PARA EDUCADORES

SEXTORsão.

“

”

poderíamos trazer o tema para a escola. falar sobre este assunto importante que não
é super pesado e não faria mal para a turma. seria valioso para os orientadores.
- Adolescente, conselho jovem Thorn / EUA

Você tem um papel importante na vida de cada estudante e quando surgem novas ameaças,
é importante ficar à frente das tendências. Educadores costumam ser uma referência importante
quando estudantes precisam de ajuda.
^
A sala de aula pode ser um lugar seguro e queremos te ajudar a mante-la
assim.

PRÓXIMOS PASSOS

APRENDA MAIS E CONVERSE SOBRE O ASSUNTO
'

^

quando um aluno revelar uma situação de violação. Como um adulto de confiança na vida de muitos
estudantes, é bem provável que você se depare com situações envolvendo imagens legalmente
consideradas pornografia infantil. Por lei, você é obrigado a denunciar as situações relacionadas ao
abuso infantil. Para estar preparado a enfrentar estas situações, conheça e tire suas dúvidas sobre
as leis e sobre as políticas da sua escola para os casos de notificação compulsória. A prioridade é
sempre manter alun@s em segurança e isso vai exigir ações diferentes dependendo de cada situação.
DICAS:
Professoras e professores criam roteiros para guiar as conversas com os alunos. Isso pode ajudar na
orientação sobre as implicações daquilo que estão revelando. A partir do exemplo abaixo, você pode
pensar em uma abordagem que faça sentido na sua realidade:
"Obrigado por confiar em mim. Você está prestes a me contar algo difícil - estou aqui para ouvir e
ajudar, não para julgar. Quero garantir a sua segurança, Quando uma criança ou adolescente sofre
abuso e/ou é maltratada física e emocionalmente é muito importante que seja comunicado às
autoridades responsáveis, como Conselho Tutelar ou Ministério Público, para que assim acabe a
violência e a vítima tenha o direito de crescer e se desenvolver de forma saudável. Dito isso, eu
falarei apenas com as autoridades com quem preciso falar e posso te explicar quem seriam essas
pessoas. Se não é isso o que você quer, vamos pensar em alguém que você confia e que poderia
te ajudar agora mesmo.”

~

PRÓXIMOS PASSOS... ContinuAÇÃO
APRENDA MAIS E CONVERSE SOBRE O ASSUNTO

e sobre as formas como a Sextorsão
acontece. O vídeo da campanha pode
ser um ótimo caminho para debater o
tema na sala de aula. Estudantes podem
se identificar com as situações e levantar
questões de seu cotidiano. As dicas neste
site podem te ajudar a explicar como a
Sextorsão funciona, as graves
consequências que gera, as formas de
denúncia e os canais de ajuda para
quebrar o silêncio das vítimas. Não
esqueça de explicar que você tem
obrigação de denunciar casos de
violência sexual quando envolvem
crianças ou adolescentes. Deixe claro
que pode ajudar, mas precisará
comunicar às autoridades em caso de
suspeita de maus tratos.
DICA
Converse também com docentes de outras
instituições sobre segurança online. Você acabou de
aprender muitas coisas que certamente serão muito
úteis também para demais colegas. E mais, quanto
maior a sintonia nas respostas dos docentes, menor
será a confusão para alun@s e você poderá ficar
mais confiante em suas ações.

que seus estudantes estão usando.
Pergunte sobre o que mais gostam e quais
são as novidades. Quanto mais frequente
forem estas conversas sobre o uso
cotidiano, sem situações específicas de
abusos, mais fácil entender quando algo
estiver errado e mais provável que alun@s
compartilhem o que acontece online.

#TamoJunto

Encontre o material adequado para sua sala de aula
dentre as opções disponíveis:
- Cartilha "Diálogo Virtual 2.0 ”: orientações gerais
sobre direitos e deveres online, cyberbullying, sexting
e violência sexual na Internet (https://bit.ly/2r3ss8u);
- Exercício sobre privacidade e exposição online
(p.53) - Guia A Web que queremos https://bit.ly/2jKkn4D). Versão docentes em https://bit.ly/2rw5EOd
- Vídeos e campanhas (https://bit.ly/2I53ZtU) para
estimular o debate sobre uso consciente da Internet
com os alunos;
- Guia “Sem meu consentimento, não” criado pelo
Facebook com dicas sobre proteção de conteúdos
íntimos online - https://bit.ly/2ruYWIX ;
- Central de Prevenção ao Bullying do Facebook
(https://bit.ly/1hK0jqU) com recursos para docentes,
adolescentes e responsáveis;
- Documentário Audrie & Daisy sobre abuso sexual e
que pode estimular um bom debate (Classificação
indicativa 14 anos - https://bit.ly/2I2EZ6H).
e avalie criar um programa de prevenção ao bullying
em sua escola, especialmente um que ajude a
identificar comportamentos e relacionamentos
violentos ou não saudáveis. Geralmente a Sextorsão
resulta em bullying/ciberbullying e as estratégias de
enfrentamento podem ser semelhantes.
I M P O R TA N T E !
Você pode denunciar para as autoridades um nude ou imagem
com conteúdo sexual envolvendo crianças ou adolescentes que
esteja na Internet. Se tiver o endereço da página web pode
denunciar de forma anônima em: www.denuncie.org.br Não
esqueça de orientar alun@s para nunca compartilharem este tipo
de conteúdo. As imagens podem ser consideradas pornografia
infantil. Possuir ou distribuir este tipo de material é crime com
consequências jurídicas muito sérias inclusive para adolescentes.
Se precisar de orientações, acesse o www.helpline.org.br

www.sextorsao.com.br

#PARESEXTORSÃO

