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O
abuso infantil é um problema
global. Em 2010, mais de 3,3
milhões de relatos de abuso
infantil foram registrados nos
EUA envolvendo cerca de seis

milhões de crianças.1 Estima-se que 27
crianças com idade inferior a 15 anos
morrem de abuso físico ou negligência
nos EUA a cada semana!2 As estatísticas
reais de abuso infantil em nível global
são difíceis de serem determinadas de-
vido à variação dos procedimentos dos
relatórios, às leis relativas ao abuso in-
fantil e às normas culturais ou sociais.
No entanto, a Organização Mundial de
Saúde estima que 40 milhões de crian-
ças com idade inferior a 15 anos são
abusadas a cada ano.3

Reconhecendo as formas de
abuso infantil
O abuso infantil é geralmente come-

tido por uma pessoa em posição de
confiança ou autoridade: um pai, um
membro da família, um guardião, pro-
fessor ou cuidador. Menos de 10% dos
incidentes nos EUA envolve estranhos.
O abuso infantil ocorre em todos os ní-
veis socioeconômicos, em todas as li-
nhas étnicas e culturais, dentro de
todas as religiões e em todos os níveis
de educação e raramente é acidental.4

Normalmente, o abuso se encaixa nas
seguintes categorias:5

• Negligência/maus-tratos - falha ao
prover condições adequadas para o
bem-estar da criança, necessidades nu-
tricionais, abrigo, vestuário, cuidados
médicos, supervisão adequada ou
oportunidades educacionais.
• Abuso físico - castigo corporal ou

lesão física infligida devido aos atos vo-
luntários de outra pessoa.
• Abuso sexual - envolver uma

criança em atividades sexuais que ela
não pode compreender e que violam
normas sociais, leis e padrões morais.
• Maus-tratos psicológicos - compor-

tamentos que transmitem a ideia de que
a criança é inútil, falha, mal-amada, não
desejada ou com valor apenas quando
satisfaz as necessidades de outra pessoa.
O Departamento de Saúde e Servi-

ços Humanos dos EUA fornece uma
ficha de informações bem útil que pode
ajudar os adultos a reconhecer os prin-
cipais indicadores de abuso infantil:6

• Na criança: mudanças bruscas no
comportamento ou no desempenho es-
colar, problemas de aprendizagem ou
dificuldade de concentração, ansiedade
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causada pelo sentimento de que algo
ruim vai acontecer; falta de supervisão
de um adulto; criança excessivamente
complacente e passiva; isolamento, che-
gar na escola cedo, ficar até mais tarde
e não querer ir para casa.
• Nos pais ou responsáveis: falta de

preocupação com a criança, falha em
procurar ajuda para problemas físicos
ou médicos trazidos ao conhecimento
do pai ou do guardião, negar ou culpar
a criança por problemas na escola ou
em casa, pedir aos professores para
usar a disciplina física severa se a
criança se comportar mal; ver a criança
como um mal, sem valor, ou onerosa;
ou exigir um nível de desempenho que
a criança não pode alcançar.
• No pai e no filho: raramente se

tocam ou olham um para o outro,
veem seu relacionamento negativa-
mente ou um estado de desagrado de
um para com o outro.

Abuso sexual infantil
Embora o abuso de qualquer forma

possa afetar gravemente a vida e o
bem-estar da criança, o abuso sexual é,
talvez, o mais devastador.
• De todos os casos de abuso sexual

nos EUA em 2010, o abuso sexual infan-
til foi responsável por 9,2% dos relatos.
• Uma em cada quatro meninas e

um em cada seis meninos com idade
inferior a 17 anos são abusados sexual-
mente por um adulto.
• A idade de maior incidência do

abuso é entre 7 e 13 anos.
• Em mais de 90% dos casos, a ví-

tima, de alguma forma, conhecia o
agente,7 mas menos de 10% relataram
o abuso.
• Apenas 3% dos infratores são

apreendidos.
• Em mais da metade dos casos, os

adultos sabiam do crime e não relata-
ram o caso às autoridades competentes.8

• As meninas são mais propensas a
serem abusadas por membros da famí-
lia, e os meninos, por amigos da família.

Escolas adventistas e o abuso
infantil
A Igreja Adventista do Sétimo Dia

opera o segundo maior sistema escolar

de posicionamento em relação ao
abuso sexual infantil:
“O abuso sexual infantil ocorre

quando uma pessoa mais velha ou mais
forte do que a criança usa seu poder,
autoridade ou posição de confiança
para envolver a criança em um com-
portamento ou atividade sexual... Os
que praticam abuso sexual podem ser
homens ou mulheres de qualquer
idade, nacionalidade, ou origem so-
cioeconômica. Eles, muitas vezes, são
homens casados e com filhos, têm em-
pregos respeitáveis e podem ser fre-
quentadores regulares de igreja. É
comum os infratores negarem forte-
mente seu comportamento abusivo, re-
cusarem ver suas ações como um pro-
blema, racionalizar seu
comportamento ou colocar a culpa em
alguma coisa ou alguém. Embora seja
verdade que muitos abusadores apre-
sentem inseguranças profundamente
enraizadas e baixa autoestima, esses
problemas nunca deveriam ser aceitos
como desculpa para o abuso sexual de
uma criança. A maioria das autorida-
des concorda que a verdadeira questão
do abuso sexual infantil está mais rela-
cionada com o desejo de poder e con-
trole do que com o sexo.
“Toda criança, menino ou menina,

cristão do mundo, com mais de 7.800
escolas e faculdades em mais de cem
países. Os adventistas têm orgulho de
sua herança em proporcionar educação
cristocêntrica e muitos funcionários de-
nominacionais se formaram em escolas
adventistas. Em virtude disso, é fácil vi-
vermos em um mundo de negação.
Os educadores adventistas devem

estar alerta para a possibilidade de nos-
sos alunos serem alvo de abuso. Temos
de tomar medidas proativas para prote-
ger as crianças de situações abusivas e
relatar casos suspeitos de abuso em con-
formidade com as leis locais. Este é um
desafio difícil, mas vem do próprio
Jesus: “Qualquer, porém, que fizer trope-
çar a um destes pequeninos que creem
em mim, melhor lhe fora que se lhe pen-
durasse ao pescoço uma grande pedra
de moinho, e fosse afogado na profun-
deza do mar” (Mateus 18: 6; ARA).9

“Toda criança, menino ou menina,
deve receber a afirmação de que é um
presente de Deus. A Bíblia condena o
abuso sexual infantil nos termos mais
fortes possíveis. Ela vê qualquer tentativa
de confundir, manchar ou denegrir os li-
mites pessoais, de geração ou de gênero
por meio de comportamento sexual
abusivo como um ato de traição e uma
violação grosseira da personalidade.”
Em 1997, a Igreja Adventista do Sé-

timo Dia emitiu a seguinte declaração

oda criança, menino ou menina, deve

receber a afirmação de que é um pre-

sente de Deus. A Bíblia condena o abuso se-

xual infantil nos termos mais fortes possíveis.

Ela vê qualquer tentativa de confundir, man-

char ou denegrir os limites pessoais, de gera-

ção ou de gênero por meio de comporta-

mento sexual abusivo como um ato de traição

e uma violação grosseira da personalidade.”

T“
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deve receber a afirmação de que é um
presente de Deus. A Bíblia condena o
abuso sexual infantil nos termos mais
fortes possíveis. Ela vê qualquer tenta-
tiva de confundir, manchar ou denegrir
os limites pessoais, de geração ou de
gênero por meio de comportamento
sexual abusivo como um ato de traição
e uma violação grosseira da personali-
dade. Ela condena abertamente abusos
de poder, autoridade e de responsabili-
dade porque isso atinge diretamente os
sentimentos mais profundos das víti-
mas acerca delas mesmas, dos outros e
de Deus e destrói sua capacidade de
amar e confiar.”10

As crianças normalmente tomam a
decisão de aceitar a Cristo como seu
Salvador e ser batizadas entre os 9 e 12
anos e elas são, muitas vezes, levadas a
dar esse passo por meio de professores,
pastores e outros adultos que as orien-
tam na essência da fé e da vida cristã.
Será de estranhar, então, que a infância
seja muitas vezes o momento em que
meninos e meninas se tornem vítimas
de abuso sexual por pessoas em que
possam ter confiado e que eventual-
mente tenham caído vítimas de uma
conspiração satânica para separá-las da
igreja? Ellen White adverte: “Nunca
será demais acentuar a importância da
educação ministrada à criança em seus
primeiros anos. As lições que a criança
aprende durante os primeiros sete anos
de vida têm mais que ver com a forma-
ção do seu caráter que tudo que ela
aprenda em anos posteriores”.11

Protegendo o campus adventista
A administração de um grande sis-

tema de educação desde a pré-escola
até o nível universitário representa
enormes desafios na área da preven-
ção, tratamento do abuso infantil e das
queixas relacionadas ao tema. Cada
administrador de escola adventista,
portanto, deve elaborar um plano de
prevenção ao abuso infantil. O pri-
meiro passo é identificar as áreas po-
tenciais onde o abuso possa ocorrer no
campus. Uma avaliação pró-ativa e um
planejamento para evitar o abuso in-
fantil requer que a administração da
escola crie políticas que tomem as se-
guintes iniciativas:
• garantir uma supervisão apro-

priada e adequada em todo o tempo;
• prevenir situações em que um

aluno fique sozinho com um professor
ou outros funcionários da escola a fim
de diminuir a probabilidade de contato
inadequado;
• deixar claro que piadas, comentá-

rios e conduta pessoal inadequados
com os alunos não serão permitidos ou
tolerados;
• instruir os funcionários da escola a

evitar cuidadosamente as formas im-
próprias de toque quando estiverem in-
teragindo com os alunos;
• ter painéis de vidro instalados em

todas as áreas das salas de aula, man-
tendo-os descobertos em todos os mo-
mentos;
• minimizar as interações do tipo

um a um fora da sala de aula, entre alu-
nos e funcionários da escola;
• monitorar e controlar o uso da

mídia social na comunicação entre
funcionários e alunos;
• não permitir que alunos sejam

transportados sozinhos no veículo de
um funcionário ou de um voluntário;
• fornecer supervisão adequada em

viagens patrocinadas pela escola para
fora do campus;
• manter uma iluminação adequada

por todo o campus;
• realizar verificações de anteceden-

tes sobre todos os funcionários e vo-
luntários.
O Departamento de Saúde e Servi-

ços Humanos dos EUA publicou um
guia muito útil: “Prevenindo o abuso
sexual infantil nas organizações que
servem à juventude” (Preventing Child
Sexual Abuse Within Youth-Serving Or-
ganizations), que inclui uma ferra-
menta de planejamento para a preven-
ção de abuso sexual infantil.12 Esse
documento fornece um processo deta-
lhado de avaliação de risco que você
pode implementar em sua escola. De-
pois de concluir a avaliação, você estará
melhor equipado para começar a de-
senvolver as estratégias apropriadas de
diminuição de riscos, de políticas, códi-
gos de conduta, treinamento e proteção
para garantir um ambiente seguro no
campus.

E os riscos do ensino superior?
O escândalo do abuso infantil, em

2011, que abalou o campus da Universi-
dade Estadual da Pensilvânia nos EUA
deve servir como um aviso de que todas
as escolas, independentemente do ta-
manho ou nível de ensino, estão vulne-
ráveis ao abuso infantil e seus conse-
quentes desgastes legais. Muitas vezes,
os administradores de instituições de
ensino superior parecem não perceber
o perigo que o abuso infantil pode ofe-
recer a suas instituições. O relatório es-
pecial de 267 páginas sobre o caso na
Universidade da Pensilvânia ressalta: “A
descoberta mais triste do Conselho Es-
pecial de Investigação foi o absoluto
desrespeito dos principais líderes da
universidade acerca da segurança e
bem-estar das... crianças vítimas... Qua-
tro das pessoas mais influentes da [uni-
versidade].... falharam em proteger as
crianças ameaçadas por abusadores se-
xuais infantis por mais de uma dé-
cada.... Eles exibiram uma notável falta
de empatia para [com]... as vítimas ao
deixar de perguntar sobre sua segu-
rança e bem-estar.”13

Será que esse mesmo tipo de situa-
ção poderia acontecer em uma facul-
dade ou universidade adventista?
Os campi de ensino superior estão

repletos de inúmeras interações entre
menores e adultos. O relatório Geren-
ciando os riscos de menores no campus
(Managing the Risks of Minors on Cam-
pus) de 2012, publicado por Arthur J.
Gallagher & Company, identificou inú-
meras atividades que envolvem crian-
ças no campus além das exposições
mais comuns em áreas acadêmicas,
como educação, desenvolvimento in-
fantil, trabalho social, psicologia e en-
fermagem. O relatório incentiva todas
as faculdades e universidades a avaliar
cuidadosamente seus pontos de intera-
ção com os alunos: “Muitas instituições
que analisam seus programas de ser-
viço à juventude encontram mais pro-
gramas de risco do que o esperado...
Uma universidade considerou que ti-
vesse dois programas envolvendo me-
nores. Quando uma avaliação de risco
integral foi feita, ela descobriu que, na
verdade, tinha 166.”14

A seguir apresentamos apenas algu-
mas situações em que as crianças pode-
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riam estar correndo risco de abuso e
em que os adultos poderiam ser amea-
çados por falsas alegações: viajar em
ônibus escolares ou em veículos parti-
culares, no momento da aula, no mo-
mento do trabalho, nos dias de visita à
escola, nos acampamentos, nos dias de
visita aos eventos atléticos ou culturais,
nas viagens missionárias, em momen-
tos de pesquisas, nos alojamentos de
excursões escolares, nos programas que
envolvem a comunidade, nos progra-
mas educativos de verão ou em progra-
mas de um dia no campus e nas
creches para alunos ou filhos de fun-
cionários, apenas para mencionar
algumas situações. A escola tem a res-
ponsabilidade de prevenir o abuso
infantil e jovem por parte de outros
alunos, bem como por funcionários ou
voluntários e estranhos no campus.

Contando os custos
O custo anual estimado de abuso in-

fantil e negligência nos EUA, em 2008,
foi de 124 bilhões de dólares para de-
fesa e indenizações legais.15 O impacto
foi sentido nas comunidades religiosas.
De 1950 a meados dos anos 2000, insti-
tuições católicas disseram haver pago
mais de 2 bilhões de dólares, e o pre-
juízo financeiro resultante foi a causa
da falência de seis dioceses nos EUA.16

A comunidade adventista não está
imune aos custos relacionados com o
abuso. O Gerenciamento Adventista de
Riscos (Adventist Risk Management-
ARM) administra as reclamações às or-
ganizações denominacionais na Amé-
rica do Norte. Nas últimas duas
décadas (1992-2011), mais de 400 re-
clamações foram feitas nos EUA envol-
vendo mais de 525 vítimas infantis. O
custo para a igreja, somente nos EUA,
excedeu 30 milhões de dólares. A ARM
rotineiramente lida com 15 a 20 de-
mandas apresentadas nos EUA a cada
ano.17

O número de vítimas e os dólares
gastos representam apenas os dados
“numéricos”. O verdadeiro custo do
abuso infantil e seu impacto sobre os
indivíduos envolvidos, bem como a
igreja e suas instituições, incluindo es-
colas, vai muito além dos custos finan-

ceiros. Para as vítimas, há a perda da
inocência, dor emocional e/ou danos
físicos que permanecem pela vida toda.
Para a escola, alegações de abuso infan-
til criam um sentimento na comuni-
dade de que a organização falhou em
proteger crianças vulneráveis, o que
pode resultar em uma perda de res-
peito, bem como queda nas matrículas.
Por isso, a igreja e a administração da
escola precisam abordar as seguintes
áreas:
• danos causados à vida das pessoas

afetadas pelo abuso, vítimas e seus fa-
miliares, bem como os referidos auto-
res e seus familiares;
• o efeito sobre a reputação pessoal

das pessoas afetadas;
• riscos e consequências relaciona-

das com alegações falsas;
• perda de confiança nos adminis-

tradores escolares e na liderança da ad-
ministração escolar para lidar com in-
cidentes;
• perda de potencial de matrícula

(tanto de alunos veteranos como de fu-
turos alunos);
• perda potencial de apoio finan-

ceiro dos ex-alunos, bem como de ou-
tros doadores;
• impacto negativo e demorado

sobre a missão da escola em fornecer
educação cristã para a comunidade re-
ligiosa;
• ajuda às vítimas e suas famílias

para comunicar um compromisso sin-
cero e para ajudar a restaurar seu bem-
-estar espiritual e emocional.

Colocando a integridade em
primeiro lugar
Toda escola tem a responsabilidade

de proteger seus funcionários, voluntá-
rios e alunos das acusações de abuso.
Uma vez que tais alegações possam ser
reais ou falsas, todos os incidentes re-
portados devem ser minuciosamente
investigados. Os acusados não devem
ser autorizados a voltar ao campus até
que a investigação seja concluída. Os
incidentes devem ser prontamente co-
municados às autoridades competen-
tes: o Departamento de Educação da
Associação e a operadora de seguros da
escola. Assessoria jurídica com expe-
riência no trato de casos de abuso in-
fantil pode constituir uma ajuda va-

liosa para a interpretação da lei, bem
como orientação sobre a investigação
interna da escola. Lembre-se: a vida
pessoal, a reputação profissional do
acusado e o futuro da vítima estão em
jogo.
Quando há alegação de abuso infan-

til, isso levanta preocupações imediatas
sobre como a escola deve lidar com a si-
tuação. As pessoas têm a tendência de
imaginar que, se elas simplesmente ig-
norarem a situação, ela vai desaparecer
ou ser ajustada por outro alguém. No
entanto, as alegações relativas ao abuso
infantil são muito graves e devem ser
tratadas imediatamente e de forma ade-
quada, de acordo com as leis locais sobre
os casos de abuso infantil. Ignorância
acerca do que fazer não é uma desculpa.
Em 18 dos estados norte-america-

nos, cada adulto é considerado um re-
lator para apontar casos de suspeita de
incidentes de abuso infantil. A maioria
das jurisdições fornece alguma forma
de isenção de responsabilidade para as
pessoas que, de boa-fé, reportam possí-
veis casos de negligência ou abuso in-
fantil. A imunidade é aplicável quando
o relatório não é elaborado de forma
maliciosa ou sem motivos razoáveis.18

Uma análise das leis locais sobre o
abuso infantil e treinamentos sobre
como professores e administradores es-
colares devem reagir deveriam ser in-
cluídos em seminários internos obriga-
tórios a cada ano escolar para todos os
funcionários e voluntários. As escolas
deveriam convidar representantes de
agências locais de cumprimento da lei
para participar nesse treinamento.
Toda escola tem a responsabilidade

de proteger seus funcionários, voluntá-
rios e alunos das acusações de abuso.
Uma vez que tais alegações possam ser
reais ou falsas, todos os incidentes re-
portados devem ser minuciosamente
investigados.
Na maioria das jurisdições, educa-

dores e clérigos são considerados encar-
regados oficiais por reportar casos sus-
peitos de abuso infantil. Não denunciar
pode resultar em ações criminosas con-
tra o professor ou pastor. O Monsenhor
William Lynn, secretário do clero na
Arquidiocese da Filadélfia, recomen-
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dando atribuições para padres e investi-
gando queixas de abuso, foi acusado em
junho de 2012 de descuido infantil e
condenado a de três a seis anos de pri-
são. “Eu acho que isso vai servir como
um sinal muito forte para todos os bis-
pos e para todos os que trabalharam
para um bispo de que, se eles não fize-
rem a coisa certa, podem ir para a ca-
deia”, disse o reverendo Thomas Reese,
no Centro Teológico de Woodstock, na
Universidade de Georgetown.19

Por uma variedade de razões, o
abuso infantil, muitas vezes, não é rela-
tado. A criança abusada pode se sentir
ameaçada achando que a divulgação
vai causar mais dano físico, seja para si
ou para outra pessoa. A criança pode
sentir medo do que os outros vão pen-
sar se o abuso for revelado, ou se sentir
envergonhada ou culpada. Muitas
crianças preferem continuar na situa-
ção de abuso a passar pelo trauma de
relatá-lo, o que poderia resultar na
perda da segurança do lar e do amor
dos pais. “Por essa razão [sentindo-se
amedrontada], a maioria das crianças
abusadas decide não contar a ninguém.
Aqueles que relatam uma experiência
de abuso estão exibindo coragem ape-
sar de seus medos e sentimentos.”20

Mas, e a possibilidade de falsas ale-
gações? Elas ocorrem e podem ter um
impacto devastador sobre a vida de
todos os envolvidos. No entanto, não é
de responsabilidade do administrador
determinar se uma criança está men-
tindo ou floreando os fatos. Em vez
disso, ele tem o dever legal de informar
suspeitas de abuso às autoridades e dei-
xar que as agências de proteção à
criança determinem a veracidade das
alegações.
Quando uma criança tem coragem

de confidenciar sua história a um adulto
de confiança, isso se torna um ponto
crítico na vida dela, um sinal de que ela
está buscando ajuda. Abaixo estão lista-
dos elementos fundamentais para a pro-
teção das crianças e para a elaboração
de uma resposta respeitosa:21

1. Se você suspeita que a criança está
em perigo, chame a polícia imediata-
mente.
2. Mantenha o controle de suas

emoções. Conforte a criança e ofereça
garantias de que tudo o que aconteceu

não foi culpa dela.
3. Mantenha-se calmo e ouça com

atenção; tome notas, se possível.
4. Acredite na criança; expressar

descrença pode limitar a íntegra do re-
lato.
5. Não interrogue a criança; colha os

fatos essenciais e, em seguida, notifique
os pais ou o responsável, se for o caso.
6. Mostre apoio e encorajamento

afirmando que a criança está fazendo a
coisa certa.
7. Não prometa manter a informa-

ção em segredo. Diga à criança o que
acontecerá em seguida; assegure-a de
que você está lá para prestar apoio.
8. Imediatamente apresente um re-

latório oficial com a aplicação da lei ou
de um serviço de proteção da criança,
de acordo com relatórios legais em sua
jurisdição. Grave o nome da pessoa
com a qual falou, bem como a data e
hora do relatório. Mantenha uma cópia
do relatório em arquivo.
9. Coopere com a investigação.
Muitas vezes, os educadores e pasto-

res temem que a mera alegação de
abuso infantil vá destruir a escola ou a
igreja. Isso nunca é verdade. Com mi-
lhares de páginas escritas acerca da his-
tória de abuso infantil na Universidade
de Pensilvânia, uma lição é clara: “Pro-
teger a instituição deve sempre vir em
segundo lugar em relação a fazer o que
é certo. Em última análise, é isso que
protegerá a organização.”22

O uso de castigos físicos
O uso de castigo físico pode criar

um alto risco de encargo para os edu-
cadores nas escolas adventistas. Pelo
menos 106 países não proíbem o uso
de castigos físicos nas escolas.23 Nos
EUA, em 20 estados ainda é permitida
alguma forma de punição física. Puni-
ção física é definida nos termos das leis
de direitos humanos como “qualquer
punição em que a força física seja
usada com a intenção de causar algum
grau de dor ou desconforto”. Não existe
uma definição completa sobre isso na
lei federal dos EUA.24 A punição física
em escolas foi proibida no Canadá, na
maior parte da Europa, Japão, África
do Sul e Nova Zelândia.25

Os educadores podem ser responsa-
bilizados criminalmente por seus atos
se uma força física excessiva for usada
para disciplinar os alunos. Os adminis-
tradores da escola deveriam garantir a
legalidade acerca do uso de castigos fí-
sicos em seu país ou comunidade local.
O Gerenciamento Adventista de Risco
(Adventist Risk Management) apoia a
proibição do uso de castigos físicos em
instituições da Igreja e considera que
devam ser utilizados outros meios, não
físicos, de disciplina aos alunos. Isso irá
minimizar qualquer culpa potencial
contra o funcionário da escola, ou vo-
luntário, e protegerá as crianças de le-
sões e traumas emocionais.

Criando uma cultura consciente
acerca do abuso infantil
Criar um campus seguro, livre de

abuso exige trabalho em equipe e es-
forço proativo. Os administradores da
escola devem estar dispostos a desen-
volver uma política de “tolerância zero”
quando se trata de abuso infantil. Essa
política deve ser escrita e claramente
comunicada a todos os professores, vo-
luntários, alunos e pais, bem como aos
administradores da escola. Esta mensa-
gem deve ser divulgada plenamente:
“Nós colocamos a segurança dos nos-
sos alunos em primeiro lugar!”
Uma das tendências emergentes de

abuso infantil é o abuso físico e sexual
existente entre alunos. Incidentes de
abuso infantil entre as próprias crian-
ças podem ocorrer quando crianças e
adolescentes são deixados sem supervi-
são durante as atividades escolares ou
religiosas. Esses tipos de incidentes
muitas vezes começam com bullying,
evoluem para xingamentos e depois
para formas mais graves de abuso físico
ou sexual, incluindo cyberbullying e es-
tupro.26 O Gerenciamento Adventista
de Risco (Adventist Risk Management)
recebeu seis reclamações de escolas e
igrejas nos EUA em 2010, alegando in-
cidentes de abuso sexual entre crianças.
Esse tipo de incidente pode resultar em
ações de responsabilidade legal por ne-
gligência de supervisão a serem apre-
sentadas contra as escolas adventistas.
Um dos elementos-chave de uma

política de proteção à criança é um có-
digo de conduta para adultos e alunos.
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Abusadores de crianças, especialmente
criminosos sexuais, usam de estratégias
específicas na identificação das crianças
de que irão abusar. Primeiro, eles ga-
nham a confiança da criança por meio
de um processo de preparação que
pode levar meses ou mesmo anos, mui-
tas vezes, até mesmo fazendo amizade
com a família da criança. Eles lenta-
mente violam os limites fazendo a
criança se sentir confortável por meio
de brincadeiras. Corey Jewel Jensen, co-
diretora do Centro de Intervenção
Comportamental em Beaverton, Ore-
gon, diz: “Além dos truques que eles
usam com crianças, eles também
sabem como manter os adultos longe
de descobrir seus crimes ou denunciá-
-los à polícia. Eles apresentam uma
imagem de ‘moralidade e respeito’ fa-
zendo as pessoas pensarem ‘que eles
não são daquele tipo de pessoa que
faria algo assim’ e agem de forma ‘aten-
ciosa e educada’.”27

Um código de conduta bem desen-
volvido deve, de forma sucinta e clara,
articular limites e comportamentos,
bem como comportamentos adequa-
dos e inadequados. Definições claras
garantem que todos saibam as regras e
as consequências para os que agem fora
dos limites.28 Um código de conduta
claro, aplicado com rigor, protege as
crianças de abuso e os adultos de falsas
alegações.

Verificação de antecedentes
A maioria das jurisdições nos EUA

exige que sejam colhidas as impressões
digitais dos professores e funcionários
da escola e que eles passem por uma ve-
rificação de antecedentes criminais
antes que sejam emitidas as credenciais.
Os administradores da escola devem se
certificar de que todos os arquivos pes-
soais dos funcionários estejam atualiza-
dos e em conformidade com as políti-
cas de sua associação, estado ou
município. Os voluntários da escola
também devem ser examinados. A asso-

ciação pode usar um provedor de ser-
viço específico ou uma agência de apli-
cação da lei para realizar verificações de
antecedentes criminais dos voluntários.
As escolas devem seguir os procedi-
mentos adequados a fim de resguardar
a privacidade dos funcionários e volun-
tários e cumprir as leis divulgadas, que
podem variar entre as jurisdições.
Escolas fora da América do Norte

devem consultar seu advogado ou agên-
cia de aplicação da lei local para cumprir
os requisitos dos exames de antecedentes
em sua jurisdição. 

Protegendo o vulnerável
A sessão de 2010 da Associação

Geral adicionou um texto novo e signi-
ficativo sobre proteção à criança no
Manual da Igreja Adventista do Sétimo
Dia. Essa proteção inclui exigências de
análise do voluntário, verificação de
antecedentes criminais, aplicação da
regra de “dois adultos para cada
criança” e um período de seis meses de
espera antes que os adultos sejam colo-
cados em posições de liderança que en-
volvam crianças.29 Em 2011, a Divisão
Norte-Americana adotou a Política de
Trabalho FB 20, que exige que todas as
associações e instituições forneçam
treinamento de prevenção ao abuso in-
fantil e realizem verificações de antece-
dentes criminais em todos os voluntá-
rios que trabalham com crianças.30 As
escolas em outras partes do mundo de-
veriam considerar a implementação de
políticas semelhantes.
A fim de proporcionar recursos para

cumprir essas novas obrigações políti-
cas, a Divisão Norte-Americana lançou
o programa de proteção à criança Pro-
teja o Vulnerável, no verão de 2012.
Esse programa fornece recursos de di-
nâmicas interativas que podem ajudar
a minimizar o risco de abuso infantil
em igrejas e escolas. O programa está
disponível para todas as associações na
Divisão Norte-Americana e oferece um
serviço de análise de antecedentes cri-
minais on-line e treinamento de pre-
venção de abuso infantil para funcio-
nários, voluntários e alunos a um preço
simbólico.
Para apoiar a iniciativa de proteção

à criança da Igreja, O Gerenciamento
Adventista de Risco (Adventist Risk
Management) desenvolveu uma série
de recursos on-line através do seu site:
http://www.adventistrisk.org, que in-
clui exemplos de declarações de políti-
cas, videoclipes e apresentações em
Power Point que podem ser personali-
zadas para uso da igreja ou escola local.
Reconhecendo que o abuso de

crianças é um problema global, o Ge-
renciamento Adventista de Risco (Ad-
ventist Risk Management) desenvolveu
a campanha Seven, que visa criar um
movimento de base destinado a mobi-
lizar os 17 milhões de membros da
Igreja a se tornar proativos na preven-
ção do abuso infantil. 

Você pode fazer a diferença
Como educador adventista, você tem

a responsabilidade de criar um ambiente
escolar cristocêntrico onde os alunos são
amados e valorizados, onde possam de-
senvolver um senso de autodignidade.
Manter os alunos seguros dos danos do
abuso infantil é um passo importante
em direção a esse objetivo. 
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