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Assunto: Segundo Programa da Campanha “Não se Cale”

Prezado Gestor(a) escolar, professor(a) e demais profissionais da Educação,

O canal de Desenvolvimento Profissional transmitirá o segundo programa da Campanha
“Não se Cale”, com o apoio do Tribunal de Justiça de São Paulo, acerca da
“Campanha de prevenção ao abuso e à violência contra crianças e adolescentes”.
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Neste segundo programa da série, a violência sexual será apresentada e discutida pela psicóloga
Anna Christina da Motta Pacheco Cardoso de Mello e pela promotora Daniela Romanelli da Silva,
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que atuam no SANCTVS (Setor de Atendimento de Crimes da Violência contra Infante, Idoso,
Pessoa com Deficiência e Vítima de Tráfico Interno de Pessoas).

Primeiramente, esta modalidade específica de violência será definida pela psicóloga Anna Christina
em seus dois subtipos principais, a saber:
abuso sexual e exploração sexual comercial.

Ela também indicará os sinais e dos sintomas específicos que podem ser observados em
crianças e adolescentes vítimas.
Apresentará exemplos de casos cuja revelação aconteceu na escola ou houve intervenção escolar
na situação de desvelamento e notificação dos mesmos.
A promotora Daniela, por sua vez, explanará sobre o fenômeno do ponto de vista da lei e, também,
abordará o tratamento jurídico dado à violência sexual, bem como a diferença entre dignidade
sexual e liberdade sexual. Ela também irá definir e fazer a distinção entre notificação e denúncia
no sistema de justiça.
Por fim, contará sobre o trabalho efetuado pelo Ministério Público nesta esfera para repressão e
punição deste tipo de violação.
Sabemos que muitos casos chegam ao conhecimento das autoridades pela percepção dos
profissionais das escolas ou pessoas próximas, que acabam identificando mudanças de
comportamento das crianças e dos adolescentes que podem estar relacionadas a violência
física, sexual e/ou psicológica.

Neste segundo programa, serão abordadas as seguintes temáticas: violência sexual, abuso sexual,
exploração sexual comercial, sinais específicos de abuso sexual e quando estes sinais aparecem
no ambiente escolar, os bens juridicamente protegidos pela norma penal, dignidade sexual e
liberdade sexual, notificação, denúncia e acesso à justiça, proteção de crianças e adolescentes e
o trabalho do Ministério Público na repressão e punição da violação a esses bens.
Será abordada igualmente o trabalho de avaliação psicossocial e os encaminhamentos efetuados
pelo SANCTVS.
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(https://www.youtube.com/watch?v=q_cX-2NvRQg).
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Os programas da Campanha “Não se Cale” comemoram uma ação conjunta entre Poder Judiciário
e a Secretaria da Educação, para o fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente.

Dessa forma, vocês poderão acompanhar o programa que irá ao ar no dia 10 de maio, no Canal
de Desenvolvimento Profissional I.
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Horário – das 15h30 às 17h.
Palestrantes: Dr.a Anna Christina da Motta Pacheco Cardoso de Mello, Psicóloga Judiciária do
SANCTVS / Tribunal de Justiça de São Paulo, e Dr.a Daniela Romanelli da Silva, Promotora de
Justiça do Ministério Público de São Paulo, atuante no SANCTVS.

Atenciosamente,

Responsável:

Sucelaine Staianov
PCNP Sociologia e Filosofia
De acordo:

Késia Lilena Stefanini da Mata
Responsável pelo NPE
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