e 

não há a faça sofrer de novo tanto é a melhor forma possível. 

 

4- Em caso de comprovação de abuso sexual , qual o protocolo que a 

policia segue?  
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 Olha, toda denuncia de violência sexual é feito um procedimento formal 

que e um inquérito policial ou auto de prisão em flagrante esse procedimento 

ele segue de acordo de acordo com as regras do código  processo penal ele 

segue sob a titularidade do delegado que coordena as investigações ao 

termino ficando comprovado  o autor é  indiciado muitas vezes são pedidas 

prisões, preventiva ,prisão temporária e são pedidos outros exames, quebra 

de sigilo ,enfim, esse procedimento é encaminhado pro ministério publico e 

pra justiça , e ai acontece em todos os hits processuais, oferecimento de 

denuncia ou não , expedição de mandado, o autor pode vim a ser preso, vai 

passar por audiência ou pode vim a ser condenado.  

 

5- Qual medida de proteção a Policia tem para com a criança/adolescente e 

sua família? 

Bom, as medidas de proteção são solicitas diretamente a justiça, a justiça tem 

programas de proteção a testemunhas, a justiça tem ferramentas que visam  

preservar a criança e a família então depende muito do caso. Por exemplo, 

aquela vitima ta sendo ameaçada enfim isso já é algum elemento muito forte 

para a expedição de prisão preventiva do autor. Então há uma serie de 

mecanismos legais que vão assegurar essa proteção a vitima. Essa inserção 

em programas acontece muito em outros estados de crianças e mães serem 

realocados de  cidade. Aqui em minas eu nunca particularmente, eu nunca vi 

ate por que eu não acompanho diretamente, mas a legislação prevê isso, por 

ser um tipo de crime tão delicado cada um passa por um tipo de estudo, a 

justiça ela  tem assistentes sociais, psicólogos forenses que cuidam dessas 

famílias, e  o dialogo com o juiz, com o promotor é muito estreito nesse caso, 

então existe sim proteção e varia de acordo com o caso. 

 

6- De que forma a Policia Civil esta capacitada para agir em casos de 

abusos sexuais de Crianças e adolescentes dentro do Município De São 

João Del rei? 

 

Então em São João Del rei especifico pra isso não existe, o que existe são 

ações de níveis estadual e federal, todo policial quando passa pelo o 
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processo de formação dentro da Depol ou então dentro da academia da 

policial militar, enfim,  qualquer policial passa por capacitação nesse sentido e  

ainda há os  cursos periódicos que a gente faz, são cursos de 

aperfeiçoamento, são cursos que são oferecido pela secretaria de nacional de  

segurança pública , tem cursos oferecidos diretamente pelo estado de Minas 

Gerais através da Policia civil, então  quem trabalha diretamente com esse 

tipo de violência que seria violência sexual, violência de gênero é diretamente 

capacitado, o ano passado(2016) a gente teve um evento aqui em São João 

Del Rei que foi um encontro que reuniu vários especialistas no assunto e nos 

participamos diretamente foi organizado pelo décimo terceiro departamento  

também , sempre tem eventos ligados a aplicação da lei Maria da penha que 

ela vai abranger também os crimes de violência sexual com pessoas que 

pertencem em relações íntimas de afeto, familiares, então essas capacitações 

são constantes sim, o município de são João Del rei  em si ele tem uma 

parceria muito bacana de assistência social, de secretaria de saúde, e o 

dialogo e muito forte, muito interessante,  mas essa capacitação e muito 

abrangente em nível  estadual e nacional. 
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Questionário 2 

 
Instituição: IPTAN (Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo Almeida 

Neves) 

Curso: Pedagogia 

Orientadora: Jaqueline Rangel 

Orientanda: Alessandra Monteiro 

Tema do Artigo: O ABUSO SEXUAL DE ALUNOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 

DEL REI E OS DESAFIOS DE SEU PERCUSO ESCOLAR. 

 

Local: Conselho Tutelar de São João Del Rei-MG 

Entrevistados: Conselheiros Tutelares Antônio Claret Santana da Rocha e Elma 

Valéria de Paula. 

 

 

1- Como o conselho tutelar orienta seus profissionais para observar os 

comportamentos das supostas vitimas?  

Conselheiro Antônio: Normalmente nos somos acionados pelos pais ou 

responsáveis quando algum suspeita de abuso sexual ou violência contra 

criança e adolescente e em cima dessas denuncias nos fazemos uma 

montagem do caso e ao vendo qualquer indicio a gente vai está conversando 

com a criança se for o caso, ouvindo a criança e se for difícil para os 

conselheiros que isso aconteça e encaminhado há um psicólogo para que 

aprofunde melhor o assunto.  

Fala da conselheira Elma: Essas denunciam também só complementando a 

fala dele, essas denuncias são anônimas, a própria sociedade fazem essas 

denuncias, muitas das vezes e grave o assunto querem se manter anônimos. 

 

2- Os profissionais preparados e orientados para detectarem uma vítima de 

abuso sexual recebem  que tipo de auxilio e o que o conselho tutelar 

consegue prestar para o mesmo?  

Conselheiro Antônio: Como o conselho tutelar centraliza a rede de 

atendimento a criança e adolescente requisitando o serviço necessário os 
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serviços públicos, normalmente nos encaminhamos pra assistência social e 

para o serviço de psicologia nesses casos como há uma quebra de vinculo 

familiar por causa desse abuso dessa violência sexual o creas que é o serviço 

de referencia especializado de assistência social. A assistente social 

juntamente com o psicólogo e o Creas vão avaliar a situação e vão da a 

resposta ao conselho para o encaminhamento devido. 

 

3- Qual o primeiro passo a ser seguido depois da comprovação de que o 

menor esta sendo vitima de violência? 

Conselheiro Antônio: Se a violência for grave vai ser uma investigação 

policial, isso será encaminhado ao delegado responsável pela apuração do 

fato, e isso será após a investigação e concluído o fato, o processo isso tudo 

é encaminhado ao ministério publico e ao juiz para que tome as devidas 

providências.  

 

Conselheira Elma: Que de principio para apurar isso ai cabe a policia mesmo 

e o conselho vem na questão mas da parte emocional da vitima, de 

encaminhado psicológico, assistência social nesse serviço publico. 

 

4- Qual a importância do apoio da escola para o aluno e sua família nesse 

caso? 

Conselheiro Antônio: A escola é um ator muito importante para todo esse 

processo por que normalmente as crianças manifestam algum tipo de 

mudança de comportamento na escola, então é importante que os 

professores estejam preparados para esses momentos sabendo reconhecer 

cada mudança de comportamento de seu aluno e talvez diagnosticar de 

alguma forma para detectar esses assuntos, então nos contamos muito com o 

auxílio dos professores, dos responsáveis pela escola para que nos ajude a 

detectar esse tipo de assunto. 

 

5- Qual foi a forma que você encontra pra lidar com o caso? 

Conselheiro Antônio : O conselho tutelar tem o dever de apurar e acompanhar 

ate o final este caso e acompanhar essa criança para vê se realmente não 

houve nenhum fato muito agravante que pudesse marcar a personalidade 
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dela ou causar qualquer dano psicológico, então o conselho tutelar vai 

acompanhar durante as vezes longo período essa criança, as vezes ate os 18 

anos para que ela possa se vier livre desses traumas, desses possíveis 

traumas.  

Conselheira Elma: E a forma é acionar a rede de atendimento, que a gente 

tem que acionar a rede na questão dessa parte do emocional mesmo, que 

abala mesmo, questão psicológico todo apoio dessa  estrutura familiar, esse 

tipo de violência afeta principalmente a criança ou adolescente e a família 

junto. 

 

6- Você se sente preparada (o) para lidar com esse tipo de caso? O que 

você  pensa a respeito?  

Conselheiro Antônio: Os conselheiros tutelares para assumirem a função de 

conselheiros primeiro têm que passar por todo uma sabatina que é a 

comprovação da idoneidade moral, à comprovação da boa saúde física e 

saúde mental então essa parte da saúde física e essa saúde mental 

principalmente entra nessa ordem, por que aprender a lidar  com esses casos 

graves de violação de direitos o conselheiro tem que estar preparado para 

isso. Por isso existe uma seleção prévia para que os conselheiros possam 

assumir este cargo.  

 

Conselheira Elma: Continuando a fala dele, é uma missão, por que às vezes 

as pessoas se candidata ao cargo, talvez por status ou por salario, ou pela 

crise que o País ta enfrentando então a pessoa não pode ter essa visão por 

que o trabalho e árduo e a missão e difícil. Como Claret falou pelo simples 

acompanhamento que a gente passa pelo exame, por essas coisas, não tem 

não, na minha opinião a pessoa tem que ter perfil simplesmente a pessoa fala 

“ah não eu quero ser conselheiro eu vou ser conselheiro” é complicado, tem 

que ter uma estrutura muito, por que você lida com problemas, e problemas 

pesados e difícil, um deles é esse que você ta falando dessa violência sexual, 

abandono, muitas coisas, negligencia, maus tratos, a gente lida com isso aqui 

24horas.  

Conselheiro Antônio: É importante lembrar que a escola sempre presente 

nessas situações, nos inclusive  temos sido chamados no curso de pedagogia 
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para falar sobre o trabalho do conselho tutelar, direitos da criança e 

adolescente, pra que as professoras que estão sendo formadas tenham a 

noção de como é este  trabalho e qual a relação do conselho tutelar com a 

escola, essa importante relação.  

 

 

7-Na sua formação você foi orientada ou preparada pra lidar com esse 

tipo de assunto? 

 

Conselheira Elma: Então, é o que ele completou com você, a gente passa por 

uma prova do estatuto, preparado bem superficialmente, por que a gente 

aprende a dominar os assuntos a medida que eles vão aparecendo. A gente 

faz a inscrição, tem certidão negativa, cívica, criminal e tem que estar 

residindo no município tem vários critérios pra você a começar pela sua 

inscrição. E depois você passa pela prova do estatuto, depois você vai para a 

aceitação popular que é o voto, é a sociedade que te elege, esse preparo a 

gente começa a ter noção do trabalho mediante os casos que a gente atende, 

da demanda que vai chegando. 

 

Conselheiro Antônio: O conselheiro tutelar que esta prevista em lei uma 

capacitação continuada, por que esses assuntos vão mudando, a educação  

mudou muito, a convivência familiar mudou muito, as famílias mudaram muito 

então a capacitação do conselheiro é obrigação. 

 


