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Resumo: O presente resumo expandido é resultado de uma pesquisa realizada para a 

disciplina complementar de graduação violência sexual contra crianças e adolescentes, 

tendo como foco a violência sexual sofrida por crianças e adolescentes e os sinais de 

violência percebidos pelo professor dentro da sala de aula, servindo como um agente de 

transformação do processo no qual esta criança ou adolescente se encontra. 
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Abstract: This extended abstract is a result of research conducted for the 

complementary undergraduate course sexual violence against children and adolescents, 

with a focus on sexual violence suffered by children and adolescents and the signs of 

violence perceived by the teacher in the classroom, serving as an agent of 

transformation process in which this child or adolescent lies. 
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Introdução 

 

Este trabalho resultou de uma pesquisa exploratória, utilizando-se do 

levantamento bibliográfico, considerando algumas das principais referências que 

                                                             
1 Co-autora. Acadêmica do 4º semestre do curso de Licenciatura em Ciências Humanas da Universidade 
Federal do Pampa – campus São Borja. Bolsista do Programa de Iniciação a Docências – PIBID Órgão de 
Fomento Capes.  – email: carinefraga.sisti@gmail.com 
2 Autora. Acadêmica do 4º semestre do curso de Licenciatura em Ciências Humanas da Universidade 
Federal do Pampa – campus São Borja. Bolsista do Programa de Iniciação a Docências – PIBID Órgão de 
Fomento Capes.  – email: marajds@gmail.com 
3 Orientadora. 



 

2 
 

exploram à temática em questão. Esta pesquisa teve início no ano de 2013, 

considerando um trabalho acadêmico elaborado para a disciplina complementar de 

graduação Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, do curso de Serviço Social 

da Universidade Federal do Pampa. 

O trabalho tem como problemática a violência sexual contra crianças e 

adolescentes e como ela se reproduz no ambiente escolar, bem como a percepção do 

professor na leitura dos sinais de violência em que o aluno possa estar vivenciando, 

encaminhando-o para os devidos procedimentos legais. 

O trabalho se estrutura em três momentos. No primeiro momento abordaremos o 

conceito de violência, suas causas e conseqüências e como se estrutura na sociedade. Os 

processos de vitimação e vitimização sofridos pela criança ou adolescente e as 

diferentes faces na qual se configura a violência sexual. 

No segundo momento abordaremos a importância da percepção do professor nos 

casos de violência e para que este ao realizar a denuncia tenha a preocupação de 

proteger a integridade da criança e do adolescente. Levando em consideração a grande 

contribuição que este professor pode dar no direcionamento da realidade vivenciada 

pela criança, ajudando no processo de encaminhamento as medidas protetivas 

amparadas no âmbito legal.  

Em um terceiro momento abordaremos algumas políticas públicas, fazendo 

referência ao atual plano nacional de enfrentamento da violência sexual contra crianças 

e adolescentes publicado no ano de 2013. 

 

Caracterizando a violência no contexto social 

 

A violência é um fenômeno histórico que acompanha o homem desde seu 

surgimento, se manifestando em cada período com concepções variadas vinculadas a 

cultura de cada um desses períodos históricos.  
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De acordo com a Constituição Federal de 1988 em seu art. 1º, dignidade da 

pessoa humana constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, nas 

palavras de Kant assegurar essa dignidade é compreender que o ser humano não pode 

ser usado como meio, pois toda a pessoa tem valor e não um preço. Quando os direitos 

são violados, desrespeitados, está se aplicando a violência, pois este desrespeito fere a 

dignidade humana. 

 

A violência, sob todas as formas de suas inúmeras manifestações, pode ser 

considerada como uma vis, vale dizer, como uma força que transgride os 

limites dos seres humanos, tanto na sua realidade física e psíquica, quanto no 
campo de suas realizações sociais, éticas, estéticas, políticas e religiosas. Em 

outras palavras, a violência, sob todas as suas formas, desrespeita os direitos 

fundamentais do ser humano, sem os quais o homem deixa de ser 

considerado como sujeito de direitos e de deveres, e passa a ser olhado como 

um puro e simples objeto. (ROCHA, 1996, pg.10 apud LEVISKY, p. 6 e 7) 

 

 A violência tem como principal definição toda a ação ou omissão, afetando a 

integridade alheia, psicológica, física ou social. Algumas formas em que ela se 

apresenta são: bullyng, agressão física, agressão psicológica, violência sexual, violência 

no transito, preconceito, violência de gênero, violência estrutural, entre outras. 

 Suas conseqüências apresentadas pelo individuo na vida em sociedade vem sob 

formas de traumas físicos e psicológicos, dificuldades em relacionamento, 

individualismo, exclusão, desorganização familiar, doenças sexualmente transmissíveis 

e sentimento de medo, para citar algumas das existentes. 

 

[...] a violência é uma forma de relação social; está inexoravelmente atada ao 

modo pelo qual os homens produzem e reproduzem suas condições sociais de 

existência. Sob óptica a violência expressa padrões de sociabilidade, modos 

de vida, modelos atualizados de comportamento vigentes em uma sociedade 
em um momento determinado de seu processo histórico. A compreensão de 

sua fenomenologia não pode prescindir, por conseguinte, da referência às 

estruturas sociais; igualmente não pode prescindir da referência aos sujeitos 

que a fomentam enquanto experiência social. (ADORNO, 1988 apud 

GUERRA, 2008, pg. 31) 
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Neste estudo daremos ênfase a violência sexual contra crianças e adolescentes. 

Quando pensamos em crianças e adolescentes vitimas da violência, devemos saber que 

ser vitima não é um estado natural. De acordo com Azevedo e Guerra (2007, p. 26) as 

crianças consideradas de alto risco, são as vitimas da violência estrutural, a qual se 

configura como um grande fator para entendermos as demais violências.  

 

A denominação alto-risco refere-se ao fato de que essas crianças tem uma 

alta probabilidade de sofrer, cotidiana e permanentemente, a violação de seus 

direitos humanos mais elementares: direito à vida, à saúde, à alimentação, a 

educação, à segurança, ao lazer etc. (AZEVEDO e GUERRA, 2007, p. 26) 

 

Quando esses direitos não são assegurados, caracteriza-se a violência estrutural. 

Partindo dessa concepção de violência existem dois processos que a criança poderá 

sofrer: o de vitimação e vitimização. As crianças vitimadas são aquelas em que se 

encontram em situações de alto risco, uma criança que poderá vir a sofrer uma violência 

sexual, abrindo a possibilidade da criança ou adolescente ser vitimizada. 

Como exemplo de situações de alto risco podemos citar o trabalho infantil, 

situação de rua, precárias condições habitacionais, crianças e adolescentes evadidos da 

escola, dependência química, entre outros. 

Porém este fator não significa que a criança em via de regra irá sofrer a violência 

sexual, a situação propicia a violência porém não quer dizer que em uma família em que 

a sociedade afirma como “desestruturada” ocorra a violência sexual. Devemos respeitar 

a todas as reconstituições e constituições de famílias, pois não é a forma como ela é 

constituída que irá apresentar indícios da prática do abuso sexual. 

Vitimização é o processo em que a criança ou adolescente já sofreu a violência, 

lembrando que a vitimização não escolhe classe social, “a violência sexual atinge todas 

as classes sociais, vai do barraco ao palácio” (PEDERSON, Jaina Raqueli, 2013). 
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A vitimização – enquanto violência interpessoal – constitui uma exacerbação 

desse padrão. Pressupõe necessariamente o abuso, enquanto ação (ou 

omissão) de um adulto, capaz de criar dano físico ou psicológico a criança. 

Por essa razão costuma-se considerar abuso- vitimização como as duas faces 

da mesma moeda de violência. (AZEVEDO e GUERRA, 2007, p. 35) 

 

 Quando ocorre a vitimização, ou seja quando a criança ou adolescente é abusado 

sexualmente, geralmente a criança entra em estado de sitio, que se configura quando a 

criança sofre ameaças para que se  mantenha calada. 

 

Portanto, a vitima tem restringida não apenas sua atividade de ação e reação 

como também sua palavra é cassada e passa a viver sob o signo do medo: 

medo da coação, medo da revelação... 

Como a vitimização não é um fenômeno isolado mas sim um processo que se 

prolonga as vezes por anos, a vitima passa a viver uma situação típica de um 

estado de sitio, em que sua liberdade enquanto autonomia pessoal é 

inteiramente cerceada e da qual só se resgatará, via de regra, recuperando o 

poder da própria palavra, isto é, tornando pública a violência privada de que 

foi vitima... (AZEVEDO e GUERRA, 2007, p. 35) 

 

 Geralmente a criança ou adolescente é abusado sexualmente por quem ama ou 

alguém muito próximo a ela, como pai, mãe, avós, entre outros familiares ou estranhos. 

“A violência sexual não se apaga, as marcas que ela deixa são para sempre” (Frase do 

documentário canto de cicatriz, assistido no dia 20 de junho de 2013, na disciplina 

complementar de graduação violência sexual contra crianças e adolescentes). O 

transtorno psicológico sofrido pela criança abusada desencadeia um processo de 

rejeição por ela mesma e pelo ambiente em que esta inserida. 

  

Nosso primeiro atendimento consistiu em acolher duas meninas, irmãs, uma 
com oito anos e outra com seis, que foram abusadas de diferentes formas e 

durante um período não inferior a dez meses, pelo então companheiro da mãe 

no ano anterior ao atendimento (1995). A mãe convivia maritalmente com 

aquele homem a dois anos aproximadamente. As crianças não tinham contato 

com o pai biológico. A mãe descobriu o abuso quando voltou 

inesperadamente de seu trabalho, no inicio da tarde, e flagrou seu 

companheiro na cama com a filha caçula (então com 5 anos). Sua reação foi 

imediata e explosiva. (CARVALHO, 2005, p. 25 e 26. In: VILELA, 2005) 
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 A situação de abuso sexual é um fator agravante em nossa sociedade, pois 

muitas vezes a mãe não reage da mesma forma que esta agiu, na  maioria dos casos a 

criança é culpabilizada, e em outras circunstâncias a mãe juntamente com o padrasto ou 

o próprio pai, participa do ato de violência. 

 Carvalho (2005, p. 27) descreve as diferentes faces em que se configura a 

violência sexual, sendo elas: sugestões sexuais, assédio sexual, exibicionismo, incitação 

sexual, relação sexual, estupro, e exploração sexual. 

 Não obstante todas estas formas de explorações citadas, o voyeurismo, 

incorpora-se a estas atividades, no qual se configura como: 

 

[...] atividade onde o abusador teria prazer em observar a nudez de crianças 

ou adolescentes, ou ainda, após indução sua, observar os comportamentos 

masturbatórios ou sexualizados de crianças ou adolescentes. (CARVALHO, 
2005, p. 27. In: VILELA, 2005) 

 

 Dando continuidade ao estudo abordaremos como identificar essas diversas 

representações de violência no âmbito escolar. 

 

A sensibilização do professor na percepção de casos de violência sexual no âmbito 

escolar 

 

 A violência sexual é uma demanda que necessita da atenção de várias políticas 

públicas, bem como saúde, assistência, segurança pública, previdência e educação. 

Sendo a educação de fundamental importância, pois os professores estão cotidianamente 

em contato com as crianças. 

O ambiente escolar é freqüentado por crianças e adolescentes de todas as classes 

sociais, apresentando variados problemas, muitas vezes de relacionamento na família, 

violência sexual, precárias condições habitacionais, entre outros. Sendo assim muito 
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importante que o professor consiga detectar nos gestos e comportamentos da criança ou 

adolescente a sinalização em relação à violência sofrida ou que possa estar sofrendo, no 

âmbito familiar ou fora dele. 

 

Crianças que são testemunhas ou vítimas de violência no ambiente doméstico 

tendem a desenvolver um repertório de estratégias inadequado, deficiente: 

aprendem estratégias agressivas para lidar com possíveis contrariedades e 

formam, assim, seu repertório de respostas ao estresse e às contrariedades. 

(INOUE e RIISTUM, p.5) 

 

 

A criança passa a ter um comportamento agressivo com os colegas que passam a 

se afastar dela, tornando-se isolada do grupo, é nesse contexto que percebemos a 

importância da sensibilização do professor na percepção e entendimento dos atos da 

criança, pois muitas vezes a criança se torna agressiva até mesmo com ele.  

 

Agindo deste modo, são rejeitadas ou hostilizadas por colegas e professores; 

esta rejeição e hostilidade geram maior estresse, afetam o processo de 

aprendizagem e de estabelecimento de relações sociais e diminuem a 

probabilidade de revelação da violência sofrida, estabelecendo-se um círculo 

vicioso. (Lisboa et al., 2002 apud INOUE e RIISTUM, p.5) 
 

 

 Pode ser que a criança que apresenta este comportamento possa estar sofrendo 

violência sexual intrafamiliar, não obtendo o apoio que necessita de sua família, muitas 

vezes sendo culpabilizada pela agressão, sendo assim a escola o lugar onde estas 

crianças procuram proteção, afeto e carinho. O assunto violência sexual é extremamente 

delicado, pode ser que a criança em que se encontra em estado de sitio, não relate ao 

professor que esta sofrendo o abuso sexual, porém mesmo sem o relato da criança é 

dever do professor denunciar toda e qualquer suspeita de maus-tratos, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) em seu artigo 245, nos diz que: 

 



 

8 
 

Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à 

saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 

autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo 

suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente. Pena: 

multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 

reincidência. (Art. 245 do ECA) 

 

 

Lembrando que a notificação da violência deve ser feita, porém sempre 

preservando a integridade da criança, primeiro pensamos em protegê-la para após 

realizarmos a denúncia. 

O professor pode contribuir muito nos casos de intervenção contra a violência 

vivenciada pelas crianças, pois o tempo que passa com a classe, principalmente de 

ensino fundamental, onde as aulas têm a duração de 4 horas, permite uma averiguação 

mais direta, pois através do contato direto com as crianças se torna possível a percepção. 

Como citado no documentário “Canto de Cicatriz”, a escola deveria DOLORIR, 

que nada mais é do que colorir a dor. 

 

Políticas Públicas de Amparo a Criança e Adolescente contra a violência sexual 

 

 É importante fazer referência que o atual Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, publicado em 2013, prevê ações que 

devem ser desenvolvidas pela educação, bem como de sua obrigatoriedade, juntamente 

com as unidades de assistência social e saúde, de notificarem os casos suspeitos e 

confirmados. 

 À partir da Constituição Federal de 1988 passou-se a dar prioridade aos direitos 

da criança e do adolescente trazendo princípios da proteção  integral destes direitos, 

durante este período no mundo todo se pensava em medidas protetivas para criança e 

adolescente, sendo o Brasil o primeiro país a promulgar o Estatuto da Criança e 

Adolescente. Através destas mudanças significativas, bem como o Plano Nacional, 
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houve um avanço primordial no que diz respeito as políticas públicas de medidas 

protetivas no amparo a criança e adolescente. 

Também é importante fazer referência a lei 13010 de 26 de junho de 2014, que 

introduz um inciso em um artigo da LDB que prevê a necessidade de tal temática ser 

trabalhada como conteúdo transversal na escola. Esta lei altera a lei nº 8.069, a qual 

proíbe o uso de castigos físicos a criança e adolescente para o fim da educação, 

correção, disciplina ou demais pretextos por qualquer responsável pela criança e 

adolescente.      

De acordo com a lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 em seu parágrafo único III:  

A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação 

e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das 

competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao 

diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência a criança e o 

adolescente. (www.pressrepublica.jusbrasil.com.br)       

  

 

 Esta temática deve ser trabalhada como conteúdo transversal na escola pois é 

dever do professor denunciar qualquer suspeita de maus tratos que o educando possa 

estar sofrendo. 

 

Considerações finais 

 

 Ao nos matricularmos nesta disciplina complementar de graduação (DCG) 

violência sexual contra crianças e adolescentes, buscávamos entender melhor como e 

porque ocorre a violência e como agir diante de um caso, dentro de um contexto escolar. 

Visto que somos estudantes do curso de Licenciatura e sentimos que precisávamos estar 

preparadas para o enfrentamento com a realidade, pois sabemos que nas salas de aula 

das escolas infelizmente iremos nos deparar com várias situações de violência, 
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precisando então saber de que forma agir e quais são as políticas públicas de amparo a 

violência perpetrada contra crianças e adolescentes. 

 Infelizmente o sistema de educação não esta preparado para intervir nos casos de 

violência com as devidas medidas protetivas para que se efetue a denuncia, sem que 

traga mais traumas e perdas as crianças e adolescentes, tornando-os muitas vezes mais 

introspectivos, tristes e com baixa auto estima, preconizando toda a triste realidade de 

um futuro que sem a intervenção de ajuda, acarretará a eles. 

 No momento não possuímos considerações sobre a efetivação destas políticas 

públicas e de que maneira estão sendo conduzidas na escola, pois a pesquisa terá 

continuidade nos anos de 2014 e 2015. 
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