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Introdução: O abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes são formas
de violência onde a vítima é utilizada em atos de natureza sexual, com a intenção de
satisfazer os desejos do agressor, tendo este finalidade lucrativa ou não. Ainda que a
Constituição de 1988, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tratem
dessa temática, buscando garantir proteção contra atos desse tipo, observa-se como os
direitos das crianças e adolescentes ainda são violados e pouco discutidos na
sociedade, dado o crescente número das ocorrências de violência sexual no Brasil, seja
no ambiente familiar ou fora deste. Objetivo: Conscientização quanto à violência
sexual infantil, analisando a relação entre mitos que envolvem o tema e seus reflexos
na sociedade. Através de uma linguagem voltada para alunos do ensino médio, busca a
prevenção informando os jovens, tanto quanto às formas de denúncia, quanto pela
identificação de potenciais vítimas e abusadores. Metodologia: Foi utilizada na
elaboração desse projeto de extensão a “pesquisa-ação”, em que o investigador
envolve-se diretamente com o objeto de estudo. No presente projeto, partiu-se da
identificação do problema (violência sexual), apontando soluções para este. Para tal,
apresenta-se um questionário com as classificações de violência sexual, formas de
denúncia, proteção e identificação de vítimas e abusadores, seguido de uma correção
interativa e um estudo de caso. Tendo-se por fim, uma estimativa dos resultados
coletados, com erros e acertos, bem como uma média do envolvimento e participação
da turma. Resultados: Os resultados da pesquisa apontam que a violência sexual contra
crianças e adolescentes ainda é um fator preocupante em todo o país. Segundo dados
do Sinan, no período de 2011 a 2017 foram notificados 184.524 casos de violência
sexual, sendo 58.037 (31,5%) contra crianças e 83.068 (45,0%) contra adolescentes.
Dados do disque 100 do Ministérios dos Direitos Humanos, mostram que as
notificações de violência sexual ultrapassam as 20.000 no país, sendo que destas, 1.900
foram apenas em Minas Gerais, colocando o estado em segundo lugar no número de
denúncias, atrás apenas de São Paulo. Em Ipatinga, cidade que o grupo escolheu para a
realização de palestras de conscientização e disseminação de conhecimento entre os
estudantes de escolas públicas, a Polícia Militar registra dois casos por mês de
violência sexual, tornando a cidade a terceira colocada em Minas Gerais com maior
índice de denúncias, dado que motivou a criação do projeto de extensão. Observa-se
ainda que nos casos de abuso sexual, embora a violência manifeste-se em qualquer
meio social, é mais comum no ambiente familiar da vítima, onde o abusador participa
do seu convívio e possui relação de confiança, contando ainda com barreiras sociais
que impedem a discussão do tema. Conclusão: Com o sucesso da palestra proposta,
espera-se o aperfeiçoamento de uma sociedade segura para todas as crianças e
adolescentes, fazendo com que os índices de violência sexual, sob todas as demais
formas, decaiam. Viabilizando assim, o desenvolvimento de uma vida próspera e
distante de traumas produzidos na juventude.
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