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Introdução: Considera-se o quanto é preocupante a frequência em que ocorrem 

diversos abusos, em seus lares, onde a criança ou adolescente deveriam estar e se 

sentirem seguros, nas fases em que se encontram dependentes e vulneráveis frente ao 

mundo e suas adversidades, interferindo em sua vida pessoal, suas relações com o outro 

e todo seu aprendizado e experiências em contexto escolar. O presente projeto tem 

como finalidade mostrar a importância em abordar o processo de identificação de casos 

de abusos sexuais domésticos e relatar de que forma o abuso interfere na vida da criança 

e do adolescente no ambiente escolar, sendo este o ambiente onde o abuso é facilmente 

detectado em grande parte dos casos. É sabido que a ocorrência do abuso reflete 

diretamente em diversos contextos da vida do indivíduo, fazendo com que toda a sua 

infância, adolescência e até mesmo fase adulta sejam afetadas. Metodologia: A 

pesquisa será realizada por meio de uma revisão integrativa, de forma bibliográfica. Os 

indexadores para a coleta de dados desse estudo serão feitos por meio das plataformas: 

Google acadêmico, Scientific Electronic Library, Online  (SciELO), Periódicos 

Eletrônicos em Psicologia (PePSI), livros e artigos acadêmicos. Os critérios de inclusão 

para pesquisa serão artigos em língua portuguesa, no intervalo de 2011 a 2021, que 

estiverem disponíveis na íntegra online. Resultados: A autora deste projeto espera 

trazer questionamentos e problematizações acerca do tema escolhido, além de 

informações importantes para a sociedade em geral. Espera-se buscar e proporcionar 

informação á nível de conhecimento, de forma que o tema escolhido possa ser 

explorado e desenvolvimento, trazendo compreensão e entendimento sobre o tema. 

Ademais, espera-se disponibilizar o conteúdo, para que mais pessoas possam ter acesso 

em futuras pesquisas bibliográficas. 
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