
 
 
Disclosure of sexual abuse in school 
environment: Intervention with teachers 

Angela Torma Pietro & Maria Angela Mattar Yunes 

Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Universidade Federal do Rio 
Grande/FURG, Rio Grande, RS, Brasil.  

E-mails: angela.torma@gmail.com; mamyunes@yahoo.com.br 

Abstract 
Teachers and professionals of education should be prepared to identify and evaluate 
the signs of intra or extra familial violence. The school environment might be a context 
where abused children and adolescents feel free to “break” the silence and ask for help. 
This work aimed to investigate the effects of these situations in a public school located 
in Rio Grande/RS, Brazil. Seven first school years teachers participated in this research 
and intervention project. The proposal was elaborated under the theoretical basis of the 
bioecology of human development. The methodology followed two steps: the first 
consisted of the diagnostic of the school dynamics. The second moment consisted in 
the application of the Intervention Program which was organized by the presentations of 
themes based on the analyses of the diagnostic phase. The program focused on 
orientating the educators to build strategies to have an attitude of denouncing sexual 
abuse legitimating the protective role of the teachers and of the school. The program 
was presented in seven meetings containing different subjects, theories and concepts 
followed by the discussion on practical cases. The results showed that families stay 
usually far over the gates of school. Most teachers showed a discourse marked by 
negative characteristics of the families and have little knowledge of the children’s 
everyday life. Concerning the situation of sexual abuse, the educators recognized their 
difficulties and limited knowledge on the issue. They emphasized the need of having 
more community network support and reported actions that put the abused children and 
their families in risk or away from school. The intervention program aimed to fill in the 
special needs of these populations through offering strategies to deal with sexual abuse 
in the context of schools. The teachers showed high satisfaction with their participation 
and suggested the repetition of the program in other schools. 
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O abuso sexual contra crianças e 
adolescentes é uma modalidade de violência 
que pode deixar marcas profundas no 
desenvolvimento da criança e do(a) 
adolescente vitimizado (a), no Brasil (e em 
outros lugares do mundo), não é um 
fenômeno restrito às camadas populares, 
mas envolve pessoas de todas as classes 
sociais, de diversos credos e áreas 
profissionais (Martins, 1998). Há quem diga 
que é um dos “fenômenos humanos mais 
democráticos” (depoimento no filme Canto 
de Cicatriz - Chaffe, 2005), pois atravessa 
todas as camadas sociais, etnias, crenças e 
culturas. Pode ser classificado em duas 
categorias: intrafamiliar e extrafamiliar. O 
abuso sexual intrafamiliar define-se por 
ocorrer no ambiente de convívio familiar e é 
praticado por um membro da família: pai, 
mãe, irmão, avô, avó, tio, tia, padrasto e 
madrasta. Santos (1998) afirma que o abuso 
sexual intrafamiliar, na maioria das vezes, 
não é um fato isolado que envolve somente 
o abusador e a criança ou adolescente 
violado. De forma direta ou indireta inclui 
todos os outros membros da família, seja 
pelo ‘silêncio’ compactuado, seja pela 
participação ativa no abuso ou na 
organização dos papéis sexuais no contexto 
familiar. O abuso sexual extrafamiliar ocorre 
fora do âmbito familiar e é geralmente 
praticado por pessoas que possuem algum 
vinculo com a criança: vizinho, amigo mais 
velho, professor, médico, babá, entre outros. 
A Abrapia - Associação Brasileira 
Multiprofissional de Proteção à Infância e 
Adolescência, é referência, fundada em 
1988 coordenou até 2003 o Sistema 
Nacional de Combate ao Abuso e a 
Exploração Sexual Infanto- Juvenil. A 
associação monitorava e tratava 
estatisticamente denúncias de abuso e 
exploração sexual contra crianças e 
adolescentes em 27 unidades federativas do 

Brasil. O último relatório, disponível via 
Internet, apresenta dados no que diz respeito 
ao vínculo do agressor com a vítima de 
abuso sexual: nos casos de violência 
intrafamiliar, o pai e o padrasto aparecem 
em primeiro lugar seguidos por namorado(a) 
da vítima 3,25%, namorado da mãe 2,56%, 
namorada do pai 0,10%, irmão 4,64%, irmã 
0,10%, avó 0,59%, avô 3,16%, mãe 6,60%, 
padrasto 23,37%, madrasta 0,49%, pai 
36,39%, primo 2,76%, prima 0,10%, 
companheiro(a) 1,08%, tio 9,07%, tia 0,59% 
, tio- avô 0,49%, outros 4,24% e não 
informado 0,10%. 
Sabemos que o microssistema famíliar é o 
primeiro contexto experimentado pela 
criança, no qual ela vai estabelecer seus 
primeiros vínculos de confiança (De Antoni 
& Koller, 2004) e processar os primeiros 
passos para o seu desenvolvimento. Tem 
como principal função proteger e gerar o 
bem estar da criança. Uma família que 
expõe a criança à violência pode deixar uma 
profunda marca na sua trajetória de vida. 
Situações de violência levam a criança a 
sofrer ainda mais os impactos de novos 
ambientes, o que fica explícito durante as 
transições ecológicas (movimentos que 
caracterizam saídas e entradas em novos 
ambientes microssistêmicos), sejam elas: a 
ida para a escola, a retirada da criança da 
família quando necessário, a ida à delegacia 
de polícia ou a sede do Conselho Tutelar, 
depor na frente do juiz e por fim a 
institucionalização (Yunes, Vasconcelos & 
Garcia, no prelo). 
Além das funções de proteger a infância e a 
juventude e dar iniciação aos valores e 
preceitos sociais básicos, a família deve 
preparar a criança e o adolescente para 
futuras interações com outros 
microssistemas da sua rede social. Colaborar 
para formar mesossistemas de proteção no 
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mapa social destes seres em 
desenvolvimento, ou seja, incluir e conhecer 
as relações com as pessoas da escola, com 
os vizinhos, com os amigos em geral, com 
os profissionais do posto de saúde e da 
igreja (De Antoni & Koller, 2004) devem 
ser prioridades para os adultos do grupo 
familiar. Assim, além do provimento dos 
bens, sustento dos filhos, educação formal e 
informal é tarefa da família atentar para a 
transmissão de valores culturais, que serão 
assimilados pelos filhos, no decorrer da sua 
trajetória e ciclo de vida. Quando os 
agressores estão na família, fica complicado 
garantir proteção e segurança, pois os papéis 
e as funções se confundem, principalmente 
nos casos de violência sexual, onde o ato é 
mascarado por cenas de carinho e sedução. 
Os adultos se aproveitam da vulnerabilidade 
e da imaturidade de uma criança que se 
sente confusa e passa a viver uma situação 
conflituosa e traumática, permeada por 
diferentes sentimentos que se misturam, 
sejam eles: o medo, a raiva, o prazer, a culpa 
e o desamparo. 
Neste cenário, o microssistema escolar se 
apresenta como ambiente ideal para detectar 
e intervir nas situações de abuso sexual 
contra a criança. Depois da família é o 
ambiente mais próximo da criança. As 
transições ecológicas da família para a 
escola se fazem em diferentes etapas de 
acordo com as singularidades das 
experiências de cada criança e de cada 
família (Bronfenbrenner, 1979/1996). 
Quando a criança procura ajuda por estar 
sendo abusada, ou quando há desconfiança 
do professor, este profissional deve estar 
preparado para identificar e efetuar a 
denúncia. Por isso, é importante conhecer e 
compreender o tema abuso sexual, seus 
sinais e principalmente definir caminhos 
para uma denúncia protetiva e consciente. 
O contexto escolar como espaço de 
proteção de crianças e adolescentes 

vítimas de abuso sexual 
A escola é um dos principais ambientes 
responsáveis pela transmissão da cultura e 
transformação das estruturas sociais. 
Portanto, as propostas pedagógicas devem 
estar ajustadas às necessidades das crianças, 
famílias e comunidades. Muitos governantes 
preocupam-se com a apresentação física, 
com os recursos materiais, com a quantidade 
de equipamentos e atualização da tecnologia 
educacional das escolas. Fica em segundo 
plano, a qualidade das relações entre o 
próprio corpo docente e dos docentes com 
seus alunos. Renomados pesquisadores 
britânicos publicaram em 1979 os resultados 
de um criterioso estudo longitudinal que 
pesquisava os efeitos das experiências 
escolares, das características das escolas e 
dos professores no desenvolvimento das 
crianças e adolescentes (Rutter, Maughan, 
Mortimore & Ouston, 1979). Os autores 
perguntavam- se quais fatores de 
organização e funcionamento dos ambientes 
escolares seriam relevantes na formação dos 
alunos. A partir deste estudo ficou 
demonstrado que não importam as 
condições físicas ou as modernidades dos 
prédios escolares, nem a baixa relação entre 
o número de alunos e professores. O que 
realmente ficou evidente foi a importância 
da escola como organização, suas normas e 
valores sociais. Ao mesmo tempo, no Brasil, 
na voz de Paulo Freire (1987) e seus 
seguidores se pregava um educador humano, 
libertário, dialógico, revolucionário que 
seria o motor de um sistema educacional 
justo e solidário. Diante disso, cabe a nós 
refletirmos se nos dias de hoje, enquanto 
organização social, as escolas estão 
instrumentalizadas para enfrentar as 
disfunções nas relações de poder e de 
confiança que se expressam nos casos de 
abuso sexual contra crianças e adolescentes. 
Embora nas famílias abusivas, o pacto de 
silêncio consista em “um acordo” entre 
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abusador e a vítima (Furniss, 1993), isso 
pode ser “quebrado” ou rompido na escola, 
seja através de sinais típicos, ou pela 
confiança do aluno no professor. Tais 
situações ensejam uma atitude profissional 
do educador ou dos educadores. Assim, “a 
escola mostra-se como um lugar ideal para a 
detecção e intervenção em casos de abuso 
sexual infantil, uma vez que o principal 
agressor geralmente encontra-se na família” 
(Brino & Willians, 2003, p. 1). 
As pesquisadoras Brino e Willians (2003) 
investigaram o universo dos professores de 
escolas municipais e de educação infantil – 
Emeis – de uma cidade de porte médio do 
Estado de São Paulo, abordando: 
informações sobre o ECA, focando a 
violência doméstica contra crianças; os 
sintomas apresentados pelas vítimas e os 
procedimentos e ações adotados perante 
casos de violência sexual. Segundo a 
pesquisa, apenas 15% dos profissionais 
participantes têm informações sobre abuso 
sexual contidas no Estatuto, o que evidencia 
um importante desconhecimento dos 
aspectos legais. Um número significativo de 
professoras, cerca de 65%, já havia se 
defrontado com vítimas de violência sexual 
em suas classes o que reforça a necessidade 
de atenção para incidência destes casos no 
ambiente escolar. Quando questionadas 
sobre o dever do professor ao se deparar 
com um caso de abuso sexual em sua classe, 
60% informaram que seu dever era 
denunciar, no entanto somente 21% 
afirmaram que denunciariam o que 
demonstra um verdadeiro descompasso entre 
teoria e prática. Segundo as autoras, existe 
uma grande distância entre o “falar” e o 
“fazer”. Constata-se, assim, a importância de 
estudos que busquem alternativas eficazes 
para que a denúncia seja devidamente 
realizada e encaminhada. 
Impasses, dificuldades e possibilidades 
dos profissionais para identificação e 

denúncia de abuso sexual 
Quando a criança procura ajuda por estar 
sendo abusada, ou quando há desconfiança 
do professor, médico, enfermeiro, etc., este 
profissional deve estar preparado para 
identificar os indicadores e efetuar a 
denúncia. Por isso é importante conhecer e 
compreender o tema, seus sinais e 
principalmente definir caminhos para uma 
denúncia protetiva e consciente. Porém, não 
basta denunciar, é preciso denunciar para o 
órgão e para as pessoas certas. 
As dificuldades que complicam a análise das 
causas e conseqüências do abuso sexual 
contra crianças e adolescentes vão desde 
questões teóricas e metodológicas, como a 
escassez de estudos longitudinais, até as 
impossibilidades de se estabelecer relações 
entre as variáveis envolvidas em situações 
plurais de violência. Características das 
vítimas, tais como, sexo, idade, história 
prévia e recursos de apoio (Palácios, 
Jiménez, Oliva & Saldaña, 1998) devem ser 
consideradas, pois podem interferir no 
diagnóstico situacional. 
Os sinais que revelam que crianças ou 
adolescentes estão sendo vítimas de abuso 
sexual são inúmeros e inegáveis. Podem 
ocorrer sintomas físicos como: as infecções 
urinárias (mais freqüentes, no caso das 
meninas em que aparecem os corrimentos 
vaginais ou retais), as queixas de dores ao 
urinar ou cólicas intestinais, a 
enurese/encoprese (falta de controle para 
urina ou fezes), o diagnóstico de doenças 
sexualmente transmissíveis, entre outros 
sintomas que podem ser encontrados em 
literatura competente (Azevedo & Guerra, 
1989; Santos, 1998; Braun, 2002; Koller & 
De Antoni, 2005). Além disso, indícios 
psicológicos evidenciam que a criança ou 
adolescente está sendo vitimizada, como: 
mudanças súbitas de comportamento, por 
exemplo, no apetite, chegando a formas de 
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anorexias ou bulimias, conduta agressiva ou 
rebelde, dificuldades no desempenho 
escolar, reações defensivas, de alerta, 
comportamento sexualizado e incompatível 
com a idade, sinais de promiscuidade sexual 
e prostituição, fuga do contato físico, 
sintomas de depressão, entre outros (Braun, 
2002; Koller & De Antoni, 2005). A família 
da criança que sofre abuso sexual também 
apresenta algumas características que devem 
ser observadas e investigadas. Santos (1998) 
aponta algumas destas características: 
cuidado exagerado dos pais, controle nas 
relações sociais da criança, desconfiança 
permanente, proibição de namoro em casos 
de adolescentes, o uso de drogas e bebidas 
alcoólicas na família, uma sensação de 
segredo que envolve todos os membros do 
grupo familiar, mães com atitudes 
excessivamente submissas ao companheiro, 
acusações de promiscuidade atribuída às 
crianças e indícios de que os pais tenham 
sofrido abuso sexual quando crianças. Deve-
se ressaltar que este último item citado é 
tema controverso. Não se pode afirmar que 
toda vítima de violência sexual na infância 
ou adolescência, invariavelmente será um 
abusador, pois os dados empíricos não 
apóiam totalmente esta hipótese. (Palácios 
& cols, 1998). Alguns autores encontram 
taxas de reprodução transgeracional que 
chegam a 100% (Steele & Pollock, 1968) 
enquanto outros situam-se no extremo 
oposto, como demonstra a taxa de 1% 
divulgada por Widom (1989). No Brasil, as 
mesmas contradições se expressam. Autores 
como Amazarray e Koller (1998) destacam a 
necessidade dos profissionais estarem 
atentos às causas do ato abusivo e levarem 
em consideração as “histórias de 
negligência, abuso físico e sexual na 
infância de ambos os pais” (Amazarray & 
Koller, 1998, p. 13) e concluem que “pais 
abusadores freqüentemente apresentam 
histórias de maus-tratos em sua infância e 

ignorância em relação ao cuidado dos 
filhos” (p.13). Porém, Azambuja (2004) 
argumenta que: “não existem estudos que 
apresentem evidências sólidas que 
confirmem esta hipótese de modo definitivo, 
muito pelo contrário, (...) apenas em 20% e 
30% das pessoas que foram maltratadas na 
infância praticam agressões com seus 
filhos”. (Azambuja, 2004, p. 267) Segundo 
Palácios e cols. (1998) a maioria dos 
investigadores está de acordo que a 
porcentagem de transmissão de práticas 
abusivas nas famílias estaria entre 30% e 
40%. Com estes dados, conclui-se que é 
importante considerar que a transmissão 
geracional não é determinante ou inevitável, 
pois uma boa parcela de pais parece 
conseguir romper este ciclo. 
As controvérsias que atravessam as práticas 
dos profissionais confrontados com sinais de 
violência sexual em crianças e adolescentes 
geram outros impasses além da 
geracionalidade e se apresentam em 
dimensões mais pessoais. Do ponto de vista 
individual, atender vítimas, abusadores e 
suas famílias, pode trazer sentimentos de 
ansiedade e angústia vinculadas à escuta e 
compreensão profissional da revelação de 
uma situação abusiva relatada por uma 
criança. A narrativa e as descrições com 
detalhes de conotação sexual na voz de 
crianças ou adolescentes, incapazes de agir 
em defesa própria, geralmente provocam 
diversas emoções. Além disso, a 
multiplicidade de inquietudes dos 
profissionais se remetem às dúvidas sobre as 
consequências da experiência relatada na 
vida das crianças/adolescentes e das 
famílias. 
Vários autores apontam que em casos de 
violência sexual, a criança é sempre a vítima 
e jamais deve ser considerada ou apontada 
como culpada (Furniss, 1993; Braun, 2002; 
Azevedo & Guerra, 1989). Sua 
vulnerabilidade à situação abusiva decorre 
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das próprias características da infância ou 
adolescência. Os sentimentos de confiança e 
dependência dos adultos, o porte físico que 
facilita o uso da força ou coação e as 
impossibilidades cognitivas e emocionais de 
resistir ou consentir atestam a submissão da 
criança ou adolescente ao abuso sem que 
haja o exercício de qualquer forma de 
liberdade (Azevedo & Guerra, 1989; Braun, 
2002). A situação assume proporções ainda 
mais preocupantes quando se aborda as 
conseqüências sociais que levam à 
estigmatização dos envolvidos, os traumas 
familiares e individuais, a freqüente 
descrença dos adultos nos relatos da criança 
em contraposição à negação do abusador e a 
culpa atribuída à criança pelos inevitáveis 
danos na estrutura e dinâmica familiar, 
embora do ponto de vista legal, o culpado 
seja sempre o abusador. Como primeira 
medida recomendada pelos especialistas em 
casos de violência sexual doméstica, está “a 
proteção imediata à vítima quando a 
estrutura e o funcionamento da família 
incestogênica indicarem a inexistência de 
condições capazes de barrar a reiteração do 
abuso com a mesma vítima ou sua extensão 
a outras no mesmo lar” (Azevedo & 
Guerra,1994, p. 104). Priorizar o bem estar 
da criança, considerando que ela pode estar 
sob o mesmo teto que o seu agressor, não 
pressupõe intervenções imediatistas ou 
individuais, mas sugere a necessidade de 
uma equipe técnica institucional e de uma 
rede de apoio preparada para lidar com estes 
casos. 
O Papel do Professor diante de suspeitas 
de abuso sexual no contexto escolar 
Falar sobre o papel do educador no 
cotidiano escolar não é tarefa fácil. Além de 
estar voltado para os aspectos relativos à 
aprendizagem dos conteúdos formais, cabe 
ao professor observar e procurar conhecer 
seus alunos, identificar seus problemas e 
queixas, e compreender a freqüência e a 

continuidade das manifestações 
comportamentais e emocionais (Craidy & 
Kaercher, 2001). É muito importante 
também que o professor esteja atento às 
condições familiares dos seus alunos De 
acordo com o ECA (Brasil, 2003) o 
professor deve propiciar o desenvolvimento 
de atitudes, hábitos e habilidades favoráveis 
à saúde física e mental dos seus alunos e 
encaminhar para o Conselho Tutelar as 
suspeitas de vítimas de violência. Portanto, é 
responsabilidade do professor, investigar 
situações de maus tratos que possam 
encobrir outros tipos de violência. 
Identificar os casos de violência contra a 
criança e o adolescente “são obrigações dos 
profissionais que trabalham com crianças e 
adolescentes e, em especial, do professor” 
(Abrapia, 1997, p. 6, citado em Camargo & 
Libório, 2005) 
Entretanto, poucas pesquisas reforçam a 
figura do professor como aquele que 
interfere nos casos de violência contra a 
criança. Um dos poucos trabalhos no Brasil 
sobre esta temática e já referido neste texto, 
foi realizado pelas professoras Brino e 
Willians (2003). Segundo as autoras, em 44 
% dos casos de abuso sexual o professor era 
a primeira pessoa a tomar ciência das 
condições de abuso sexual. Em 52% dos 
casos, era o professor, o primeiro adulto em 
quem a criança confiava. Isso demonstra a 
premência de estudos que demonstrem que o 
papel do professor é fundamental no 
processo de denúncia de ocorrências de 
abuso sexual. É ele (a) que pode romper 
com o círculo de silêncio familiar. 
Camargo e Libório (2005) sugerem alguns 
passos que o professor deveria seguir: 
“comunicar o fato à direção, que 
encaminhará um ofício ao Conselho Tutelar 
da Região ou, na falta deste, ao Conselho 
Tutelar que abranja a área domiciliar da 
criança ou adolescente. Em situações mais 
graves, a escola encaminhará a criança ao 
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Hospital ou Posto de Saúde, e poderá 
solicitar orientação aos Centros de Defesa 
ou Programas SOS-Criança” (Camargo e 
Libório, 2005, p.21). Porém, o mais 
importante é que o professor não se sinta só, 
que ele tenha o apoio da escola e que a 
denúncia seja institucional e não pessoal, 
para evitar os riscos de retaliação por parte 
dos agressores. 
As escolas necessitam construir uma política 
institucional para lidar com situações 
caracterizadas como abuso sexual. Mais do 
que isso, as escolas são importantes nichos 
ecológicos de prevenção contra esta forma 
de violência. Para tanto, os educadores, - 
isso inclui todos os trabalhadores da escola, 
- devem compreender as leis, os recursos da 
rede de apoio, os sinais emitidos pelas 
crianças, as peculiaridades das famílias e as 
principais questões do desenvolvimento 
humano. Desta forma, pode-se chegar a uma 
cultura escolar preparada não apenas para 
“transmitir conteúdos”, mas para proteger 
ativamente seus estudantes e familiares. É 
preciso buscar metodologias que 
sensibilizem os professores e os habilitem 
para intervir em casos de suspeita ou 
constatação de abuso sexual. 
Assim, este trabalho buscou desenvolver a 
idéia de um programa de atendimento aos 
professores dos primeiros e segundos anos 
do ensino fundamental, com foco na sua 
obrigação ético-moral de proteção à criança 
e ao adolescente. A escola na qual se 
conduziu o trabalho exploratório e 
experimental é pública e localiza-se em um 
bairro da periferia da cidade do Rio 
Grande/RS. A proposta foi desenvolvida a 
partir de contatos com um grupo de docentes 
e tem por objetivos: suscitar reflexões, 
analisar e intervir nas práticas educativas 
escolares que ocorrem diante de situações de 
abuso sexual contra os alunos. É um projeto 
que almeja delimitar as funções do professor 
diante destas condições e promover o 

diálogo interinstitucional em rede. 
Programa de intervenção 
psicoeducacional para professores 
A presente proposta foi delineada tendo 
como primeira etapa de elaboração, a 
inserção ecológica dos pesquisadores 
(Cecconello & Koller, 2004) no ambiente 
escolar que foi previamente escolhido como 
cenário deste trabalho. A Inserção Ecológica 
(Cecconello & Koller, 2004) prioriza que os 
investigadores se aproximem do objeto de 
estudo para familiarizarem-se com as 
pessoas e suas ações cotidianas. Neste caso, 
o ambiente escolar eleito foi visitado e 
observado com uma freqüência semanal 
sistemática (duas vezes por semana em 
turnos alternados) durante dois meses. 
Pretendeu-se com isso, observar a 
organização escolar e verificar o que se faz, 
como se faz, a quem se recorre em casos de 
abuso. A inserção ecológica buscou ainda 
analisar os quatro aspectos chave da teoria 
bioecológica: o processo, a pessoa, o 
contexto e o tempo (Bronfenbrenner, 
1979/1996) conforme já referido em seção 
anterior. Este método é utilizado também 
para dar base à proposta de intervenção e 
propõe como instrumento prioritário para a 
coleta de dados, o diário de campo. Neste, 
foram registrados todos os acontecimentos e 
as percepções dos pesquisadores acerca do 
funcionamento escolar. 
A segunda etapa consistiu de um estudo 
exploratório com observações e entrevistas 
com alguns professores do ensino 
fundamental da escola. As falas durante as 
entrevistas e as observações denotaram a 
presença das famílias para além dos muros e 
grades da escola e foram detectados 
episódios que sugerem o distanciamento 
relacional entre professores/funcionários e 
familiares dos alunos. Fica evidente que as 
famílias são tratadas com indiferença, 
“desde a secretária até a professora de 
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classe”. Como de praxe, os profissionais 
solicitam a presença das famílias na escola 
somente para a entrega dos boletins. Quanto 
à situação de abuso sexual, os educadores 
reconheceram suas dificuldades e o 
desconhecimento do tema. Enfatizaram a 
necessidade de ter apoio da rede de 
atendimento comunitário e relataram ações 
que afastam a criança e a família da escola. 
Sabe-se que em famílias onde ocorre 
violência intrafamiliar existe o pacto de 
silêncio. Quando inquiridas frontalmente, os 
membros negam o que está ocorrendo, 
portanto, nestas situações chamar a família 
pode contribuir para que a criança seja 
revitimizada. Um caso relatado por uma das 
professoras demonstra que a família de um 
aluno retirou a criança da escola e mudou-se 
de bairro logo após ter sido chamada pela 
diretora para falar da suspeita de abuso 
sexual contra a criança. 
O passo seguinte para construção da 
estratégia de intervenção ou terceira etapa, 
foi o convite aos professores para um 
encontro grupal, no qual se usou a técnica 
do grupo focal (De Antoni & cols, 2001) 
para debater 5 questões relacionadas ao tema 
da violência sexual contra crianças e 
adolescentes. Este encontro foi realizado 
com 7 professoras, um mediador e um 
auxiliar de mediação na própria escola e 
teve duração de 1 hora e meia. Já no 
primeiro questionamento: “Como vocês 
definem AS?” as participantes 
demonstraram receio e desconhecimento do 
tema através de respostas vagas como: 
“molestar, ter alguns tipos de intimidade 
com uma criança... isso já é considerado um 
abuso sexual por parte do maior...?” Ao 
mesmo tempo que respondiam o faziam 
direcionando o olhar interrogativo para o 
mediador denotando insegurança. Após este 
primeiro momento e a partir da intervenção 
do mediador, as docentes transpareceram 
mais convicção e confiança e relataram 

vários casos de abuso sexual que foram 
detectados na escola: “... aqui tem vários 
casos que surgiram...às vezes a família toda 
fazendo parte” diz uma delas. Outra relatou 
“... surgiu o caso de uma aluna minha que 
andou faltando aí... “está doente”, “está 
doente”... aí quando ela veio a mãe veio com 
essa situação”. E ainda “... eu tenho uma 
aluna que é a vó que cria, que traz pra 
escola, o pai abusô da menina, ele tá 
preso...”. Percebe-se que pela incidência de 
casos, o ambiente estudado necessita de 
trabalhos de prevenção e intervenção para 
cuidados e encaminhamentos aos casos de 
abuso sexual. Quanto questionadas acerca 
dos indicadores de que uma criança está 
sendo abusada, as professoras relatam que a 
criança apresenta mudanças no seu 
comportamento, dificuldades de 
aprendizagem, agressividade, medo e 
dificuldades de relacionamento, o que 
condiz com dados da literatura. Entretanto, a 
família é para as professoras um sistema 
distanciado da escola. São famílias 
adjetivadas genericamente 
como“desestruturadas”, “perdidas”. As 
professoras parecem desconhecer a realidade 
de cada um destes grupos e pouco fazem 
para aproximar-se deles. A terceira pergunta 
exploratória para as educadoras focou as leis 
que protegem crianças e adolescentes da 
violência. Mais uma vez emergiu o sentido 
do desconhecimento, embora algumas 
citassem o ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). Duas das educadoras 
confundiram legislação com órgãos de 
proteção e citaram o conselho tutelar. Neste 
momento uma das professoras mostrou sua 
inquietude e questionou: “O que fazem com 
este abusador? Vão presos, mas voltam para 
a casa”, demonstrando descontentamento e 
rigidez quanto à aplicação das leis no Brasil. 
Mas foi a quarta pergunta que mais 
preocupou e fez refletir acerca da prioridade 
de programas e alternativas de intervenção 
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para estas situações de abuso no âmbito das 
escolas, sejam elas públicas ou privadas. As 
respostas desavisadas das professoras à 
seguinte questão proposta pela mediadora: 
“O que fazer diante de um caso de Abuso 
Sexual?” com respostas do tipo “... colocar 
para a família a situação...”; “... chamar a 
mãe de repente...”. Estas soluções foram 
quase unânimes. Apenas duas professoras 
narraram que colocariam o caso para a 
direção da escola. Quando questionadas 
sobre o conhecimento de casos de violência 
sexual sofridos por alunos da escola ficou 
explícito que o ambiente estudado pode 
beneficiar-se de um trabalho interventivo e 
de proteção, pois cada professora teve pelo 
menos um caso de violência sexual sofrido 
entre seus alunos. 
Como quarto momento deste processo, foi 
aplicado um jogo de sentenças incompletas 
(De Antoni, Yunes, Habigzang, & Koller, 
2006) individualmente com cada professor. 
Os resultados das análises reiteraram o 
conhecimento superficial das leis de 
proteção à infância e juventude enfatizando 
a questão da segurança como principal 
elemento das leis. Quanto aos indicadores 
das situações de abuso sexual e suas 
expressões na escola, a maioria das 
professoras aponta somente indícios 
comportamentais, destacando agressividade 
e isolamento. As famílias dos estudantes são 
mais uma vez percebidas de forma 
preconceituosa e esteriotipada: “um 
problema”; “desfavoráveis”; “omissas”; 
“desinteressadas”. São estes os adjetivos que 
aparecem na fala da maioria das professoras 
e nenhuma delas possui algum projeto que 
aproxime a família da escola. Quanto à 
atribuição de causas da violência sexual, as 
professoras alegam fatores diversos: drogas, 
desestrutura, (está palavra aparece como 
característica para as família); dependência 
financeira, “falta” de valores; busca do 
carinho, problemas psicológicos. Ao se 

posicionarem acerca de atitudes em caso de 
uma suspeita de abuso sexual, somente duas 
professoras denunciariam e as outras 
responderam que investigariam, buscariam 
ajuda de órgãos competentes ou orientação 
na escola ou no Conselho Tutelar. 
Quanto aos aspectos da responsabilidade e 
papel do educador, as professoras parecem 
estar cientes da importância de suas funções 
de “educar para a vida”, “fundamental” e 
que é “Importante, pois depois da família, 
será o professor o seu exemplo, sua 
segurança”; “Muito importante e 
indispensável”. Para as vítimas de abuso 
ficam narrativas que demonstram pena, 
preconceito e estereótipos tais como: 
“diferentes”, “marginal”, “coitado”, 
“condenado” e “culpado”, o que em cada um 
dos possíveis sentidos pode resultar em 
práticas educativas ineficazes e indequadas 
para a delicadeza da condição em questão. 
Os sentimentos evidenciados nestes casos 
são de indignação. 
Durante todas as etapas relatadas acima e 
que precederam a elaboração da proposta de 
intervenção propriamente dita, as 
professoras mostravam muito entusiasmo e 
desejo em aprender mais profundamente o 
tema. Saber como agir tanto com o aluno 
quanto com a família era ressaltado pelas 
educadoras. Além dos aspectos apontados 
que revelaram o despreparo e a escassez de 
informações na formação de educadores, é 
preciso incentivar os professores a lidar de 
forma protetora nestas situações. Decidir por 
fazer uma denúncia que não tenha o sentido 
popular de “caguetar” o abusador, mas optar 
por garantir os direitos da criança e do 
adolescente de viver e ser criado em um 
contexto de amor, saúde e paz é uma medida 
educativa que protege o desenvolvimento 
humano em diferentes situações. 
Entretanto, o que se pode notar no ambiente 
escolar, é que prevalece o “jogo do empurra- 
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empurra” nestas ocasiões, ou seja, caso a 
criança revele o abuso para o professor, este 
conta para a orientadora, que conta para a 
diretora, que ao invés de acreditar na criança 
e pensar no que fazer para protegê-la, 
denunciando para o Conselho Tutelar ou 
para o Serviço Sentinela, pode tomar 
decisões inapropriadas tais como, chamar a 
família, chamar a polícia, etc. Conforme já 
exemplificado, as famílias abusivas acabam 
por negar e podem agredir ainda mais a 
vítima do abuso e retirar a 
criança/adolescente da escola. 
A partir das considerações suscitadas pelos 
resultados destes quatro momentos 
investigativos no contexto escolar, foi 
elaborada uma proposta de programa 
psicoeducacional para ser desenvolvido em 
5 reuniões na própria escola e com a 
participação dos professores do Ensino 
Fundamental. Os achados descritos acima 
levaram a propor uma seqüência de temas 
em forma de módulos a serem trabalhados 
com grupos de professores na seguinte 
ordem: Módulo 1 - Abuso Sexual: 
definições, sinais e vitimização da 
criança/adolescente; Módulo 2 - Família e 
violência: fatores determinantes; Módulo 3 - 
Aspectos legais que envolvem o abuso 
sexual; Módulo 4 - Denúncia e 
Responsabilidade do educador; Módulo 5 - 
Estudos de caso: neste módulo foram 
apresentados casos práticos aos professores 
visando observar quais os seus 
encaminhamentos. Foi elaborada uma 
apostila que foi entregue para cada 
participante contendo textos sobre os 
assuntos abordados e discutidos em cada 
módulo com as devidas referências. Após a 
aplicação do programa foi realizada uma 
nova reunião do grupo para feedback sobre a 
aplicação do programa. Esta foi realizada 
pela equipe com os educadores e com os 
representantes dos Conselhos Tutelares, do 
Serviço Sentinela e com o Promotor da 

Infância e da Juventude na intenção de uma 
denúncia protetiva para as crianças e 
educadores. 
A proposta apresentada está longe de ser a 
solução final para este problema social de 
tamanha abrangência e complexidade. 
Entretanto, é uma alternativa para promover 
mudanças nas práticas educativas escolares 
através de uma intervenção em um contexto 
que além de ser a porta de entrada para a 
educação formal, deve preocupar-se com o 
desenvolvimento integral dos educandos. A 
escola não pode mais furtar-se às suas 
responsabilidades sociais de propiciar 
proteção não apenas às crianças e 
adolescentes, mas também às famílias de 
seus alunos. Em muitos locais, a escola é o 
único ponto de apoio afetivo e social da rede 
e por isso deve estar preparada para interagir 
com seu público de maneira humana e 
respeitosa. 
Almejamos que esta proposta de intervenção 
venha a fortalecer os vínculos do contexto 
escolar com os outros segmentos sociais 
para que o abuso sexual à criança e 
adolescente deixe de ser negado ou 
distanciado, mas seja enfrentado por vias 
que garantam a saúde física, mental e bem 
estar dos envolvidos. 
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