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O Projeto Espelho faz parte das Ações Preventivas da
Patrulha Escolar Comunitária do 3º Regimento de Polícia Montada,
pertencente ao Comando Regional de Policiamento Ostensivo ‒
Planalto. Como estratégia Institucional da Brigada Militar,
desenvolve atividades lúdicas onde o tema do abuso sexual, ainda
pouco debatido e muitas vezes “mascarado”, é abordado numa
linguagem fácil e ao alcance do público escolar. Esta ação justificase pelas ocorrências já diagnosticadas e encaminhadas pela escola
em conjunto ao papel da Brigada Militar na prevenção desses
crimes. O desenvolvimento do projeto tem como objetivo fortalecer
o vínculo e presença da Brigada Militar junto às escolas,
oferecendo apoio aos professores e equipe diretiva, para tratar de
assuntos relacionados à prevenção, diagnóstico e encaminhamentos
das crianças vítimas de abuso sexual. Desenvolvido em escolas de
Passo Fundo e região, a delimitação do público alvo do projeto
compreende os 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Em um
primeiro momento os policiais têm oportunidade de conversar com
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os alunos participantes, criando vínculo e assim uma relação de
confiança entre Policial Militar e aluno. Para a continuidade desta
conversa é feita uma divisão de alunos, onde meninos conversam
com o militar masculino e meninas com a militar feminina. São
abordados os temas: “O que é violência?” e “Quem pode tocar no
meu corpo?” trabalhados com uma linguagem e temática
apropriada para a faixa etária. Durante a execução do projeto as
conversas são constantes com a orientação pedagógica visando
apoio aos professores nos diagnósticos de possíveis casos. Ao
decorrer do projeto, antes de finalizar as atividades, são feitas
visitas nas turmas, dando espaço para as crianças falarem e darem
seus relatos sobre a experiencia. É feito ainda um acompanhamento
semanal durante os patrulhamentos na área e contato frequente com
a coordenação escolar, objetivando satisfazer as necessidades,
estabelecer relações de confiança mútua e proporcionar redução do
medo do crime no ambiente escolar.
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