
 

 

 

                                                                

 
 

A UTILIZAÇÃO DAS

FUNDAMENTAL E MÉDIO

ABUSO E À EXPLORAÇÃO

RESUMO  

A Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, garante aos biólogos, tais como os licenciados 
em Ciências Biológicas, História Natural e Ciência, com habilitação em Biologia, 
organizarem e desenvolverem estudos, projetos e pesquisas científicas, tanto básica quan
aplicada, nos diferentes ramos da Biologia, bem como nos setores relacionados a ela, 
atuando diretamente ou indiretamente nas atividades propostas. Todas as instituições 
públicas e particulares brasileiras de ensino fundamental e médio, oferecem o ensin
Ciências Biológicas ou Biologia, visto que a sua obrigatoriedade curricular é assegurada 
pela Lei nº 9.394, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Tendo
vista que o ensino de Biologia é de suma importância para a compreensão d
respeito da origem da vida, das interações entre os seres vivos e do meio ambiente, o 
presente trabalho tem por finalidade explicar e exemplificar como esse ensino pode ser 
utilizado como instrumento de prevenção e combate ao abuso e à expl
crianças e adolescentes. No 
natureza básica, com procedimento técnico teórico
fundamentando-se máxime na Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, como
dados fornecidos pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sobre os 
crimes sexuais cometidos em menores de idade. A investigação feita em 2018 pelo 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos exprimiu o quantitati
76.216 de denúncias recebidas pelo disque 100 
crianças e adolescentes, dos quais 17.093 dos registros foram referentes ao abuso e à 
exploração sexual, foi apontado ainda que mais de 70% das vítimas foram do 
cuja relação mais recorrente entre a vítima e o suspeito foi a de mãe, pai e padrasto da 
menor, ou seja, os parentes mais próximos. Diante das informações supracitadas, observa
se a urgente necessidade de alterar esse cenário extremamente cr
proposta factível é dar liberdade aos docentes de Biologia do ensino fundamental e médio, 
para que juntamente com alguns representantes do Conselho Tutelar e notificando os 
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Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, garante aos biólogos, tais como os licenciados 
em Ciências Biológicas, História Natural e Ciência, com habilitação em Biologia, 
organizarem e desenvolverem estudos, projetos e pesquisas científicas, tanto básica quan
aplicada, nos diferentes ramos da Biologia, bem como nos setores relacionados a ela, 
atuando diretamente ou indiretamente nas atividades propostas. Todas as instituições 
públicas e particulares brasileiras de ensino fundamental e médio, oferecem o ensin
Ciências Biológicas ou Biologia, visto que a sua obrigatoriedade curricular é assegurada 
pela Lei nº 9.394, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Tendo
vista que o ensino de Biologia é de suma importância para a compreensão d
respeito da origem da vida, das interações entre os seres vivos e do meio ambiente, o 
presente trabalho tem por finalidade explicar e exemplificar como esse ensino pode ser 
utilizado como instrumento de prevenção e combate ao abuso e à expl

 que tange ao estudo realizado, foi feito o uso da pesquisa de 
natureza básica, com procedimento técnico teórico-bibliográfico e documental, 

se máxime na Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, como
dados fornecidos pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sobre os 
crimes sexuais cometidos em menores de idade. A investigação feita em 2018 pelo 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos exprimiu o quantitati
76.216 de denúncias recebidas pelo disque 100 (Disque Direitos Humanos)
crianças e adolescentes, dos quais 17.093 dos registros foram referentes ao abuso e à 
exploração sexual, foi apontado ainda que mais de 70% das vítimas foram do 
cuja relação mais recorrente entre a vítima e o suspeito foi a de mãe, pai e padrasto da 
menor, ou seja, os parentes mais próximos. Diante das informações supracitadas, observa
se a urgente necessidade de alterar esse cenário extremamente crítico, à vista disso, uma 
proposta factível é dar liberdade aos docentes de Biologia do ensino fundamental e médio, 
para que juntamente com alguns representantes do Conselho Tutelar e notificando os 
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Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, garante aos biólogos, tais como os licenciados 
em Ciências Biológicas, História Natural e Ciência, com habilitação em Biologia, 
organizarem e desenvolverem estudos, projetos e pesquisas científicas, tanto básica quanto 
aplicada, nos diferentes ramos da Biologia, bem como nos setores relacionados a ela, 
atuando diretamente ou indiretamente nas atividades propostas. Todas as instituições 
públicas e particulares brasileiras de ensino fundamental e médio, oferecem o ensino de 
Ciências Biológicas ou Biologia, visto que a sua obrigatoriedade curricular é assegurada 
pela Lei nº 9.394, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Tendo em 
vista que o ensino de Biologia é de suma importância para a compreensão dos estudantes a 
respeito da origem da vida, das interações entre os seres vivos e do meio ambiente, o 
presente trabalho tem por finalidade explicar e exemplificar como esse ensino pode ser 
utilizado como instrumento de prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de 

ao estudo realizado, foi feito o uso da pesquisa de 
bibliográfico e documental, 

se máxime na Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, como também em 
dados fornecidos pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sobre os 
crimes sexuais cometidos em menores de idade. A investigação feita em 2018 pelo 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos exprimiu o quantitativo geral de 

(Disque Direitos Humanos) envolvendo 
crianças e adolescentes, dos quais 17.093 dos registros foram referentes ao abuso e à 
exploração sexual, foi apontado ainda que mais de 70% das vítimas foram do sexo feminino, 
cuja relação mais recorrente entre a vítima e o suspeito foi a de mãe, pai e padrasto da 
menor, ou seja, os parentes mais próximos. Diante das informações supracitadas, observa-

ítico, à vista disso, uma 
proposta factível é dar liberdade aos docentes de Biologia do ensino fundamental e médio, 
para que juntamente com alguns representantes do Conselho Tutelar e notificando os 
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responsáveis legais dos estudantes, possam promover ativi
ciclo de conversas e manifestações artísticas, designando como tema a comunicação, o 
diálogo e o debate como meios de identificar, denunciar e amenizar os impactos causados 
pelos autores de crimes sexuais, sendo promovidos semp
18 de maio, que foi adotado pela Lei nº 9.970, como sendo  o Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em alusão a memória da menina 
Araceli Santos que em 1973 foi sequestrada, espan
assassinada. Destarte, conclui
direcionada as questões que envolvem o abuso e a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, nas instituições de ensino fundamental e médio, aos pou
encobre esse assunto será desmistificado e os casos mascarados serão denunciados para 
as autoridades competentes.  
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responsáveis legais dos estudantes, possam promover atividades pedagógicas, tais como 
ciclo de conversas e manifestações artísticas, designando como tema a comunicação, o 
diálogo e o debate como meios de identificar, denunciar e amenizar os impactos causados 
pelos autores de crimes sexuais, sendo promovidos sempre na semana que coincidir o dia 
18 de maio, que foi adotado pela Lei nº 9.970, como sendo  o Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em alusão a memória da menina 
Araceli Santos que em 1973 foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e 

conclui-se que com a implementação de uma educação mais 
direcionada as questões que envolvem o abuso e a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, nas instituições de ensino fundamental e médio, aos pou
encobre esse assunto será desmistificado e os casos mascarados serão denunciados para 
as autoridades competentes.   
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dades pedagógicas, tais como 
ciclo de conversas e manifestações artísticas, designando como tema a comunicação, o 
diálogo e o debate como meios de identificar, denunciar e amenizar os impactos causados 

re na semana que coincidir o dia 
18 de maio, que foi adotado pela Lei nº 9.970, como sendo  o Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em alusão a memória da menina 

cada, estuprada, drogada e 
com a implementação de uma educação mais 

direcionada as questões que envolvem o abuso e a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, nas instituições de ensino fundamental e médio, aos poucos o tabu que 
encobre esse assunto será desmistificado e os casos mascarados serão denunciados para 
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