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Resumo

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a atuação dos professores de uma escola pública estadual
de Arapiraca-AL frente ao abuso sexual infantil. A metodologia tem uma vertente qualitativa, construída
através de um estudo de caso com informações colhidas a partir de questionários. Participaram da
pesquisa professores do ensino fundamental I, de uma escola do município de Arapiraca- Alagoas. Na
fundamentação teórica, utilizamos os seguintes autores: Sanderson (2005); Brino; Williams (2008);
Abrapia (2002); Santos (2004) entre outros. Os resultados revelaram que os professores não estão
preparados para identificar e agir frente ao abuso sexual infantil e que precisam de formação e apoio de
outros especialistas para que possam ajudar os alunos que são vítimas desse abuso.

Palavras-chave: Abuso sexual Infantil. Escola. Professor.

Abstract

This research aims to analyze the performance of teachers in a public school Arapiraca-AL against child
sexual abuse. The methodology has a qualitative aspect, built through a case study with information
collected from questionnaires. Participants were elementary school teachers I, a school in the city of
Arapiraca, Alagoas. On theoretical basis, we use the following authors: Sanderson (2005); Brino; Williams
(2008); ABRAPIA (2002), Santos (2004) among others. The results revealed that the teachers are not
prepared to identify and act against child sexual abuse and who need training and support to other experts
who can help students who are victims of abuse.

Keywords: Child Sexual Abuse. School. Teacher.

Introdução

Os casos de abusos sexuais envolvendo crianças têm sido cada vez mais frequentes por está razão a
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necessidade de preparar profissionais que fazem parte do cotidiano infantil se torna cada vez mais
urgente. Saber reconhecer os sinais e agir de forma adequada é essencial quando se trata de um assunto
tão delicado. Para isso, se faz necessário o acesso a informação correta, pois o abuso sexual envolve
vários mitos, tabus, crenças e comportamentos. Tornando assim, indispensável entender algumas
questões que o envolve, para agir de forma prudente.

Diante do exposto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a atuação dos professores de uma
escola da rede pública estadual de Arapiraca-AL, frente ao abuso sexual infantil, considerando os
conhecimentos que esse profissional possui acerca desse tema. As questões apresentadas durante a
pesquisa abordará o que é o Abuso Sexual Infantil, bem como, seus indicadores e consequências e a
importância da escola como ferramenta de prevenção ao Abuso Sexual Infantil.

A metodologia terá uma vertente qualitativa, com estudo de caso através de questionários. Participaram
da pesquisa 4 professores do ensino fundamental I, de uma escola pública estadual de Arapiraca- AL. A
base teórica, será fundamentada nos estudos de Sanderson (2005); Brino; Williams (2008); Abrapia
(2002); SANTOS (2004).

As considerações finais, nos mostra a importância uma reflexão acerca do abuso sexual infantil , bem
como a necessidade dos profissionais da educação ter acesso a informações sobre esse assunto, para que
assim possam atuar como agente de proteção das crianças que são vítimas de abuso sexual.

Definição de abuso sexual infantil

O abuso sexual infantil é considerado um dos crimes mais perversos e constantes. Por se tratar de um
fenômeno histórico e social existem varias definições sobre o tema, que vão variar de acordo com algumas
tradições, crenças e costumes. Mesmo se tratando de um ato de natureza violenta, na maioria dos casos
não é perceptível sinais de violência, pois se tratar de um crime silencioso e sutil, onde a principal arma
usada é a manipulação das vítimas. Porém, em algumas culturas, existem práticas sexuais com crianças
que são consideradas “normais”.

Segundo Sanderson (2005), há em determinadas culturas, crenças com relação à criança virgem e o poder
da cura contra doenças sexuais. Esse é o caso de alguns países africanos, onde crianças virgens são
usadas para cura da Aids. Na antiguidade, tanto na Grécia como em Roma, era comum os filhos serem
estuprados ou entregues para serem abusados sexualmente por homens mais velhos, essa prática
acontecia com crianças a partir dos 7 anos de idade, tanto em meninos, como em meninas. Em algumas
partes da Índia, o incesto fazia parte da tradição, até os 10 anos a criança só era virgem se não tivesse
homens na família. Na China as crianças eram usadas para serviços sexuais e prostituição.

Em toda história da humanidade, sempre existiram casos de adultos usando crianças para se satisfazer
sexualmente, algumas dessas práticas usando força física e outras de comum acordo, por fazer parte das
crenças e tradições de um povo.

Essa forma diferenciada de como as crianças são cuidadas em algumas culturas, precisa ser analisada de
forma mais humana, considerando o abuso sexual, como um fator de violência, pois ainda nos dia atuais
existem rituais que fazem parte das crenças e costumes de povos, e são aceitos como uma prática normal
tanto para o adulto como para criança. Por isso, a necessidade de chegar á uma definição global do que é
considerado abuso sexual, para que assim se possa obter dados precisos de crianças abusadas, e controlar
o número de vítimas com campanhas de denúncia e uma educação como proteção contra o abuso sexual.

O abuso sexual é uma situação em que uma criança ou adolescente é usado para
gratificação sexual de um adulto ou mesmo um adolescente mais velho, baseado
em uma relação de poder que pode incluir desde carícias, manipulação da
genitália, mama ou ânus, exploração sexual “voyeurismo”, pornografia e
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exibicionismo, até o ato sexual com ou sem penetração, com ou sem violência
física. (ABRAPIA, 2002, p.6)

Trata-se de um crime perverso, o abusador se aproveita vulnerabilidade e inocência da criança, para
manipulá-la, esse fato se concretiza pela forma como ele distorce a realidade no psicológico da vítima,
usando seu poder sobre a mesma, induzindo a criança, o medo e a culpa enganosa.

O Estatuto da criança e o do Adolescente- ECA. Juntamente com outras normas e
acordos internacionais, fez com que o abuso e a exploração sexual de crianças de
adolescente deixassem de ser apenas um crime contra a liberdade sexual e se
transformassem numa violação dos direitos humanos, ou seja, direito ao respeito
à dignidade, a liberdade, á convivência familiar e comunitária e ao
desenvolvimento de uma sexualidade saudável. (SANTOS, 2004, p. 24)

O abuso sexual infantil impede o desenvolvimento natural e saudável da criança, roubando dela o direito á
inocência, capacidade de confiar nas pessoas, e de se sentir protegida no seu mundo. Dentro desse
contexto, a melhor forma de prevenção é o conhecimento sobre o assunto, se faz necessário que os
responsáveis pela criança estabeleçam um diálogo de confiança, informando, esclarecendo as dúvidas
sobre o seu desenvolvimento sexual, de acordo com a idade da criança e seu desenvolvimento cognitivo e
psicológico, instruindo quanto à aproximação de adultos com atitudes suspeitas, não apenas com adultos
desconhecidos, mas também os da própria família.

Por mais que possa parecer constrangedor falar sobre assuntos sexuais com crianças, é necessário
quebrar tabus e preconceitos e aceitar a realidade. Proteger a criança de assuntos relacionados ao sexo é
deixá-la vulnerável ao perigo do abuso sexual e a exploração sexual.

Indicadores de abuso sexual infantil

Apesar da dificuldade em identificar o abuso sexual infantil – ASI existem alguns indicadores que podem
ajudar, porém é necessário analisar cuidadosamente, pois se trata de uma acusação bastante séria que
poderá comprometer pessoas e trazer danos irreparáveis para uma vida. A mudança de comportamento
está entre os principais indicadores.

De acordo com Sanderson (2005) os efeitos que indicam que a criança está sendo abusada sexualmente
estão em categorias: emocionais, interpessoais, comportamentais, cognitivos, físicos e sexuais como:
comportamento sexual inadequado para a idade, distúrbios do sono, isolamento, medos inexplicáveis,
ataques de raiva sem motivos, mudança de hábitos alimentares, sinais físicos (dor e ferimentos sem
explicação), culpa, inferioridade, falta de confiança, comportamentos regressivo, distúrbio de conduta,
comportamento perigoso ou autodestrutivo, promiscuidade.

É importante estar atento aos sinais para que a partir das suspeitas o caso seja investigado e se for
comprovado o ASI, denunciar os responsáveis e providenciar urgentemente ajuda clínica e psicológica para
a criança, pois ignorar o fato apenas por achar que a criança está bem, só irá agravar os traumas que
podem vir em curto prazo ou em longo prazo. Lembrando que esses indicadores, são importantes para
detectar, mas nem sempre podem ser indícios de abuso, alguns podem indicar outros problemas.

De acordo com Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância, Abrapia (2002), o abuso
sexual infantil pode ser compreendido de várias maneiras sem contato físico (abuso sexual verbal,
telefonemas obscenos, exibicionismo, voyeurismo e outros), com contato físico (atos físicos genitais,
pornografia e prostituição de crianças e adolescentes).

O abuso sexual sem contato físico pode parecer menos ofensivo, mas amedronta e traz vários traumas
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para criança principalmente se for uma atividade freqüente, o medo de ser molestada a qualquer
momento, pode deixar a criança ansiosa e com medo de sair de casa, desencadeando vários problemas
psicológicos.

Com contato físico, se torna mais perverso pela forma como acontece, o toque, o cheiro, a manipulação
para o consentimento, tudo se transforma em um ritual insuportável para criança. Depois, o medo de
revelar e as pessoas não acreditarem, as ameaças e o sentimento de culpa todos esses dilemas, passam
pela cabeça da vítima que se sente acuada á tomar uma atitude, fortalecendo assim o abusador.

Esse “pesadelo” pode ser constante na vida de uma criança, que pode se transformar em um adulto e
nunca revelar que foi abusada, por medo, vergonha ou por não querer expor o abusador, que pode
exercer um papel importante na sua vida ou ser alguém próximo a família. “O agressor é quase sempre
um membro da família ou responsável pela criança, que abusa de uma situação de dependência afetiva
e/ou econômica da criança ou adolescente” ( ABRAPIA, 2002, p.6.)

Consequências do abuso sexual infantil

As consequências do ASI são traumáticas, podem ser mais fortes para algumas vítimas e mais amenas
para outras, cada caso tem sua particularidade, e cada criança reage de maneira diferente e responde a
seu modo, e de acordo com os acontecimentos, tempo e a maneira em que foram submetidos.

Alguns fingem não ser eles e tentam ver o abuso a distância; Outros tentam
entrar em um estado alterado de consciência, como se estivesse dormindo e
imaginam o abuso como um sonho; Outra maneira é dissociar o corpo dos
sentimentos, Alguns negam a existência da parte interior do corpo (SANTOS,
2004, p.52).

Esses mecanismos de defesa são usados na maioria das vezes inconscientemente, para aliviar o
sofrimento, e mudar o foco daquele momento tão assustador. Porém, os traumas são reais tanto á curto
prazo como á longo prazo.

Segundo Santos 2004, p. 53, as consequências do ASI podem variar de acordo com: Idade de inicio do
abuso; duração do abuso; grau de violência ou ameaça de violência; diferença da idade entre a pessoa
que cometeu o abuso e a criança que sofreu; grau de proximidade da pessoa que cometeu o abuso e a
criança; presença e ausência de figuras parentais; grau de sigilo sobre o fato ocorrido; a percepção da
criança dos atos sexuais realizados contra elas; a existência de serviços e organizações em rede e o grau
de eficiência e eficácia dessas redes; como a visão que esses serviços têm sobre o fato ocorrido afeta a
própria percepção da criança do que aconteceu.

Como existem situações variadas, cada caso se torna específico, sendo assim, não se pode generalizar, é
necessário investigar cuidadosamente cada individuo, tomando os devidos cuidados para amenizar as
sequelas, e não piorar ainda mais o seu estado emocional da vitima do ASI.

A escola como ferramenta de prevenção o abuso sexual infantil

A escola tem um papel fundamental na vida das crianças, por ser um dos ambientes de socialização fora
do âmbito familiar mais frequentado por elas, sendo assim, é considerada a segunda casa para criança,
por muitas vezes passarem mais tempo em companhia de professores do que com seus responsáveis
parentais.

Dentro desse contexto, acaba se formando um vínculo de confiança e amizade da criança para com o
professor, havendo deste modo, uma maior possibilidade do professor detectar algum tipo de problema
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com a criança, por está em contato direto com ela, observando suas alterações de comportamento, de
humor e de aproveitamento na sala de aula. Portanto, isso o faz uma ferramenta indispensável para o
combate ao ASI.

Considerando a escola, como um espaço de inclusão e de construção de ser social, tem a responsabilidade
de contribuir e capacitar esses profissionais para identificar casos que possam comprometer ou prejudicar
a sociedade, sendo o ASI um fenômeno degradante e desumano, que causa vários traumas e modifica o
desenvolvimento natural e saudável da criança, podendo se tornar adultos frustrados e cruéis, é dever da
sociedade protegê-las. O professor por ter uma ligação direta com a criança pode contribuir para que seja
sanado esse mal, que atinge várias crianças indefesas todos os dias.

Porém, ainda há uma necessidade de projetos com mobilizações que orientem os professores a agir diante
de casos comprovados, e oferecer programas com a finalidade de instruir crianças a se defender dos
agressores.

De acordo com Wolfe (1998) apud Brino e Williams (2008, p. 211), se a criança tiver a devida instrução de
como detectar os comportamentos de um abusador, poderá agir denunciando-o. Esse modelo de
orientação tem sido usado, segundo o autor, em escolas da América do Norte envolvendo todos os níveis e
idades possíveis, inclusive a educação infantil.

O autor ainda acrescenta que apesar de todos estarem cientes da importância de uma capacitação para
professores e da urgência que pede esse ato, não há interesse de alguns órgãos competentes para se
envolver com as políticas publicas.

Esse caso se deve ao descaso dos órgãos públicos no enfrentamento do
problema, agravado pela falta de capacitação dos profissionais envolvidos com a
questão do abuso sexual, o que promove um “jogo de empurra” entre os
profissionais e as instituições ao se depararem com uma suspeita de abuso sexual
(Araújo 2002 apud Brino, Williams, p.210, 2008)

Existe uma necessidade urgente de levar o assunto mais a sério, e não procurar culpados ou passar a
responsabilidade para o outro, esse tema compete a toda sociedade. É fundamental que haja um
enfrentamento mais rigoroso, não apenas projetos, mas programas, que possam atuar em conjunto:
universidades, escolas e comunidade, com uma educação preventiva para que todos possam conhecer o
assunto e entender que faz parte da nossa realidade, de modo que todos se sintam seguros e encorajados
a combater e denunciar.

Procedimentos metodológicos

A metodologia utilizada na realização desse trabalho será a pesquisa bibliográfica, com a finalidade de
levantar dados que “[...] permite obter uma postura científica quanto á elaboração de informações da
produção científica já existente, quanto á elaboração do trabalho de relatórios e quanto á sistematização
do conhecimento que lhe é transmitido no dia-a-dia” (BARROS; LEHFELD, 2010, p. 85). Com o objetivo de
buscar informações para assim contrapor com a pesquisa bibliográfica, será utilizada a pesquisa de campo
que “[...] se caracteriza pelo contato direto com o fenômeno de estudo” (BARROS; LEHFELD, 2010, p. 91).

A pesquisa, propõe uma abordagem qualitativa, com estudo de caso que permitirá o levantamento de
dados essenciais para o desenvolvimento da mesma, o objetivo principal é avaliar o conhecimento de
professores de uma escola da rede pública estadual de Arapiraca-AL, sobre o abuso sexual infantil e ações
que as escolas poderão ou não está desenvolvendo para diminuir o frequente índice de vítimas abusadas.

Em certa medida, os métodos qualitativos se assemelham a procedimentos de
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interpretação dos fenômenos que empregamos no nosso dia-a-dia, que têm a
mesma natureza dos dados que o pesquisador qualitativo emprega em sua
pesquisa. Tanto em um como em outro caso, trata-se de dados simbólicos,
situados em determinado contexto; revelam parte da realidade ao mesmo tempo
em que escondem outra parte (MAANEN 1979a, p. 521 apud NEVES, 1996).

Para dar conta dessa abordagem escolhemos, pois o mesmo tem por objetivo “[...] reunir os dados
relevantes sobre o objeto de estudo e, desse modo, alcançar um conhecimento mais amplo sobre esse
objeto, dissipando as dúvidas, esclarecendo questões pertinentes e, sobretudo, instruindo ações
posteriores” (CHIZZOTTI, 2006, p.135).

Participaram da pesquisa quatro professoras do ensino fundamental de uma escola pública estadual de
Arapiraca-AL. Para preservar a identidade dos participantes e da instituição de ensino serão usados nomes
fictícios durante o decorrer do trabalho.

A pesquisa contou com a colaboração dos seguintes profissionais da educação: professora Marta,
professora Cida, professora Laura, professora Rose.

O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário com questões abertas com o objetivo de
avaliar as informações que permitirão conhecer a realidade e os elementos necessários para o
desenvolvimento da pesquisa.

O questionário é um instrumento de observação não participante, baseado numa
seqüência de escritas, que são dirigidas há um conjunto de indivíduos,
envolvendo as suas opiniões, representações, crenças e informações, factuais
sobre eles e o seu próprio meio (Quivy & Campenhoudt, 1992, 189 apud Brito,
2012, p. 20).

O questionário foi elaborado com perguntas claras, baseados na literatura da pesquisa, as informações
visam identificar o conhecimento do professor acerca do abuso sexual infantil.

Resultados e discussões

De acordo com as informações obtidas nos questionários foi possível observarmos se os professores estão
ou não preparados para identificar e agir frente ao abuso sexual infantil.

Na questão inicial foi abordado o conhecimento sobre o Abuso sexual Infantil e suas consequências para o
desenvolvimento da criança, as 4 professoras responderam que era uma experiência traumática, podendo
intervir no desenvolvimento saudável da criança, das 4 professoras apenas 2 já identificaram casos de
vitimas de abusos sexual em sala de aula, como segue nos relatos abaixo:

Sei que é traumático, podendo intervir não só no desenvolvimento cognitivo da
criança mas em toda sua vida, mesmo quando adulto (MARTA, 2013).

Na formação que participei foi abordado que muitas dessas crianças ficam
caladas, não se relacionando socialmente com colegas, outras apresentam
comportamento agressivo e ouvi relatos de casos em que o agressor teria sofrido
abuso, quando era criança (ROSE, 2013).

De acordo com as professoras o abuso sexual interfere direta e indiretamente no desenvolvimento da
criança podendo deixar sequelas futuras. Como afirma Sanderson, (2008, p.218): o impacto do abuso
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sexual na criança resulta em vários transtornos cognitivos, não só quanto a concentração, atenção e
memória deficiente como a uma compreensão limitada do mundo. Esses fatores prejudicam toda a vida da
criança tanto tirando sua liberdade e inocência, quanto a frustrando. O abuso sexual infantil tem um efeito
devastador na vida da criança.

Com relação aos indicadores que podem identificar uma criança vítima de abuso sexual todas
responderam que através de alterações no comportamento da vítima na sala de aula é possível perceber,
porém a professora Marta e professora Rose que passaram pela experiência detalharam casos de
agressividade, sexualidade aflorada, apatia, e isolamento:

Crianças que ficam sem participar das aulas, sem fazer amigos e que são
agressivas com os que tentam aproximação, em creches existem casos em que
se percebe na hora do banho (ROSE, 2013).

Dependendo da forma do abuso as crianças podem se tornarem apáticas ou com
sua sexualidade aflorada (MARTA, 2013).

Acredito que pelo comportamento da criança seja possível identificar, deve ser
uma criança extremamente retraída ou rebelde, que goste de chamar a atenção
(LAURA, 2013).

Acredito que seja vários tipos de comportamentos de uma criança (CIDA, 2013)

Segundo os relatos das professoras é possível identificar uma vitima de abuso sexual por diversos fatores
que interferem o no comportamento normal de uma criança. Santos, 2004, descreve entre os indicadores
comportamentais o isolamento social, carência afetiva, regressão, problemas emocionais, submissão,
apatia, problemas escolares e tendências suicidas. Mesmo não denunciando o abuso a criança avisa de
várias formas principalmente através de atitudes comportamentais e emocionais.

Ao serem questionadas sobre como o professor deve atuar ao perceber que uma criança foi vítima de
abuso, todas responderam que comunicar a direção da escola e fazer a denúncia, sendo que as
professoras que já passaram pela experiência e revelaram o seguinte:

Procurar ajuda da direção e coordenação, investigar a procedência com a criança
e procurar os pais ou órgão competente (Marta, 2013).

Comunicar à direção escolar, que chama o responsável, onde não abordamos
diretamente o assunto, procuramos informações porque inicialmente só temos
suspeitas. Normalmente, encaminhamos ao psicólogo que pode buscar mais
informações (ROSE, 2013).

Nesses casos é importante a investigação para não cometer injustiças. A alteração de comportamento na
criança pode acontecer por vários fatores, porém sendo ciente dos problemas que serão provocados na
vítima frente ao abuso sexual, o professor se torna responsável, e pode agir como um agente de proteção
e denúncia.

A omissão é considerada crime grave como profere o artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(1990).

Art. 245. 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
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ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente.[...] A pena - multa
de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência. (ECA, 1990, p. 56)

Diante do exposto, entendemos que o professor ou qualquer profissional que tenha um contato direto ou
indireto com crianças vítimas de abuso sexual, pode dar sua parcela de contribuição, ou se tornará
cúmplice, caso haja omissão, uma vez que todo adulto se torna responsável como cidadão pela ocultação
de um crime.

Considerações finais

A pesquisa mostrou que as professoras se sentem inseguras e despreparadas em relação ao abuso sexual
infantil, e expressaram a necessidade de uma formação continuada, que envolvam especialistas na área
como: psicólogos, pediatras entre outros, com o objetivo de esclarecer as dúvidas sobre o assunto e
diminuir os índices de abuso sexual infantil.

O abuso sexual infantil é uma realidade mórbida, cruel e crescente, que interfere diretamente no
desenvolvimento natural e saudável da criança, inclusive no processo de ensino-aprendizagem. Sendo
assim, não pode ser ignorada pela sociedade.

A escola como parte principal do convívio da criança pode ser um instrumento fundamental no combate a
esse mal. Para isso, se faz necessário uma formação que capacite professores para identificar o problema,
bem como, a se posicionar diante da situação e criar métodos para trabalhar temas relacionados a
sexualidade, de forma a esclarecer as crianças sobre os possíveis perigos que as rodeiam, especialmente
no ensino fundamental I, etapa em que a criança mais precisa de cuidados especiais.
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