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Abstract 
The impact of a Children Sexual Abuse Prevention program: Children, Parents and Teachers 

Our aim is to present a research in which the purpose is the analysis of the impact of a Children Abuse Prevention 
program developed in school, contexts involving: children, their relatives and professionals within the school 
community (teachers). The goal is to evaluate the impact that the development of this prevention program might 
have in the participants to whom it is directed in terms of their knowledge, attitudes, and competence towards 
prevention and intervention in child sexual abuse. 

After the implementation of the child abuse prevention program in the school context, directed to teachers (and 
other school professional), parents (and other relatives) and children (from the first to the fourth grade) we 
introduce the impact evaluations. 

The instruments (questionnaires and interviews) have been created to allow the analysis of the reported indicators: 
knowledge, attitudes and competences towards prevention and intervention in child sexual abuse. Others studies, 
with similar goals, and instruments are the basis to the organization or/and adaptation of these tools. The 
instruments allow the gathering of data about: 1) Demographic information, 2) Involvement in children sexual 
abuse prevention, 3) Knowledge of child abuse characteristics, 4) Attitudes towards the prevention notions taught in 
prevention programs, 5) Beliefs regarding risks and advantages of children sexual abuse prevention programs and 
who should participate in these programs. 

The expect outcomes are that the participants in the prevention program demonstrate higher levels in knowledge, 
attitudes and competences towards prevention and intervention in children sexual abuse. This might allow us to 
reach the secondary objective: the valorisation of child abuse prevention programs development and their 
dissemination in different contexts. 
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O objectivo desta comunicação é apresentar um 
estudo que procurou analisar o impacto de um 
Programa de Prevenção dos Abusos Sexuais de 
Crianças desenvolvido numa comunidade escolar e 
que envolve Crianças, Pais e Professores. 

O objectivo específico é avaliar o impacto que este 
programa teve no público a quem se dirige em termos 
dos seus conhecimentos e competências no que se 
refere à prevenção e intervenção nos abusos sexuais 
de crianças. 

Até há alguns anos atrás considerado um assunto 
tabu, o fenómeno dos abusos sexuais de crianças tem 

vindo a tornar-se um foco de atenção científica por 
parte de várias áreas disciplinares. 

Embora em Portugal não existam ainda estudos 
relativos à prevalência dos abusos sexuais de crianças 
de uma forma sistemática e com uma 
representatividade nacional, podemos depreender que 
os números não estarão muito afastados daqueles que 
as estatísticas internacionais nos apontam. Nos 
E.U.A. estima-se que meio milhão de crianças seja 
abusado sexualmente todos os anos (Filkelhor, 1994 
cit. por Chassan-Taber & Tabachnich, 1999). 
Contudo Kilpatrick (1992 cit. por Chassan-Taber & 
Tabachnich, 1999) refere que os estudos indicam que 
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84% dos casos de abusos sexuais não são 
denunciados. 

Se numa primeira fase de intervenção na área dos 
abusos sexuais de crianças se deu ênfase, por um 
lado, à punição dos abusadores e, por outro, ao apoio 
às/aos sobreviventes e às suas famílias, hoje procura-
se realçar a importância de se intervir numa 
perspectiva de prevenção primária (segundo o 
modelo tripartido da prevenção). 

Contudo, a importância do desenvolvimento de 
programas de prevenção primária dos abusos sexuais 
de crianças com ênfase na comunidade só poderá ser 
sustentada e reforçada através da avaliação que esses 
programas, de facto, têm no publico a quem se 
dirigem. 

Parece-nos, assim, de extrema importância 
analisarmos, numa perspectiva científica, qual o 
impacto que os programas de prevenção dos abusos 
sexuais de crianças têm. Como nos é reforçado por 
Jon Conte (1984 cit. por Finkelhor, 1986) estes 
estudos devem analisar a mudança de conhecimentos 
e atitudes mas, também, as competências adquiridas. 

Com este propósito, após a identificação de 
comunidades escolares disponíveis para colaborarem 
neste projecto, desenvolvemos o programa de 
prevenção dos abusos sexuais de crianças, o 
programa CAP- focalizado nos pais, professores e 
crianças. 

A história do CAP remonta a 1978, em Columbus no 
Estado Norte Americano do Ohio, numa associação 
designada Women Against Rape - WAR (Mulheres 
Contra a Violação), esta Associação foi, nessa altura, 
confrontada com um pedido de ajuda por parte de 
professores e pais de uma criança que tinha sido 
abusada sexualmente. Assim, apesar de não terem 
recusado ajudar essa criança, tomaram consciência 
que deveriam desenvolver conhecimentos próprios de 
como lidar e prevenir o abuso de crianças e iniciaram 
um processo de construção de conhecimento e 
desenvolvimento de estratégias tendo por objectivo a 
construção de um currículo que visasse a prevenção 
do abuso de crianças. Após alguns anos de trabalho 
surgiu em 1985 o National Assault Prevention Center 
tendo já a sua independência da Associação WAR. 

Desde então, o programa tem sido disseminado por 
vários Estados da América do Norte bem como ao 
nível Internacional (Holanda, Irlanda, Alemanha - 
desde 1988, Nova Zelândia, Japão, Inglaterra, 
Moldava - entre 1994 e 1997). 

O programa CAP considera que as crianças 
necessitam de ter informação sobre prevenção para se 

prepararem para reconhecerem uma situação 
potencialmente perigosa. Assim, ensinar às crianças 
estratégias de prevenção no sentido de reduzir a sua 
vulnerabilidade aos abusos é tão importante como 
ensinar às crianças estratégias de prevenção 
rodoviária (como por exemplo, como atravessar uma 
rua em segurança). 

Neste sentido um dos objectivos prioritários do 
Projecto CAP é dotar as crianças de estratégias de 
prevenção dos abusos (Cooper, 1995).  

Contudo, sabemos que para que essas estratégias 
resultem os adultos com quem as crianças podem 
contar devem ter informações semelhantes de como 
prevenir os abusos de forma a reforçar as estratégias 
adquiridas pelas crianças. Desta forma, outro dos 
objectivos do CAP é dotar os pais/educadores (ou 
outros familiares) e professores (e outros 
profissionais do contexto escolar) de conhecimentos 
e estratégias para colaborarem na garantia da 
segurança das crianças com quem contactam 
(Cooper, 1995) e com isto preparar a comunidade em 
geral. 

Por outro lado, sabemos que muitas vezes as 
situações de abuso já aconteceram e, como tal, as 
crianças, bem como os adultos, devem ter 
conhecimentos de como identificar situações 
abusivas e de como lidar com elas. 
Consequentemente, outro objectivo deste Projecto é 
dotar os destinatários (crianças, pais/educadores - ou 
outros familiares, e professores - e outros 
profissionais do contexto escolar) de conhecimentos 
e estratégias de como intervir nas várias situações de 
abuso (Cooper, 1995). Desta forma, este programa de 
prevenção desenvolve-se, na prática, através de 
workshops com os professores (e outros profissionais 
do contexto escolar), com os pais (e outros 
familiares) e com as crianças (no contexto das suas 
turmas). 

Após a implementação do programa CAP 
procedemos à aplicação dos instrumentos de recolha 
de dados (questionários) que nos permitiram recolher 
informação sobre os conhecimentos e competências 
relativamente às estratégias de prevenção e 
intervenção nos abusos sexuais de crianças dos vários 
participantes no programa de prevenção (pais, 
professores e crianças). 

Os dados que iremos apresentar referem-se ao pré 
teste deste estudo (que tem previsto o seu 
desenvolvimento e a realização de estudos paralelos 
complementares). 
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Neste estudo de pré-teste desenvolvemos o programa 
CAP em recolhemos informação junto de duas 
escolas do 1º Ciclo. 

No que se refere aos participantes deste pré teste, 
contactamos com 25 pais, 29 professores e 12 
crianças. 

Relativamente aos resultados verificamos o seguinte: 

No que se refere aos Pais 

(76%) dos participantes eram mães 

 

 
A maioria (92%) dos participantes “Concorda” ou 
“Concorda totalmente” que as crianças devem ser 
ensinadas a contar a alguém se forem abusadas 
sexualmente. Sendo este um dos tópicos principais 
deste Programa de Prevenção, este resultado 
demonstra o que estes pais sentem relativamente ao 
desenvolvimento do programa de prevenção. 
Podemos inferior que sentem que este programa é 
importante para proteger as crianças. 

 

 
Contudo, os pais demonstram que, alguns deles, não 
reconhecem que é comum os adultos não acreditarem 
nas crianças quando elas denunciam uma situação de 
abuso: 8% Não concorda nem discorda, 20% 
Discorda 8% Discorda Totalmente com a afirmação: 
“Por vezes os adultos não acreditam nas crianças 
quando elas denunciam uma situação de abusos 
sexuais.” 

 

 
Por outro lado, os pais demonstram que sabem que a 
maioria dos abusos sexuais é perpetrada por pessoas 
que as crianças conhecem e não por estranhos, 28% 
Discorda Totalmente e 48% Discorda que “A maioria 
dos abusos sexuais seja perpetrada por estranhos”. 
Assim, podemos deduzir que o mito de temer apenas 
o “estranho” já não é verdadeiro para estes pais. Isto 
é muito importante para que estes pais reforcem junto 
das suas crianças estratégias de prevenção dirigidas 
também para as pessoas conhecidas e não apenas 
para os estranhos. 

 

 
Outro mito que parece não existir para este grupo de 
pais é aquele que refere que “As crianças mentem 
frequentemente sobre os abusos sexuais” (56% 
Discorda e 24% Discorda Totalmente desta ideia) e 
que “As crianças inventam histórias para se 
vingarem dos adultos” (64% Discordam e 8% 
Discordam Totalmente). 
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Contudo, sabemos que para que essas estratégias resultem os adultos com quem as 
crianças podem contar devem ter informações semelhantes de como prevenir os abusos de forma 
a reforçar as estratégias adquiridas pelas crianças. Desta forma, outro dos objectivos do CAP é 
dotar os pais/educadores (ou outros familiares) e professores (e outros pro!ssionais do contexto 
escolar) de conhecimentos e estratégias para colaborarem na garantia da segurança das crianças 
com quem contactam (Cooper, 1995) e com isto preparar a comunidade em geral.

Por outro lado, sabemos que muitas vezes as situações de abuso já aconteceram e, como 
tal, as crianças, bem como os adultos, devem ter conhecimentos de como identi!car situações 
abusivas e de como lidar com elas. Consequentemente, outro objectivo deste Projecto é dotar 
os destinatários (crianças, pais/educadores - ou outros familiares, e professores - e outros 
pro!ssionais do contexto escolar) de conhecimentos e estratégias de como intervir nas várias 
situações de abuso (Cooper, 1995). Desta forma, este programa de prevenção desenvolve-se, na 
prática, através de workshops com os professores (e outros pro!ssionais do contexto escolar), com 
os pais (e outros familiares) e com as crianças (no contexto das suas turmas). 

 Após a implementação do programa CAP procedemos à aplicação dos instrumentos de 
recolha de dados (questionários) que nos permitiram recolher informação sobre os conhecimentos 
e competências relativamente às estratégias de prevenção e intervenção nos abusos sexuais de 
crianças dos vários participantes no programa de prevenção (pais, professores e crianças).

Os dados que iremos apresentar referem-se ao pré teste deste estudo (que tem previsto o 
seu desenvolvimento e a realização de estudos paralelos complementares). 

 
Neste estudo de pré-teste desenvolvemos o programa CAP em recolhemos informação 

junto de duas escolas do 1º Ciclo. 
No que se refere aos participantes deste pré teste, contactamos com 25 pais, 29 professores 

e 12 crianças. 

Relativamente aos resultados veri!camos o seguinte: 
No que se refere aos Pais
(76%) dos participantes eram mães 

Parentesco em relação à Criança

76%

24% 0%

Mãe

Pai

Outro

A maioria (92%) dos participantes “Concorda” ou “Concorda totalmente” que as crianças 
devem ser ensinadas a contar a alguém se forem abusadas sexualmente. Sendo este um dos 
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tópicos principais deste Programa de Prevenção, este resultado demonstra o que estes pais 
sentem relativamente ao desenvolvimento do programa de prevenção. Podemos inferior que 
sentem que este programa é importante para proteger as crianças.  

As crianças devem ser ensinadas a contar a alguém 
se forem abusadas sexualmente

92%

8%

Concordo
Totalmente

Concordo

Contudo, os pais demonstram que, alguns deles, não reconhecem que é comum os adultos 
não acreditarem nas crianças quando elas denunciam uma situação de abuso: 8% Não concorda 
nem discorda, 20% Discorda 8% Discorda Totalmente com a a!rmação: “Por vezes os adultos não 
acreditam nas crianças quando elas denunciam uma situação de abusos sexuais.”

Por vezes os adultos não acreditam nas crianças 
quando elas denunciam uma situação de abusos 

sexuais
32%

32%

8%

20%

8% Strongly
Agree
Agree

Não concordo
nem discordo

Discordo

Discordo
Totalmente

Por outro lado, os pais demonstram que sabem que a maioria dos abusos sexuais é 
perpetrada por pessoas que as crianças conhecem e não por estranhos, 28% Discorda Totalmente 
e 48% Discorda que “A maioria dos abusos sexuais seja perpetrada por estranhos”. Assim, podemos 
deduzir que o mito de temer apenas o “estranho” já não é verdadeiro para estes pais. Isto é muito 
importante para que estes pais reforcem junto das suas crianças estratégias de prevenção dirigidas 
também para as pessoas conhecidas e não apenas para os estranhos. 
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A maioria dos abusos sexuais é perpetrada por 
estranhos

8% 0%
16%

48%

28%
Concordo
Totalmente

Concordo

Não Concordo
Nem Discordo

Discordo

Discordo
Totalmente

Outro mito que parece não existir para este grupo de pais é aquele que refere que “As 
crianças mentem frequentemente sobre os abusos sexuais” (56% Discorda e 24% Discorda Totalmente 
desta ideia) e que “As crianças inventam histórias para se vingarem dos adultos” (64% Discordam e 
8% Discordam Totalmente).

As crianças mentem frequentemente sobre os 
abusos sexuais 

0%0% 16%

56%

24%

4% Concordo
Totalmente
Concordo

Não Concordo
Nem Discordo
Discordo

Discordo
Totalmente
Do not
Answer
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Por outro lado, alguns pais têm a ideia errada que 
hoje em dia existem mais casos de abusos sexuais 
que antes. A verdade é que hoje em dia as crianças 
são mais capazes de denunciar as situações de abuso 
e as famílias, os amigos, os professores e a 
comunidade em geral, estão mais alerta. 

 

 
E, alguns destes pais, também acreditam em mitos 
relativamente às características do abusador, pois 
alguns deles crêem que os abusadores sexuais têm 
uma orientação sexual exclusivamente dirigida para 
as crianças (40% Não Concorda Nem Discorda, 8% 
Concorda e 4% Concorda Totalmente) e, por outro, 
alguns deles considera que os abusadores são pessoas 
doentes mentais (24% Concorda e 12% Concorda 
Totalmente com esta ideia). 

 
 

 
Finalmente, este grupo de pais parece considerar que 
os programas de prevenção dos abusos de crianças 
são importantes para todas as crianças 
independentemente do seu estatuto socio-económico 
ou género (52% Discorda e 44% Discorda 
Totalmente da afirmação “As crianças de estatuto 
socio-económico médio e elevado não necessitam de 
participar em programas de prevenção primária dos 
abusos sexuais”.) 

 

 

 
Estes pais também Discordam (48% Discordam e 
48% Discordam Totalmente) que apenas as raparigas 
precisam deste tipo de programas. O que demonstra 
que este grupo de pais tem informação adequada 
sobre as potenciais vítimas de abusos sexuais, ou 
seja, indica que sabem que o único factor de risco 
associado aos abusos sexuais é a vulnerabilidade das 
crianças. 

 
 

Quando questionados sobre se já falaram com as suas 
crianças sobre os abusos sexuais, 72% responderam 
que Não, apenas 28% afirmaram que já tinham 
conversado com as suas crianças sobre este tema. 
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As crianças inventam histórias para se vingarem dos 
adultos 

28%

64%

8% Concordo
Totalmente
Concordo

Não Concordo
Nem Discordo
Discordo

Discordo
Totalmente

Por outro lado, alguns pais têm a ideia errada que hoje em dia existem mais casos de 
abusos sexuais que antes. A verdade é que hoje em dia as crianças são mais capazes de denunciar 
as situações de abuso e as famílias, os amigos, os professores e a comunidade em geral, estão 
mais alerta. 

Hoje em dia ocorrem mais abusos do que no 
passado 

8% 4%

40%32%

16%
Concordo
Totalmente
Concordo

Não Concordo
nem Discordo
Discordo

Discordo
Totalmente

E, alguns destes pais, também acreditam em mitos relativamente às características 
do abusador, pois alguns deles crêem que os abusadores sexuais têm uma orientação sexual 
exclusivamente dirigida para as crianças (40% Não Concorda Nem Discorda, 8% Concorda e 4% 
Concorda Totalmente) e, por outro, alguns deles considera que os abusadores são pessoas doentes 
mentais (24% Concorda e 12% Concorda Totalmente com esta ideia). 
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Os abusadores sexuais têm uma orientação sexual 
exclusivamente dirigida para as crianças  

4% 8%

40%

48%

Concorda
Totalmente
Concorda

Não Concorda
Nem Discorda
Discorda

Discorda
Totalmente

 

Os abusadores são pessoas doentes mentais 

12%

24%

24%

32%

8% Concorda
Totalmente
Concorda

Não Concorda
Nem Discorda
Discorda

Discorda
Totalmente
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 As crianças de estatuto socio-económico médio e 
elevado não necessitam de participar em 

programas de prevenção primária dos abusos 
sexuais

52%44%

4%
Discordo

Discordo
Totalmente

Não respode

 
 Estes pais também Discordam (48% Discordam e 48% Discordam Totalmente) que 

apenas as raparigas precisam deste tipo de programas. O que demonstra que este grupo de pais 
tem informação adequada sobre as potenciais vítimas de abusos sexuais, ou seja, indica que 
sabem que o único factor de risco associado aos abusos sexuais é a vulnerabilidade das crianças.
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 Quando questionados sobre se já falaram com as suas crianças sobre os abusos sexuais, 

72% responderam que Não, apenas 28% a!rmaram que já tinham conversado com as suas crianças 
sobre este tema.
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Contudo quando questionados sobre se sabem como 
agir numa possível situação de denuncia de abuso 
sexual, a maioria dos pais responderam que sabem 
como reagir e o que fazer (72% “Sim” e 28% “Não”). 

 
 

Relativamente aos Professores, todos os participantes 
são mulheres (100%). A maioria (57%) das 
participantes “Concorda Totalmente” que as crianças 
devem ser ensinadas a contar a alguém se forem 
abusadas sexualmente. Esta ideia demonstra o que 
estas professoras pensam sobre os programas de 
prevenção. Podemos inferir que consideram que este 
programa é muito importante para aumentar a 
protecção das crianças. 

 
 

As professoras também demonstraram que sabem que 
a maioria dos abusos sexuais são perpetrados por 
pessoas que as crianças conhecem e não apenas por 
estranhos, 24% Discorda Totalmente e 56% Discorda 
que “A maioria dos abusos sexuais são perpetrados 
por pessoas estranhas”. 

 
As professoras, tal como os pais, demonstram que 
sabem que as crianças raramente mentem sobre os 
abusos sexuais, 56% Discorda e 17% Discorda 
Totalmente da frase “As crianças mentem 
frequentemente sobre os abusos sexuais” e da 
afirmação “As crianças inventam histórias sobre os 
abusos sexuais para se vingarem dos adultos” (49% 
Discorda e 24% Discorda Totalmente). 

 
 

 

 
Por outro lado, algumas professoras não têm 
informações claras sobre duas ideias acerca dos 
abusos sexuais: a primeira que “Hoje em dia ocorrem 
mais abusos do que no passado” (42% Não Concorda 
Nem Discorda e 24% Concorda com esta afirmação). 
Mas a verdade é que, como já referimos 
anteriormente, as crianças estão mais capazes de 
fazer a denúncia de abusos e as famílias, os amigos, 
os professores e a comunidade em geral estão mais à 
alerta. E o segundo, que “Uma grande percentagem 
dos abusos sexuais implica violência física contra a 
criança” (69% Concorda e 14% Concorda 
Totalmente com esta afirmação). De facto, um dos 
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Relativamente aos Professores, todos os participantes são mulheres (100%). A maioria 
(57%) das participantes “Concorda Totalmente” que as crianças devem ser ensinadas a contar a 
alguém se forem abusadas sexualmente. Esta ideia demonstra o que estas professoras pensam 
sobre os programas de prevenção. Podemos inferir que consideram que este programa é muito 
importante para aumentar a protecção das crianças.  
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As professoras também demonstraram que sabem que a maioria dos abusos sexuais são 
perpetrados por pessoas que as crianças conhecem e não apenas por estranhos, 24% Discorda 
Totalmente e 56% Discorda que “A maioria dos abusos sexuais são perpetrados por pessoas 
estranhas”. 

A maioria dos abusos sexuais são perpetrados por 
pessoas estranhas 
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As professoras, tal como os pais, demonstram que sabem que as crianças raramente 
mentem sobre os abusos sexuais, 56% Discorda e 17% Discorda Totalmente da frase “As crianças 
mentem frequentemente sobre os abusos sexuais” e da a!rmação “As crianças inventam histórias 
sobre os abusos sexuais para se vingarem dos adultos” (49% Discorda e 24% Discorda Totalmente).

408

Building participative, empowering & diverse communities

As crianças devem ser ensinadas a contar a alguém 
se forem abusadas sexualmente

57%

39%

4%
Concordo
Totalmente
Concordo

Discordo
Totalmente

As professoras também demonstraram que sabem que a maioria dos abusos sexuais são 
perpetrados por pessoas que as crianças conhecem e não apenas por estranhos, 24% Discorda 
Totalmente e 56% Discorda que “A maioria dos abusos sexuais são perpetrados por pessoas 
estranhas”. 

A maioria dos abusos sexuais são perpetrados por 
pessoas estranhas 

7% 3%
10%

56%

24%
Concordo
Totalmente

Concordo

Não Concordo
Nem discordo

Discordo

Discordo
Totalmente

As professoras, tal como os pais, demonstram que sabem que as crianças raramente 
mentem sobre os abusos sexuais, 56% Discorda e 17% Discorda Totalmente da frase “As crianças 
mentem frequentemente sobre os abusos sexuais” e da a!rmação “As crianças inventam histórias 
sobre os abusos sexuais para se vingarem dos adultos” (49% Discorda e 24% Discorda Totalmente).

409

Building participative, empowering & diverse communities

As crianças mentem frequentemente sobre os 
abusos sexuais

0%0%
24%

56%

17%

3% Concordo
Totalmente 
Concordo

Não Concordo
Nem Discordo
Discordo

Discordo
Totalmente
Não
Responde

As crianças inventam histórias sobre os abusos 
sexuais para se vingarem dos adultos

3%
24%

49%

24% Concordo

Não Concordo
Nem Discordo

Discordo

Discordo
Totalmente

Por outro lado, algumas professoras não têm informações claras sobre duas ideias acerca 
dos abusos sexuais: a primeira que “Hoje em dia ocorrem mais abusos do que no passado” (42% 
Não Concorda Nem Discorda e 24% Concorda com esta a!rmação). Mas a verdade é que, como 
já referimos anteriormente, as crianças estão mais capazes de fazer a denúncia de abusos e as 
famílias, os amigos, os professores e a comunidade em geral estão mais à alerta. E o segundo, 
que “Uma grande percentagem dos abusos sexuais implica violência física contra a criança” (69% 
Concorda e 14% Concorda Totalmente com esta a!rmação). De facto, um dos grandes problemas 
da invisibilidade dos casos de abusos sexuais deve-se à falta de evidências; quando existe violência 
física (que corresponde a uma minoria dos casos em que existem abusos sexuais) existem mais 
evidências e é mais fácil detectar-se os abusos sexuais.  
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Não Concorda Nem Discorda e 24% Concorda com esta a!rmação). Mas a verdade é que, como 
já referimos anteriormente, as crianças estão mais capazes de fazer a denúncia de abusos e as 
famílias, os amigos, os professores e a comunidade em geral estão mais à alerta. E o segundo, 
que “Uma grande percentagem dos abusos sexuais implica violência física contra a criança” (69% 
Concorda e 14% Concorda Totalmente com esta a!rmação). De facto, um dos grandes problemas 
da invisibilidade dos casos de abusos sexuais deve-se à falta de evidências; quando existe violência 
física (que corresponde a uma minoria dos casos em que existem abusos sexuais) existem mais 
evidências e é mais fácil detectar-se os abusos sexuais.  
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grandes problemas da invisibilidade dos casos de 
abusos sexuais deve-se à falta de evidências; quando 
existe violência física (que corresponde a uma 
minoria dos casos em que existem abusos sexuais) 
existem mais evidências e é mais fácil detectar-se os 
abusos sexuais. 

 

 
Contudo a maioria das professoras questionadas não 
revelam mitos sobre as características dos abusadores 
no que se refere à ideia que os abusadores têm uma 
vida sexual dirigida apenas para as crianças (53% 
Discorda, 10% Discorda Totalmente e 34% Não 
Concorda Nem Discorda). 

 

 
 

Por outro lado algumas professoras deste grupo 
(48%) ainda consideram que os abusadores sexuais 
são pessoas que sofrem de doença mental (27% 
Concorda Totalmente e 21% Concorda com esta 
ideia). 

 
Finalmente, este grupo de professoras também 
demonstra considerar que os programas de prevenção 
dos abusos sexuais são importantes para todas as 
crianças independentemente do seu estatuto socio-
económico ou género (76% Discorda Totalmente e 
24% Discorda da frase “As crianças de estatuto sócio 
económico médio e elevado não precisam de 
participar nos programas de prevenção primária dos 
abusos sexuais”. 

 

 
 

E também discordam (76% Discorda Totalmente e 
24% Discorda) que apenas as raparigas necessitam 
deste tipo de programas. 

 

 

 

 

 
Quando questionamos este grupo de professoras 
sobre se já tinham falado com os/as seus/suas 
alunos/as sobre os abusos sexuais, 79% responderam 
que “Não”, apenas 21% afirmaram que já tinham 
desenvolvido alguma discussão acerca deste tema na 
suas classes. 
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Contudo a maioria das professoras questionadas não revelam mitos sobre as características 
dos abusadores no que se refere à ideia que os abusadores têm uma vida sexual dirigida apenas 
para as crianças (53% Discorda, 10% Discorda Totalmente e 34% Não Concorda Nem Discorda).
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Por outro lado algumas professoras deste grupo (48%) ainda consideram que os 
abusadores sexuais são pessoas que sofrem de doença mental (27% Concorda Totalmente e 21% 
Concorda com esta ideia).

 

Os abusadores são doentes mentais
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 Finalmente, este grupo de professoras também demonstra considerar que os programas 
de prevenção dos abusos sexuais são importantes para todas as crianças independentemente do 
seu estatuto socio-económico ou género (76% Discorda Totalmente e 24% Discorda da frase “As 
crianças de estatuto sócio económico médio e elevado não precisam de participar nos programas de 
prevenção primária dos abusos sexuais”.
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 E também discordam (76% Discorda Totalmente e 24% Discorda) que apenas as raparigas 
necessitam deste tipo de programas. 
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 Quando questionamos este grupo de professoras sobre se já tinham falado com os/as 
seus/suas alunos/as sobre os abusos sexuais, 79% responderam que “Não”, apenas 21% a!rmaram 
que já tinham desenvolvido alguma discussão acerca deste tema na suas classes. 

 Alguma vez falou com os seus alunos sobre a 
questão dos abusos sexuais de crianças? 
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 Contudo, quando questionadas sobre se saberiam como reagir a uma possível denúncia 
de abusos sexuais, a maioria das professoras respondeu que saberiam o como reagir e o que fazer 
(66% “Sim” e 34% “Não”). 
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Contudo, quando questionadas sobre se saberiam 
como reagir a uma possível denúncia de abusos 
sexuais, a maioria das professoras respondeu que 
saberiam o como reagir e o que fazer (66% “Sim” e 
34% “Não”). 

 
 

Relativamente às crianças, todas as crianças 
pertencem ao 1º ciclo. 

Todas as crianças (100%) demonstram ter 
informações correctas sobre os seguintes tópicos: 

“Tens sempre de guardar todos os segredos” 
(100% Responderam que “Não”); Bom Segredo 
Vs Mau Segredo 

“Se alguém te tocar de uma forma que tu não 
gostas, deves dizer a alguém em quem tu 
confies (100% respondeu que “Sim”); Procurar 
ajuda 

“Se alguém te tocar de uma forma que tu não 
gostas, a culpa é tua”; (100% respondeu que 
“Não”)  

Responsabilidade do abuso 

“Se um menino mau da tua escola te mandar 
fazer alguma coisa, o melhor é fazeres”; 
(100% respondeu “Não”) Ser 
assertivo/Procurar ajuda 

“Está certo receberes abraços dos adultos de 
quem gostas It’s OK for someone you like to 
hug you”; (100% responderam “Sim”) 

“Muitas crianças gostam de receber um 
beijinho dos seus pais antes de irem para a 

cama à noite, para essas crianças, este é um 
bom toque”; (100% responderam “Sim”) 

“Alguns toques começam por saber bem mas 
depois tornam-se confusos”; (100% 
responderam “Sim”) 

“Se ganhares o concurso de melhor desenho 
na tua escola e um vizinho que tu gostas te der 
um abraço de parabéns, isso é um bom toque”; 
(100% responderam “Sim”) Bom Toque Vs 
Mau Toque 

Por outro lado as crianças participantes 
demonstraram ter falta de informação adequada sobre 
os seguintes tópicos: 

“Os estranhos parecem-se com as outras 
pessoas”( 83% “Não, 17% “Sim”) 

 
 

“Se fores a passear na rua com a tua mãe ou o 
teu pai e ela ou ele começarem a falar com um 
vizinho que ainda não conheces, é certo falares 
com ele também” (apenas 50 % responderam 
que “Sim”). 

 
“A maioria das pessoas são estranhos e muitos 
dos estranhos são bons” (66% continuam a 
considerar que todos os estranhos são 
perigosos, assim a maioria respondeu que 
“Não” a esta questão) 
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Relativamente às crianças, todas as crianças pertencem ao 1º ciclo.

Todas as crianças (100%) demonstram ter informações correctas sobre os seguintes 
tópicos:

“Tens sempre de guardar todos os segredos” (100% Responderam que  “Não”); Bom Segredo Vs 
Mau Segredo

“Se alguém te tocar de uma forma que tu não gostas, deves dizer a alguém em quem tu con!es 
(100% respondeu que “Sim”); Procurar ajuda

“Se alguém te tocar de uma forma que tu não gostas, a culpa é tua”; (100% respondeu que 
“Não”) Responsabilidade do abuso 

 “Se um menino mau da tua escola te mandar fazer alguma coisa, o melhor é fazeres ”; (100% 
respondeu “Não”) Ser assertivo/Procurar ajuda

“Está certo receberes abraços dos adultos de quem gostas It’s OK for someone you like to hug 
you”; (100% responderam “Sim”)

“Muitas crianças gostam de receber um beijinho dos seus pais antes de irem para a cama à 
noite, para essas crianças, este é um bom toque”; (100% responderam “Sim”)

“Alguns toques começam por saber bem mas depois tornam-se confusos”; (100% responderam 
“Sim”)

“Se ganhares o concurso de melhor desenho na tua escola e um vizinho que tu gostas te der um 
abraço de parabéns, isso é um bom toque”; (100% responderam “Sim”) Bom Toque Vs Mau Toque

Por outro lado as crianças participantes demonstraram ter falta de informação adequada 
sobre os seguintes tópicos:

“Os estranhos parecem-se com as outras pessoas”( 83% “Não, 17% “Sim”)
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“Sabes sempre quem são os estranhos, porque 
se vê que são maus” (34% deste grupo 
decrianças ainda pensa que pode reconhecer se 
uma pessoas é boa ou má pelo seu aspecto). 

 
 

Em conclusão, podemos dizer que tanto os pais como 
os professores sentem que é importante o 
desenvolvimento deste tipo de programas de 
prevenção primária com as crianças. 

Os dois grupos demonstram informações adequadas 
sobre a realidade dos abusos sexuais, como por 
exemplo que todas as crianças, independentemente 
do seu estatuto socio-económico ou género, devem 
participar em programas de prevenção primária; 
consideram ainda que as suas crianças (que 
pertencem ao 1º ciclo) não são novas demais para 
participar neste tipo de programas. 

Também demonstram que sabem que as crianças 
raramente mentem acerca dos abusos sexuais e que a 
maioria dos abusadores sexuais são pessoas que as 
crianças conhecem. Assim, devem preparar as suas 
crianças para não temerem apenas os estranhos mas 
também para identificarem possíveis situações de 
perigo com pessoas conhecidas. 

Em contrate, tanto os Pais como os Professores 
parecem apresentar ideias erradas ou mitos acerca 
dos abusadores sexuais, como por exemplo, que é 
uma pessoa doente mental e com uma orientação 
sexual dirigida apenas para as crianças. Estes mitos 
podem dar a ideia errada de que é fácil identificar 
quem é abusador sexual e quem não é. 

Assim, relativamente ao Programa de Prevenção dos 
Abusos Sexuais (o Programa CAP que foi 
desenvolvido com estes participantes), no futuro, 
deveremos reforçar estas informações junto dos Pais 
e Professores. 

Por outro lado, deveremos enfatizar, também, que a 
melhor maneira de prevenir os abusos é falar com as 
crianças acerca dos mesmos. O que podemos 
observar a partir dos resultados é que ambos (Pais e 
Professores) não falam com as suas crianças acerca 
deste tema, apenas se preocupam com a forma como 
reagir a uma denuncia de abusos se necessário. 

No que se refere ao grupo de crianças, podemos 
concluir que têm boas informações no que se refere a 
distinguir entre um Bom Toque e um Mau Toque” 
[“Está certo que as pessoas de quem gostas te 
abracem”; “Muitas crianças gostam de receber um 
beijinho dos seus pais antes de irem para a cama à 
noite, para essas crianças, este é um bom toque”; 
Alguns toques começam por saber bem mas depois 
tornam-se confusos”; Se ganhares o concurso de 
melhor desenho na tua escola e um vizinho que tu 
gostas te der um abraço de parabéns, isso é um bom 
toque”- 100% respondeu que “Sim”], também 
demonstram que sabem distinguir entre um Mau 
Segredo e Um Bom Segredo [“Tens sempre de 
guardar todos os segredos” - 100% responderam que 
“Não”]; As crianças demonstraram que sabem que 
devem pedir ajuda a alguém em quem confiem se 
alguém lhes tentar tocar de uma forma que os faça 
sentir desconfortável ou se forem ameaçadas [Se 
alguém te tocar de uma forma que tu não gostas, 
deves dizer a alguém em quem tu confies - 100% 
respondeu que “Sim”]. E, finalmente, as crianças 
reconhecem que a responsabilidade de um abuso é 
sempre do abusador [Se alguém te tocar de uma 
forma que tu não gostas, a culpa é tua”- 100% 
responderam que “Não”]. 

Todas estas informações adequadas são muito 
importantes para reduzirem a vulnerabilidade das 
crianças aos abusos, pois a falta de informações 
correctas sobre os abusos sexuais é um factor de risco 
determinante. Se as crianças reconhecerem potenciais 
situações de perigo e souberem como actuar ficarão 
menos indefesas. 

Por outro lado, as crianças participantes demonstram 
algumas informações incorrectas no que se refere ao 
perigo e de onde ele poder advir, isto significa que a 
maioria deste grupo de crianças pensa que os 
estranhos são mais perigosos do que qualquer pessoas 
conhecida e que conseguem saber pela aparência 
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Em conclusão, podemos dizer que tanto os pais como os professores sentem que é 
importante o desenvolvimento deste tipo de programas de prevenção primária com as crianças. 

Os dois grupos demonstram informações adequadas sobre a realidade dos abusos 
sexuais, como por exemplo que todas as crianças, independentemente do seu estatuto socio-
económico ou género, devem participar em programas de prevenção primária; consideram ainda 
que as suas crianças (que pertencem ao 1º ciclo) não são novas demais para participar neste tipo 
de programas.

Também demonstram que sabem que as crianças raramente mentem acerca dos abusos 
sexuais e que a maioria dos abusadores sexuais são pessoas que as crianças conhecem. Assim, 
devem preparar as suas crianças para não temerem apenas os estranhos mas também para 
identi!carem possíveis situações de perigo com pessoas conhecidas.  

Em contrate, tanto os Pais como os Professores parecem apresentar ideias erradas ou 
mitos acerca dos abusadores sexuais, como por exemplo, que é uma pessoa doente mental e com 
uma orientação sexual dirigida apenas para as crianças. Estes mitos podem dar a ideia errada de 
que é fácil identi!car quem é abusador sexual e quem não é. 

Assim, relativamente ao Programa de Prevenção dos Abusos Sexuais (o Programa CAP que 
foi desenvolvido com estes participantes), no futuro, deveremos reforçar estas informações junto 
dos Pais e Professores. 

Por outro lado, deveremos enfatizar, também, que a melhor maneira de prevenir os abusos 
é falar com as crianças acerca dos mesmos. O que podemos observar a partir dos resultados é 
que ambos (Pais e Professores) não falam com as suas crianças acerca deste tema, apenas se 
preocupam com a forma como reagir a uma denuncia de abusos se necessário.  

No que se refere ao grupo de crianças, podemos concluir que têm boas informações no 
que se refere a distinguir entre um Bom Toque e um Mau Toque” [“Está certo que as pessoas de quem 
gostas te abracem”; “Muitas crianças gostam de receber um beijinho dos seus pais antes de irem para a 
cama à noite, para essas crianças, este é um bom toque”; Alguns toques começam por saber bem mas 
depois tornam-se confusos”; Se ganhares o concurso de melhor desenho na tua escola e um vizinho que 
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quem é perigoso e quem não é. Estas ideias poderão 
colocar as crianças em risco. 

Assim, no que se refere aos Programa de Prevenção 
Primária dos Abusos Sexuais, no futuro deveremos 
reforçar as informações sobre o perigo que pode 
partir de pessoas que as crianças conhecem e que é 
muito difícil vermos pelo aspecto das pessoas quem é 
bom ou mau. 

Mas, para terminar, podemos concluir que a maioria 
das informações que foram transmitidas com este 
programa de prevenção foi absorvido pelos 
participantes e podemos, assim, inferir que isto 
ajudará as crianças a estarem mais protegidas dos 
abusadores sexuais. Contudo, para termos a certeza 
de que os resultados obtidos foram consequência do 
Programa de Prevenção vamos realizar um estudo 
onde poderemos comparar com as respostas de pais, 
professores e crianças que não participaram no 
programa. 

Obrigada! 

FIM! 
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