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RESUMO 

 

Os objetivos do presente capítulo foram analisar as estratégias de prevenções ao 
enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes de escolas públicas da 

educação básica. Assim como identificar quais as estratégias e ações educativas e 
promoções utilizadas pelos agentes públicos ao enfrentamento da violência sexual 

contra a criança e adolescente, apontar as consequências que impactam na formação 
da criança e adolescentes vítimas de violência sexual e relatar uma experiência 
adquirida no projeto “Prevenir, Conhecer e Cuidar”, como meio de enfrentamento a 

violência sexual contra crianças e adolescentes do município Pojuca no estado da Bahia. 
A metodologia da pesquisa trata de relato de experiência com aporte em uma pesquisa 

bibliográfica exploratória e descritiva de abordagem qualitativa. O resultado da pesquisa 
revelou que o progresso alcançado na área que aborda o enfrentamento à violência 
sexual contra crianças e adolescentes no âmbito educacional, ainda se encontra em 

momento de reflexão e construção, mas deve ser assumido e melhor explorado tanto 
em pesquisas acadêmicas quanto ao desenvolvimento de ações e estratégias. 

 
Palavras-Chave: Enfrentamento; Estratégia; Prevenção; Violência Sexual; 
Infantojuvenil. 
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INTRODUÇÃO  

 

A violência sexual contra criança e adolescente são percebidas desde o período 

da idade média, até os dias contemporâneos. Oliveira (2006, p. 11) Desse modo, esse 

processo de violência vem sendo observado desde muito tempo na história da 

humanidade. Crianças e adolescentes viviam a margem da sociedade sendo 

consideradas como adulto em miniatura, sem a proteção integral que é estabelecida nos 

dias atuais no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, ECA, 1990), e na 

Constituição Federal de (BRASIL, 1988). 

Considerando a mudança de paradigma referente à garantia dos direitos 

implementados no ECA, preconizado na Constituição Federal, possibilitando assim, 

iniciativas de diversas políticas públicas voltadas para o enfrentamento das violências 

contra crianças e adolescentes. Assim, destaca-se, o Plano Nacional de Enfrentamento 

da Violência Sexual Infantojuvenil, aprovada pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA) (CONANDA, 2000). E a Campanha Nacional de 

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, denominado 

como maio laranja, instituída pela (Lei nº 9.970/2000). Entre outras. 

Para tal, se fez preciso à elaboração do problema de pesquisa: Quais as 

estratégias de enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes usuárias 

do Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente (SGDCA) no eixo da 

promoção, especialmente referente ao Projeto “Prevenir, Conhecer e Cuidar” em escolas 

públicas do município de Pojuca estado da Bahia. 

Ressalta se a relevância do tema desse trabalho, segundo o boletim 

epidemiológico nº 27 do Ministério da Saúde (MS, 2018), “as violências contra crianças 

e adolescentes são consideradas problemas de saúde pública e violação dos direitos 

humanos, e geram graves consequências nos âmbitos individuais, emocionais, 

psicológicos e sociais”. Toda criança tem direto a atenção, proteção e cuidados especiais 

para se desenvolverem adultos saudáveis, assim tem direito à saúde e à vida longe das 

violências. 

Deste modo, a escolha do tema pesquisado, é necessário para comunidade 

acadêmica, e todos os profissionais que compõem o Sistema de Garantia de Direitos 

(SGD), de entidades governamentais não governamentais e da sociedade como um 

todo, para a compressão sobre a temática acerca das dimensões referentes aos direitos 

da população supramencionada e possibilitando a criação de mecanismos, práticas e 

possibilidades para maior efetivação das intervenções políticas, metodológicas e 

práticas no campo do enfrentamento da violência sexual contra a criança e adolescente. 

Assim, tendo como objeto de estudo a promoção de garantia de direitos das crianças e 
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adolescentes vítimas de violência sexual. 

Justifica-se este trabalho, pela relevância da temática e os conhecimentos 

adquiridos poderão contribuir para futuras pesquisa científica e nortear profissionais em 

sua área de atuação possibilitando intervir nos impactos ocasionados na vida da criança 

e do adolescente que foram vítimas de violência sexual podendo seu resultado contribuir 

com conhecimento que proporcione reflexões sobre o enfrentamento a violência sexual 

contra crianças adolescentes. 

A partir do exposto, o objetivo geral desta pesquisa. É analisar as estratégias de 

prevenção ao enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes de 

escolas públicas da educação básica. Os específicos são: identificar quais as estratégias 

e ações educativas e promoções utilizadas pelos agentes públicos ao enfrentamento da 

violência sexual contra a criança e adolescente, apontar as consequências que 

impactam na formação da crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e relatar 

uma experiência adquirida no Projeto “Prevenir, Conhecer e Cuidar”, como meio de 

enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes do município de 

Pojuca-BA. 

O presente estudo trata de relato de experiência com aporte em uma pesquisa 

bibliográfica exploratória e descritiva de abordagem qualitativa. 

Visando facilitar a leitura temos essa Introdução, o segundo tópico descreve-se a 

delineamento dos procedimentos metodológicos como as técnicas e instrumentos de 

coletas de dados, análises de dados e discussões. 

No terceiro tópico, trata da apresentação do marco teórico e analise dos 

resultados. Identificar as estratégias e ações educativas e preventivas ao enfrentamento 

a violência sexual contra criança e adolescente em escolas públicas da educação básica, 

apontar impactos na formação das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, 

relatos de forma breve  das experiências adquiridas no projeto “Prevenir, Conhecer e 

Cuidar” como meio de enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes 

desenvolvido no município de Pojuca-BA, e descrever a análise dos resultados do 

trabalho. 

No derradeiro tópico, foram feitas as considerações finais do trabalho.  

Para embasar o referencial teórico do estudo trazemos à baila: Almeida, Flores e Mussi 

(2021); Antunes, Lima e Menezes (2020); Araújo (2013); Bardin (1977); Barroso  (2012); 

Beth (1992); Carvalho, Farias e Farias (2003); Cervo (2009); Charam (1997); 

Dalgalarrondo (2008); Dessen (2007); Filho (2001); Florentino (2015); Gil (2002); Gil 

(2007); Godoy (1995);  Lakatos (2001); Lírio (2016); Marconi e Lakatos (2003); Minayo 

(2008); Moura (2008); Mussi, Flores e Almeida (2008); Neves (2010); Nunes (2021); 

Oliveira (2011); Peerce (1992); Santos e Ippolito (2009); Severino (2007); Siems, 
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Pimentel e Lirio (2006); Taquette (2007); Winniccott (1960). Dentre outros, que foram 

encontrados durante o desenvolvimento da pesquisa nos aplicativos de busca de 

trabalhos acadêmicos relacionados à temática. 

 

2. METODOLOGIA  
 

O presente estudo trata de um relato de experiência ancorado a uma pesquisa 

bibliográfica exploratória e descritiva de abordagem qualitativa. Este tipo de pesquisa 

bibliográfica “pode ter vários níveis de aplicação, mas deve abranger minimamente os 

estudos clássicos sobre o objeto em questão e os estudos mais atualizados sobre o 

assunto” (MINAYO, 2008, p. 184). A pesquisa exploratória é muito empregada, pois 

subsidia a abordagem qualitativa no tocante a familiarizar-se com o fenômeno que está 

sendo investigado. 

A pesquisa qualitativa tem suas importâncias segundo Minayo afirma que: 

Na pesquisa qualitativa é importante a objetivação, isto é, o 
processo de investigação que reconhece a complexidade do 
objetivo das ciências sociais, teoriza, revê criticamente o 

conhecimento acumulado sobre o tema em pauta, estabelece 
conceitos e categorias, usa técnicas adequadas e realiza análises 

ao mesmo tempo específicas e contextualizadas. (MINAYO, 2014, 
p. 62). 
 

Marconi e Lakatos (2009) trazem que a pesquisa bibliográfica provém de fontes 

secundárias pertencentes ao conteúdo bibliográfico que já foi publicado, relacionado ao 

tema em discussão. 

A pesquisa bibliográfica tem a finalidade de colocar o pesquisador em contato 

direto com esse conteúdo além de permitir uma avaliação temática sob novo enfoque ou 

abordagem, alcançando novas conclusões definindo, se a ideia é viável do ponto de vista 

teórico através de um mapeamento analítico sobre o tema. 

Somente se deve realizar uma pesquisa se houver necessidade teórica para tal, 

sendo assim, a revisão de literatura assume um alto valor ético para o seguimento desta 

pesquisa (LAKATOS, 2001). 

Este tipo de pesquisa impede que haja repetição de estudos feitos anteriormente, 

afinal, proporciona o pesquisador na construção de novas pesquisas debatidas dentro 

de um contexto coletivo contendo diversas informações sobre um mesmo conteúdo (GIL, 

2007). 

A abordagem qualitativa, de caráter descritivo, tem a funcionalidade compreender 

os fatos e os fenômenos, dos participantes em estudo (GODOY, 1995), a pesquisa 

narrativa gera contribuições para novos textos a serem pesquisados (SEVERINO, 2007). 

Sendo assim, a escolha de uma metodologia adequada é essencial para um 
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desenvolvimento satisfatório de um trabalho científico. A pesquisa descritiva analisa 

fatos ou fenômenos correlacionando-os, porém, sem manipulá-los (CERVO, 2009). 

Para Oliveira (2011, p. 7) O pesquisador precisa seguir passos de construção do 

trabalho científico. Neste sentido, segundo o autor mencionado que “para se atingir o 

conhecimento científico é necessário à utilização do método científico e garantir que este 

método seja o mais adequado”. 

Um relato de experiência é uma produção textual que descreve com precisão uma 

experiência profissional ou acadêmica, entre outras, que possa contribuir para a área de 

atuação do pesquisador e para outros profissionais da área e que os resultados sejam 

passíveis de serem compreendidos, podendo assim, ampliar conhecimentos, e através 

do mesmo pensar em políticas públicas e sociais efetivas neste cenário. 

Para a compressão, da definição do que é um relato de experiência (RE), os 

autores abaixo relatam que: 

Ao considerar o RE como expressão escrita de vivências, capaz de 
contribuir na produção de conhecimentos das mais variadas temáticas, é 
reconhecida a importância de discussão sobre o conhecimento. O 
conhecimento humano está interligado ao saber escolarizado e 
aprendizagens advindas das experiências socioculturais. O seu registro 
por meio da escrita é uma relevante possibilidade para que a sociedade 
acesse e compreenda questões acerca de vários assuntos, sobretudo 
pelo meio virtual, uma vez que o contexto contemporâneo informatizado 
possibilita isso. Deste modo, o conhecimento tem como objetivo a 
formação dos sujeitos na própria sociedade. (MUSSI, FLORES e 
ALMEIDA, 2008, p. 63 apud CÓRDULA; NASCIMENTO, 2018). 
 

De fato, o conhecimento humano estar interligado a suas crenças que formam a 

sua subjetividade adquirida do processo sociocultural e da vivência da relação 

interpessoais e do saber do processo de escolarização aprendizagem. 

 

2.1 Coletas de dados 
 

Foram utilizados os descritores pesquisados nos bancos de dados sobre. 

“violência sexual contra criança e adolescente; impactos, prevenção, estratégias de 

enfrentamento.”, as pesquisas foram feitas nas plataformas eletrônicas e nos 

buscadores: A Biblioteca Virtual de Saúde (BVSSALUD) e o Portal do CAPES, Sistema 

Literatura Latino-americanos e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(LILACS), nas bases Scientific Eletronic Library on-line (SCIELO), Portal de Períodos 

Eletrônicos em psicologia (PEPSIC), Bases de dados de enfermagem (BDENF), site 

Childhood Brasil, Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), Sistema de 

Informação da Biblioteca da OMS (WHOLIS). E foram utilizados artigos e tese, no 

período de busca das mesmas compreendeu nos meses de dezembro 2021 a fevereiro 

de 2022. 

A seleção do material encontrado foi realizada a partir da leitura dos resumos dos 
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artigos e tese. Foram selecionados os critérios de inclusão e exclusão através dos filtros: 

disponíveis, idioma português e nos períodos 2003 a 2022: foram adquiridos 65 

trabalhos científicos nesses buscadores. Livros, artigos, cartilhas, trabalhos repetidos, 

revisões de literatura e os que não preencheram os critérios de pertinência ao tema aos 

todos cinco estudos e através desses critérios foram apurados 56 materiais. 

 

2.2 Instrumentos  
 

No tocante aos instrumentos de dados, é importante frisar que se tratou de um 

relato de experiência de um projeto de Intervenção profissional, ancorado a uma 

pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva de abordagem qualitativa. 

Este projeto foi desenvolvido pelo serviço de psicologia da Secretária Municipal 

de Educação (SEDUC) no Município de Pojuca no estado da Bahia, em dezesseis (16) 

escolas públicas da educação básica. Destaca-se que se utilizou de nomes fictícios para 

dar nomenclaturas as escolas: Escola Municipal Conselho Soraia; Escola Municipal 

Guina Guimarães; Escola de Educação Infantil Marta Maria; Escola Municipal de Núbia 

Cardoso; Escola Municipal de Educação Infantil Professora Matilhes Souza; Escola 

Municipal Madureira Vitoria; Escola Municipal Delina Ferreira; Escola Municipal 

Professor Arthur Correia; Escola Municipal Infantil Davina Marta; Escola Municipal João 

Pedro Vitorino; Colégio Municipal Presidente D. Pedro II; Escola Municipal Branca de 

Neve; Escola Municipal Tereza Xavier; Escola Municipal Fernanda Monteiro; Escola 

Municipal Princesa Isabel e a Escola Municipal Valentina de Albuquerque. 

Tendo em vista, a incidências de suspeitas e de casos de violência sexual no 

município, esse projeto teve sustentação, para conhecimento das incidências de casos 

e suspeita sobre a violência sexual, devido a visitas nos espaços escolares em 

conversas com os coordenadores e diretores foram observados que os mesmos 

relatavam sobre muitas situações de violência sexual e demonstravam insegurança para 

lidar com essas violações de direitos. Sobre esse viés, eis que surge a inquietação em 

propor um trabalho de intervenção que tivesse abrangência a um coletivo. 

Desde então, ocorreu o planejamento, desenvolvimento e a execução do projeto, 

por meio de reuniões com os autores do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (CMDCA), e com os Conselheiros Tutelares do referido município. 

Não obstante, foi preciso algumas reuniões de planejamento do projeto para 

execução do mesmo, com a secretária de educação, e com vários profissionais que 

atuavam na rede de proteção do município, como exemplos; promotor de justiça da vara 

da infância e juventude, psicólogas e assistentes social da política de assistência social 

e saúde. 

A efetivação do projeto “Prevenir, Conhecer e Cuidar”, teve inicialmente como 
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público alvo, estudantes de partir de cinco (5) anos a treze (13) anos, de ambos os sexos, 

e com gestoras (as), coordenadoras (es), pais e responsáveis. 

O projeto foi desenvolvido e executado na maior parte das intervenções, por duas 

profissionais de psicologia lotadas na Secretaria Municipal de Educação (SEDUC). Só 

nos momentos de formação com gestores e coordenadores estiveram presentes vários 

autores por meio de articulação com estes, que atuavam na rede de proteção do referido 

município. 

A coleta de dados e a interpretação dos resultados obtidos e dos relatos da 

experiência aconteceram por análise da pesquisa utilizando-se a técnica de observação 

das falas dos participantes, e informações posteriormente adquiridas. 

Os autores Marconi e Lakatos, conceituam que a observação é: 

 

[...] uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza 
os sentidos na obtenção de determinados aspetos da realidade. Não 
consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 
fenômenos que se desejam estudar. (Marconi e Lakatos 2003, p. 190). 
 

Já para Gil (2002, p, 35) retrata sobre a observação “este é o procedimento 

fundamental na construção de hipóteses. O estabelecimento assistemático da relação 

entre os fatos no dia-a-dia e que favorece os dados para a solução dos problemas 

proposto pela ciência”. 

No tocante a técnica de coleta de dados como a observação, apresenta as 

seguintes; vantagens e limitações: segundo os autores a seguir ressalta que: 

 

Vantagens – possibilita meios diretos e satisfatórios para estudar uma 
ampla variedade de fenômenos; propicia a coleta de dados sobre um 
conjunto de atitudes comportamentais; permite obter dados não 
contemplados em questionários e entrevistas. 
Limitações – a presença do pesquisador pode provocar alterações no 
comportamento dos observados; os acontecimentos podem ocorrer 
simultaneamente, dificultando a coleta dos dados; fatores imprevistos 
podem interferir na tarefa do pesquisador; algumas informações podem 
não ser acessíveis ao pesquisador (GIL 1999, p. 111 e MARCONI e 
LAKATOS, 2003, p. 191-192 apud BARROSO 2012; p. 1). 
 

Cabe mencionar, que a observação partiu de um olhar a luz de conhecimento 

reflexiva que, de acordo com seu sentido literal, diz respeito aos atributos conferidos ao 

pesquisador, envolvendo suas observações pessoais dentro da análise psicologia como 

ciência referente observação de comportamentos, sentimentos e acerca do fenômeno 

em compreensão. 

 

2.3 Análises de dados e discussões 

 
 

Nessa etapa foi realizada uma leitura do material na íntegra para a construção da 
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pesquisa, para finalizar a análise do conteúdo foi feita uma releitura dos artigos e teses, 

capítulos literários para destacar os pontos de interesse sobre o tema que obedeceram 

aos seguintes critérios: ano de publicação, áreas de pesquisa, abordagens qualitativa e 

quantitativa, modalidade de pesquisa: bibliográfica, de campo e relato de experiência. 

Conforme Bardin (1977), a análise de dados foi realizada a partir das descrições, 

de acordo com os conteúdos, tentando alcançar os resultados entre autores que 

dialogam na mesma linha de pensamentos e/ou colabora com ideias que aprofundem a 

significância do labor. 

Análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

visando por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a interferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das 

mensagens (BARDIN, 1977, p. 3). 

Para análise dos resultados de dados qualitativos foi utilizada a técnica de análise 

de categorias de Bardin (1977). A aplicação consistiu em organizar as publicações 

agrupando-as em categorias com vistas à classificação dos elementos constitutivos de 

um conjunto, por distinção, e posteriormente agrupando-os por afinidade, convergências 

e aproximações. 

Por meio da organização do material elaborado, foram criadas categorias de 

representações sociais e em sequência realizamos uma descrição analítica qualitativa. 

Após a seleção dos artigos coletados, foi realizada a fase da leitura e exclusões assim 

como análise de material. O método utilizado foi à análise de conteúdo, proposto por 

Bardin (1997), organizado em três etapas cronológicas: a pré-análise, a análise do 

material e o tratamento dos resultados. 

De acordo com Bardin (2016), o desenvolvimento de uma análise inicia com pré-

análise com a leitura flutuante, a escolha de documentos, formulação das hipóteses e 

dos objetivos e a referenciarão dos índices. Exploração do material trata-se de aplicação 

manual e o estudo mais aprofundado dos dados e no tratamento dos resultados e 

interpretações permitem estabelecer resultados, figuras etc., e a utilização de análise 

com fins teóricos ou pragmáticos. 

 

3. LEVANTAMENTO, ANÁLISE E RESULTADOS 

 
3.1 ESTRATÉGIAS E AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS AO 
ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
EM ESCOLAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A escola é um órgão da política pública denominada educação, que faz parte do 

eixo de promoção do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e adolescente 
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(SGDCA) segundo a resolução nº 113, de 19 de abril de 2006, do Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

Dessen e Polônia (2007) relatam sobre a escola no contexto do desenvolvimento 

humano segundo as autoras, é também na escola depois do contexto familiar o segundo 

meio social que a criança e adolescente é inserido na sociedade, é um espaço de 

socialização, aprendizagem e conhecimentos. Esse espaço permite o estudante 

desenvolver suas habilidades como trocas de afetos, desenvolver amizades, formação 

de vínculos afetivos, é nela que as crianças e adolescen tes passam sua metade de 

tempo. 

A instituição escola segundo Lirio, afirma que:  

 

A escola é uma instituição presente em todos os municípios desse país, 
nos lugares de fácil ou de difícil acesso. Ela atende indistintamente a toda 
a diversidade cultural e a todos os grupos sociais presentes no território 
nacional - à população urbana, do campo, os quilombolas, os indígenas, 
os ribeirinhos, entre outros. Isso a torna uma das instituições de maior 
inserção social que acolhe uma parcela considerável da população, por 
um tempo longo e sequencial. Essas características conferem às 
instituições de ensino a possibilidade de perceber possíveis mudanças e 
alterações no comportamento de sujeitos que são submetidos à violência 
sexual. (LIRIO, 2016, p. 4). 
 

Nessa perspectiva, é de fundamental importância pensar em possíveis ações e 

estratégias a ser desenvolvidas e executadas de prevenção ao enfrentamento à 

violência sexual contra crianças e adolescentes usuárias deste Sistema de Garantia de 

Direitos de Criança e Adolescentes (SGDCA), no eixo da promoção. 

O dia 18 de maio é marcado pela Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, denominado como (maio laranja), 

instituída pela lei federal nº 9.970, de maio 2000. Que visa conscientizar a sociedade e 

reafirmar a responsabilidade de todos em garantir os direitos de crianças e adolescentes. 

Essa data foi escolhida em alusão ao caso da criança Araceli, um acontecimento 

de violência sexual, tortura e morte, essa menina na época tinha oito anos, foi raptada e 

drogada, violentada sexual e fisicamente o caso ocorreu na cidade de Vitória no estado 

do Espírito Santo. 

Nesse cenário, a escola tem papel fundamental na prevenção, na identificação e 

no combate à violência sexual infantojuvenil. Pensando nessa proposta diante da 

realidade atual, não necessariamente podemos espera mês de maio para desenvolver 

ações como essa, entretanto é preciso execuções de ações e estratégias a ser 

desenvolvidas todo o ano. 

A escola, por ser um espaço que os estudantes passam maior parte do tempo e 

assim surgem algumas informações e identificações de suspeitas ou de caso no que 

tange a violência sexual, segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
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(UNICEF) durante esses acontecimentos pandêmicos relatam que: 

Diante do fechamento das escolas e de outros espaços importantes para 
a construção de vínculos de confiança com adultos fora de casa, crianças 
e adolescentes ficaram ainda mais vulneráveis à violência sexual durante 
a pandemia da Covid-19, alertam o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), o Instituto Sou da Paz e o Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP). Esse foi um dos achados do estudo 
produzido pelas três organizações, que teve como objetivos verificar os 
possíveis impactos do isolamento social na ocorrência e na notificação 
da violência sexual e dar visibilidade a esse grave e recorrente problema 
e à necessidade de avançar no enfrentamento. (BRASIL, UNICEF, 
2020). 
 

Para tanto, considera-se, que aja adoção de medidas que garantam um olhar de 

cuidado de proteção à criança e ao adolescente em desenvolvimento por de projetos de 

prevenção ao enfrentamento de forma educativa e como meio de orientação sobre a 

temática da violência sexual contra criança e adolescente, pode ser de grande relevância 

ao serem desenvolvidos no âmbito escolar, porém com abrangência de promoção em 

espaços formativos com toda comunidade escolar, incluindo os pais e responsáveis. 

Diante deste exposto, com base na Constituição Federal, (BRASIL, 1988) o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), (BRASIL, 1990) a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), (BRASIL, 1996) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

(BRASIL, 1997) oferecem importantes bases para o enfrentamento à violência sexual no 

contexto escolar. 

Nesse espaço, os profissionais de educação, juntos com a equipe multidisciplinar 

podem pensar em proposta preventiva e educativa ao enfrentamento a violência sexual 

contra crianças e adolescentes, devido ser um espaço de trocas e aprendizagem, onde 

esse público passa uma parte do tempo; sendo possíveis assim, descobertas de 

violações de direitos. 

Segundo a Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006, do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), que dispõe sobre os parâmetros para 

a institucionalização e fortalecimento do SGDCA. 

O sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes é um sistema de 

articulação e integração de instituições e instâncias de poder público na aplicação de 

mecanismo de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos da criança e 

do adolescente, nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. 

Caber refletir sobre a conjuntura em que crianças e adolescentes estão inseridos, 

a partir da expansão da violência e da negativa de direitos, é necessário o engajamento 

de todos os autores que compõem o SGD, na efetivação das políticas públicas, de forma 

de trabalho com articulação de toda a rede de proteção desenvolvendo estratégias e 

ações educativas e preventivas no enfrentamento a violência com crianças e 

adolescentes. 



16 
 

Segundo a Lei nº 13.935, aprovada em dezembro de 2019, determina que o poder 

público assegure o atendimento psicológico e socioassistencial aos estudantes da rede 

pública de educação básica. Inserindo assim profissionais de psicologia e assistência 

social nas escolas. 

A lei nº 13.935/2019 retrata no seu Art. 1º que “as redes públicas de educação 

básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social  para atender às 

necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes 

multiprofissionais” essa é uma realidade que precisa ser implementada na educação em 

muitas escolas públicas brasileiras. 

É de grande valia a implementação desta lei no âmbito escolar para que aja o 

trabalho multiprofissional e aconteçam as ações e estratégias em articulação 

intersetorial. 

O decreto nº 9.603/2018 aborda o compromisso do sistema de garantia de direitos 

que intervirá nas situações de violência contra criança e adolescente com a finalidade 

de:  

Mapear as ocorrências das formas de violência contra criança e 
adolescentes no território nacional; promover atendimento de crianças e 
adolescente para minimizar as sequelas da violência sofrida; prevenir os 
atos de violência contra crianças e adolescentes; promover a reparação 
integral dos direitos da criança e do adolescente; fazer cessar violência 
quando esta ocorrer e prevenir a reiteração da violência já ocorrida 
(BRASIL, 2018). 

 

Diante das inúmeras violações de direitos vivenciadas pelas crianças em nosso 

país e pelos compromissos pactuados, o Brasil, aprova a Lei nº 13.257/2016, que dispõe 

sobre as políticas públicas voltadas para a primeira infância; conhecida como marco 

legal da primeira infância ou estatuto da primeira infância, sancionada pela presidenta 

Dilma Rousseff.  Entretanto, é considerada uma inovação e um grande avanço no campo 

da primeira infância, colocando o país como o primeiro país da América Latin a a 

reconhecer importância das crianças que estão nessa faixa etária, valorizando, portanto, 

a primeira fase da vida (BRASIL, 2016). 

Na perspectiva de modificar essa realidade de violações de direitos e efetivar a 

proteção integral de crianças e adolescentes, o marco legal da primeira infância no seu 

Art. 3º menciona que: 

[...] a prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do 
adolescente e do jovem, nos termos do art. 227 da Constituição Federal 
e do art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, implica o dever do 
Estado de estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a 
primeira infância que atendam às especificidades dessa faixa etária, 
visando a garantir seu desenvolvimento integral (BRASIL, 2016). 
 

Todavia, algumas ações governamentais vêm sendo consolidada onde a infância 

e adolescência vem ganhando destaque, segundo o Plano Nacional de Enfrentamento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art227.
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a Violência Sexual Contra Criança e Adolescente, destaca que, “o Brasil avançou de 

forma significativa no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, 

com a aprovação em 2000 pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA), do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

Infantojuvenil” Carvalho et al. (2013, p. 3). 

De acordo, com a resolução da CONANDA nº 113 de 2016, o eixo de promoção 

à educação e as escolas fazem parte desse eixo é importante atuar forma transversal e 

intersetorial, este eixo é responsável por transformar o que está previsto na lei em ações 

práticas. 

Assim, quem realiza o direito à educação são os professores, coordenadores 

pedagógicos e todos os atores da comunidade escolar. O mesmo vale para os direitos 

do campo da saúde, segurança, assistência social. 

Nesse sentido, esses são órgão importantes para compreender de forma geral a 

manifestação da violência, a fim de verificar os impasses e facilidades em relação às 

intervenções da violência sexual contra crianças e adolescentes para maior efetivação 

das intervenções, metodologias e instrumentos para o enfrentamento dessa violência. 

No Decreto nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018, o art. 7º ressalta que, “os 

órgãos, os programas, os serviços e os equipamentos das políticas setoriais que 

integram os eixos de promoção, controle e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente compõem o sistema de garantia de direitos e são responsáveis pela 

detecção dos sinais de violência”. 

Já no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), lei nº 8.069/1990 no Art.7º orienta 

que, “A criança e ao adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. 

Assim, toda criança tem direito a proteção integral a uma vida digna, com direitos 

assegurados, direito esses relacionados à saúde, moradia, afeto, aspectos dignos serem 

vividos para que tenha um desenvolvimento sadio e harmonioso. 

 

3.2 IMPACTOS NA FORMAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

Insta salientar que, é preciso desenvolver estratégias de prevenção na atuação 

da violência sexual contra crianças e adolescentes. Segundo o relatório publicado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO, 2020), “metade das crianças do mundo, ou aproximadamente 1 bilhão de 

crianças a cada ano, é afetada por violência física, sexual ou psicológica, sofrendo 
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ferimentos, incapacidades e morte, porque os países não seguiram estratégias 

estabelecidas para protegê-las”. 

Ainda segundo dados do UNICEF (2020, p. 16). Afirmam que:  

“‘Nunca há nenhuma desculpa para a violência contra crianças”, disse 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da OMS. Temos 
ferramentas baseadas em evidências para evitá-la, e instamos todos os 
países a que as implementem. Proteger a saúde e o bem-estar de 
crianças é fundamental para proteger nossa saúde e nosso bem-estar 
coletivo, agora e para o futuro. 
 

No tocante, a violência sexual os impactos acontecem de forma coletiva, pois ser 

um problema social de grande dimensão que afeta toda a sociedade, sendo assim, é 

importante desenvolver estratégias de prevenção como enfrentamento à violência 

sexual infantojuvenil, na perspectiva de acontecer uma resposta significativa no requisito 

de proteger a saúde emocional, física e psicológica, pois os impactos afetam o bem-

estar ao médio e longo prazo associando a prejuízos coletivos. 

Segundo a Cartilha Educativa da Campanha de Prevenção à Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes. A violência sexual contra criança e adolescente: 

identificação e enfrentamento retratam alguns sinais específicos de violência sexual em 

crianças e adolescentes Carvalho et al. (2007, p. 8) destaca: 

• Curiosidade sexual excessiva 

• Exposição frequente das genitálias 

• Brinquedos ou jogos sexualizados 

• Agressividade sexual 

• Masturbação excessiva 

• Conhecimento sexual inapropriado para a idade 

• Doenças sexualmente transmissíveis 

• Gravidez 

• Baixo rendimento escolar 

• Agressividade 
 

Esses sinais referidos segundo o autor mencionado acima, já pode ser 

configurado como impactos negativos no desenvolvimento social, econômico, 

psicológico e físico das vítimas de violência sexual. 

De acordo, com o Ministério da Saúde (2010) os impactos que ocasionam devido 

à violência sexual em crianças e adolescentes, destacando assim, que surgem questões 

significativas desses impactos a curto e em longo prazo: Problemas sociais, emocionais, 

psicológicos e cognitivos, que duram toda a vida podendo apresentar problemas 

associados à manifestação abusivo de substâncias psicoativas, do álcool e outras 

drogas, iniciação precoce na atividade sexual, tornando os mais vulneráveis a gravidez 

precoce, exploração sexual, a prostituição e a doenças sexualmente transmissíveis. 

Logo, é preciso compreensão desses estudos e que categoria profissional mais 

vem relacionando a esses impactos e quais são as consequências desses impactos da 

violência sexual em crianças e adolescentes. Assim, Florentino ressalta que: 
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Conforme apontado por meio da sistematização dos estudos de diversos 
autores, as consequências do abuso sexual são extensas e diversas para 
as vítimas. Diferentes autores abordam a temática sob os mais singulares 
pontos de vista. Médicos, psiquiatras, psicólogos, sociólogos e outras 
categorias profissionais já tentaram, e continuam tentando delinear quais 
são as consequências decorrentes de uma situação de abuso sexual 
infanto-juvenil, para que, assim, se construam propostas de intervenções 
mais específicas no sentido de minimizar os danos dessa violência. 
(FLORENTINO, 2015, p. 144). 
 

Ao discorrer, sobre os impactos da violência sexual é importante afirmar que 

segundo o manual da Psicologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Dalgalarrondo 

(2008); conceituam alguns transtornos mentais através de seus estudos e publicações, 

estes autores apresentam resultados, que confirmam existir uma forte relação entre ter 

sofrido abuso na infância e transtornos de conduta na adolescência e na vida adulta. 

Segundo a OMS (2005), abordam questões relacionadas a impactos relacionados 

à sexualidade, afirma que esses impactos geram sofrimentos destacando-se que a 

violência sexual são fenômenos dolorosos, que interagem na maioria da sociedade 

atualmente. 

Para tanto, segundo estudos podemos afirmar que: 

 

Estudos recentes indicam forte relação entre ter sofrido abuso sexual na 
infância e transtornos da conduta na adolescência e transtornos da 
personalidade (borderline ou histriônica, em especial), depressão, 
transtornos da alimentação e abuso de substâncias na vida adulta. 
(CHARAM,1997, apud DEGALORRANDO, 2008, p. 361). 
 

Outrossim, as relações e os impactos da violência sexual acontecem e é, também 

preciso ter um olhar cuidadoso para a fases do desenvolvimento humano na infância e 

adolescência, esse autor citado a sua obra é de grande relevância no que tange a 

origem, das tipologias, semiologia, elaboração de diagnósticos e avaliação dos 

transtornos psicológicos, essas fontes são bastante consultadas por profissionais da 

psicologia e médicos psiquiatras entre outras especialidades clínicas. Outros impactos 

observados nesse contexto de violência sexual são transtornos de ansiedade 

generalizada, depressão, ideação suicida e suicídios. 

Conforme, o documentário: A Ira de um anjo, demonstra sobre alguns impactos 

da violência sexual ocorrido um caso verídico no ano 1980 e de grande relevância para 

se entender os impactos da violência em criança e adolescentes vítimas da violência 

sexual tais como; Abuso, transtorno do desvio de conduta, psicopatia, entre outros, esse 

documentário relatado foi baseado na história real de Beth Thomas, uma criança que foi 

severamente abusada sexualmente e apresentou comportamentos violentos, conforme 

o documentário mostra. (Documentário: Child of Rage, 1992 – Dublado). 

Segundo Winnicott, (1960), as fases do desenvolvimento humano na infância e 
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adolescência são fases de formação da personalidade, desenvolvimento emocional e 

psicológico, ou seja, a formação psíquica infantil. 

Neste sentido, a violência sexual podem gerar sofrimento intensos nas vítimas, a 

violência infantil não é um fenômeno tão raro quanto se pensava, esse impactos 

demonstrados  no documentário ocorre principalmente em crianças que passaram por 

algum tipo de privação de afeto, violações de direitos, de ausência de um vínculo seguro, 

que sofreram traumas e que tiveram contato diário com a violência em tenra idade, o 

que parece acarretar uma maior predisposição aos instintos violentos do indivíduo 

comportamentos desadaptativos e transtornos psicológicos. 

 

                   Figura 1 Beth Thomas no Documentário: Child of Rage, 1992. 

 
Fonte: Beth Tomas Crédito: Youtuber 

 

Neste documentário, é bem claro os impactos associados à violência sexual 

contra crianças e adolescentes, um caso real com vítimas de abusos infantis, por isso 

este documentário é, de grande relevância para compreensão dos fenômenos 

associados aos abusos que passou com o pai biológico, como esses impactos teve 

relação com os maus-tratos da Beth com o irmão. Beth, (1992). 

Diante disso, segundo o pesquisador Winnicott (1975), este teve grandes 

contribuições para compressão da infância e do desenvolvimento infantil, atribuindo 

várias descobertas científicas parte do princípio de que todo indivíduo tem uma 

tendência inata para amadurecer, mas que isso só é, possível se a pessoa tiver um 

"ambiente facilitador" O ambiente facilitador refere-se às condições físicas e psicológicas 

que favorecem o desenvolvimento na primeira infância. É nesse período que se formam 

as bases da personalidade e da saúde psíquica. 

 

3.3 BREVE RELATO DE EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA NO PROJETO “PREVENIR, 

CONHECER CUIDAR” COMO MEIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO DE 

POJUCA-BA. 
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O projeto foi desenvolvido pelo serviço de psicologia da Secretaria Municipal de 

Educação (SEDUC), na cidade de Pojuca - BA. Com atuação nas escolas públicas do 

município em grupos de oficinas com adolescentes no Centro de Referência a 

Assistência Social (CRAS), e no Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS). 

Seu planejamento e desenvolvimento aconteceram de forma organizada. O 

projeto foi planejado e desenvolvido devido à importância de trabalhar com a prevenção, 

para evitar novos acontecimentos pois, foram observadas ocorrência e incidência de 

casos e suspeitas de violência sexual contra crianças e adolescentes no município. O 

público alvo dos participantes foram; estudantes da rede pública da educação básica 

com idade de cinco (5) a (13) anos, gestoras (es) e coordenadoras(es) escolares, pais e 

responsáveis. 

O desenvolvimento e intervenção aconteceram entre o ano 2019 a 2021. Teve 

como objetivo desempenhar ações de prevenção, promoção, defesa nas garantias dos 

direitos das crianças e adolescentes. Desenvolvendo estratégias ao enfrentamento da 

violência sexual. 

A atuação com as crianças e adolescentes foram desenvolvidas em salas de 

aulas, encontros com datas marcadas com as diretoras(es) escolar e professoras(es) 

em todo ano letivo. Sendo disponibilizada uma (1) hora das aulas dos professores para 

os encontros com os estudantes. 

Esses encontros aconteceram de forma interventiva com ações preventivas e 

psicoeducativas de forma lúdica com recursos de fantoches, cartazes informativos, vídeo 

“que abuso é esse?” do Canal Futura e parceria com a Childhood Brasil, entre outros. 

Essa intervenção aconteceu com atuação de profissionais de psicologia e assistente 

social. As ações desenvolvidas foram de forma interativa, dialogando com os estudantes 

sobre as formas de abuso, o que é, e como identificar, como eles ocorrem e como buscar 

ajuda.  

Nas intervenções as crianças e adolescentes foram orientados para não falarem 

naquele momento se eles conheciam alguém que estivesse passando por algumas 

situações citadas, ou até mesmo se estivesse passando por isso e após o término 

deveriam conversar com a professora, diretora ou os profissionais de psicologia da 

escola ou até mesmo alguns profissionais que a criança ou adolescente possuísse 

vínculos mais significativo e de confiança. Para manter o sigilo da escuta especializada 

dos estudantes e preocupação de não expor os estudantes abertamente. 

A atuação do projeto com a participação das gestoras(es) e coordenadoras(es) 

foi organizado para acontecer anualmente, apenas uma vez no mês de maio, através de 

encontros formativos com a temática o enfrentamento a violência sexual contra criança 
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e adolescente. A formação das gestoras(es) e coordenadoras(es) se deu com a 

participação dos autores que compõem a rede de proteção do município. Participaram 

do encontro formativo; diversos profissionais; psicólogos da educação, saúde e da 

assistência social. Tendo entre os participantes, profissionais do serviço social do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), técnicos da proteção social básica e da 

proteção social especial, promotor de justiça, autores do Conselho Municipal do Direto 

da Criança e do adolescente (CMDCA), contamos com a presença de conselheiros 

tutelar e a secretária de educação. Dessa forma aconteceu à articulação com o Sistema 

de Garantia de Diretos (SGD) do município, mais que uma formação com os gestores e 

coordenadores escolares, se deu a importância do fortalecimento de vínculos e 

desenvolvimento de potencialidade com as redes de proteção. 

A atuação com os pais e responsáveis aconteceu através de encontros nas 

escolas, sendo dois encontros com datas marcadas e avisadas com antecedência 

através de convites. O primeiro encontro iniciou-se com acolhimento dos mesmos 

através de dinâmicas, com o objetivo de quebra gelo e formação de vínculos com os 

profissionais. A primeira temática foi sobre os tabus que ainda existem referente à 

violência sexual. No segundo encontro aconteceu uma roda de conversa com bate papo 

e orientação referente à   violência sexual, o que é, como identificar, como proteger e 

orientar crianças e adolescentes a se proceder diante da situação. 

Esse projeto foi pensado como proposta de trabalho para as escolas públicas da 

educação básica do município, e de possível abrangência para as instituições de 

Organizações não Governamentais (ONGS), que atuam na proteção social e na defesa 

dos diretos das crianças e adolescentes, escolas particulares da educação básica do 

município de Pojuca na Bahia. Porém, teve atuação apenas nas escolas públicas de 

educação básica, nos equipamentos de proteção social básica e especial, incluindo os 

encontros formativos com os profissionais de educação.  

 

3.4 INTERVENÇÕES 

 

Diante das intervenções realizadas foram observados resultados significativos e 

positivos, além do conhecimento passado sobre a temática; foi notado à satisfação dos 

participantes, estudantes, coordenadores, gestores, pais e responsáveis na 

participação, atuação e execução do projeto, sendo abordado a aprendizagem e 

conhecimento adquirido. Por não saber e está capacitado para lidar com a questão da 

violência sexual, foi observado sentimentos de medo, tristezas bem como frustrações e 

incapacidade dos profissionais de educação ao vivenciar casos e suspeita de abuso 

sexual com os estudantes. 

Devido essas questões foi feito alguns acolhimentos, encaminhamentos e 
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orientações, notando a falta de conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA, 1990), entre outras legislações e políticas públicas, com os pais e responsáveis e 

até mesmo entre profissionais de educação. Foi observado a falta de conhecimento 

sobre atribuições e atuações das redes de proteção e quais os órgãos eles deviam 

encaminhar as demandas e sobre mecanismo de denúncia anônimos, como exemplo do 

disque 100. 

Outros resultados positivos na atuação do projeto com os estudantes; foi à 

descoberta de alguns casos de suspeitas de abusos e ocorrência de casos de violência 

sexual, sendo encaminhados para acolhimento com os órgãos de proteção pertinentes. 

Aqui, destacam-se a importância de trabalhar ações de prevenção à violência 

sexual com os estudantes e abordar sobre os seus direitos constituído nas legislações 

e políticas públicas. As crianças precisam saber dos seus direitos e o que fazer quando 

esses direitos são ameaçados ou violados. Foram observadas nas falas de alguns pais, 

responsáveis e profissionais de educação no momento da orientação sobre a temática 

violência sexual, questões como estigmas, preconceitos, tabus e pensamentos 

estereotipados. 

É importante que os profissionais de educação tenham clareza sobre os tipos de 

violência sexual e como proceder em casos de suspeita ou descoberta da violência 

sexual. A melhor forma é a de prevenção, inicialmente ampliando espaços para 

oportunizar a fala e escuta de crianças e adolescentes e promover formação para os 

profissionais de educação. 

 

3.5 REFLEXÕES 

 

O presente relato de experiência vem validar e legitimar ainda mais os conceitos 

delineados na legislação brasileira, nas políticas públicas e assemelhar consonante com 

as literaturas no que tange o enfrentamento à violência sexual contra criança e 

adolescente. O Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente (SGDCA) no 

eixo da promoção pode ser ampliada a discussão diante do engajamento de todos os 

autores que compõem o SGDCA. 

Desenvolvendo e executando projetos e estratégias, ações preventivas e 

educativas nas instituições, não só nas escolas, mas em famílias, órgãos de proteção, 

comunidades e na sociedade. Mostrando a importância de um trabalho multiprofissional 

e interdisciplinar, assim como no sentido de se sugerir a sistematização das intervenções 

de estratégias intersetorial. 

Nessa perspectiva, a intersetorialidade entre a rede de proteção sendo um 

instrumento que deve ser mais utilizado para a efetivação das políticas públicas com o 

desenvolvimento de projeto e intervenção com ações preventivas. Nesse sentido a 
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escuta e participação das crianças e dos adolescentes em acolhimento em projetos deve 

ter primazia, ações e estratégias podem ser oportunizada nas escolas, famílias, 

comunidade e em órgãos de proteção. 

Concluir-se que, esse trabalho pode ser um caminho a ser percorrido e de 

grandes desafios. Para tal, é preciso o diálogo, o respeito da luta pelos direitos 

fundamentais das crianças e dos adolescentes, cada autor que compõem o SGDCA, 

pode desenvolver e executar estratégias e ações preventivas em diversos espaços que 

atuam, desenvolvendo e executando projetos, estratégias, ações preventivas e 

educativas nas instituições, escolas, famílias, órgãos de proteção social e sociedade. 

 

3.6 ANÁLISES DOS RESULTADOS. 

 

É preciso destaque os subtópicos a seguir que contribuíram para ampliar 

conhecimento, ações e estratégias sobre a prevenção e enfrentamento a violência 

sexual contra crianças e adolescentes, utilizadas na contemporaneidade nas escolas 

públicas na educação básica. Sendo assim, é preciso entender a Violência: 

Caracterização, historicidade e estatística, Constituição Federal-1988, e o Estatuto da 

Criança e da Adolescente lei nº 8.069/1990. 

 

3.6.1 Violência: Caracterização e estatísticas. 

 

Abordando o processo historicamente, a violência sexual contra criança e 

adolescente são percebidas desde o período da antiguidade, até os dias 

contemporâneos. Sobre o processo de historicidade segundo Minayo comenta que: 

 

A violência contra esses grupos etários acompanha a trajetória humana 
desde os acontecimentos mais primitivos de que se têm registro. E são 
também inumeráveis as modalidades pelas quais se expressa, dentro 
das diferentes culturas. (Minayo 2001, p. 92). 
 

Diante disso, o tema de violência sexual contra criança e adolescente se reportam 

aos períodos remotos até os dias atuais. Segundo ainda a autora Minayo (2001), a 

história analisa que, desde o período contínuo no qual os eventos se sucedem. Até o 

instante da atualidade, a violência contra a criança e adolescente se mostrada como um 

fenômeno social e cultural de grande relevância. 

Este cenário de evidências históricas é importante se pensar na defesa dos 

direitos, dos fortalecimentos das potencialidades das famílias, da proteção e 

fortalecimentos de vínculos familiares para o enfrentamento das situações de violações 

de direitos de crianças e adolescentes. A violência sexual é uma violação de diretos 

humanos.  
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Nunes e Morais afirmam que: 

Os avanços em torno da proteção integral às crianças e aos adolescentes 
no Brasil possibilitaram que o atendimento eficaz e imediato das vítimas 
de violência sexual (VS) após a revelação dessa violência fosse 
estabelecido como um direito fundamental, instituído pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, 1990), que determina a todos o 
dever de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da 
criança e do adolescente (NUNES, MORAIS, 2021, p. 2). 
 

Considerando a mudança de paradigma referente à garantia dos direitos 

implementados no ECA, preconizado na Constituição Federal, possibilitando assim, 

iniciativas de diversas políticas públicas voltadas para o enfrentamento das violências 

contra crianças e adolescentes. Os avanços são significativos, como marco histórico 

nesse sentido de violência infantojuvenil, constituídos como arcabouços normativos e 

jurídicos. 

De acordo ao plano nacional de enfrentamento da violência sexual contra crianças 

e adolescentes (2013, p. 7) retrata que: 

No Brasil, o período que antecedeu a Constituição Federal de 1988 
(CF/88) foi determinante para a mudança de paradigmas na área da 
garantia de direitos de crianças e adolescentes. O texto constitucional 
trouxe os princípios da proteção integral dos direitos da criança e do 
adolescente, com absoluta prioridade. Nele o tema violência sexual tem 
especial relevância. Merece destaque o parágrafo 4º, do art. 227 pela 
importância atribuída ao enfrentamento da violência sexual contra 
crianças e adolescentes. 
 

Diante disso, a compreensão, de que a atuação frente às violações de direitos 

dessa população necessariamente, deve ser desenvolvida com um caráter multifacetado 

e, para tanto, as políticas públicas são desenvolvidas para lidar com essa questão e 

necessitam funcionar na lógica da intersetorialidade e diversidade de autores, 

priorizando sempre o desenvolvimento de ações em rede. 

 

3.6.2 CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988 

 

 No artigo nº 227. É dever da família, da sociedade e do estado assegurar a 

criança, e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, a saúde, 

a alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, à dignidade, ao 

respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. 

 

✓ § 1º o Estado promoverá programas de assistência integral á saúde da criança, 

do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não 

governamentais, mediante políticas específicas. 
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✓ § 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de 

crianças e adolescentes. 

 

3.6.3 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990 

 

✓  De acordo ao artigo 4º da lei nº 8.069/1990, ressalta que, é dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

✓  No artigo 5º da lei nº 8.069/1990, aborda, nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais. 

✓  Já no artigo 22º da lei nº 8.069/1990. Aos pais incube o dever do sustento, 

guarda, e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, 

a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judicias. 

✓  Segundo ao artigo 70º da lei nº 8.069/1990. É dever de todos prevenir a 

ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.  

✓  O artigo130 da lei nº 8.069/1990. Afirma, verificada a hipótese de maus tratos, 

opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade 

judiciária poderá determina, como medida cautelar, o afastamento do agressor da 

moradia comum. 

 

3.7 ESTATÍSTICAS 

 

Segundo dados do site da ONG Childhood (2018), nesse ano o Disque 100, canal 

de denúncias oficial do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, recebeu 

7,093 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. O perfil da maioria 

das vítimas segue a predisposição assistida nos últimos anos: 73,25% das crianças e 

adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual são do sexo feminino, destas; 

39,23% são negras (números representativos já que 30% das denúncias não informa a 

cor da pele das vítimas) a faixa etária que mais sofreu com casos reportados de violência 

sexual foram adolescentes de 12 a 14 anos; 29,82% das denúncias. 

 

3.8 VIOLÊNCIA SEXUAL CONCEITOS 

 

Assim, a violência sexual é uma questão multifacetada, é um problema global de 

saúde pública. Para Filho (2001), a violência é um fenômeno observado e relatado desde 
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a antiguidade e cuja complexidade e movimentos emerge da vida em sociedade. Já para 

Minayo (1994), compreender a violência implica em investigar historicamente com a 

interface de questões sociais, morais, econômicas, psicológicas e institucionais em 

geral. 

Nesse sentido, sobre o conceito de violência segundo Araújo, (2002, p. 4): 

“Podemos dizer que a violência é uma violação do direito de liberdade, do direito de ser 

sujeito constituinte da própria história”. Entretanto, a violência sexual é a violação dos 

direitos sexuais, no sentido de abusar ou explorar do corpo e da sexualidade de crianças 

e adolescentes. Neves et al. (2010, p. 100) comenta: “Seria, então, toda e qualquer forma 

de opressão, de maus-tratos e de agressão, tanto no plano físico como no emocional, 

que contribuem para o sofrimento de uma pessoa.” 

Assim, a violência sexual pode ser compreendida também como o abuso sexual 

(extra ou intrafamiliar) ou exploração sexual. O abuso extrafamiliar se refere aos casos 

em que o autor não tem vínculo de pertencimento com a família, e o intrafamiliar é o 

abuso sexual praticado por autores que são responsáveis ou familiares da vítima. Dados 

do Ministério da Saúde (2002). 

Para Lírio 2016. A violência sexual se divide em duas práticas distintas 

denominadas de abuso sexual e exploração sexual. Siems, Pimentel e Lirio (2006, p. 

06), acrescentam que o abuso sexual contra criança e adolescente se caracterizam por: 

“Contatos ou interações sexuais entre menino ou menina e pessoa com mais idade, com 

mais experiência – adulto ou até mesmo adolescente mais velho”. 

Nesse contexto, o abuso sexual é utilizado de forma ampla para categorizar atos 

de violação sexual em que não há consentimento da outra parte. A exploração sexual é 

vista um abuso sexual, no entanto, a satisfação sexual obtida pelo adulto, ou adolescente 

se efetua mediante alguma forma de acordo comercial. Taquette (2007, p. 59).  

Segundo dados da Cartilha educativa (Secretaria de Direitos Humanos); e guia 

de referência construindo uma cultura de prevenção à violência sexual segundo a 

Organização Não Governamental (ONG) Childhood Brasil (2009),  

Santos e Ippolito (2009. p. 37) afirmam que: “O conceito mais objetivo da violência 

sexual se configura a abuso sexual e exploração sexual com contato físico e sem contato 

físico”, vejamos: 

✓ Com contatos físicos: Caricia no órgão genital, tentativas de relações sexuais, 

masturbação, sexo oral, penetração vaginal e oral, contatos forçados, como beijos e 

contatos em outras regiões do corpo onde se possa causar excitação; 

✓ Sem contatos físicos: assédios como proposta de relação sexual por chantagem 

ou ameaça, conversa sobre atividade sexuais, exibicionismo, voyeurismo, que são atos 

de observar atos ou órgão sexuais de outras pessoas como elas não desejam ser vistas. 
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Exibição de matérias pornográficos a criança e adolescente; 

✓ Exploração sexual: prostituição com vídeos ou fotos que poderão ser 

comercializados, redes de tráficos e turismo com a motivação sexual. 

 

  Para construir com a cultura de prevenção a violência sexual é importante qualificar 

profissionais para o conhecimento das legislações e políticas públicas, a rede de 

proteção têm grandes desafios para efetivação dos diretos assegurados a criança e ao 

adolescente e para que isso, de fato aconteça é, preciso a corresponsabilidade dos 

atores do SGDCA, atuem de forma coordenada, articulada e integrada a fim de que 

esses direitos, já garantidos nas legislações e política públicas, sejam de fato 

assegurados e efetivados. 

 

4. CONCLUSÃO  
 

No Brasil existem avanços significativos no âmbito legal, quanto à concepção de 

infância e adolescência, a partir do princípio da proteção integral instituído no marco 

legal a Constituição Federal de 1988, e a implementação do estatuto da criança e do 

adolescente, como forma do combate à violência sexual. 

Cabe destacar outros avanços significativos como forma de orientações tais 

como, o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil, aprovada 

pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). E o dia 

nacional de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, instituído 

pela Lei Federal nº 9.970, de 2000, que é denominada pela campanha maio laranja. 

Entretanto, observando-se que não há diversas divulgações de projetos  

desenvolvidos e implementados no que tange ao enfrentamento a violência sexual 

contra crianças e adolescentes nos diferentes municípios do Brasil, pois o índice de 

pesquisas é baixo em relação ao número de municípios brasileiros que criaram e 

efetivaram projetos de enfrentamentos a violência sexual, as pesquisas em relação ao 

número de municípios brasileiros que criaram e efetivaram projetos de enfrentamentos 

a violência sexual, como estratégias de enfrentamento a violência sexual contra criança 

e adolescentes usuárias do SGDCA no eixo da promoção. 

Existem muitos desafios para a efetivação dos direitos da criança e do 

adolescente, garantidos pelas leis e as políticas públicas, quando essas legislações e 

políticas públicas não são de fato concretizadas ocorre à violação desses direitos.  

Diante do exposto, e segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002), 

revela que as violências contra crianças e adolescentes são consideradas problemas de 

saúde pública e violação dos direitos humanos, e geram graves consequências no 
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âmbito singular de ser tais como: emocionais, psicológicos e sociais. Toda criança tem 

direto a atenção, proteção e cuidados especiais para se desenvolverem adultos 

saudáveis, assim tem direito à saúde e à vida longe das violências. 

É mister relatar, que sobre o enfrentamento a violência sexual contra crianças e 

adolescentes, é preciso refletir sobre a conjuntura em que crianças e adolescentes estão 

inseridos, a partir da expansão da violência e da negativa de direitos, é necessário o 

engajamento de todos os autores que compõem o SGDCA, para efetivação das políticas 

públicas, desenvolvendo estratégias e ações educativas e preventivas no enfrentamento 

a violência com crianças e adolescentes. 

Chega-se à compreensão, de que a atuação frente às violações de direitos dessa 

população, necessariamente, deve ser desenvolvida com um caráter multifacetado e, 

para tanto, as políticas públicas desenvolvidas para lidar com essa questão necessitam 

funcionar na lógica da intersetorialidade e diversidade de autores, priorizando sempre o 

desenvolvimento de ações em rede. 

Outro ponto de vista, no âmbito escolar percebe-se articulações frágeis com os 

diferentes órgãos de proteção e SGDCA, não há um engajamento entre os autores nos 

envolvimentos ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. 

Além disso, existe a necessidade de se promover a formação e capacitação dos 

profissionais da educação sobre a temática, para que se desenvolvam propostas de 

intervenção bem fundamentadas cientificamente e articuladas com outros autores quem 

compõem o sistema de garantia de direitos, bem como ações de intervenções com toda 

a comunidade escolar, incluindo crianças e adolescentes e pais e responsáveis. Essas 

ações pensadas e desenvolvidas nas escolas, ampliando para atuação nos serviços da 

proteção social básica e na proteção social especial é de fundamental importância, pois 

é o segundo meio social que as crianças são inseridas e passa a maior parte do tempo. 

Nesse sentido, acredita-se que os profissionais de educação devem se apropriar 

do conhecimento científico, desenvolvendo assim repertório teórico e metodológico, 

ampliando os conhecimentos das leis e políticas públicas, entre elas o conhecimento do 

estatuto da criança e do adolescente, do sistema de garantia de direitos e os canais de 

denúncias, além de obter o conhecimento dos impactos e sinais da violência sexual em 

vítimas de violência sexual. 

Diante das discussões levantadas, entende-se que os conhecimentos vão 

impactar transformações nas relações dos profissionais de educação e no trabalho 

pedagógico qualificados, possibilitando ao profissional de educação o empoderamento 

e autonomia de seu papel enquanto profissional da educação na responsabilidade de 

notificar os casos suspeitos ou confirmados de violência contra as crianças e 

adolescentes ao conselho tutelar e outros canais de denúncias. É preciso, por meio de 
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engajamento de todos os autores que compõem o SGDCA, desenvolver e executar 

projetos, estratégias, ações preventivas e educativas nas instituições, não só nas 

escolas, mas em famílias, órgãos de proteção, comunidades e na sociedade. A 

importância de um trabalho multiprofissional e interdisciplinar, como sistematização das 

intervenções de estratégias intersetorial. 

Conclui-se, os progressos alcançados na área que abordam o enfrentamento à 

violência sexual contra crianças e adolescentes no âmbito educacional, ampliando uma 

visão para eixo da promoção, ações a serem desenvolvidas em articulação com o 

sistema de garantia de direitos, ainda se encontra em momento de reflexão e construção, 

mas deve ser assumido e melhor explorado tanto em pesquisas acadêmicas quanto ao 

desenvolvimento de ações e estratégias. Assim, essas estratégias de prevenções como 

projetos, pesquisas científicas e relatos de experiências são importantes, porque podem 

assim ser publicados, trazendo então erudição para quem estará formando, e para a 

população em geral e profissionais que precisam ampliar seus conhecimentos. E para o 

campo de pesquisadores. Os poderes públicos; gestores federal, estaduais e municipais 

poderão através do mesmo pensar em políticas públicas e sociais efetivas neste cenário.
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