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RESUMO 

O abuso sexual infantil corresponde à prática sexual de um adulto abusador com crianças que, 

sem a condição de compreender ou consentir qualquer atividade desse gênero, são coagidas ou 

seduzidas a se envolver em atos sexuais com pessoas do próprio lar, o que viola o direito de 

proteção à vida, à saúde e dignidade da criança. 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. O ambiente escolar é um dos contextos 

em que as crianças podem apresentar sinais e consequências do abuso sexual ocorrido fora da 

escola. Diante do exposto, este artigo busca compreender, por meio de revisão de literatura, 

quais são os impactos cognitivos e sociais na vida escolar da criança vítima de abuso sexual 

intrafamiliar, além da finalidade de evidenciar a importância da abordagem por parte da escola 

na identificação dos casos de abusos sexuais contra crianças e cometidos no lar. Concluiu-se 

que se torna imprescindível o preparo e o olhar atento, criterioso e cuidadoso das pessoas 

envolvidas, para uma avaliação diferencial entre as mudanças, contexto e fase do 

desenvolvimento da criança.  
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ABSTRACT 

Child sexual abuse corresponds to the sexual practice of an abusive adult with children who, 

without the condition of understanding or consenting to any activity of this kind, are coerced or 

seduced into engaging in sexual acts with people from their own home, which violates the right 

to protection of the life, health and dignity of the child. It is known that the occurrence of abuse 

directly reflects in different contexts of the individual's life, causing all of his childhood, 

adolescence and even adulthood to be affected. The school environment is one of the contexts 

in which children may show signs and consequences of sexual abuse occurring outside of 

school. In view of the above, this article seeks to understand, through a literature review, what 

are the cognitive and social impacts on the school life of the child victim of intrafamily sexual 

abuse, in addition to the purpose of highlighting the importance of the approach by the school 

in identifying the cases of sexual abuse against children and committed in the home. It was 

concluded that the preparation and the attentive, judicious and careful look of the people 

involved is essential, for a differential assessment between the changes, context and stage of 

the child's development. 
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INTRODUÇÃO 

Conforme o art. 2º da Lei n.8.069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), o indivíduo é visto como criança até os doze anos de idade incompletos, 

ao passo que a adolescência corresponde ao período entre doze e dezoito anos de idade.  

Ainda de acordo com o ECA, o art. 7º aborda que “a criança e o adolescente têm direito 

a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência” 

(BRASIL, 2019). 

O abuso sexual viola esse direito, pois corresponde à prática sexual de um adulto 

abusador com crianças que, sem a condição de compreender ou consentir qualquer atividade 

desse gênero, são coagidas ou seduzidas a se envolver em atos sexuais. Isso viola a infância, o 

corpo e o desenvolvimento cognitivo e emocional (OLIVEIRA e MIRANDA, 2013). Além de 

ser também caracterizada como violência quando ocorre força física ou agressão, na qual a 

pessoa utiliza da sua posição de poder e força física para induzir a coerção e intimidação da 

criança, obrigando-a a ter, presenciar ou participar de interações sexuais (BRASIL, 2016, p. 

58). 

 Muitos comportamentos apresentados pela criança na escola decorrem de fatores 

externos, do meio onde se encontra e do convívio social. Nessa fase, a criança está em 

construção física e cognitiva, necessitando de um ambiente estruturado e saudável. Nesse 

sentido, os fatores ambientais relacionados às práticas educativas intrafamiliares podem agir de 

maneira benéfica ou não ao desenvolvimento infantil. O abuso sexual, como um desses fatores, 

pode interferir de forma danosa à infância, prejudicando o desenvolvimento infantil nos 

aspectos físico, cognitivo e psicológico durante toda a vida (ZICK, 2010). 

Sob o mesmo ponto de vista, Sayão (2006) atesta que a violência sexual interfere em 

aspectos como a construção da autoimagem, sexualidade, e em relacionamentos pessoais e 

sociais, além de trazer prejuízos à saúde física e mental, impactando a construção da 

subjetividade e visão de mundo da vítima. 

O abuso sexual infantil como aquele que provoca os piores prejuízos psicológicos e 

cognitivos para a infância, algo que permanecerá na memória, podendo refletir-se no 

comportamento e no convívio social (OLIVEIRA e MIRANDA, 2013). 

Grande parte dos casos de abusos sexuais ocorre dentro dos lares, envolvendo pessoas 

próximas à vítima, como pais, irmãos, tios ou avós, fazendo com que o ambiente familiar se 

torne nocivo e desfavorável para a criança abusada (GABEL, 1997). O Instrutivo – Notificação 
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de Violência Interpessoal e Autoprovocada (2016) afirma que: “A violência sexual é crime, 

mesmo se exercida por um familiar, seja ele pai, mãe, padrasto, madrasta, companheiro (a), 

esposo (a) ” (BRASIL, 2016, p. 59).  

Nesse contexto, conforme Sayão (2006) define três formas de expressão do abuso 

sexual, a saber: Intrafamiliar, quando existe um vínculo familiar ou qualquer tipo de relação de 

compromisso ou atribuição entre abusador e abusado, como o incesto; Extrafamiliar, quando 

não há vínculo familiar ou parentesco entre abusador e abusado. Nesse caso, o abusador pode 

ser um desconhecido, embora na maioria dos casos seja alguém com quem a criança tem contato 

e confiança; e Institucional, quando o abuso sexual ocorre em instituições governamentais e 

não governamentais que têm como dever prover cuidados quando a criança não se encontra sob 

responsabilidade da família (abrigos, creches e escolas).  

É notório que, no ambiente escolar, as crianças podem apresentar sinais e consequências 

do abuso sexual ocorrido fora da escola. Esses sinais podem apresentar-se como baixo 

rendimento escolar, falta de atenção, dificuldade de aprendizagem, mudanças na interação com 

colegas e professores, medos e, em alguns casos, ainda que menos frequentes, alguma marca 

física, entre outros diversos comportamentos antes não apresentados pela criança (GABEL, 

1997). 

Além disso, segundo Oliveira e Miranda (2013), alguns desses sinais podem ser 

expressos por meio de comportamentos sexualizados, como toque constante em suas partes 

íntimas, desenhos com teor sexual, dificuldades para dormir ou pesadelos durante o sono, 

demonstração de medo ou receio de voltar para casa, receio ao toque físico de outros. Além 

disso, a criança pode demonstrar comportamentos agressivos, de inibição social, medo, 

vergonha, tristeza e/ou desconfiança. 

Diante do exposto, tornam-se imprescindíveis o preparo e o olhar atento, criterioso e 

cuidadoso das pessoas envolvidas, para uma avaliação diferencial entre as mudanças, contexto 

e fase do desenvolvimento da criança. Se há suspeita ou identificação de abuso contra a criança 

por parte dos educadores, eles devem intervir, e a criança deverá ser encaminhada pela escola 

a órgãos e instituições responsáveis, tais como: Conselho Tutelar, abrigos, Delegacia de 

Proteção da Criança e do Adolescente, Vara da Infância e Juventude. 

 “A criança não deve ser vista apenas enquanto sujeito na escola, mas sim como um 

sujeito na sociedade, levando em conta sua vida lá fora e os ambientes em que vive” (ZICK, 

2010, p. 2). Dessa maneira, professores, educadores e profissionais da escola têm importante 

papel no enfrentamento dos casos de violência e abuso sexual. Para isso, esses profissionais 

precisam estar capacitados e preparados para lidar e identificar todos os indícios apresentados 
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pelas crianças, tornando possível a descoberta do abuso e encaminhamento desses indivíduos 

para os órgãos e instituições responsáveis, e, se necessário, ajudar a retirar o indivíduo do 

ambiente negligente (GARCIA et al., 2009).  

No contexto escolar, vale ressaltar a importância da sensibilidade do educador, sua 

formação e seu cuidado no encaminhamento da situação para a abordagem de crianças em 

situação de violência sexual. Assim, é indispensável que os profissionais tenham o olhar atento 

para os comportamentos de seus alunos, atuando como agentes de prevenção e conduzindo uma 

abordagem delicada quando identificado algum sinal de abuso sexual (GARCIA et al., 2009). 

Além disso, Sayão (2006) evidencia a importância da busca pelos meios e abordagens 

para evitar que o abuso aconteça ou facilitar a forma de identificar quando ocorre. É preciso 

proporcionar à criança formas educativas de autoidentificação quando algo de errado está 

acontecendo em relação a si e ao seu corpo. Isso, possivelmente, fará com que a criança 

desenvolva autonomia e autoconhecimento, gerando confiança para pedir ajuda a um adulto.  

Esse argumento reafirma a importância da orientação sexual para crianças nas escolas 

das redes pública e privada, desde a educação básica, por se tratar de um ambiente onde a vítima 

abusada tem a oportunidade de aprender e buscar alguma ajuda, de expressar seus sentimentos, 

muitas vezes depositando na figura do professor, como pessoa adulta e de autoridade, a 

confiança e segurança para se informar, demonstrar seu sofrimento e expressá-lo. 

Ainda segundo Sayão (2006), a orientação sexual nas escolas tem o objetivo de 

proporcionar contexto para evolução da capacidade das crianças de desenvolverem 

autoconhecimento, de aprenderem a respeitar seu próprio corpo, seus limites e dos demais, de 

perceber os seus sentimentos e respeito ao outro. E, em vista disso, possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades que ajudem a criança a se proteger de situações de perigo, e no 

caso de ela estar vivenciando alguma situação de violência, a ter confiança para solicitar ajuda 

de um adulto, a fim de que medidas sejam tomadas.  

Para que isso ocorra, é preciso primeiramente capacitar os profissionais da área, pois os 

educadores devem ter acesso à formação inicial e continuada para conhecer o tema e 

desenvolver atitudes de abertura na discussão da sexualidade. 

Dessa maneira, entende-se que é necessário que as escolas estejam qualificadas para 

acolher e ensinar nesse contexto de vulnerabilidade da criança, em que os educadores precisam 

sentir-se capacitados para trabalhar preventivamente em tais situações.  

 

É necessário também, conhecer o lugar e a significação da sexualidade e suas 

manifestações, compreendendo as dimensões afetivas da mesma, aceitando-a como 

fonte de prazer e satisfação, além de conhecer e compreender os comportamentos 
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sexuais comuns em cada idade, para os dois sexos, o desenvolvimento da identidade 

sexual e as questões ligadas à masculinidade e à feminilidade, aprendendo a respeitar 

o outro sexo, seus direitos e deveres (SILVA, 2015). 

 

A ideia é evitar que o abuso aconteça e, quando já ocorrido, que o indivíduo nutrido de 

informações – inseridas de acordo com sua idade e fase do desenvolvimento – tenha maior 

capacidade de identificar o abuso, sentindo-se confiante, seguro e, principalmente, acolhido 

para partir em busca de ajuda. 

No que se refere ao papel da família, ela está no nível mais elevado de importância nesse 

contexto por ser o primeiro acesso do indivíduo, considerando que maior parte dos abusos 

acontece no meio familiar, por parentes da vítima (ARAÚJO, 2002). 

 O apoio dos familiares após o abuso é extremamente relevante para os próximos passos 

da criança, pois esse apoio – ou a falta dele – determina diversos fatores durante o período de 

enfrentamento e assimilação do ocorrido por parte da vítima, que espera esse cuidado, 

principalmente da sua imagem materna.  

Habigzang, Azevedo e Machado (2005, p. 347) também apontam que “tanto a vítima, 

quanto a família necessitam de acompanhamento psicológico e orientações devidas para 

compreender o que é abuso sexual e sua dinâmica, quais são suas consequências e como é 

possível evitar situações de violência”. 

Ademais, é necessário que a informação seja disponibilizada e de fácil acesso para 

familiares e a sociedade em geral. Segundo Santos et al. (2021), a sexualidade vai muito além 

de relações sexuais, afinal “é de suma importância que, no âmbito educacional, tal tema seja 

compreendido por profissionais da educação e tratado com os alunos de forma íntegra, 

profissional, clara e qualificada” (SANTOS et al., 2021).  

Tendo em vista que o abuso sexual viola os direitos da criança, privando-a de uma vida 

saudável e de um desenvolvimento adequado; que existem danosas consequências provenientes 

desse fenômeno à vida da vítima; a relevância do papel da escola, considerando-a um ambiente 

onde a criança encontra a oportunidade de comunicar suas demandas e questões; esta pesquisa 

tem como objetivo compreender, por meio de revisão de literatura e coleta de dados referentes 

à fase da infância –  0 a 12 anos – conforme indicado pelo ECA (BRASIL, 2019), quais são os 

impactos cognitivos e sociais na vida escolar da criança decorrentes do abuso sexual 

intrafamiliar.  

Estima-se investigar o abuso sexual infantil enquanto um fenômeno recorrente em nossa 

sociedade, apontando, a partir de dados publicados, de que maneira o abuso sexual cometido 

no âmbito intrafamiliar afeta a relação da criança com a escola; quais as possíveis abordagens 
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de identificação e conduta por parte da instituição diante da ocorrência; e de que forma o abuso 

sexual prejudica o desenvolvimento cognitivo, físico e psicológico da criança.  Por fim, foi 

possível levantar dados acerca de estratégias que as escolas podem utilizar para intervir em 

casos de suspeita ou confirmação de abuso sexual contra crianças, além de poder contribuir 

significativamente para a prevenção desse fenômeno por meio da educação sexual. 

METODOLOGIA 

Para realizar a pesquisa, o método e abordagem utilizada foi a revisão integrativa, na 

qual se utiliza de revisões de estudos científicos publicados, possibilitando a inclusão e uso de 

estudos apresentados de maneira sistemática para melhor compreensão do tema analisado 

(SOUZA, SILVA e CARVALHO, 2010). São utilizados dados teóricos e empíricos da 

literatura, além de abranger diversos propósitos, tais como conceitos, teorias e evidências de 

problemas metodológicos do tema proposto. 

A revisão integrativa de literatura segue algumas etapas que vão desde a identificação 

do tema e seleção da hipótese, estabelecimentos de critérios de inclusão e exclusão, definição 

das informações a serem extraídas, avaliação dos estudos incluídos na revisão, interpretação 

dos resultados até apresentação da síntese do conhecimento. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, sendo aquela que não se baseia em um único 

conceito metodológico e teórico, e sim em informações coletadas através de dados sistemáticos, 

que permitem compreender um fenômeno proposto (FLICK, 2008). 

Os indexadores para a coleta de dados desse estudo foram feitos por meio das 

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

Eletrônicos em Psicologia (PePSI), livros, artigos acadêmicos, teses e dissertações científicas.   

Os descritores de busca dessa pesquisa foram os seguintes: abuso sexual and infantil 

and contexto escolar. Os critérios de inclusão para pesquisa foram artigos em língua portuguesa, 

no intervalo de 2002 a 2021, disponíveis online na íntegra, que estavam de acordo com os 

propósitos da pesquisa e que atenderam o tema proposto. Posteriori, os dados levantados foram 

analisados e estudados de forma sistemática. 

Foram excluídos artigos que não atenderam aos propósitos da pesquisa, que não eram 

correspondentes ao tema proposto, ou ainda artigos que ultrapassaram o intervalo de busca, que 

estivessem disponíveis em outra língua e que tenham acesso pago. Após a leitura e análise dos 

artigos, foi feita uma comparação dos dados evidenciados e, apontamentos de possíveis lacunas 

de pesquisas.  
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Os artigos utilizados e a distribuição destes conforme resultados foram categorizados e 

apresentados em quadro sinóptico para discussão dos dados para melhor comparação e análise.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para coleta de dados e discussão dos resultados foram encontrados 83 artigos nos dados 

de buscas, destes 53 artigos correspondentes ao tema com publicações compreendidas entre 

2002 ao ano de 2021. Diante desse número, 20 artigos foram excluídos por não preencherem 

todos os critérios de inclusão. 

Logo após, foi realizada a leitura sistemática dos 33 artigos restantes e a partir da análise, 

13 desses artigos foram selecionados e contemplados para o estudo de revisão integrativa da 

temática proposta, pois atendiam aos propósitos da pesquisa e estavam dentro do tema, do 

intervalo de busca, em português e disponíveis online. Sendo estes conduzidos no território 

nacional brasileiro, nos seguintes estados: 4 estudos realizados no Rio Grande do Sul; 3 estudos 

realizados em São Paulo; 2 estudos realizados no Paraná; 1 estudo realizado em Brasília; 1 

estudo realizado em Goiás; 1 estudo realizado em Minas Gerais; 1 estudo realizado no Ceará; 

1 Estudo realizado no Mato Grosso do Sul; 1 estudo realizado no Pará; 1 estudo realizado na 

Bahia. 

O Quadro 1, a seguir, apresenta a amostra bibliográfica da presente pesquisa, onde 

consta a relação dos artigos encontrados e filtrados por título, autor, periódico e ano, no intuito 

de facilitar a compreensão dos resultados discutidos. Enquanto o Quadro 2 aponta a distribuição 

dos assuntos e temas que apareceram como resultados das investigações dos artigos incluídos 

na revisão integrativa, numerados de acordo com o Quadro 1. 

 

Quadro 1: Relação de artigos encontrados 

 Periódico  Título Autor (es) Ano 

1 SCIELO 
A relação família-escola: 

intersecções e desafios 

OLIVEIRA, Cynthia Bisinoto 

Evangelista de;  

MARINHO-ARAÚJO, Claisy Maria  

 

2010 

2 PEPSIC 

Desenvolvimento das crianças: 

um olhar sobre o papel da família 

e o papel da escola na 

perspectiva dos pais 

MAINARDI, Sabrina Magossi 

OKAMOTO, Mary Yoko 
2017 

3 

Portal de Periódicos 

Eletrônicos da 

UniEVANGÉLICA 

Os Prejuízos da Violência 

Sexual para Crianças em Idade 

Escolar 

AIRES, Larissa Cavalcante; 

MARQUES, Lays de Lima; 

MOREIRA, Tatiana Valéria Emídio 

2020 

4 Google Acadêmico  
Aspectos do desenvolvimento na 

idade escolar e na adolescência 

RODRIGUES, Olga Maria Piazentin 

Rolim;  

MELCHIORI, Lígia Ebner 

2014 
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 Periódico  Título Autor (es) Ano 

5 SCIELO 

As possíveis consequências do 

abuso sexual praticado contra 

crianças e adolescentes 

FLORENTINO, Bruno R. B. 2015 

6 PEPSIC 

Prevenção do abuso sexual 

infantil: estratégias cognitivo-

comportamentais escola, na 

família e na comunidade 

PELISOLI, Cátula;  

PICCOLOTO, Luciane Benvegnu 
2010 

7 SCIELO 

Fatores de risco e de proteção na 

rede de atendimento a crianças e 

adolescentes vítimas de 

violência sexual 

 

 

 

 

HABIGZANG, Luísa. F.; 

AZEVEDO, Gabriela Azen; 

KOLLER, Sílvia Helena; 

MACHADO, Paula Xavier 

2006 

8 SCIELO 

Capacitação para o 

enfrentamento da violência 

sexual contra crianças e 

adolescentes em quatro capitais 

brasileiras 

VIEIRA, Luiza Jane Eyre  de Souza  

et al. 
2015 

9 

UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DA 

BAHIA 

 

 

 

 

 

Orientação sexual na escola: 

tabus e preconceitos, um desafio 

para a gestão 

BOMFIM, Sandra Souza 
 

2009 

10 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

MARINGÁ 

 

Abuso sexual infantil e escola: 

enfrentamento e intervenções 

pedagógicas  

MIRANDA, Ariane Camila 

Tagliacolo; OLIVEIRA, Márcio de  
2013 

11 LIVRO  

As faces da violência: 

aproximações, pesquisas, 

reflexões 

ROMARO, Rita Aparecida;  

CAPITÃO, Cláudio Garcia 
2007 

12 SCIELO  

Educação sexual em escolas 

brasileiras: revisão sistemática 

de literatura 

FURLANETTO, Milene, F. et al. 2018 

13 

Revista Educação 

& Realidade 

 

Professores como Agentes de 

Prevenção do Abuso Sexual 

Infantil 

BRINO, R.;  

WILLIAMS, L. 

 

2008 

14 LIVRO 
Desenvolvimento humano, 

físico, cognitivo e psicossocial 
PAPALIA, FELDMAN 2013 

Fonte: Desenvolvida pela autora (2022). 
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Quadro 2: Distribuição dos assuntos e temas que apareceram como resultados das 

investigações dos artigos incluídos na revisão integrativa 
 

Temas dos Resultados Artigo 

1 Abuso sexual 3; 5; 6; 7; 11 

2 
Meios de intervenção e capacitação contra o 

abuso sexual infantil 
8; 9; 10; 13; 12 

3 Relação escola-família 1; 2; 4 

4 Desenvolvimento Humano 14 

Fonte: Desenvolvida pela autora (2022). 

 

Os resultados encontrados na pesquisa de Oliveira e Miranda (2013) apresentam o abuso 

sexual como aquele que traz prejuízos à vítima, interferindo em aspectos cognitivos, emocionais 

e psicológicos, no convívio e relações sociais. Ademais, crianças que vivenciam a violência no 

ambiente familiar, tendem a reproduzir ou a terem comportamentos reprimidos fora de casa. 

Isso se aplica aos diversos tipos de violência e abuso, em potencial o abuso sexual.  

Ainda sobre os danos, considera-se os primeiros anos de vida da criança, um dos mais 

importantes, onde elas descobrem e desenvolvem suas capacidades motoras, mentais, de 

raciocínio e descobrimento emocional, e o meio onde vivem, além das heranças genéticas e 

culturais, são determinantes para a evolução dessas áreas do desenvolvimento infantil. Logo, o 

abuso sexual prejudica o desenvolvimento cognitivo, físico e psicológico da criança 

(RODRIGUES e MELCHIORI, 2014). 

Além disso, no ambiente escolar, os danos podem apresentar-se enquanto consequências 

que variam entre dificuldades de interação com os colegas e professores, dificuldade de 

aprendizagem e falta de interesse pelas atividades propostas, bem como comportamentos 

inibidos e desinteressados (AIRES, MARQUES e MOREIRA, 2020). 

Similarmente, a ligação da escola e família, que, embora tenham papéis diferentes, estão 

igualmente relacionados no que se refere a promover contexto para evolução da performance 

da criança e inserção na sociedade, na cultura e na construção enquanto pessoa (OLIVEIRA e 

ARAÚJO, 2010). 

Ademais, é depositada a responsabilidade no papel da escola, onde se espera que, além 

do conhecimento e desenvolvimento da aprendizagem, o aluno venha a receber cuidados que 

estão diretamente ligados à família ou ambiente externo (MAINARDI e OKAMOTO, 2017) 

 Dados semelhantes foram encontrados em Aires, Marques e Moreira (2020) onde 

descrevem a vulnerabilidade da criança ao necessitar de cuidados adequados e desenvolvimento 



11 

 

saudável, do contrário estará exposta ao desenvolvimento de transtornos mentais, como 

depressão, ansiedade, déficits cognitivos, questões emocionais e sociais. 

É importante ressaltar que nessa fase a criança desenvolve habilidades, considera-se que 

em idade escolar se encontra em grande avanço cognitivo e maior nível de compreensão acerca 

dos conteúdos abordados em sala de aula. Sendo assim, acontecimentos externos como o abuso 

sexual, pode interferir diretamente em toda a formação do indivíduo, estendendo-se da infância 

para a adolescência e também vida adulta (RODRIGUES e MELCHIORI, 2014).   

Isso também se confirma em Florentino (2015) que apresenta as consequências do abuso 

sexual infantil como traumas físicos, considerando que o abuso pode vir acompanhado de 

agressão física, onde a vítima apresenta marcas ou lesões decorrentes da violência, sendo elas 

fisicamente externas ou internas.  

A esse respeito, existem diversos danos que se relacionam com o desenvolvimento 

fisiológico do indivíduo após o abuso, que se apresentam durante toda vida, tais como disfunção 

sexual, frigidez, falta de prazer sexual, falha de resposta genital incluindo a impotência sexual, 

a disfunção orgástica (orgasmo inibido), a ejaculação precoce, vaginismo (espasmo do músculo 

que circunda a vagina). Além disso, também ocorre a manifestação de traumas psicológicos, 

que podem durar a curto e longo prazo, comprometendo o desenvolvimento emocional e social 

do indivíduo, gerando respostas emocionais como transtorno do pânico ou transtorno de 

estresse pós-traumático. ROMARO e CAPITÃO, 2007). 

 Diante da análise dos dados apontados, há evidência da necessidade de as instituições 

de ensino buscarem estratégias e meios de intervenção para que o abuso sexual infantil 

primordialmente não ocorra, proporcionando proteção à criança, caracterizando assim a 

prevenção do abuso sexual infantil, para que a mesma não seja exposta aos danos e prejuízos 

apontados anteriormente. 

 Ainda assim, frequentemente novos casos de abuso sexual são divulgados e 

denunciados. Desse modo, esses autores apontam que “para dar conta de um problema tão grave 

e complexo como o abuso sexual, há a necessidade de uma rede articulada de serviços e 

programas, que possa oferecer suporte adequado às vítimas e suas famílias”. (PELISOLI e 

PICCOLOTO, 2010) 

No que se refere às estratégias que as escolas podem utilizar para prevenir e intervir em 

casos de suspeita ou confirmação de abuso sexual contra crianças, conforme exposto por 

Oliveira e Miranda (2013), é importante observar os comportamentos apresentados, para que 

sejam descartadas outras possibilidades, isso vai de acordo com Brino e Williams (2008) onde 

ressaltam que, a capacitação dos profissionais permite que eles conheçam os sinais apresentados 
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pela criança, quantidade e quais são esses sinais ou sintomas, para que posteriormente seja 

possível investigar qual a frequência com que estes sinais ocorrem, e  quando foram 

apresentados inicialmente, sendo importante observar também de que forma a criança se 

comportava antes e depois de identificar algum sinal de abuso, e se estão sendo apresentados 

em conjunto ou isoladamente, considerando a fase do desenvolvido em que a criança se 

encontra.  

A pluralidade de comportamentos vinculados ao abuso sexual se estende a outros fatores 

próprios do desenvolvimento infantil, que devem ser considerados durante o processo de 

identificação e registro de uma suspeita de abuso sexual infantil. É de suma importância que se 

observem a frequência e intensidade em que os sinais são apresentados, as condições como 

classe social, econômica, cultural, o ambiente de convivência familiar e até mesmo a fase do 

desenvolvimento na qual a criança se encontra (OLIVEIRA e MIRANDA, 2013). 

Isso deve ocorrer porque, segundo Papalia e Feldman (2013), é justamente entre a 

segunda e terceira infância – fases compreendidas entre três e seis anos e dos seis aos doze anos, 

respectivamente, que o indivíduo pode apresentar mudanças físicas, cognitivas e psicossociais, 

que provocam algumas alterações comportamentais típicas da fase do desenvolvimento. Essas 

alterações estão relacionadas a fatores externos que podem ser confundidos com a ocorrência 

de abuso, como mudanças de humor, distúrbios do sono, comportamentos agressivos ou 

inibidos, irritação, desenvolvimento emocional, além da descoberta do seu próprio corpo.  

Sob o mesmo ponto de vista, Habigzang et al. (2006) vão dizer que “a capacitação de 

diferentes profissionais e a abertura de novos serviços que atendam esse público são destacadas 

como necessidades urgentes”. Essa necessidade deixa em evidência a importância de a escola 

estar estruturada para lidar com o abuso em seu contexto, buscando meios e intervenções a fim 

de oferecer soluções para o problema apresentado. 

 As possíveis intervenções que estas podem oferecer diante da suspeita ou confirmação 

de ocorrência do abuso sexual contra crianças estão principalmente fundamentadas em 

trabalhos voltados para a orientação sexual nas escolas. Furlanetto et al. (2018) discorrem sobre 

orientação sexual no contexto escolar – especialmente como prevenção ao abuso sexual - onde 

os professores de Ciências e Biologia têm sido os principais responsáveis pela orientação sexual 

(16,6%), enquanto nas intervenções externas, caracterizadas por ações temporárias na escola, 

profissionais da Enfermagem se destacam (37,5%).  

No entanto, a sexualidade ainda é tida como tabu no ambiente familiar e também na 

escola, tornando-a uma temática pouco discutida, e a partir disso ressalta-se a importância pela 
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busca de projetos e condutas que visam à inclusão da educação sexual de forma sistemática e 

contínua, principalmente no ambiente escolar BOMFIM, 2009). 

 Em uma pesquisa realizada por Bomfim (2009) com alunos de uma escola pública, 

mostra que 50% dos alunos pesquisados alegam que o assunto não é abordado na escola; 30% 

pontuaram que é abordado “algumas vezes”, 10% afirmaram que é abordado “de forma 

superficial e pouco falado” e os outros 10% ressaltaram que abordaram “apenas uma vez”. 

Os dados apresentados por Silva (2015) evidenciam a importância da orientação sexual 

nas escolas e corrobora o que foi apresentado por Bomfim (2009) sobre a escola ser um local 

propício para abordar a sexualidade, considerando que é onde a criança permanecerá durante 

suas fases de desenvolvimento e aprendizado, e por isso um ambiente pertinente ao que diz 

respeito à construção do ser em contexto social.  

Essas evidências corroboram o argumento de Viera et al. (2015) que relatam a 

importância de implementação de capacitações para os profissionais da área, principalmente 

como medida preventiva e protetiva ao abuso sexual infantil, considerando que a capacitação 

docente – necessária para instrução de informações indispensáveis, principalmente se tratando 

de violências sexuais – pode ser trabalhada através de cursos com carga horária estipulada, 

programas estaduais ou governamentais, redes de apoio, secretarias, palestras, seminários, entre 

outros. 

Essas capacitações também são válidas para que o profissional saiba identificar o que 

deve ser feito quando há suspeita ou confirmação de abuso contra a criança, que deverá ser 

encaminhada aos órgãos e instituições responsáveis, sendo elas: Conselho Tutelar, abrigos, 

Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, Vara da Infância e Juventude. 

Por fim, cabe às políticas públicas a inserção desses e demais métodos de enfrentamento 

dos casos de violências contra crianças e adolescentes, a fim de reconhecer e prevenir qualquer 

indício de violência (VIEIRA et al, 2015). 

Portanto, foi possível concluir que o enfrentamento de casos de abuso sexual infantil 

ainda é pouco discutido no contexto atual. É necessário que o tema seja abordado e tratado mais 

firmemente, de forma constate e efetiva por tratar-se de um assunto em nível de saúde pública. 

Espera-se que familiares, escolas e instituições se nutram de informação e orientação para lidar 
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com casos ou suspeitas de abuso sexual, fazendo o possível para garantir proteção, qualidade 

de vida e integridade às crianças sob seus cuidados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conforme análise dos resultados, foi possível esclarecer as consequências e o impacto 

do abuso sexual infantil intrafamiliar na relação da criança com a escola, apresentando 

evidências de que o indivíduo adquire sequelas decorrentes do abuso sexual infantil, e estas 

podem apresenta-se no ambiente escolar. Isso justifica a necessidade da escola e de seus 

educadores estarem preparados para prevenir e/ou lidar com o abuso sexual infantil, pois a 

escola é de fato um ambiente relevante e de extrema importância na vida e em todos os aspectos 

de seu desenvolvimento da criança. 

Também foi possível compreender que a orientação, disponibilidade de informação, 

acompanhamento psicológico e terapêutico, conhecimento sobre o desenvolvimento e criação 

adequada são imprescindíveis durante a vida. Diversas são as formas de abuso durante a 

infância, e o abuso sexual infantil é aquele que pode trazer mais danos na vida do indivíduo, 

sendo passível de alterações negativas a curto e longo prazo, considerando o desenvolvimento 

psicomotor, cognitivo, físico e mental da criança, gerando conflitos e deixando em evidência a 

importância dos meios de intervenções propostos desde os primeiros anos de vida, para melhor 

desenvolvimento e crescimento saudável da criança. 

Por fim, os dados coletados e discutidos deixam evidente a lacuna acerca desse tema 

nas escolas, e para transformar esse cenário, é necessário que os educadores se sintam 

preparados para trabalhar a sexualidade em sala de aula por meio de capacitações para expor o 

assunto de forma que suas vivências e opiniões pessoais não interfiram ou influenciem na 

abordagem da educação sexual em contexto escolar e da formação de outrem, além de reforçar 

o papel das políticas públicas na criação de estratégias e condições de enfrentamento e 

prevenção do abuso sexual infantil nesse ambiente. 

Portanto, em função da relevância da pesquisa e desta temática, somado ainda ao déficit de 

estudos com dados científicos que esclareçam o papel da escola e da família em casos de abuso 

sexual infantil, e que busquem investigar qual o papel da escola na identificação de crianças 

vítimas de abuso intrafamiliar, conclui-se a necessidade e importância de novas pesquisas que 

tragam dados e evidências acerca do abuso sexual infantil intrafamiliar e sua relação com o 

contexto escolar. 
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