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Introdução

A Educação Infantil compreende a primeira etapa da
Educação Básica e está dividida em creche e pré-escola. Se-
gundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei nº
9.394/96), a primeira atende crianças de o a 3 anos de idade
e a segunda, crianças de 4 a 5 anos. Essa etapa educacional
tem, por finalidade, proporcionar o desenvolvimento integral
da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais
e sociais, complementando a ação da família e da comunidade
(BRASIL,2001).

Para que esses objetivos sejam plenamente alcançados,
os professores devem trabalhar de forma a estabelecer a inte-
gração entre o cuidar e o educar. Por isso, a relação entre pro-
fessor da Educação Infantil e aluno deve ser, por excelência,
bem próxima, permitindo-o conhecer o perfil do seu alunado.
O convívio constante e diário possibilitará, ao professor, iden-
tificar quando seu aluno apresenta comportamentos diferen-
tes do habitual, bem como indícios de estar sofrendo ou de ter
sofrido abuso sexual. Para isso, é necessário que o professor
tenha conhecimento sobre o tema em questão. Uma vez co-
nhecidas as implicações, torna-se possível compreender a dor
e os danos que o abuso sexual pode trazer às vítimas e, assim,
assumir um papel que contribua para a proteção da infância
(CERISARA,1999; SANTOS;XAVIER;NUNES, 2008).

~ 277



Este artigo se propõe a desenvolver uma reflexão sobre
o tema "abuso sexual contra crianças", apresentando subsí-
dios para que o professor possa identificar, em sala de aula,
a criança vítima dessa violência. Será feita uma explanação
sobre o assunto, no qual traremos o conceito de abuso sexu-
al, os sinais apresentados pela criança vitimada, os mitos que
envolvem o tema, as consequências a médio e longo prazo
sofridas pelas vítimas, e o papel do profissional da Educação
Infantil na identificação e notificação do abuso sexual, contri-
buindo para a quebra do pacto de silêncio que ronda o assunto
(SANTOS; XAVIER; NUNES, 2008).

Abuso Sexual contra Crianças

Ocorre abuso sexual contra crianças quando um adulto
ou adolescente utiliza-se de sua autoridade para envolver uma
criança em atos sexuais. Essa forma de abuso envolve desde
palavras sexualizadas até o ato sexual completo. É importante
enfatizar que criança é sempre a vítima, não devendo ser cul-
pada, ou questionada em relação à possibilidade de ter dado
consentimento ao perpetrador, pois ela ainda não apresenta
uma compreensão do que seja o ato sexual e das suas con-
sequências (BRINO, 2006; DELL'AGLIO; KOLLER; YUNES,
2011; HABIGZANG et al., 2012).

O abuso sexual pode ocorrer com ou sem contato físico.
Sem o contato físico se caracteriza pela exposição da criança
a revistas, filmes e letras de músicas pornográficas, ou pelo
voueurismo: (SANTOS; PELISOLI; DELL'AGLIO, 2012).

Esse tipo de abuso pode ser conhecido como abuso sensorial.

1 o "voyeurismo envolve o ato de observar indivíduos, geralmente estranhos, sem
suspeitar que estão sendo observados, que estão nus, a se despirem, ou em ativídade
sexual. O ato de observar ('espiar') serve à finalidade de obter excitação sexual [... ]"
(DSM-IV apud CARNEIRO; CORDEIRO; CAMPOS, 200S, p.s).
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Quando ocorre o contato físico, o abuso sexual pode ser divido
em dois tipos: o primeiro é denominado abuso por estimula-
ção, em que o abusador estimula o corpo da criança sem ocor-
rer a penetração, vaginal ou anal. °segundo tipo de abuso é
denominado abuso por realização e caracteriza-se por toques
mais profundos. Nesse tipo, pode inclusive haver a penetra-
ção (BRINO, 2006; CRUZ, 2005; HABIGZANGet al., 2012;
SILVA,2007)·°abuso sexual contra crianças pode ocorrer tanto em
um ambiente familiar como fora dele, sendo respectivamente
classificado como intrafamiliar e extrafamiliar. Este último
ocorre quando pessoas que se encontram fora do ambiente
familiar envolvem a criança em situação de abuso. No en-
tanto, o intrafamiliar tem sido o mais recorrente (BRINO,
2006). Nesse caso, a agressão é praticada por membros da
família ou por alguém que tenha uma relação de confiança
com a vitima e/ou com sua família, estabelecendo laços sig-
nificativos, como o caso de vizinhos ou padrinhos, que são
queridos e respeitados. ° fato de ocorrer em um ambiente
familiar contribui para a ocorrência de um pacto de silêncio,
em que a família esconde o caso para evitar constrangimen-
tos, ou mesmo para proteger o agressor. A criança também
pode manter-se em silêncio devido às exigências do perpe-
trador que a mantém sob constantes ameaças e punições.
Outros fatores que contribuem para o silêncio da vítima é o
receio de não ser acreditada, ou pelo fato do perpetrador usar
de sedução e chantagens psicológicas para que a criança não
relate nada (BRINO, 2006; DELL'AGLIO;KOLLER;YUNES,
2011; LEITE, 2011; SANDERSON, 2008; SANTOS; PELISO-
LI; DELL'AGLIO, 2012).
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Desvendando Mitos sobre o Abuso Sexual

Por se tratar de um assunto delicado e ainda não sufi-
cientemente discutido entre profissionais que trabalham com
a infância, o tema do abuso sexual contra crianças é permeado
por alguns mitos. Algumas situações devem ser esclarecidas
para a melhor identificação e prevenção da ocorrência desse
tipo de violência.

Costuma-se pensar que a violência contra crianças di-
ficilmente acontece, e que, quando ocorre, situa-se longe da
casa da criança. No entanto, informações retiradas do Portal
da Saúde do Governo Federal- revelam que a violência sexual
é o segundo tipo de violência mais característico na faixa etá-
ria de O a 9 anos de idade. Essas informações decorrem de um
levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, que consta-
tou, no ano de 2011, a realização de 14.625 notificações de vio-
lência contra crianças menores de dez anos de idade em todo
o território nacional e que 35% dessas notificações eram de
violência sexual. Os dados revelaram ainda que a maior parte
da ocorrência desse tipo de violência - 64,5% - ocorreu na
residência da própria criança (SANTOS; XAVIER; NUNES,
2008; PORTAL DA SAÚDE, 2012).

Outro pensamento recorrente e igualmente errôneo é o
de que as meninas correm mais riscos do que os meninos. De
acordo com Sanderson (2008), os meninos apresentam uma
dificuldade maior em relatar o abuso, devido a princípios cul-
turais que poderiam ofender sua masculinidade. Além disso,
dados da pesquisa supracitada revelam que, dos casos notifi-

2 Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/5242/162/
abuso-sexual-e-o-segundoss 3Cbr%3E-maior-tipo-de-violencia.html>. Acesso em:
01 set. 2013.
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cados, 23% das vítimas eram meninos, enquanto 21,6% eram
memnas.

Do mesmo modo, é equivocado pensar na figura do
abusador como aquele que apresenta uma forma de proce-
der diferente, e facilmente identificável, apresentando um
comportamento hostil e/ou agressivo. Na realidade, pode
ser qualquer pessoa, e, inclusive estabelecer boa relação com
familiares da vítima, não apresentado qualquer conduta sus-
peita, e comportando-se de modo socialmente aceito. Pode
pertencer a qualquer classe econômica, grupo étnico ou re-
ligião. Além disso, a maioria não apresenta comportamen-
to criminal específico, e apenas 4% dos abusadores apre-
senta algum transtorno mental grave (MONTEIRO, 2012;

SANTOS; XAVIER; NUNES, 2008; SANTOS; PELISOLI;
DELL'AGLIO, 2012).

De acordo com Sanderson (2008), a maior parte dos
agressores é do sexo masculino. No entanto, as mulheres tam-
bém podem ser agressoras. Pensar que mulheres não abusam
sexualmente constitui um mito, que decorre de um pensa-
mento cultural em que a mulher é tida como a cuidadora em
potencial da criança, não sendo capaz de realizar um ato dessa
natureza. Outro pensamento recorrente é o de que a violên-
cia sexual está associada a lesões corporais. No entanto, na
maioria das vezes, não há marcas visíveis. Os maiores danos
são psicológicos, e podem ser sentidos durante toda a vida. E,
quanto mais nova for a criança, maior a severidade dos danos
causados para ela (SANDERSON, 2008; SANTOS,XAVIER,
NUNES, 2008).

A falta de conhecimento por parte dos pais e profissio-
nais sobre o tema, e a crença em falsos argumentos, ampla-
mente disseminados na população, podem contribuir para
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que o abuso sexual seja de difícil identificação e, portanto,
não seja interrompido. Um abuso pode ocorrer durante longo
período dentro da casa da vítima, sem que sua família per-
ceba. A seguir, discutiremos sobre os danos causados pelo
abuso sexual.

Consequências do Abuso para a Vítima

Uma vez que uma criança venha a sofrer esse tipo de
violência, as consequências podem ser inúmeras, chegando
a afetar aspectos emocionais, sociais, cognitivos e comporta-
mentais. Algumas vezes, as consequências podem ser físicas.
Quando elas se manifestam, são a curto prazo e variam de pe-
quenas cicatrizes a traumas físicos na região genital, doenças
sexualmente transmissíveis, podendo culminar, inclusive, em
morte. Outras consequências podem ser ocasionadas também
pelo fato da vítima passar a introduzir objetos em seus órgãos
sexuais (BORGES; DELL'AGLIO, 2012; HATZENBERGER;
HABIGZANG;KOLLER,2012; SANDERSON,2008).

Quando se trata das consequências psicológicas, essas
podem ser sentidas não só na infância, mas por toda a vida
adulta. Estar atento ao comportamento das crianças é impor-
tante, pois as sequelas deixadas pelo abuso podem se mani-
festar através dele (BEZERRA,2009; BRINO, 2006; PORTI-
LHO, 2011; SANTOS;XAVIER;NUNES, 2008).

As consequências psicológicas vão desde uma autoes-
tima baixa até desordens psíquicas mais graves. Não há sin-
tomas psiquiátricos que estejam vinculados especificamente
a situações de abuso sexual, porém, crianças que passaram
por essa experiência apresentam maior risco de desenvol-
ver transtornos psicológicos e psiquiátricos do que outras
da mesma faixa etária que não tenham sofrido abuso. Evitar
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determinadas pessoas, masturbação excessiva, sentimen-
tos de vergonha e culpa, insônia, pesadelos, dificuldades de
adaptação sexual, interpessoal, afetiva, além de depressão,
ideias suicidas, ansiedade social, distúrbio de conduta, dis-
túrbios alimentares, transtorno do pânicos, transtornos dis-
sociativos+, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT)5,
dentre outras, são algumas das consequências sofridas pelas
vítimas (BEZERRA, 2009; BRINO, 2006; HATZENBER-
GER; HABIGZANG; KOLLER, 2012; SANTOS; PELISOLI;
DELL'AGLIO, 2012).

Essas crianças tendem a ter seu comportamento social
afetado, como dificuldades de se relacionar com colegas, com-
portamento sexual inadequado para sua faixa etária. Podem
ainda apresentar incapacidade de concentração na escola,
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperativídade (TDAH) e
distúrbio de aprendizagem. Pode ser o tipo de aluno que nunca
falta e chega pontualmente no ambiente escolar. Essa última
característica se relaciona com maior frequência a crianças ví-
timas de incesto, que procuram chegar cedo e sair tarde como
uma forma de evitar contato com o agressor, que se encontra

3 "O transtorno do pânico (TP) é caracterizado pela presença de ataques de pâ-
nico recorrentes, que consistem em uma sensação de medo ou mal-estar intenso
acompanhada de sintomas físicos e cognitivos e que se iniciam de forma brusca
[...] acarretam preocupações persistentes ou modificações importantes de compor-
tamento em relação à possibilidade de ocorrência de novos ataques de ansiedade"
(SALUM; BLAYA;MANFRO, 2009, p.87).
4 "Os transtornos dissociativos ou de conversão se caracterizam por uma perda
parcial ou completa das funções normais de integração das lembranças, da cons-
ciência, da identidade e das sensações imediatas, e do controle dos movimentos
corporais". Na Classificação Internacionais das Doenças (CID-lO), correspondem
ao item F-44 (OMS, 1998).
5 OTEPT é um transtorno de ansiedade que ocorre após o testemunho, vivência ou
confronto com um ou mais eventos traumáticos. Caracteriza-se por: reexperiência
intrusiva; evitação e entorpecimento; e excitabilidade fisiológica aumentada. Para o
diagnóstico, os sintomas devem estar presentes por um período superior a um mês
e provocar prejuízos no funcionamento cognitivo, emocional, social e acadêmico
das vítimas (BORGES, DELL'AGLIO, 2012).
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em sua própria residência (HATZENBERGER;HABIGZANG;
KOLLER,2012; SILVA,1998).

A Atuação dos Professores de Educação Infantil frente ao Abuso Sexual

Os professores da Educação Infantil que conhecem
o universo do abuso sexual contra crianças estão mais ap-
tos para identificar uma criança sexualmente abusada, con-
tribuindo para a ruptura do pacto de silêncio que norteia o
assunto. Por passar muito tempo com as crianças, passam
a conhecer seus comportamentos, como também qualquer
mudança repentina e suspeita. Além disso, é importante que
esses profissionais tenham conhecimento sobre o desenvol-
vimento psicológico infantil, e sejam capazes de estabelecer
diferenças entre comportamentos característicos de determi-
nada faixa etária daqueles que podem sinalizar a ocorrência
de abuso sexual (SANDERSON,2008).

A sexualidade é associada ao desenvolvimento emo-
cional como um todo, e está presente desde a mais tenra in-
fância. Muito cedo, a criança aprende a brincar e ter prazer
com o próprio corpo e, por volta dos três anos de idade, as
curiosidades sexuais são comuns e se estabelecem através de
perguntas ou comportamentos de levantar a roupa ou olhar
para as diferenças anatõmicas dos seus colegas de classe.
Professores devem lidar com esses comportamentos e curio-
sidades de forma natural, respondendo as perguntas realiza-
das pelas crianças, adaptando a linguagem de acordo com a
idade. Essa sexualidade, entretanto, não é adulta, mas infan-
til, rodeada por fantasias, e voltada para o próprio corpo. Na
idade entre 1e 5 anos, a sexualidade é auto erótica, ou seja, a
criança busca conhecer seu corpo, não com o intuito de re-
produzir um ato sexual adulto, visto que a sua sexualidade
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não é voltada para o seu órgão sexual, e, sim, para seu corpo
por um todo. A masturbação infantil se configura como uma
atividade prazerosa de aprendizagem e descoberta do corpo.
Assim, é comum que a criança estimule seus órgãos sexuais,
friccione uma coxa com a outra ou esfregue seus genitais em
brinquedos (SANDERSON, 2008; SILVA, 2007). No entan-
to, essa atividade passa a ser inadequada se acontece de for-
ma excessiva, fazendo com que a criança perca interesse por
outras atividades, como as de natureza lúdica e pedagógica.
Outro sinal de alerta é quando a criança passa a introduzir
objetos em seus órgãos sexuais, como citado. Nesses casos,
ota) professor(a), juntamente com a equipe de orientação
educacional, deve observar a criança e levantar seu histórico,
além de conversar com a família, para tentar entender o que
está ocasionando esse comportamento (SANDERSON, 2008;
VERGUEIRO; GALLI, 2007).

Os professores podem, ainda, observar se as crianças
apresentam: preferência por ficarem sozinhas a estarem com
seus colegas; insegurança e falta de iniciativa; comportamen-
to regredido, voltando a uma etapa já superada; comporta-
mento agressivo e/ou assustado, demonstrando medo de al-
gumas coisas ou pessoas sem motivo aparente; hematomas,
sensação de dor ou presença de feridas nos órgãos sexuais;
e doenças sexualmente transmissíveis. É importante também
estar atento se a criança recebe presentes e dinheiro sem mo-
tivo aparente (PORTILHO, 2011; SANDERSON,2008).

A criança abusada pode utilizar-se de uma linguagem
atípica para sua idade em relação a termos sexuais, além de
utilizar, com outras crianças, palavras que o abusador utiliza
com ela. Através do brincar, atividade prazerosa que promove
o bem-estar da criança, e que pode contribuir para a resolução
de conflitos psíquicos, ela poderá representar, com bonecos, o
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ato sexual. Esse comportamento, na brincadeira, pode levan-
tar hipóteses sobre a ocorrência do ato consigo mesma, ou a
uma situação em que ela presenciou o ato entre adultos. Ou-
tra atividade comum na Educação Infantil, como o desenho
livre, pode evidenciar situações de abuso. Vale ressaltar que a
observação de um excesso de detalhes nessas atividades que
denotam um conhecimento sexual não característico dessa
etapa de desenvolvimento é um forte indício da ocorrência do
abuso (SANDERSON, 2008).

Muito embora crianças abusadas sexualmente apresen-
tem os sinais supracitados, elas devem ser observadas e ave-
riguadas, com cuidado, para se ter certeza se realmente o caso
é de abuso sexual, ou de outro tipo de abuso, ou ainda negli-
gência que a criança possa estar sofrendo. Caso realmente seja
constatada a ocorrência do abuso, os professores devem obter
apoio da escola para adotar intervenções adequadas. No entan-
to, é importante que o professor mantenha uma postura dis-
creta sobre o assunto, para que a vida da criança e sua situação
não sejam expostas (PORTILHO, 2011; SANDERSON, 2008).

A habilidade do professor em conquistar a confiança do
aluno possibilitará que a criança sinta-se segura em partilhar
o que aconteceu. Ao ouvir, o professor deverá ser atencioso,
e tentar não demonstrar espanto ou revolta. É importante
transmitir segurança para que a criança continue o seu rela-
to, bem como tentar confortá-Ia, demonstrando que acredita
nela. Caso a criança comece a falar e não queira continuar,
não se deve obrigá-Ia a contar novamente. Por fim, é impor-
tante dar-lhe a certeza de que: o que quer que tenha aconte-
cido, e da forma que tenha acontecido, ela não foi a culpada
(SANDERSON, 2008).

Mesmo que ota) professor(a) consiga a confiança de
seus alunos, isso não garante que a criança contará o que se
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passou com ela, pois é muito difícil revelar que vem sendo
vítima de abuso sexual. Muitas vezes, a criança sequer sabe
o que o perpetrador faz com ela; outras vezes, pode ter uma
relação de afeto com aquele(a) que a abusou, e teme pelo que
possa acontecer com ele(a), e, por isso, queira protegê-lo; ou
pode, ainda, sentir-se acuada pelo próprio perpetrado r, que
costuma realizar ameaças contra a vida da vítima, ou contra
pessoas que ela ama (SANDERSON,2008).

Quando a criança consegue romper a barreira do medo
e contar para alguém o que vem lhe acontecendo, este relato,
porque é realizado por crianças pequenas, será feito com a lin-
guagem que ela possui, no caso, uma linguagem infantil. O per-
petrador pode ter explicado esse ato a ela como algo normal.
No entanto, cabe ao ouvinte, no caso oía) professor(a), explicá-
-Ia que o acontecimento é inadequado (SANDERSON,2008).

O(A) professor(a) pode ter um papel fundamental
quando acolhe o que a criança relata, pois, os primeiros sinto-
mas resultantes dessa agressão tendem a desaparecer em ca-
sos em que são tomadas providências imediatas, após o relato
da criança. Ela passa a ter novamente confiança nos outros, e
a brincar normalmente.

O professor também pode ser instrumento importante
na identificação de abuso sexual ocorrido na própria escola,
através da observação de comportamento inadequado de seus
companheiros de docência. Alguns desses comportamentos
são: dar atenção apenas a uma criança em especial; conce-
der regalias a crianças específicas; dar aulas particulares para
uma ou poucas crianças, sem que o restante da turma seja in-
cluído e sem justificativa plausível em outros locais fora do
ambiente escolar; ter atividades exclusivas para certos alunos
sem que haja uma explicação para isso; tentar ficar sozinho
com a criança, afastando-a das demais; criar passeios com
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Conclusão

apenas algumas crianças, que não estejam previstos pela pro-
gramação da escola, organizando saídas, sem que o restante
da turma saiba (SANDERSON, 2008).

Após a identificação, faz-se necessário notificar, em
caso de suspeita ou confirmação de abuso, aos órgãos com-
petentes, como conselhos tutelares e delegacias especializa-
das ou serviços de ajuda, como o Disque Denúncia ou SOS-
-Criança. A obrigatoriedade da notificação por profissionais
está prevista nos artigos 13e 245 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), com referência específica ao professor no
artigo 245 (BRASIL, 1990).

Profissionais que não dão credibilidade à criança e que
não tomam medidas protetoras previstas em lei acabam por
vitimar, mais uma vez, a criança. A negligência por parte des-
ses profissionais perpetua a situação do abuso e contribui
para um aumento do dano psicológico sofrido pela criança
(RAMOS;TEODORO, 2012).

O abuso sexual contra crianças é um ato pavoroso, mas
recorrente. Transforma em pesadelos, os mais belos sonhos
infantis. Gera angústia e outras consequências que maculam a
infância de qualquer criança, refletindo-se em sua vida adulta.

Este artigo dá prioridade às vítimas, e ao papel do pro-
fessor na sua identificação. Sendo o cuidar e o educar tra-
balhado de forma indissociável na Educação Infantil, o pro-
fessor dessa etapa deve ter um olhar mais sensível para seus
alunos, para que a proteção à criança, prevista em nossas
leis, seja concretizada. O domínio sobre o tema auxilia o do-
cente a identificar e lidar com crianças que estejam sofrendo
essa situação.
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Uma vez que esses profissionais podem contribuir para
a ruptura desse ciclo de violência, negligenciados por tantos
outros, muitos sofrimentos poderão ser substituídos por sor-
risos inocentes, pois é isso que deve ser preservado na infân-
cia, a inocência. E essa não pode e não deve ser comprometida
por ninguém.
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