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RESUMO 
 
 
Este trabalho trata de uma análise de conteúdo de reportagens de revistas não 
científicas da área da Educação publicada nos últimos quatorze anos a respeito da 
violência sexual contra crianças em suas relações com a escola. Nosso objetivo foi 
identificar e problematizar como esta temática tem sido divulgada e trabalhada 
nestas publicações destinadas a professores nos últimos quatorze anos, sendo elas 
da Revista Nova Escola, Revista Educação, Revista Professor e Educar para 
Crescer. A fim de fazer uma releitura das reportagens publicadas nestas revistas 
empregamos a metodologia análise de conteúdo, proposta por Bardin (1977). Para a 
construção do referencial teórico e para a análise das reportagens usamos 
referencias identificadas como Estudos Culturais, principalmente aquelas que 
usavam Michel Foucault. Esta perspectiva nos possibilitou compreender as 
reportagens sobre violência sexual contra crianças como discursos construídos em 
nossa sociedade moderna, que coloca em circulação uma série de saberes. A partir 
da análise, chegamos à conclusão de que há informações relevantes para o 
professor a respeito da violência sexual, como: indicadores que os alunos 
vitimizados podem apresentar em sala e quais medidas o professor pode tomar 
diante do fato. Entretanto, problematizamos os discursos produzidos por estas 
revistas, pois, eles contribuem para a construção da subjetividade atual acerca da 
temática, a qual define o professor como o grande protagonista em resolver os casos 
de violência sexual na escola. Desta forma, sugerimos que, mais do que passar 
orientações quanto à identificação e solução dos casos de violência sexual, seria 
necessário trabalhar com os sentimentos e comportamentos que este professor 
pode apresentar diante dos sintomas que visualiza em seus alunos violentados. 
 
Palavras-chave:Violência sexual. Subjetividade. Escola . Professor.
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa desenvolvida durante a 

disciplina de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) da Graduação em Pedagogia 

pela Universidade Estadual de Londrina. O tema escolhido foi “A violência sexual 

contra crianças em suas relações com a escola”. 

Nosso objetivo foi identificar e problematizar como o assunto tem sido 

divulgado e discutido em revistas não científicas da área de educação de fácil 

acesso, destinadas a professores. Esta problematização nos possibilitou identificar 

os saberes que têm sidos produzidos na atualidade de respeito do tema por meio 

dos discursos das revistas escolhidas. Para tanto foi realizado um levantamento de 

produções seguido de análise de conteúdo destas reportagens que relacionavam de 

alguma forma os temas “violência sexual contra crianças” e “escola”.  

Após ampla navegação na internet para exploração do material a ser 

investigado, foram selecionadas as seguintes revistas em suas edições online: Nova 

Escola, Revista Educação, Educar para Crescer e Revista do Professor. A escolha 

se deu por serem materiais de grande circulação e aceitação entre os profissionais 

que atuam nas escolas. 

Tanto para a construção do referencial teórico quanto para a análise do 

material coletado usamos referências identificadas com os Estudos Culturais1, em 

especial àquelas que usavam Michel Foucault como principal. Esta perspectiva nos 

possibilitou compreender as reportagens sobre violência sexual contra crianças 

como discursos construídos em nossa sociedade moderna, que coloca em 

circulação uma série de saberes de diferentes áreas. Ao tratarem destes sujeitos – 

as crianças vitimizadas, por exemplo -, sobre os quais falam, estes discursos 

também produzem novas formas de pensar, de se comportar  e tratar situações 

                                                 
1
 Os Estudos Culturais surgiram em meio às movimentações de alguns grupos sociais que buscavam se 

apropriar de instrumentais e de ferramentas conceituais. Eles compõem um conjunto de formações históricas e 
descentradas que se apropriado de teorias e metodologias da antropologia, psicologia, linguística, teoria da 
arte, crítica literária, filosofia, ciência política e musicologia. Suas pesquisas utilizam-se da etnografia, da análise 
textual e do discurso. No sentido foucaultiano abordado nesta pesquisa, os Estudos Culturais foram 
construídos por metodologias e posicionamentos teóricos distintos, todos se confrontando entre si. Eles 
abarcam discursos múltiplos juntamente com numerosas histórias distintas. Dessa forma, compreendem um 
conjunto inteiro de formações, com as suas diferentes conjunturas e momentos no passado. (COSTA et al, 
2003) 
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vividas no dia a dia, ou seja, criam uma nova subjetividade naqueles que leem. 

(VEIGA-NETO, 2007).  

A nosso ver, analisar estes discursos nos ajuda a refletir sobre as 

subjetividades que têm sido produzidas nos professores que recorrem a estes 

materiais para complementar seu conhecimento sobre o assunto.  

Nesse sentido, uma pesquisa como esta se justifica dado o fato de que a 

violência sexual contra crianças ser um tema que tem recebido atenção de 

diferentes áreas das ciências humanas e da saúde, tais como a Psicologia e a 

Educação. Pesquisas como as de Amazarray e Koller (1998), Brino e Williams 

(2003), ou ainda, Inoue e Ristum (2008), nos trazem dados tanto de sua alta 

incidência em crianças brasileiras de todas as classes sociais e grupos familiares, 

quanto da importância do envolvimento da escola e do professor em situações que 

demandam intervenção junto à criança ou encaminhamento a diferentes órgãos de 

proteção e atendimento. Diante disso, tal fato coloca o tema em relação direta com 

as questões pertinentes a Educação e a vida escolar conforme foi apontado pelas 

pesquisas citadas acima. 

Concordamos com Brino e Willians (2003) quando elas apontam que existe 

uma lacuna no curso de formação de professores em relação ao tema violência 

sexual, já que este tem sido cada vez mais problematizado tanto pela mídia quando 

por diferentes áreas acadêmicas. Levando-se em consideração que esta pode ser 

uma realidade com a qual muitos estudantes do curso de Pedagogia podem se 

deparar em suas futuras práticas docentes, os aspectos abordados nesta pesquisa 

poderão contribuir para a formação do professor e mostrar a importância de construir 

conhecimentos críticos sobre a temática. 

Outro dado que merece destaque, é o fato de que este trabalho poderá 

também ampliar a compreensão do leitor a respeito das transformações históricas 

pelas quais o conceito de infância sofreu. A forma como lidamos com a criança se 

modificou até a subjetividade atual a respeito dela, e como isso interferiu no olhar 

que lançamos sobre ela e sobre sua necessidade de proteção.  

Outra contribuição que esperamos que este trabalho traga é uma 

possibilidade de desenvolver, no professor, um olhar crítico a respeito do tema e da 

forma como ele é abordado em revistas não acadêmicas de ampla circulação e 

aceitação entre os profissionais da área de Educação, tais como a Nova Escola, a 

Revista Educação, Educar para Crescer e Revista do Professor. Através da análise 
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de conteúdo deste material, o professor poderá refletir sobre o que vem sendo 

publicado para ele nos últimos quatorze anos a respeito da violência sexual contra 

crianças e da relação deste fenômeno com a escola.  

Para alcançar estes objetivos o trabalho foi dividido em quatro capítulos.  

No primeiro capítulo discutiremos algumas transformações históricas que o 

conceito de criança sofreu ao longo do tempo, e aquelas que contribuíram para o 

pensamento atual a respeito da criança e da infância. Discutiremos ainda as 

subjetividades produzidas em algumas sociedades de diferentes épocas a respeito 

da violência sexual contra crianças. Alguns dos autores que nos auxiliaram nesta 

tarefa, neste momento, foram Ariès (1981), Marcílio (1998) e Azevedo e Guerra 

(1988) e, cada um a seu modo, nos ajudaram a descrever como ocorreu a produção 

histórica da infância e da família e como o surgimento destes conceitos contribuiu 

para que a criança se tornasse um cidadão que precisa ser protegido e cujos direitos 

precisam ser garantidos. Sequencialmente, o capítulo mostrou como nossa 

sociedade produziu o pensamento atual sobre aquilo que se configura hoje como 

violência sexual contra crianças e a relação do tema com a escola. 

Lidar com este tema da sociedade atual ou presenciar um caso de violência 

sexual contra crianças nos traz indignação e tristeza, tendo em vista, que a 

subjetividade da sociedade em que vivemos trata este fato como um crime, que se 

torna mais revoltante quando praticado contra uma criança, que é considerada um 

cidadão de direitos e que deve ser protegido por toda sociedade. Entretanto, a 

relação sexual de adultos com crianças nem sempre foi vista desta maneira. E este 

capítulo irá expor esta discussão. 

No segundo capítulo será descrita a metodologia utilizada para desenvolver a 

pesquisa e o tratamento dado ao material coletado.    

No terceiro capítulo apresentamos a análise das categorias elencadas a partir 

das revistas escolhidas, expondo os resultados, as semelhanças e as divergências 

com a literatura abordada no primeiro capítulo e outras que envolvem a temática. 

E no último capítulo, estão as considerações finais sobre esta pesquisa. Nelas 

apontamos nossas conclusões acerca do material analisado, como: a necessidade 

de atenção para aquilo que é veiculado como consenso hoje em dia sobre a 

violência sexual contra crianças, a fim de sugerir a reflexão e a problematização 

desta questão. Primeiro por estar presente no cotidiano das escolas de forma geral, 

segundo porque é um crime reconhecido pela legislação brasileira como tal e que 



 12 

precisa ser tratado tanto como uma violação de direitos, quanto como uma 

experiência que traz consequências negativas para quem as vive e por isso deve ser 

identificada, rechaçada, coibida e punida.  

Entretanto, também não podemos desconsiderar que o que é visto como 

violência hoje não foi visto desta forma há alguns séculos atrás, o que nos indica 

que o tema necessita ser tratado também como uma produção discursiva de nossa 

sociedade moderna que, de acordo com o referencial seguido nesta pesquisa, 

produz efeitos sobre nossa subjetividade. Isso implica em dizer que as informações 

que recebemos interferem diretamente na forma como pensamos e nos 

comportamos.  

Ao mesmo tempo em que não podemos banalizar o assunto, nem naturalizá-

lo, também não podemos tentar buscar soluções imediatistas, radicais ou 

fundamentalistas, tais como leis cada vez mais punitivas, olhares para os agressores 

como pessoas doentes ou perigosas, afastamento imediato das crianças da família, 

julgamentos precipitados sobre o comportamento aparentemente negligente das 

mães ou familiares, ou ainda, e o pior de todos, entendê-lo como um tema 

totalmente desvinculado da área de Educação. 
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CAPÍTULO 1 – A PRODUÇÃO HISTÓRICA DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA 

 

Constantemente é divulgado nos meios de comunicação casos de violência 

sexual contra crianças que nos causam sentimentos de raiva, indignação e tristeza. 

Estes sentimentos são causados porque hoje faz parte de nossa subjetividade 

acreditar que a criança merece carinho, proteção e que os adultos devem ser 

responsáveis por todo esse cuidado. 

Por fazermos parte deste contexto histórico, nesta sociedade, 

compartilhamos da ideia de que a violência sexual é abominável, inaceitável e deve 

ser combatida, e não discordamos daquilo que autores de renome da área como 

Cicchetti e Toth (2005), Kendall-Tackettt, Williams e Finkellor (1993), Paolucci, 

Genuis e Violato (2001) defendem quando afirmam que a violência sexual infantil é 

considerado um evento traumático e pode ser um fator de risco para o 

desenvolvimento, devido às severas sequelas emocionais, comportamentais, sociais 

e cognitivas que advém de sua ocorrência (apud BORGES; DELL’AGLIO, 2008). 

Também concordamos com a literatura da área que aponta que hoje muitas 

são as consequências que a violência sexual causar nas crianças, como, por 

exemplo, o comportamento sexual inapropriado, sentimento de desamparo, ódio e 

medo, baixa autoestima, isolamento, relações interpessoais destrutivas, tendências 

suicidas, fugas de casa, problemas escolares, hiperatividade, agressão, dificuldade 

em confiar no outro e estabelecer relações interpessoais, gravidez, doenças 

sexualmente transmissíveis e traumas físicos (AMAZARRAY; KOLLER, 1998, 

KENDALL-TACKETT, 1993, TYLER, 2002 apud BORGES; DELL’AGLIO, 2008). 

Nas produções ligadas à área de Psicopatologia também encontramos que a 

violência sexual pode estar associada aos transtornos dissociativos, de ansiedade, 

ao Transtorno de Estresse Pós-traumático, sendo este último considerado o mais 

frequente, desenvolvido após a vítima reagir com medo a uma situação traumática 

(BORGES; DELL’AGLIO, 2008). 

Já nas produções que estudam a violência sexual em sua relação com o 

contexto escolar, temos autores como Lopes e Torman (2008), que defendem a ideia 

de que a sua ocorrência afeta diretamente a aprendizagem da criança levando-a a 

perder o interesse pelos conteúdos escolares, ter dificuldades de atenção e de 

construção de conhecimentos. Estas mesmas autoras apontam alguns 

comportamentos que podem estar presentes nos alunos que foram vítimas da 
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violência sexual, como o isolamento, a quietude, a agressividade, medo, vergonha, 

tristeza, irritação, desconfiança, dentre outros. 

Então, temos que no levantamento bibliográfico realizado para o 

desenvolvimento desta pesquisa encontramos artigos que, por meio de diferentes 

perspectivas teóricas, nos apontaram as muitas consequências negativas que a 

violência sexual traz para as crianças.  

Em nossa pesquisa percebemos que as diversas produções midiáticas sobre 

o assunto também falam muito do ato em si, de suas consequências nefastas, da 

necessidade de enfrentamento e mesmo do combate à situação, da indignação da 

sociedade diante da crueldade do abusador e da punição que ele deve receber. 

Entretanto tivemos dificuldades em encontrar material que trouxesse a 

relação entre a constituição da infância e a violência sexual cometida contra ela, 

contextualizada no tempo histórico, levando-se em consideração a sociedade 

moderna que a transformou em problema social. É sob esta perspectiva que este 

capítulo foi trabalhado. 

 

1.1 A PRODUÇÃO DA INFÂNCIA NA CONSTITUIÇÃO DA MODERNIDADE 

 

Neste subitem faremos um levantamento histórico da produção da infância e 

dos cuidados com a criança que a transformaram em sujeito de direitos, merecedora 

de proteção e atenção, pois, temos que foi neste contexto que a violência sexual 

surgiu enquanto violação dos direitos e crime. 

O conceito de Infância constituiu um conjunto de ideias características de um 

determinado momento histórico, situação econômica, religiosa, intelectual e política 

de uma sociedade que se organizou a partir da Modernidade2. Isso quer dizer que 

apesar da criança concreta sempre ter existido, a forma como a entendemos, a 

explicamos e a sentimos foi produzida historicamente. Foucault (1997), nos aponta 

que, conforme o capitalismo se desenvolveu nas sociedades europeias, houve uma 

nova reorganização estrutural e conceitual entre mulheres, homens e crianças, a 

qual permitiu que a o conceito de família nuclear, incluindo a criança como membro 

e que precisa ser protegido, que compreendemos na atualidade surgisse. Dessa 

                                                 
2
Trabalhamos aqui com a divisão histórica feita por Foucault (1997), segundo o qual temos o Antigo 

Regime (período anterior ao século XVIII) e Modernidade (a partir do século XVIII). 
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forma, não existe uma realidade específica e verdadeira sobre a infância, pois ela é 

resultado destas formações históricas3.  

Desta forma, foram-se produzindo discursos a respeito da infância ao longo 

dos anos, que interferiam no comportamento que se tinha diante da criança. Dessa 

forma, acreditamos que “os discursos não descobrem verdades, senão as inventam”. 

(VEIGA NETO, 2007, p. 122), isto nos mostra que, os discursos foram contribuindo 

para o surgimento ou mudanças dos conceitos, disseminando-os e adequando as 

necessidades dos contextos. 

Por isso, atribuir significados, categorias de estudo como a infância, nos 

séculos anteriores, partindo da ideia que temos hoje, é o mesmo que “querer 

encontrar pronto no passado aquilo que é próprio do presente e que se engendrou 

num quase sempre complexo processo histórico.” (VEIGA NETO, 2007, p. 61). Isso 

porque, a compreensão que temos do que é ser criança hoje foi produzida e isto 

implica em entender que a forma como a criança era vista e tratada antigamente não 

era errada ou menos evoluída, mas diferente da atual, e adequada para aquele 

determinado momento.  

Ariès (1981, p. 156) afirma que: “O sentimento da infância não significa o 

mesmo que afeição pelas crianças: corresponde à consciência da particularidade 

infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, 

mesmo jovem”, e diante da literatura estudada, perceberemos que este sentimento 

para com a infância foi desenvolvido por meio das transformações históricas, 

juntamente com os discursos e saberes produzidos em determinadas contextos. 

 Para Foucault (1997), foi na modernidade que os saberes que enfatizavam o 

homem e a mulher enquanto seres vivos, que necessitavam de um direcionamento 

para que vivam melhor na sociedade, se disseminaram, o que permitiu sua 

reorganização, influenciada pelo capitalismo. Estes saberes foram produzidos por 

especialistas de diversas áreas, como: saúde e educação, e buscavam a 

administração do corpo e do comportamento das pessoas. 

 Na perspectiva teórica foucaultiana, que fundamenta esta pesquisa, o 

Estado não é considerado detentor do poder sobre toda a população. Seguindo 

Foucault (1997), o exercício do poder acontece em relações do cotidiano, em uma 

                                                 
3
 Trabalhamos com a perspectiva de formações históricas definidas por Costa (1996, p. 114) que 
aponta serem: “[...] aquelas que constituem coordenadas sociais, culturais e de subjetivação, 
produzidas em condições históricas determinadas, dentro de certos regimes, relações e lutas de 
poder, saber e verdade. E que atendem necessidades práticas específicas”. 
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dimensão menor, ou seja, um nível micro, considerada pelo autor, muito mais eficaz 

e econômico que o poder que se impõe em uma dimensão maior.  

 Um dos locais que este micro poder existe é na família, onde cada membro 

ocupa seu lugar na sociedade, e que se comportam da maneira que um grupo de 

especialistas determinam por meio de saberes discursivos, como por exemplo, 

aqueles da área da saúde e da educação. São estes saberes que ao longo da 

história foram influenciando na construção de subjetividades que permeiam nossa 

sociedade atual, como por exemplo, o lugar que o homem e a mulher ocupam, a 

necessidade de proteção das crianças e os cuidados que devemos ter com elas. 

Partindo deste pressuposto, vejamos então, algumas práticas que foram 

produzidas ao longo do tempo, permeadas pelas subjetividades de cada época e 

que marcaram a atenção à criança. 

Segundo Marcílio (1998), a mitologia e a filosofia grega relatam práticas 

como o infanticídio, abandono e aborto como sendo legais e comuns na Antiguidade 

e no início da Idade Média. Esses fatos ocorriam porque: 

 
O poder do pai sobre os filhos era absoluto na Grécia. Era-lhe permitido 
matar, vender, ou expor os filhos recém-nascidos. A deformidade da criança 
ou a pobreza da família bastavam para que a justiça doméstica decretasse 
sua morte ou seu abandono. O aborto era legítimo, e o infanticídio admitido 
(MARCÍLIO, 1998. p. 23). 

 

Nessa época, em Roma, assim como em toda a Grécia o abandono e o 

infanticídio eram vistos como um ato comum, justificável e aceito devido à pobreza 

da família do abandonado. O enjeitamento de crianças entre os romanos era prática 

usual e tão antiga quanto sua própria história. Não tendo condições de criar o filho, 

os pais poderiam abandoná-los, sem sofrer punições, e estes, eram adotados 

legalmente ou não por outra família, que tendo sua posse poderia fazer da criança 

seu servo, escravo ou filho. “Em momento algum as leis de Constantino proibiam, 

negaram ou condenaram o direito dos pais de abandonar seus filhos, nem mesmo o 

de vendê-los no caso de miséria.” (MARCÍLIO,1998, p. 27). 

A Igreja Católica, possuidora de grande influência sobre a sociedade neste 

contexto, a partir do século V, passou a difundir a ideia de que as famílias que 

tivessem condições econômicas deveriam adotar as crianças abandonadas, de 

modo que através deste ato de caridade alcançariam a salvação. Dessa forma, a  
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Igreja não condenava o ato do abandono, apenas buscava garantir que as crianças 

abandonadas fossem adotadas por famílias ou por senhoras religiosas. 

 
[...] nenhum concílio ou autoridade eclesiástica dos primeiros séculos proibiu 
esse ato ou condenou os pais que expunham seus filhos, embora a 
legislação conciliar da época condenasse a sexualidade fora do casamento. 
Cânones da Igreja primitiva foram elaborados para assegurar que as 
crianças fossem bem recebidas e bem cuidadas pelos pais substitutos 
(MARCÍLIO,1998, p. 28). 

 

Durante o século XII observou-se na Europa um aumento de instituições de 

assistência a crianças abandonadas como: albergarias, hospícios, asilos e pequenos 

hospitais. Marcílio (1998, p. 42) justifica que caridade e assistência aos pobres 

nessa época aumentavam, pois, “a pobreza era útil tanto ao rico, como meio de 

salvação, quanto ao pobre, como meio de santificação”, e a construção desses 

espaços permitiu que os pobres começassem a ser vistos nas grandes cidades. 

No final do século XII e início do século XIII há uma diminuição do abandono 

de crianças, não porque havia o sentimento de infância para com elas, de cuidado e 

preservação, mas porque a Igreja Católica, devido a várias transformações que 

visavam a sua legitimação e reconhecimento como soberana, já havia proibido o 

aborto e o infanticídio. Com medo de represálias ou castigo Divino as famílias 

ensinavam algum ofício para as crianças ou as doavam a alguém que pudesse criá-

las. 

 

Na verdade, até o século XIII a tradição canônica tolerou o abandono. Evitar 
o infanticídio ou o aborto eram algumas das justificativas encontradas para 
aceitar a rejeição dos filhos. Afinal, a criança abandonada teria a 
oportunidade de não morrer sem o batismo enfadonho limbo por toda a 
eternidade. (MARCÍLIO, 1998, p. 47). 

 

Marcílio (1998) tratou extensamente a questão do abandono de crianças e 

da constituição e transformação das instituições de proteção aos expostos e 

abandonados que foram ao longo da Idade Média substituindo a prática do 

infanticídio nas cidades europeias. As práticas de infanticídio, abandono, exposição 

e acolhimento de crianças nos dão uma ideia de como elas eram vistas e tratadas na 

Idade Média e de como isso foi mudando com o início da Modernidade.  

Outro teórico que nos permitiu conhecer o olhar que era lançado para a 

criança durante o final da Idade Média e início da Modernidade foi Phillipe Ariès 
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(1981), que deu início ao que hoje conhecemos como estudos sobre a Infância. 

Vejamos então alguns aspectos levantados por este autor.  

A arte medieval foi um meio de retratar como a criança era vista e tratada, 

através da qual até meados do século XII, observa-se que as crianças eram 

representadas como adultos em miniatura, sendo o tamanho que a distinguia do 

adulto. Como menciona Ariès (1981, p. 17) “numa miniatura francesa do fim do 

século XI, as três crianças que São Nicolau ressuscita estão representadas numa 

escala mais reduzida que os adultos, sem nenhuma diferença de expressão ou 

traço”. 

Essa maneira de representar a criança negando sua estrutura particular, 

formação e características foram comuns de serem observadas na maioria das 

civilizações arcaicas e continuou por mais um século. Era possível perceber esta 

representação por meio das obras que retratavam passagens bíblicas, como aponta 

Ariès (1981, p. 18): 

 
No Evangeliário de Sainte-Chapelle do século XIII, no momento da 
multiplicação dos pães, Cristo e um apóstolo ladeiam um homenzinho que 
bate em sua cintura: sem dúvida, a criança que trazia os peixes. No mundo 
das fórmulas românticas, e até o fim do século XIII, não existem crianças 
caracterizadas por uma expressão particular, e sim homens de tamanho 
reduzido. 

 

Outro meio de identificar a criança era através de suas as vestimentas. De 

acordo com Ariès (1981, p. 32) “assim que a criança deixava os cueiros, ou seja, a 

faixa de tecido que era enrolada em torno de seu corpo, ela era vestida como os 

outros homens e mulheres de sua condição”. Dessa maneira, a vestimenta não a 

diferenciava do adulto, apenas deixava clara a classe social a qual a criança 

pertencia. 

Ainda na perspectiva deste autor, quando ocorria a morte de uma criança as 

pessoas consideravam uma perda eventual, de alguém que não tinha importância 

para a sociedade, visto que existia uma alta taxa de mortalidade e que preservar a 

vida das crianças não tinha relevância social.  

 
Não se pensava, como normalmente acreditamos hoje, que a criança já 
contivesse a personalidade de um homem. Elas morriam em grande 
número. “As minhas morreram todas pequenas”, dizia ainda Montaigne. 
Essa indiferença era uma consequência direta e inevitável da demografia da 
época. Persistiu até o século XIX, no campo, na medida em que era 
compatível com o cristianismo, que respeitava a criança batizada a alma 
imortal (ARIÈS, 1981, p. 57). 
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Foi em meados do século XIII que apareceram, nas representações 

iconográficas, alguns novos tipos de crianças que Ariès (1981) interpretou como 

mais próximos do sentimento moderno como o anjo, o menino Jesus, a criança nua 

(fase gótica) que se desenvolveram durante o século XIV e XV.  A criança passa a 

ser observada nas pinturas da vida quotidiana de Jesus e sua mãe, porém, agora, 

com o realismo dessa fase da sua vida. Ariè (1981, p.20) descreve uma destas 

obras: 

 
A criança procurando o seio de sua mãe ou preparando-se para beijá-la ou 
acariciá-la; a criança brincando com os brinquedos tradicionais da infância, 
com um pássaro amarrado ou uma fruta; a criança comendo seu mingau, a 
criança sendo enrolada em seus cueiros. Todos os gestos observáveis- ao 
menos para aquele que desejasse prestar atenção neles- já eram 
reproduzidos. 

 

Lentamente a infância religiosa deixou de restringir a infância de Jesus e 

foram surgindo outras como a infância santa da Virgem, a de São João, São Tiago, 

etc. “Uma iconografia inteiramente nova se formou assim, multiplicando cenas de 

crianças e procurando reunir nos mesmos conjuntos o grupo dessas crianças 

santas, com ou sem suas mães.” (ARIÈS, 1981, p. 20).  

Dessa forma, gradativamente, a criança foi se tornando a protagonista das 

pinturas, aparecendo cada vez mais destacadas na multidão ou em grupo de 

adultos, e muitas vezes retratadas em algumas de suas características particulares 

de criança como: no colo da mãe ou brincando. 

Durante o século XV surgiu um novo tipo de representação da criança, o 

retrato. No início, as crianças apareciam apenas nos retratos dos túmulos dos pais 

ou professores mortos, como qualquer outra pessoa da família estava, pois era 

habitual colocar fotografia de toda da família no túmulo de um membro morto. 

Posteriormente, elas passaram a estar sozinhas no retrato, no seu próprio túmulo. 

Esse gosto pelo retrato e sua utilização apontava que as crianças 

começavam a sair do anonimato, marcando assim um momento importante na 

história dos sentimentos, pois passaram a ser representadas com o objetivo de 

manter sua lembrança. “O retrato da criança morta, particularmente, prova que essa 

criança não era mais tão geralmente considerada como uma perda inevitável.” 

(ARIÈS, 1981, p. 23).  
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Mas, foi só no século XVII que a criança começou a ser representada viva e 

sozinha, por ela mesma, e cada família queria ter o retrato dos seus filhos, tornando-

se um hábito guardar a lembrança da infância das crianças. 

De acordo com Ariès (1981, p. 28): 

 
A descoberta da infância começou sem dúvida no século XVIII, e sua 
evolução pode ser acompanhada na historia da arte e na iconografia dos 
séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se 
particularmente numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e 
durante o século XVII.  

 

Percebe-se que o retrato, criado no século XV e desenvolvido durante os 

séculos XVI e XVII, foi o que mais representou para a Ariés (1981) o que ele chamou 

de descoberta da infância. 

Neste século, no qual o conceito de infância estava surgindo era possível 

observar crianças com trajes diferentes daqueles usados pelos adultos, pelo menos 

as pertencentes à classe nobre ou burguesa, pois, “os filhos dos camponeses e dos 

artesãos, as crianças que brincavam nas praças das aldeias, nas ruas das cidades 

ou nas cozinhas das casas continuaram a usar o mesmo traje dos adultos” (ARIÈS, 

1981, p. 41). Como afirma o autor: 

 
[...] o traje feminino, tanto dos meninos pequenos como das meninas 
pequenas, comportava um ornamento singular, que não encontrado no traje 
das mulheres: duas fitas largas presas ao vestido atrás dos dois ombros, 
pendentes nas costas (ARIÈS, 1981, p. 35). 

 

Dessa forma, no século XVII e no início do século XVIII essas fitas se 

tornaram marcas da infância, que diferenciava crianças, tanto meninas quanto 

meninos, dos adultos, difundindo assim, uma nova preocupação que criava a 

necessidade de separá-las dos adultos de uma forma visível, numa sociedade em 

que se dava grande importância ao traje e a aspectos externos.  

No que se refere à Educação, encontramos em Ariès (1981) que quando a 

criança completava sete anos, havia de certa forma um abandono de trajes e 

brincadeiras típicos dos primeiros anos, e então a criança era entregue ao cuidado 

de outros homens, que tratavam de ensinar-lhe algum ofício ao mesmo tempo em 

que lhe permitiam a participação em jogos e brincadeiras comuns entre os adultos. 

Ela estava autorizada a participar dos eventos da comunidade e permanecer no 

mesmo espaço em que os adultos faziam suas atividades, suas festas, seus jogos. 
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Assim, se na Idade Média ela circulava livremente entre os adultos desde os 

sete anos de idade. Com a Modernidade esta criança passa a ficar cada vez mais 

marcada por suas peculiaridades infantis. Começa a ser preservada dos espaços 

adultos, a ficar mais tempo com sua mãe e família e a receber educação em 

instituições específicas para isso. Mesmo as crianças pobres, aquelas abandonadas 

e expostas, passaram a receber a preocupação do Estado que criava meios de 

educá-la para que pudessem realizar atividades produtivas no futuro, constituindo-se 

em mão de obra barata (PILOTTI; RIZZINI, 1995). 

Surge então, com a Modernidade, um sentimento de cuidado e proteção da 

criança que a partir de então começa a ser entendida como ser em desenvolvimento, 

com peculiaridades e individualidade a qual precisamos dedicar nosso tempo e 

direcionar sua Educação. 

 

1.2 PRÁTICAS DE CUIDADOS COM CRIANÇAS NA FAMÍLIA E A VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

Na Idade Média, o sentimento de família era desconhecido e não havia afeto 

ou preocupação com a educação dos filhos, “assim, o serviço doméstico se 

confundia com a aprendizagem, como uma forma muito comum de Educação”. 

(ARIÈS, 1981, p. 156). Era dada importância apenas à aprendizagem de boas 

maneiras e de servidão aos adultos. 

Devido a esse convívio da criança com os adultos e a liberdade que tinha 

nestas relações, ela desde muito cedo construía vínculos fora da família, diminuindo 

assim a relação íntima que conhecemos e valorizamos na atualidade. Elas faziam 

parte da constituição familiar, porém, através de motivos sociais e morais e não 

sentimentais. 

A partir do século XV gradativamente o sentimento da família foi se 

organizando, tornando sua constituição reconhecida no século XVIII. Ariés (1981) 

aponta que isso se deu ao mesmo tempo em que a criança deixa de ser levada para 

a casa de outros para receber educação e começa a permanecer em sua família. A 

educação passa a ser transmitida pela nova instituição que se organizava: a escola. 

Na medida em que a educação escolar foi se disseminando com o objetivo 

de educar as crianças para a vida adulta e retirá-los do convívio com os adultos de 

outras famílias, os pais passaram a se preocupar em vigiar e cuidar de seus filhos. 

Como afirma Áries (1981, p. 159): “O clima sentimental agora era completamente 
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diferente, mais próximo do nosso, como se a família moderna tivesse nascido ao 

mesmo tempo que a escola, ou, ao menos, que o hábito geral de educar as crianças 

na escola.” 

De acordo com Postman (1999), depois que a infância foi instituída e a ela 

foi atribuído uma característica da ordem natural das coisas, cria-se então uma 

separação entre adultos e crianças cujo efeito é o estabelecimento de classes de 

pessoas. “E a família transformou-se profundamente na medida em que modificou 

suas relações internas com a criança.” (ARIÈS, 1981, p. 154). 

Antes, na Idade Média, havia a valorização da sociabilidade, do coletivo e 

das relações entre as pessoas, mas com a formação da família e seu surgimento, há 

um retrocesso da sociabilidade e um isolamento muitas vezes demográfico e social. 

As obras de arte deixam de retratar passagens da vida pública das pessoas na rua e 

passam a expressar cenas da vida privada, do interior das casas. O retrato passa a 

revelar “acima de tudo o imenso progresso do sentimento de família” (ARIÈS, 1981, 

p. 140). 

Dessa forma, percebe-se que a relação entre o surgimento do sentimento de 

família com o novo interesse pela infância. Os calendários da época passam a 

retratar a criança como personagem principal da família. De acordo com Ariés 

(1981), é possível imaginar a família moderna sem amor, mas não sem a 

preocupação com as crianças e sua educação. 

No século XVIII há uma busca por equidade entre as crianças, através da 

contestação feita por moralistas educadores e outros teóricos a respeito dos 

benefícios recebidos pelo irmão mais velho.  

 
Assistimos aqui ao início de um sentimento que resultaria na igualdade do 
código civil, e que, como sabemos, já havia penetrado nos costumes no fim 
do século XVIII [...] Na realidade, esse respeito pela igualdade entre os 
filhos de uma família é uma prova de um movimento gradual da família-casa 
em direção à família sentimental moderna (ARIÉS, 1981, p. 162). 

 

Foi na construção da família nuclear moderna, composta por pai, mãe e 

filhos, que a criança passou a ser a figura central desta. Portanto, a partir da 

modernidade uma nova organização social se iniciou por meio do tratamento dado a 

criança e da sua inclusão como indivíduo que necessita de proteção e cuidados da 

família. De acordo com Áriès (1981) a partir do século XVIII a família se ampliou a 

todas as camadas sociais, e o autor afirma que: 
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A família moderna, ao contrário, separa-se do mundo e opõe à sociedade o 
grupo solitário dos pais e filhos. Toda a energia do grupo é consumida na 
promoção das crianças, cada uma em particular, e sem nenhuma ambição 
coletiva: as crianças, mais do que a família (ARIÈS, 1981, p. 271). 

 

O sentimento de família, vinculado ao novo interesse pela criança, fez com 

que no século XVII surgisse a preocupação em privar as crianças de assuntos e 

brincadeiras sexuais, até então considerados naturais pela sociedade.  

Até o início do século XVII os adultos não tinham os cuidados que temos 

hoje no que diz respeito a assuntos sexuais na presença de crianças. Era natural o 

adulto dormir com crianças (pais ou criados) e até brincarem com seus órgãos 

sexuais: “Os adultos se permitiam tudo diante delas: linguagem grosseira, ações e 

situações escabrosas.” (ARIÈS, 1981, p. 77) 

Nos relatos de fatos da vida de Luis XIII – nascido em 1601 e o futuro Delfim 

da França- ainda criança é possível observar como os adultos se relacionavam com 

a sexualidade infantil: 

 
Luís XIII tem um ano: “Muito alegre”, [...] “ele manda que todos lhe beijem o 
pênis”. Ele tem certeza que todos se divertem com isso. Todos se divertem 
também com sua brincadeira diante de duas visitas, o Senhor de Bonnières 
e sua filha: “Ele riu muito para (o visitante), levantou a roupa e mostrou-lhe o 
pênis, mas sobretudo à sua filha; então, segurando o pênis e rindo com seu 
risinho, sacudiu o corpo todo” (ARIÉS, 1981, p.75).  

 

De Mause (1975 apud TOLEDO, 2003, p. 22) ao tratar da violência sexual, 

como o entendemos hoje, reporta-se para a história e evidencia que: 

 
[...] o abuso sexual de crianças era muito mais frequente no passado do que 
hoje em dia. Crescer na Grécia ou em Roma incluía ser usado sexualmente 
por homens mais velhos. Bordéis de meninos floresciam em todas as 
cidades da Antiguidade, e meninos escravos eram comumente mantidos 
para uso homossexual. 

 

Não havia lei ou algum comportamento social que impedisse essas práticas, 

visto que a criança era considerada um brinquedo de prazer do adulto. “O imperador 

romano Tibério, segundo obra de Suetônio sobre a vida dos Césares, tinha 

inclinações sexuais que incluíam crianças como objeto de prazer” (ADED et al., 

2006, p. 206). 
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Em relação a estas práticas sexuais e a liberdade de tratar destes assuntos 

frente às crianças antes do século XVII, exemplificadas pelo autor através de relatos 

da vida de Luís XIII (feitos por seu médico Heroard), Ariès (1981, p.116) aponta que: 

 

Essa ausência de reserva diante das crianças, esse hábito de associá-las a 
brincadeiras que giravam em torno de temas sexuais para nós é 
surpreendente: é fácil imaginar o que diria um psicanalista moderno sobre 
essa liberdade de linguagem, e mais ainda, essa audácia de gestos e esses 
contatos físicos. Esse psicanalista, porém, estaria errado. A atitude diante 
da sexualidade, e sem dúvida a própria sexualidade, variam de acordo com 
o meio, e, por conseguinte, segundo as épocas e as mentalidades. Hoje, os 
contatos físicos descritos por Heroard nos pareceriam beirar a anomalia 
sexual e ninguém ousaria praticá-los publicamente. Ainda não era assim no 
início do século XVII.  
 

O autor aponta duas razões para que essa permissão sexual ocorresse 

entre adultos e crianças: uma é que se acreditava que a criança era alheia e 

indiferente à sexualidade, e a outra é que não havendo o sentimento de inocência da 

infância, não se acreditava que ele poderia ser ferido. A ideia de que há inocência na 

criança só surgiu à medida que a infância começa a constituir-se enquanto categoria 

na Modernidade.  

De acordo com Toledo (2003) o Cristianismo introduziu o conceito de 

inocência, auxiliados pelos moralistas e assim, iniciaram campanhas que instituíram 

uma série de comportamentos considerados mais adequados e que combatiam as 

práticas sexuais.   

A privação das crianças quanto a assuntos relacionados à sexualidade pode 

ser observada no regulamento para as crianças do colégio de Port-Royal de 

Jacqueline Pascal na França, no século XVII, pois, acreditava-se que sua inocência 

deveria ser preservada por meio da vigilância. Vejamos parte deste regulamento: 

 
“É preciso vigiar as crianças com cuidado, e que essa vigilância contínua 
seja feita com doçura e uma certa confiança, que faça a criança pensar que 
é amada, e que os adultos só estão ao seu lado pelo prazer de sua 
companhia. Isso faz com que elas amem a vigilância em lugar de temê-la.” 
(ARIÈS,1981, p. 88). 

 

Os teóricos disseminadores desse novo discurso não consideravam as 

crianças brinquedos dos homens, mas obras divinas que deveriam ser disciplinadas 

e cuidadas. “Passou-se a admitir que a criança não estava madura para a vida, e 

que era preciso submetê-la a um regime especial, a uma espécie de quarentena 

antes de deixá-la unir-se aos adultos.” (ARIÈS, 1981, p. 277). 
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Neste contexto de privação e vigilância da criança em relação a assuntos e 

relações sexuais, a relação sexual adulto-criança começa a ser vista como algo 

errado, anormal e proibido: 

 
O advento do cristianismo corresponde ao início de um ciclo sistemático de 
condenação da participação sexual adulto-criança baseada de um lado na 
concepção repressiva da sexualidade como prática impura, só tolerável para 
fins procriativos e, de outro na idealização da infância como idade da pureza 
e da inocência livre de pensamentos e sentimentos sexuais, assexuada 
portanto (AZEVEDO; GUERRA, 1988, p. 21). 
 

Assim, a Igreja passa a considerar qualquer ato sexual adulto-criança como 

merecedor de condenação, inclusive o incesto4. Porém, com o passar do tempo, a 

Igreja tem seu poder diminuído e o Estado assume de maneira reduzida a 

condenação das práticas sexuais adulto-criança por meio do seu sistema judiciário, 

que a partir de então criminaliza o fenômeno.  

Este fenômeno, como afirma Azevedo e Guerra (1988) começa a ser 

considerado um ato desviante, ou seja, que se desvia do considerado normal pela 

sociedade, e é possível observar preocupações de diversas áreas em relação à 

criança. 

 
Se até o final do século XVIII, a medicina não se interessava 
particularmente pela infância nem pelas mulheres, o século XIX assiste à 
ascensão da figura do “reizinho da família” e da “rainha do lar”, cercados 
pelas lentes dos especialistas deslumbrados diante do desconhecido 
universo infantil [...] (RAGO, 1985, p. 117). 

 

Cria-se então, uma atenção para com a criança e aos maus tratos 

considerados até então normal, sofridos por ela. No século XVIII, a sexualidade 

infantil aparece como uma preocupação na área da educação e da saúde, mas 

somente no século XIX quando o homem passou a ser reconhecido como sujeito de 

sexualidade que começaram a surgir textos médicos sobre violência contra crianças. 

E foi nesse período que a Igreja Católica dissemina a ideia de sexo como um 

pecado e o considera permitido apenas no matrimônio, como aponta Nunes (1987, 

p. 93): 

 
O sexo é reduzido ao privado e com fim procriativo. À concepção de 
racionalidade e eficiência burguesa soma-se a produtividade. O sexo 
subjetivo, humano, prazeroso desaparece. O corpo é negado no trabalho e 
na repressão sexual. O “eu” corporal não existe; existem, sim, a civilidade e 

                                                 
4
 Qualquer contato sexual entre pessoas que tenham algum grau de parentesco, incluindo aquelas 
que assumem o papel dos pais como padrastos e tutores (Flores e Caminha, 1994). 
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a máscara social. Sobre o sexo nasce a cultura da vergonha e do pecado 
em níveis tão profundos que nem mesmo a Idade Média tinha conseguido. 

 

Segundo Landini (2006), no início do século XX no Brasil, os dois crimes 

sexuais mais retratados nos jornais eram o estupro e os crimes contra honra. Era 

notável o sentimento de revolta nos casos de crimes sexuais contra criança. As 

notícias retratadas no jornal O Estado de S.Paulo em 1920 considera estes crimes 

como repugnantes, tratando o ocorrido como uma anormalidade e amoralidade. A 

autora destaca as poucas publicações da época sobre os casos de crimes sexuais 

contra crianças, porém, ressalta o sentimento de revolta que permeava as notícias. 

Nas primeiras décadas do século XX percebem-se vários casos de crimes 

sexuais contra crianças sendo publicados e considerados escândalos jornalísticos. 

Cada vez mais os estupradores eram vistos como homens violentos, criminosos e 

não aceitos pela sociedade e até por outros criminosos. 

Porém, nas últimas décadas do século XX, a partir das publicações é 

possível verificar uma nova forma de ver os casos de violência sexual contra 

crianças ou mulheres. Não era visto mais somente um crime repugnante, havia 

também uma análise maior do caso, das condições mentais do criminoso, etc. 

 
Essa é uma mudança bastante significativa na forma de retratar a violência 
sexual, que passa a ser “analisada”, entendida como algo que requer mais 
do que uma simples expressão de horror e recusa. Não apenas a vida do 
estuprador passou a ser analisada e as causas do crime questionadas, mas 
a vítima também precisa ser atendida, tratada, “a violência sexual não deve 
ser encarada apenas como um caso de polícia, mas como uma questão de 
saúde” (OESP, 02/02/1990) (LANDINI, 2006, p. 239). 

 

Um dos primeiros passos para que fosse desenvolvida esta ideia de 

proteção à criança e reconhecimento dela como cidadão de direito é aquele 

encontrado na Constituição Federal em seu artigo 227, o qual estabelece que: 

 
Cabe à família, à sociedade e ao Estado promover segurança à criança e 
ao adolescente, como direito à vida, à saúde, à alimentação à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão (BRASIL, 1988). 

 

Taquary e Lima (2004 apud LABADESSA; ONOFRE, 2010) afirmam que a 

primeira preocupação da Comunidade Internacional foi com a escravidão e o rapto 

de criança. A declaração dos Direitos da Criança em Genebra de 1924 não tratou a 
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questão da prostituição infantil ou comércio sexual de criança, sendo somente 

mencionada em 1950 em Lake Sucess, mas sem especificar a criança. Foi no século 

XX, por meio das transformações dos saberes pedagógicos, psicológicos e da 

medicina que se compreende a complexidade da criança e a necessidade de 

estabelecer seus direitos.  

 
Em 1959 na Assembléia Geral da ONU, que se proclamou a Declaração dos 
Direitos da Criança, que continha dez princípios e um deles defendia o 
direito à proteção especial às crianças. A Convenção sobre os Direitos da 
Criança foi ratificada pelo Brasil em 20 de setembro de 1990 e passou a 
definir como criança, todo o ser humano com idade inferior dezoito anos 
(LABADESSA; ONOFRE, 2010, p. 9). 

 

Percebe-se que foi apenas na última década do século XX que as 

autoridades se preocuparam em criar leis de proteção à criança, incluindo a 

repressão contra a violência sexual, tendo influência do Movimento pelos direitos 

das mulheres e os movimentos pelos direitos das crianças.  

Marcílio (1998) considera o século XX como sendo o da proteção à criança, 

pois, é neste século que a partir do reconhecimento da criança com suas 

particularidades é construída seus direitos. 

Posteriormente, outros documentos foram disseminando estes discursos a 

favor da criança. De acordo com Labadessa e Onofre (2010) o artigo 34º da 

Convenção sobre os direitos da criança de 1990, trata especificamente da proteção 

às situações de violência e exploração sexual. 

 
Os Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as 
formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes 
tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e 
multilateral que sejam necessárias para impedir: 
a) o incentivo ou a coação para que uma criança se dedique a qualquer 

atividade sexual ilegal; 
b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; 
c) a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos 

(BRASIL, 1990) 

 

Segundo Libório (2003) e o Guia Escolar5 (SANTOS, 2004), a violência 

sexual contra crianças e adolescentes foi inserida na agenda pública da sociedade 

                                                 
5
 O Guia Escolar: Métodos para Identificação de Sinais de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, trata-se da sua segunda edição que foi publicada em 2004 pela Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos, pelo Ministério da Educação e instâncias colaboradoras. É considerado um 
instrumento de proteção à infância, tendo em vista que foi criado a fim de aprimorar a habilidade de 
professores e profissionais da educação, em todo o Brasil, para que estes profissionais possam lidar 
com problemas de abuso e exploração sexuais de crianças e adolescentes no contexto escolar. 
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como um tema relacionado com a luta nacional e internacional pelos direitos 

humanos na década de 1990 e durante os debates sobre o fenômeno, criaram-se os 

Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA), nas capitais do país. E 

a partir de então, surgiram algumas instituições que tinham por objetivo oferecer 

atendimento especializado a vitimas de violência doméstica.  

Essa afirmação é compreendida na medida em que observamos a criação 

em 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é apontado por 

Marcílio (1998, p. 51) como o “documento legal que representa uma verdadeira 

revolução em termos de doutrina, ideias, práxis, atitudes nacionais ante a criança.” 

Segundo o ECA: 

 
Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de 
comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: (Incluído 
pela Lei nº 11.829, de 2008) 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela Lei 
nº 11.829, de 2008) 

Parágrafo único.  Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei 
nº 11.829, de 2008) 

I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de 
sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato 
libidinoso; (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de 
induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente 
explícita. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

Art. 241-E.  Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão 
“cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que 
envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou 
simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente 
para fins primordialmente sexuais. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 
(BRASIL, 2008). 

 

Através dessas leis é possível perceber que cuidado e proteção foram sendo 

disseminados e determinados em leis a partir das diversas transformações históricas 

e sociais pelas quais passou a sociedade. Proteger as crianças de assuntos ou de 

atos sexuais considerados hoje crimes, não foi algo dado, determinado em nossa 

sociedade, mas sim um fato construído a partir de transformações sociais, nas quais 

abrangeram a criação da família nuclear, a influência da Igreja Católica e o interesse 

pelo assunto por profissionais da saúde e educação. 

Dessa maneira, o ECA é na atualidade a lei de proteção de crianças e 

adolescentes vigente e que é disseminada em todos os espaços escolares e não 

escolares, com o objetivo de ser cumprido. 

O documento “Guia de atuação frente a maus-tratos na infância e na 

adolescência” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2001), construído pelos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art2


 29 

órgãos Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Centro Latino-Americano de 

Estudos de Violência e Saúde Jorge Carelli (CLAVES), Escola Nacional de Saúde 

Pública (ENSP), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Secretaria de Estado dos 

Direitos Humanos e Ministério da Justiça, consideram que mau trato infantil ocorre 

quando: 

Um sujeito em condições de superioridade (idade, força, posição social ou 
econômica, inteligência, autoridade) comete um ato ou omissão capaz de 
causar dano psicológico, físico ou sexual, contrariamente à vontade da 
vítima, ou por consentimento obtido a partir de indução ou sedução 
enganosa. Dessa maneira, o abuso sexual é considerado um mau trato 
infantil na atualidade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2001, p. 
11). 

 

Este documento foi criado em consonância com o ECA e, dessa maneira, os 

artigos trazem as seguintes informações a respeito da responsabilidade de denúncia 

em caso de maus tratos por pessoas diversas, inclusive o professor. 

 
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 ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente: Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-
se o dobro em caso de reincidência (BRASIL, 1990). 

 

Observamos então, que, além dos novos conceitos e ideias referentes a 

violência sexual, a denúncia ou a responsabilidade de um adulto frente a uma 

criança violentada também se modificou historicamente. 

Quando não havia o conceito de violência contra criança não era necessário 

haver denúncias, uma vez que não havia a criminalidade do ato sexual com estes 

sujeitos. Porém, com as novas concepções, também temos uma lei que define o 

professor como um dos responsáveis por comunicar as autoridades competentes em 

caso de maus tratos contra um de seus alunos, inclusive a violência sexual, havendo 

pena de acordo com o Art 245 do ECA, caso o professor não denuncie. Foi só então 

que a questão passou a ser relacionada com a escola e com o papel do professor 

diante de situações que envolvam violência doméstica e em especial a violência 

sexual contra seus alunos.  

No subitem a seguir iremos mostrar melhor a aproximação do tema violência 

sexual com o contexto escolar na atualidade. 

 

1.3 VIOLÊNCIA SEXUAL E ESCOLA 
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Neste subitem faremos uma discussão acerca da violência sexual contra 

crianças em suas relações com a escola, refletindo sobre o referencial de alguns 

autores que apontam a responsabilidade desta instituição em proteger a criança e 

denunciar casos de violência sexual. 

Encontramos na literatura sobre o tema que dentre os sintomas 

apresentados pelas crianças vítimas de violência sexual estão os problemas 

escolares, comportamento sexual inapropriado, ódio e medo, baixa autoestima e 

agressividade (AMAZARRAY; KOLLER, 1998; KENDALL-TACKETT, 1993; TYLER, 

2002 apud BORGES; DELL’AGLIO, 2008). 

Considerando que estes sintomas podem ser manifestados no interior da 

sala de aula e lendo alguns autores como Flores e Caminha (1994), Inoue e Ristum 

(2008), Amazarray e Koller (1998) e Camargo e Libório (2006), observamos que na 

atualidade a escola é apontada como um dos principais locus de denúncias de 

casos de violência sexual contra seus alunos e destaca-se o papel do professor em 

detectar este fato e tomar as devidas providências. 

Camargo e Libório (2006, p. 2), afirmam que:  

 
A escola tem compromisso ético e legal de notificar às 
autoridades competentes casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos, 
que inclui a violência sexual. Assim, diante da gravidade que encerra a 
violência sexual para a criança e para o adolescente e, considerando que a 
escola deve ter como objetivo garantir a qualidade de vida de sua clientela, 
bem como promover a cidadania, surge-nos a preocupação de conhecer as 
concepções dos (as) professores (as), diretores (as) e coordenadores 
(as) pedagógicos (as) sobre o fenômeno, bem como suas atitudes frente a 
suspeita ou confirmação de casos de violência sexual envolvendo alunos 
(as). 

 

Este papel da escola frente a casos de violência sexual foi sendo construída 

à medida que discursos, divulgados em trabalhos e pesquisas sobre o assunto foram 

disseminados a partir de sintomas manifestados por crianças que sofreram violência 

sexual na escola.  

Conforme a violência sexual foi criminalizada e divulgada, e também com a 

contribuição do artigo 245 do ECA (BRASIL, 1990), citado no subitem 1.2, onde 

especifica que o professor ao detectar maus tratos contra seus alunos deve informar 

as autoridades competentes, as funções da escola frente a esta violência foram 

sendo ampliadas e tomando forma de proteção e denúncia. 
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Entretanto, como aponta Flores e Caminha (1994, p. 158): “Observa-se um 

despreparo generalizado envolvendo desde os profissionais da área de saúde, 

educadores e juristas até as instituições escolares, hospitalares e jurídicas, em 

manejar e tratar adequadamente os casos surgidos”. 

Inoue e Ristum (2008) afirmam que as crianças vítimas de violência sexual 

deveriam encontrar na escola fatores de proteção, que diminuíssem a violência e o 

impacto dela para o seu desenvolvimento. Segundo, ainda, as autoras, os 

educadores deveriam integrar-se a outras áreas como a da saúde, para enfrentar os 

casos de violência sexual, e apontam a responsabilidade do educador diante de uma 

ocorrência. 

 

Além do cuidador (familiar ou responsável), o educador talvez seja quem 
mais tempo permaneça com a criança e o adolescente, considerando a 
carga horária do sistema de educação brasileiro, e talvez perca, com a atual 
postura adotada, a única oportunidade de reconhecimento e intervenção, 
nos casos de violência contra esta população (INOUE; RISTUM, 2008, p. 
15). 

 

Para estas autoras, a responsabilidade do professor em detectar e denunciar 

casos de violência sexual é ainda maior nas séries iniciais, pois o professor passa 

cerca de quatro horas com os alunos em sala de aula. Dessa maneira “a escola 

deve se comprometer com a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

e a adesão dos educadores fortalece a militância em defesa desses direitos.” 

(INOUE; RISTUM, 2008, p. 15). 

Percebemos que este sentido de proteção em relação à escola e à criança 

surgiu desde o século XVIII com as primeiras escolas, quando os professores 

deveriam proteger as crianças de assuntos relacionados à sexualidade.  

Porém, a proteção dos dias de hoje tem um caráter diferente daquele 

observado no século XVIII. A escola, como ambiente de produção e de saberes, 

deve abordar temas de sexualidade, a fim de atender a curiosidade de seus alunos, 

que são seres sexuados6 (QUIRINO, 2013). Porém, ao mesmo tempo em que 

oferece a esse aluno conteúdos que envolvam o tema da sexualidade, proibidos no 

século XVIII e pertinente a realidade atual, tem o dever legal de proteger, detectar e 

denunciar a violência sexual. 

Dessa maneira, na atualidade, de acordo com as leituras dos autores citados 

acima, observamos que a responsabilidade da escola frente a este tema se ampliou 

                                                 
6
 Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2009), sexuado é aquele que tem sexo.  
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na medida em que teórica e legalmente ela passou a ser instituição responsável em 

proteger a criança, detectando e denunciando casos de violência sexual.  

Percebemos, também, com a literatura consultada as limitações desta 

instituição em tomar as medidas necessárias a favor da criança em caso de violência 

sexual devido à falta de preparo de alguns professores e profissionais da área. E por 

isso problematizamos a questão do papel que este profissional passou a ter no 

percurso da história, de protagonista em solucionar casos de violência sexual contra 

seus alunos. Sendo assim, compreendemos as dificuldades encontradas por estes 

profissionais em lidar com o tema, uma vez que faltam subsídios em sua formação 

para tratar do assunto conforme a lei aborda, além de considerar que um fato como 

este também pode causar sofrimento a ele. 

Dessa maneira, sugerimos que há a necessidade de problematização da 

própria função da escola, diante e em meio à violência sexual, uma vez que, os 

discursos que permearam séculos anteriores, influenciaram na formação da 

subjetividade atual, que coloca este instituição como protetora da criança no sentido 

de solucionar casos de violência sexual contra elas. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

 

2.1 FONTE DE DADOS 

 

A fonte utilizada para a coleta de dados foi composta de reportagens e 

demais conteúdos de quatro revistas não científicas, destinadas principalmente a 

profissionais da área da Educação de crianças e adolescentes. Foram analisadas as 

seguintes revistas em sua edição online: Nova Escola, Revista Educação, Revista 

Educar para crescer e Revista do Professor. 

A escolha por estas revistas se deu por entendermos tratar-se de materiais 

de fácil acesso e consulta de muitos professores que atuam efetivamente na prática 

docente. Apontamos que, não utilizamos estas reportagens como referencial teórico 

norteador de nossa pesquisa, mas sim, como material coletado a ser analisado, 

sobre o qual trabalhamos respaldadas na proposta de Bardin (1987). Também 

levamos em consideração que são revistas de ampla circulação e aceitação entre 

estes profissionais e que disseminam em seu conteúdo orientações e considerações 

genéricas e muitas vezes superficiais e descontextualizadas a respeito de diversos 

temas ligados à Educação. 

 

2.2 DELINEAMENTO 

 

A pesquisa realizada foi qualitativa e exploratória. De acordo com Godoy 

(1995) a abordagem qualitativa oferece três diferentes possibilidades de se realizar 

uma pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia, sendo esta, 

do tipo documental. 

A pesquisa documental propõe a análise de materiais diversos, que, uma 

vez tomados como grandes fontes de dados, podem ser reexaminados, resultando 

na construção de novas ou complementares interpretações. Consideramos as 

reportagens das revistas escolhidas como uma fonte documental, uma vez que, 

direciona seus discursos e fornece informações para os profissionais da educação. 

Este tipo de pesquisa pode ser definida “[...] como uma operação ou um 

conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma 

forma diferente da original, a fim de facilitar num estado ulterior, a sua consulta e 

referenciação.” (CHAUMLER, 1974 apud BARDIN,1977, p. 45). Esta análise tem por 
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finalidade promover uma outra forma de representação acerca de informações de 

um documento. 

Para analisar os dados das reportagens contidas nas revistas, o método 

utilizado foi à Análise de Conteúdo, proposto por Lawrence Bardin (1977, p. 31), que 

a descreve como "um conjunto de técnicas de análise de comunicações”. 

A autora propõe três etapas que ocorrem durante a pesquisa respaldada na 

análise de conteúdos: a) a pré-análise, que consiste na escolha dos documentos e 

na formulação de problema, hipóteses e objetivos; b) a exploração do material, onde 

aplicam-se diferentes técnicas de acordo com os objetivos; e c) o tratamento dos 

resultados e interpretações. Sendo que este último coincide com a análise dos 

dados. 

 

2.3 PROCEDIMENTOS 

 

Num primeiro momento desse estudo, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica a respeito de temas como: o que é violência sexual contra crianças; 

violência sexual em contextos históricos anteriores; discursos que vem se formando 

ao longo do tempo a respeito da violência sexual; violência sexual e educação; 

consequências da violência para a aprendizagem das crianças. 

Após a leitura de diversas fontes, tais como artigos e livros, foi delineado o 

primeiro capítulo, que teve como objetivo caracterizar o contexto histórico da 

construção da concepção de violência sexual contra crianças. Após delinearmos 

diferentes conceitos sobre violência sexual observados em nossa sociedade, 

constituídos e provenientes de diferentes discursos, elaboramos uma relação desta 

com a escola. Em seguida, passamos para a exploração na internet em busca de 

outros materiais a serem coletados e posteriormente, categorizados e analisados. 

Para o levantamento dos documentos, foram usados os seguintes critérios: 

 Revistas atuais, não científicas, mas destinadas a profissionais da área 

da educação que trabalham com crianças e adolescentes. 

 Revistas publicadas em meio eletrônico. 

 Revistas que pudessem ter publicação de reportagens ou notícias a 

respeito da violência sexual contra crianças. 

 Artigos publicados entre 2000 e 2014. 
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As revistas selecionadas foram: Nova escola, Educar para Crescer, Revista 

Educação e Revista do Professor. 

Após o levantamento das revistas na internet, foi feita uma busca nos sites 

das revistas, através das seguintes palavras-chaves: abuso sexual, violência sexual, 

escola e violência, violência sexual e escola, sexo e escola. 

Foram encontradas oito reportagens, sendo: 

 4 na revista Nova Escola 

 1 na revista Educar para Crescer 

 3 na revista Educação 

 0 na revista do Professor 

 

Das oito reportagens lidas em sua integralidade, seis delas foram 

selecionadas para análise, de acordo com os seguintes critérios pré-estabelecidos: 

 Publicações que relacionassem diretamente escola e violência sexual. 

 Publicações que discorressem sobre a problemática da violência sexual 

e não apenas a citassem. 

Foram elas: 

 

Revista Nova Escola: 

 Como quebrar o silêncio dos alunos em casos de abuso sexual? (VILELA, 

2014b). 

 10 desafios sobre sexo (NICOLIETO, 2013). 

 Abuso sexual: o que a escola pode fazer? (VILELA, 2014a). 

 A escola pode interromper o ciclo da violência sexual (PORTILHO, 2014). 

 

Revista Educar para Crescer: 

 Como identificar maus-tratos contra seus alunos (FOLGATO, 2007). 

 

Revista Educação: 

 Guia escolar contra abuso sexual terá tiragem ampliada (GUIA..., 2011). 

 

Na Revista do Professor, procuramos por meio de palavras chaves como 

“violência sexual”, “violência sexual e crianças”, “abuso sexual e escola”, entretanto, 
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não encontramos nenhuma reportagem sobre a temática. Dessa maneira, 

continuamos com nossa pesquisa utilizando as outras três revistas, sendo elas: 

Nova Escola, Revista Educação e Educar para Crescer.  

Após a seleção das reportagens, foi feita uma nova leitura, mais detalhada, 

conforme nos indicou Bardin (1977), ao propor que na segunda etapa da análise de 

conteúdos que é a exploração do material, seja feita uma decodificação dos 

documentos, a fim de construir as categorias de análise.  

De acordo com a autora, as categorias de análise são classes que 

representam um grupo de elementos, reunidos por caracteres comuns sob um título 

genérico, (BARDIN, 1997). A partir desta perspectiva, realizamos a leitura das 

reportagens citadas e levantamos as seguintes categorias de análise: 

 Orientação sobre como o professor deve proceder em casos de violência 

sexual contra seus alunos; 

 Orientações sobre como o professor pode identificar a violência sexual 

através do comportamento do aluno; 

 Orientações quanto à formação do professor para lidar com o tema na 

escola. 

 

Estas categorias foram formadas conforme possuíam o mesmo conteúdo, 

entretanto, podendo ser abordado de diferentes maneiras, com semelhanças e/ou 

divergências. No próximo capítulo, será realizada a análise dos dados destes 

materiais e a discussão acerca deles. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados e discussões das categorias 

elencadas no capítulo 2, sendo elas: 

 Orientação sobre como o professor deve proceder em casos de violência 

sexual contra seus alunos; 

 Orientações sobre como o professor pode identificar a violência sexual 

através do comportamento do aluno; 

 Orientações quanto à formação do professor para lidar com o tema na 

escola. 

 

3.1 CATEGORIA 1: ORIENTAÇÕES SOBRE COMO O PROFESSOR DEVE PROCEDER EM 

CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA SEUS ALUNOS 

 

Esta categoria é formada por quatro reportagens: 

1 – “Como quebrar o silêncio dos alunos em caso de abuso sexual”, Revista 

Nova Escola (VILELA, 2014b); 

2 – “Abuso sexual: o que a escola pode fazer?” Revista Nova Escola 

(VILELA, 2014a); 

3 – “A escola pode interromper o Ciclo da Violência Sexual?” Revista Nova 

Escola (PORTILHO, 2011); 

4 – “Como identificar maus tratos contra seus alunos”, Revista Educar para 

Crescer (FOLGATO, 2007). 

 

Todas as reportagens contidas nesta categoria trazem, de alguma forma, 

orientações de como o professor deve proceder em casos de violência sexual contra 

seus alunos. A primeira reportagem analisada “Como quebrar o silencio dos alunos 

em caso de abuso sexual”, traz a orientação de que o professor, quando suspeitar 

que seu aluno esteja sofrendo violência sexual, deve primeiramente conversar com a 

criança em um ambiente tranquilo, onde ela se sinta segura para contar o que está 

acontecendo. 

Num segundo momento, a reportagem instrui o professor a entrar em 

contato com a família, principalmente com alguém que o aluno relatou como sendo 
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de confiança. É ressaltado que todos estes procedimentos devem ser mantidos em 

sigilo absoluto no ambiente escolar. 

A segunda reportagem lida, “Abuso sexual: o que a escola pode fazer”? raz 

o relato de um caso de violência sexual em que a professora acabou entrando em 

confronto com a família, devido à confiança da mãe para com o violentador. Dessa 

forma, a reportagem orienta o professor a buscar a cumplicidade da família, 

especialmente da mãe, como ocorreu no exemplo dado em que o abusador era o 

padrasto, a fim de garantir a segurança da criança. 

Caso o comprometimento da família não aconteça, o professor deve seguir 

as recomendações dos órgãos competentes e fazer a denúncia. A reportagem traz 

os órgãos competentes como sendo: Conselho Tutelar, a Vara da Infância e da 

Juventude, a Delegacia de proteção à criança e ao adolescente ou a Delegacia da 

mulher, além da possibilidade de denúncia no Disque 100. 

Na terceira reportagem, “A escola pode interromper o Ciclo da Violência 

Sexual?”, a instrução dada para as escolas diante de um caso de violência sexual é 

acionar imediatamente o Conselho Tutelar. 

A quarta reportagem “Como identificar maus tratos contra seus alunos” é 

bem sucinta quando menciona o que o professor deve fazer diante do caso de 

violência sexual, mas deixa claro que a escola deve agir levando o caso até os 

órgãos públicos de proteção e que isto é obrigatório por lei, porém, não especifica os 

órgãos. 

Percebemos que das oito reportagens escolhidas para esta pesquisa, quatro 

delas apresentaram algum tipo de orientação para o professor na sua forma de 

proceder frente a violência sexual contra um de seus alunos.  

Na reportagem 1, o professor é orientado a falar com a criança e em seguida 

procurar a família. Na reportagem 2 encontramos uma semelhança com a primeira, 

pois, também instrui o professor a buscar a cumplicidade da família, caso isto não 

seja possível, é indicado entrar em contato com os órgãos de competência indicados 

na reportagem.  

Dessa maneira, a reportagem 1 é semelhante a 2, mas diferem das 

orientações passadas pela reportagem 3. Nesta última, a instrução é que o professor 

acione imediatamente o Conselho Tutelar, sem orientá-lo a comunicar-se com a 

família. 
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Percebemos que este órgão de apoio à criança e ao adolescente aparece 

em duas das quatro reportagens que compõem esta categoria. Uma delas, a 

reportagem 4, fala sobre os órgãos de proteção da criança, porém, sem citar quais. 

Dessa maneira, observamos a consonância destas orientações que citam a busca 

pelos órgãos de proteção com o que o ECA propõe.  

Neste documento oficial de proteção a criança e ao adolescente, consta a 

responsabilidade do professor em denunciar casos de violência sexual dentro do 

contexto escolar. Como apontamos no primeiro capítulo desta pesquisa, o professor 

tem a responsabilidade de denunciar casos de maus tratos contra seus alunos, e 

como vimos, a violência sexual é classificado nesta categoria, como segue abaixo: 

 
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 ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente: Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-
se o dobro em caso de reincidência (BRASIL, 1990). 

 

Esta responsabilidade do professor em denunciar a violência sexual como 

sendo algo garantido ao aluno que é vitima deste crime por Lei é destacada como 

obrigatória apenas na quarta reportagem. E como menciona o ECA, o profissional 

que se omitir diante de um fato como este, será punido. 

Camargo e Libório (2006) também defendem a ideia de que a escola, 

incluindo o professor, tem o compromisso ético de denunciar casos de maus tratos 

contra seus alunos, incluindo a violência sexual, e que uma das soluções para este 

fato seria que este profissional conhecesse os direitos das crianças e dos 

adolescentes propostos pelo ECA, a fim de adotar os procedimentos necessários 

para que haja o maior número de denúncias. 

Já no que diz respeito às orientações contidas na primeira e na segunda 

reportagem, que sugerem o contato com a família, percebemos que há um risco 

quando o professor toma este tipo de providência tendo por alicerce o referencial 

estudado. Os estudos de Flores e Caminha (1994), comprovam que mais da metade 

dos casos de violência sexual contra crianças são cometidos por membros da 

própria família, geralmente cometidos por homem. Amazarray e Koller (1998, p. 5) 

ainda argumentam que “em nossa cultura, o incesto é um dos abusos sexuais mais 

frequentes”. 
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Diante deste fato, alerta-se que a comunicação com a família como primeira 

medida a ser tomada por um professor frente a um caso de violência sexual contra 

um aluno pode comprometer a segurança da criança, pois, não se sabe se o fato 

ocorreu dentro ou fora da família, tendo em vista que o índice de casos intrafamiliar 

é alto, como aponta os autores citados anteriormente.  

A indicação da família como primeiro contato da escola pode estar 

associada à ideia de se tem hoje sobre a relação de proximidade que estas duas 

instituições devem manter, conforme preconizado na própria legislação sobre a 

educação básica. Entretanto, se por um lado a relação com a família deve ser 

preservada e incentivada, por outro, é dentro dela em que acontece a maior parte de 

situações de violência contra crianças atualmente. 

Reportagens que trazem orientações deste tipo evidenciam um 

desconhecimento sobre a principal questão que gira em torno dos casos de 

violência, que é justamente sua invisibilidade, já que acontecem no espaço privado, 

o que dificulta sua identificação e fornecimento de auxílio, tanto à criança vitimizada 

quanto a toda a família que não consegue lidar com a situação.  

A diferença de orientação das reportagens ainda nos oferece indícios de que 

os discursos atuais ora colocam a família como principal protetora, ora a colocam no 

papel de vilã, já que é no seu contexto que a violência acontece mais 

frequentemente, sendo atribuída a justiça e aos órgãos protetores o papel de vigiar a 

família e de realizar a proteção da criança, entendendo que “já que a família não o 

faz, é a sociedade e o Estado que deve fazê-lo”.  

Entretanto, a nosso ver, pensamentos como este acabam simplesmente 

culpabilizando a família e desconsiderando todo o processo de transformação e de 

pressão pelo qual esta instituição tem passado desde o início da modernidade. 

Naturalizando assim, a ideia de que órgãos de defesa dos direitos das crianças e 

dos adolescentes devem estar atentos a tudo de inadequado que a família é capaz 

de fazer com a criança.  

Esta atitude acaba desconsiderando a capacidade da família, enquanto uma 

instituição social, de se auto gerenciar e se reorganizar para desenvolver atitudes de 

proteção para com suas crianças. 

Quando relacionamos a família e a escola, o mais adequado seria que esta 

última auxiliasse pais, avós e tios a construírem relacionamentos afetivos para 

prevenir que a violência aconteça. Infelizmente, quando uma forma violenta de se 
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relacionar já está instalada e a violência sexual acontece, consideramos que o 

melhor que a escola tem a fazer é comunicar os órgãos competentes. 

Ainda encontramos nas reportagens algumas características que nos 

chamaram a atenção. A primeira delas foi à presença da definição do que é abuso 

sexual na primeira reportagem analisada. A seguinte definição é dada: 

 

Qualquer forma de exposição da criança ou do adolescente a estímulos 
sexuais que ultrapassem os direitos humanos ou o respeito ao seu 
desenvolvimento físico, emocional e psicossexual pode ser considerado 
abuso sexual. O abuso sexual ocorre quando a pessoa subjuga outra por 
meio da violência, do abuso de poder, da autoridade ou da diferença de 
idade para obter prazer sexual (VILELA, 2014b). 

 
Percebemos que esta definição dada pelo autor da reportagem é semelhante 

àquela que encontramos em Azevedo e Guerra (1989), que definem a violência 

sexual como sendo quando uma criança ou adolescente é usada para gratificação 

sexual de e por um adulto ou adolescente mais velho, através do uso de violência 

física, coação ou abuso de confiança. 

Outra característica que nos chamou atenção foi nesta mesma reportagem, 

quando são informados alguns dos principais mitos sobre a violência sexual, como: 

meninos não sofrem violência, quem abusa sexualmente sempre é o padrasto, 

mulheres não cometem este crime, etc. Quando ao último mito, encontramos na 

literatura estudada nesta pesquisa, um dado importante, que reforça a informação 

transmitida pela reportagem: 

 

Um estudo recente (Rudin, Zalewski, & Bodmer-Turner, 1995) 
comparou as características das vítimas de acordo com o gênero do 
abusador. Foi encontrado que não há diferenças quanto à 
severidade. No entanto, as mulheres tendem a abusar de crianças 
menores e geralmente estão em maior proximidade das vítimas. 
Considerando as mulheres abusadoras, as mães corresponderam à 
categoria mais significativa, constituindo 19,5% dos casos 
(AMAZARRAY; KOLLER, 1998, p. 7). 

 
Diante das informações oferecidas pelas reportagens que compõe a primeira 

categoria, entendemos ser este tipo de fonte um instrumento importante para os 

professores que muitas vezes não tem acesso a outras produções sobre violência 

sexual, todavia, é importante dizer que muitas das revistas trazem consigo 

conteúdos e preconceitos a respeito do tema que não estão em conformidade com 

as pesquisas acadêmicas da área. Neste caso, acreditamos que estas fontes 
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necessitam ser problematizadas e discutidas entre pares (professores) para evitar 

seus conteúdos transformarem-se em discursos determinantes e carregados de 

ideologias e estereótipos.  

 

3.2 CATEGORIA 2: ORIENTAÇÕES SOBRE COMO O PROFESSOR PODE IDENTIFICAR A 

VIOLÊNCIA SEXUAL ATRAVÉS DO COMPORTAMENTO DO ALUNO 

 

Três reportagens de nosso levantamento bibliográfico tratam do tema desta 

categoria, sendo elas:  

 
1- “Como identificar maus tratos contra seus alunos”, revista Educar para 

Crescer (FOLGATO, 2007); 

2- “A escola pode interromper o ciclo da violência sexual”, revista Nova Escola 

(PORTILHO, 2011); 

3- “10 desafios sobre sexo: há indícios de que meu aluno sofreu abuso”, revista 

Nova Escola (NICOLIETO, 2013). 

 

A primeira reportagem, que tem como título  “Como identificar maus tratos 

contra seus alunos” traz alguns sinais que podem ser manifestados pela criança na 

escola e que indica que ela pode estar sofrendo algum tipo de mau trato, incluindo a 

violência sexual. São descritos em seu conteúdo os seguintes sinais: agressividade, 

isolamento, desenhos diferentes e hematomas. Entretanto, é ressaltado que não são 

apenas sinais concretos e físicos podem evidenciar um mau trato, mas 

principalmente alterações no comportamento. 

A segunda reportagem, da revista Nova Escola, “A escola pode interromper 

o ciclo da violência sexual” descreve alguns sintomas, tratados por esta assim como 

a primeira, como sinais de que a criança pode estar sofrendo violência sexual. Estes 

sinais são classificados em três tipos, sendo eles: sinais físicos, sinais psicológicos e 

aqueles que se manifestam na escola. 

Sinais físicos seriam aqueles visíveis e que diz respeito à imagem da criança 

como: roupas íntimas rasgadas, lesões corporais, doenças sexualmente 

transmissíveis, canal da vagina alargado, traumatismos físicos, etc. 

Já os sinais psicológicos seriam aqueles que afetam o humor ou 

comportamento da criança como: medo de certa pessoa ou sentimento generalizado 
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de desagrado quando a criança é deixada sozinha em algum lugar com alguém, 

repressão a comportamentos infantis, oscilação de humor, tristeza, depressão, etc. 

Além desses, existem aqueles sinais manifestados na escola, como por 

exemplo: assiduidade e pontualidade exagerada, resistência em voltar para casa, 

queda injustificada na frequência escolar, isolamento social em relação aos colegas, 

fuga de contato físico, etc. 

Esta mesma revista produziu uma lista online chamada “10 desafios sobre 

sexo”, sendo o desafio de número quatro a reportagem componente desta categoria, 

chamada: “Há indícios de que meu aluno sofreu abuso”. No entanto, ela se 

diferencia um pouco das outras reportagens constituintes desta categoria, pois, trata 

especificamente de casos de violência sexual em alunos com necessidades 

especiais. 

Com essa discussão, a reportagem afirma que em um caso de um aluno 

com Síndrome de Down de onze anos que sofria violência sexual, ele manifestou 

alterações no comportamento como: passou a gemer, passar a mão no corpo da 

professora, além de colocar na boca revistas com imagens de modelos. 

Durante nossa pesquisa, observamos que dentre as revistas analisadas, três 

apontavam que o professor pode identificar a violência sexual em seus alunos por 

meio de seu comportamento.  

Observamos algumas semelhanças entre as duas primeiras reportagens, 

sendo elas respectivamente “Como identificar maus tratos contra seus alunos” da 

revista Educar para Crescer e “A escola pode interromper o ciclo da violência sexual” 

da revista Nova Escola. Na primeira reportagem analisada são trazidos alguns 

sintomas físicos visíveis que podem indicar que um aluno sofre violência sexual, 

semelhantes aos sinais expostos pela segunda reportagem.  

Porém, na segunda reportagem eles são mostrados como sinais e 

separados entre sinais físicos, psicológicos e aqueles manifestados na escola, mas 

têm alguns em comum com o da primeira reportagem como, por exemplo, 

isolamento, hematomas e mudanças de comportamento. 

Percebemos que que nestas duas reportagens aparecem sintomas e 

consequências da violência sexual semelhantes a que encontramos na literatura 

destacada no primeiro capítulo por Amazarray e Koller, (1998) e Kendall-Tackett et 

al. (1993; TYLER, 2002 apud BORGES; DELL’AGLIO, 2008) como: problemas no 

rendimento escolar, ódio e medo, baixa autoestima, agressividade, sentimentos de 
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desamparo, depressão, relações interpessoais destrutivas, tendências suicidas, 

isolamento, fugas de casa, dificuldade de confiar no outro e estabelecer relações 

interpessoais. 

O que nos chamou atenção nesta categoria, foi às informações contidas na 

terceira reportagem analisada: “10 desafios sobre sexo: Há indícios de que meu 

aluno sofreu abuso”, da revista Nova Escola. Em seu conteúdo, a reportagem traz o 

tema semelhante as outras, que se refere alterações no comportamento de alunos 

que sofrem violência sexual, entretanto, esta trata especificamente do exemplo de 

uma criança de 11 anos com Síndrome de Down. 

É destacado que houve alterações em seu comportamento, porém, diferente 

daquelas especificadas até então nas outras reportagens. Nesta, o aluno começou a 

gemer, tentar passar a mão no corpo da professora e colocar a boca na revista onde 

havia modelos, como já dito anteriormente. 

Desta forma, observamos que esta referida revista deu atenção à ocorrência 

da violência sexual em crianças com necessidades especiais, detendo-se a esta 

realidade, particularmente, e buscando mostrar suas possibilidades em termos de 

ocorrências, ao expor sintomas de forma concreta e aberta, dado que até então não 

foi citado pelas outras revistas em questão. Amazarray e Koller (1998) afirmam que 

comportamento sexual inapropriado também é um sintoma muito característico de 

qualquer criança que sofre violência sexual. 

Neste contexto, Pfeiffer e Salvagni (2005) afirmam a facilidade que o 

violentador encontra em casos de crianças com algum tipo de necessidade especial, 

seja física ou mental, devido à dependência a que muitas vezes elas estão 

submetidas. 

 

A sedução pelo adulto é muito mais fácil, pois a sua idade mental, que não 
acompanha o desenvolvimento de seu corpo, nem sua situação hormonal, 
faz com que acreditem cegamente no que esse suposto responsável lhe 
propuser (PFEIFFER; SALVAGNI, 2005, p. 201). 

 

Dito isso, consideramos as informações contidas nas três reportagens como 

importantes para professores, tendo em vista que podem ocorrer de um aluno estar 

sendo violentado sexualmente e manifestar estes sintomas em sala de aula. Dessa 

maneira, estas reportagens podem ser relevantes no sentido de que, o professor, 

assim como qualquer outra pessoa que tenha contato com esta criança possa olhar 
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com mais atenção para o fenômeno, observando a incidência e as peculiaridades de 

seus sintomas. 

O relato do caso do aluno com comportamento sexual alterado foi resultado 

da observação e atenção da sua professora, que, como mostra a reportagem, tinha 

conhecimentos para perceber que poderia ser um comportamento de uma criança 

que é vítima de violência sexual.  

Entretanto, problematizamos aqui a responsabilidade que tem se dado ao 

professor diante da identificação de sinais de violência sexual.  No atual contexto, 

em que a criança é vista como sujeito de direitos, que deve ser protegida e vigiada 

tanto pela família, quanto pelo Estado e sociedade como um todo, cada vez mais o 

professor tem sido colocado no lugar de quem deve conhecer a criança, diagnosticar 

seus problemas, saber como lidar, entender seus sintomas e combater os casos. 

Se, por um lado, identificar os casos de violência sexual em sala de aula 

pode trazer a possibilidade daquela criança deixar de ser vitimizada, por outro temos 

um professor obrigado a lidar com uma carga de sofrimento intenso já que a questão 

da violência sexual contra crianças é vista e sentida por todos nós como algo triste, 

dolorido e revoltante.  

Ao que parece, sugerimos que mais do que passar orientações quanto à 

identificação dos casos de violência, seria necessário intervir junto aos sentimentos, 

sensações e comportamentos que este professor apresenta diante dos sintomas que 

visualiza em seus alunos abusados. Isto poderia se dar tanto em situações de 

formação continuada, quanto em situações formais de discussão entre os 

professores de uma escola. Esta questão se apresenta mais problematizada junto às 

reportagens da categoria três, como segue. 

 

3.3 CATEGORIA 3: ORIENTAÇÕES QUANTO À FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA LIDAR COM 

O TEMA VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

Duas reportagens trabalharam com o tema formador desta categoria, sendo 

elas: 

1- “Guia escolar contra abuso sexual terá triagem ampliada”, revista 

Educação (GUIA..., 2011); 

2- “A escola pode interromper o ciclo da violência sexual”, revista Nova 

Escola (PORTILHO, 2011). 
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A primeira reportagem, contida na Revista Educação, traz a informação de 

que o Ministério da Educação (MEC) propôs ampliar para 500 mil exemplares a 

tiragem do Guia Escolar: Métodos para Identificação de Sinais de Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Este Guia foi criado em 2003 e 

orienta professores a solucionarem problemas relacionados a abuso sexual de 

jovens em idade escolar. A ampliação do Guia se justifica, segundo a reportagem, 

pela necessidade do tema estar em pauta nas escolas, a fim de mobilizar 

professores, os alunos e as famílias, debatendo assim, junto a sociedade. 

Já a segunda reportagem “A escola pode interromper o ciclo da violência 

sexual” traz aos leitores uma explicação do pensamento de Claudia Ribeiro, 

Especialista em formação de professores relacionada ao abuso sexual, componente 

do Departamento de Educação da Universidade de Lavras, de Minas Gerais. 

Para Ribeiro (apud PORTILHO, 2011), um grande passo para interromper a 

violência sexual contra crianças seria instaurar nos cursos de Licenciaturas 

disciplinas obrigatórias que abordassem a educação sexual e os casos de violência, 

para que, quando o professor se deparasse com uma situação como esta, estivesse 

preparado para identificá-la e tomar as devidas medidas. 

As duas reportagens componentes desta categoria “Guia escolar contra 

abuso sexual terá triagem ampliada” da Revista Educação e “A escola pode 

interromper o ciclo da violência sexual” da Revista Nova escola, apresentam alguns 

tipo de orientações quanto à formação do professor para lidar com o tema violência 

sexual no contexto da escola. Porém, abordam esta questão em diferentes 

perspectivas. 

A primeira reportagem traz dados referentes ao Guia supracitado e 

direcionado a professores da rede pública com o objetivo de contribuir para sua 

formação no que diz respeito à resolução de problemas relacionados a casos de 

violência sexual em sua escola.  

Também consta na reportagem que, além do Guia Escolar, o MEC lançou 

um projeto piloto em três capitais do país, sendo elas Belém, Fortaleza e Recife a 

fim de envolver profissionais da educação no combate à exploração sexual infantil. O 

que nos chamou atenção é que, por meio deste projeto piloto, a reportagem afirma 

que 600 professores destas capitais já estão capacitados na detecção e prevenção 

da violência sexual.  
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A partir do que pesquisamos até o momento a respeito da violência sexual, 

percebemos a complexidade do tema e a necessidade de sua problematização, 

principalmente quando diz respeito à relação com o contexto escolar. Partindo desse 

pressuposto, nos questionamos se um Projeto de tal natureza ou um Guia seria 

capaz de capacitar um professor a identificar e prevenir a violência sexual. Não 

temos dúvida que contribuiria para a formação continuada do professor, contribuindo 

para seus conhecimentos. Entretanto, nosso questionamento se amplia, quando 

problematizamos a responsabilidade colocada neste profissional uma vez que, 

criam-se medidas imediatistas que preveem capacitá-los no combate a violência 

sexual. 

Brino e Willians (2003, p. 5), são autoras que também propõem a 

capacitação dos professores para lidar com a violência sexual na escola, porém, se 

contrapõem a tais medidas divulgadas nas reportagens, e apontam a seguinte 

alternativa: 

 
Esta lacuna na formação e no conhecimento do profissional acerca da 
legislação e de outros assuntos ligados ao tema pode não ser preenchida 
com um breve curso de capacitação (embora este tenha estabelecido um 
“ponto de partida” para tratar a questão), sendo, talvez, necessário um 
programa intensivo de treinamento. Tudo leva a crer que a medida ideal 
envolveria a incorporação de tais questões aos currículos de formação 
destes profissionais.  

 

Ao apontarem a lacuna existente nos cursos de formação de professores no 

que diz respeito à abordagem do tema violência sexual, Brino e Willians (2003) ainda 

argumentam que profissionais da educação, da saúde e conselheiros tutelares ainda 

não estão devidamente capacitados para identificar a violência sexual e nem lidar 

com ele, e um dos motivos é o desconhecimento da legislação e os direitos da 

criança e do adolescente. 

Concordamos com os autores supracitados quando apontam a lacuna 

existente na formação do professor em relação à legislação que garante os direitos 

das crianças e ao tema violência sexual. Entretanto, a solução apresentada por eles, 

que seria um programa intensivo de treinamento, também não nos parecer ser o 

suficiente para resolver tal questão, tendo em vista que, estes autores, também 

responsabilizam o professor, não o considerando como alguém que também pode 

sofrer com tal situação, principalmente quando lhe é atribuída tamanha 

responsabilidade, que abrange a identificação até o combate da violência sexual. 
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Como já discutimos na segunda categoria, tratar dos sentimentos e 

sofrimento deste profissional e de seu comportamento seria um passo importante, 

considerando que ele também sofre com uma situação como esta. 

A segunda reportagem “A escola pode interromper o ciclo da violência 

sexual”, traz o papel da escola na identificação da violência sexual. Para tal 

identificação por parte da instituição frente a um acontecimento como este, Claudia 

Ribeiro afirma que “Muitos educadores ainda não sabem o que fazer diante destas 

situações, mas muitas vezes, eles são os únicos que podem interromper o ciclo da 

violência”. 

Concordamos em parte com esta afirmação levando em consideração que 

muitas vezes a criança passa a maior parte do seu dia na escola, (INOUE; RISTUM 

2008), dessa maneira, ela tem um contato maior com o professor do que com outras 

pessoas e familiares. Porém, novamente a responsabilidade quanto à identificação 

da violência sexual e como proceder se volta para o professor em primeira instância, 

trazendo para este profissional uma carga que pode lhe trazer muito sofrimento. 

Não desconsideramos nesta pesquisa a possibilidade deste profissional 

identificar casos de violência sexual em sala de aula, e nem o seu dever de 

denúncia, caso perceba com um de seus alunos, até mesmo porque sua obrigação 

de denunciar é descrita na Legislação. Entretanto, apontamos como causas para a 

dificuldade do professor lidar com este tema não só a lacuna em sua formação, mas 

os sentimentos que um caso de violência sexual contra um de seus alunos pode 

trazer também para ele, tendo em vista o tratamento que se é dado na atualidade à 

violência sexual, visto como crime cruel. 

Percebemos que as duas reportagens são semelhantes ao trazerem 

orientações a respeito da formação do professor na questão da violência sexual, 

porém, a primeira trata da sua formação continuada, dando exemplos de ações já 

realizadas no século XXI a respeito do assunto, enquanto a segunda trata a questão 

como sendo um problema da formação inicial do professor, propondo que haja uma 

disciplina nos cursos de Licenciatura. 

Na atualidade, partindo do pressuposto de que a subjetividade que permeia 

nossa sociedade considera a violência sexual como um crime e a criança com um 

sujeito de direitos, a Legislação e a sociedade buscam em sua literatura capacitar 

profissionais da educação a identificar e até combater tais casos. 
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Concordamos com as duas reportagens no que diz respeito à formação 

inicial e continuada do professor em relação à violência sexual e defendemos a ideia 

que deveria haver não só uma disciplina obrigatória nos cursos de Pedagogia a 

respeito do tema, mas que as Universidades como um todo dessem lugar a esta 

temática, levantando discussões e problematizações. Tendo como experiência 

nosso curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, que não 

contempla disciplina específica obrigatória sobre o tema durante todo o curso e nem 

sua problematização.  

Entretanto, fica nosso apontamento ao pensar que uma disciplina seria uma 

medida para que professores passassem a identificar e combater casos de violência 

sexual e se este profissional é o mais adequado para isto. Reconhecemos a 

importância do tema no curso para conhecimento do professor que possibilite uma 

possível prática que auxilie o aluno vítima de violência sexual, pois o professor 

conhecedor da Lei denunciará um caso, mas não vemos essa capacitação como a 

solução para o atual crime, a violência sexual, já que, como afirmamos 

anteriormente, este é um tema demasiadamente complexo para ser esgotado em 

uma disciplina, em uma capacitação ou mesmo em uma pesquisa sobre o assunto. 

Estas iniciativas seriam apenas o início de discussões que pudessem tratar 

do assunto, problematizando-o e quem sabe produzindo novas formas de tratá-lo, de 

abordar tanto a criança quanto sua família, ou ainda, redefinindo qual o papel da 

escola e do professor diante de situações de violência sexual. 

Em palavras diferentes, vemos nas discussões sobre o assunto a condição 

para criar novos saberes que abram a possibilidade de que novos discursos e 

portanto, novas subjetivardes se construam no que diz respeito a situação de 

violência sexual que muitas crianças da sociedade contemporânea enfrentam 

diariamente. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERACÕES FINAIS 

 

A discussão apresentada no primeiro capítulo, nos permitiu concluir que a 

violência sexual é um problema da sociedade atual, que em diferentes períodos 

históricos do antigo regime não foi considerada como crime. As transformações 

sociais, culturais, religiosas e econômicas sofridas pela sociedade em sua transição 

do antigo regime para a modernidade, influenciou na constituição da subjetividade 

sobre a criança. Com os discursos que permearam estas mudanças, surgiu o 

conceito de família e infância, sendo neste contexto, que a criança passa a ser 

considerada enquanto sujeito ou categoria, que necessita de cuidado e proteção dos 

adultos. A partir de então, relações sexuais entre adultos e crianças, vistas até então 

como naturais, uma vez que, a criança era considerada um brinquedo do adulto e 

não se diferenciava enquanto sujeito de particularidades infantis, se tornou um 

crime, que comove quem presencia e condena quem o pratica.  

Por meio desta pesquisa, compreendemos a pertinência da relação entre o 

tema violência sexual em suas relações com escola. Alguns aspectos nos fazem 

compreender este vínculo, como: a violência sexual contra crianças ser um tema que 

tem recebido atenção de diferentes áreas das ciências humanas, incluindo a 

educação; por se tratar de crianças, que na maioria das vezes frequentam esta 

instituição, e como apontam as discussões realizadas durante a pesquisa, podem 

manifestar sintomas e indicadores de que está sendo vítima de violência sexual no 

contexto escolar, e pela Legislação que compreende o professor como profissional 

responsável por proteger a criança deste crime. 

O conceito de subjetividade dado por Silva (1998), que subsidiou este estudo, 

compreende a violência sexual como construída historicamente norteado pelos 

discursos. Partindo deste pressuposto, realizamos uma análise de conteúdo de 

reportagens das revistas Novas Escola, Educar para Crescer e Revista Educação 

quando tratavam da violência sexual em suas relações com a escola.  

Foram elencadas categorias para análise conforme o aspecto do tema 

abordado em cada uma das reportagens, isto nos permitiu verificar suas 

semelhanças e diferenças, e assim, realizar sobre tais uma releitura e 

problematização.  

Esta análise de conteúdo nos permitiu concluir que as reportagens possuem 

contribuições para o professor, no sentido de que podem acrescentar informações a 
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respeito do assunto para este profissional, possibilitando uma possível prática de 

proteção frente a um caso de violência sexual contra um de seus alunos. Entretanto, 

entendemos que estes discursos produzidos por estas revistas, deveriam ser 

refletidos por estes profissionais de forma crítica e não apenas lidas e tomadas como 

um referencial dado e uma verdade. Por se tratar de um conteúdo resultante de uma 

subjetividade construída historicamente, que muitas vezes não problematiza alguns 

aspectos, como aquele apontado durante esta pesquisa: a grande responsabilidade 

dada ao professor de resolver casos de violência sexual, desconsiderando seus 

sentimentos, que provavelmente também é afetado diante deste fato.  

Na primeira categoria analisada, denominada “Orientação sobre como o 

professor deve proceder em casos de violência sexual na escola”, observamos a 

relevância das informações contidas nas reportagens, tendo em vista que todas 

trouxeram de alguma forma orientações para o professor, caso ele se depare com 

algum aluno que sofre violência sexual. Entretanto, encontramos contradições entre 

as reportagens, enquanto algumas orientam o professor a denunciar, outras o 

sugerem entrar em contato com a família. Quando tomamos por base a literatura ora 

estudada, nesta pesquisa, entendemos que recorrer à denúncia a órgãos 

competentes seria uma possibilidade condizente com tal referência, uma vez que, a 

criança seria colocada em risco caso se trate de uma violência intrafamiliar e seja 

comunicado a família. 

Já na segunda categoria “Orientações sobre como o professor pode 

identificar a violência sexual através do comportamento do aluno” encontramos 

sintomas e sinais descritos de formas diferentes, porém, muito semelhantes ao dado 

então encontrado na literatura, ora indicada no primeiro capítulo deste trabalho.  

Também reconhecemos a relevância destas informações, tendo em vista 

que estes sinais podem ser manifestados pelo aluno em sala e se o professor não 

tiver conhecimento a respeito do tema pode passar despercebido o fato. Entretanto, 

problematizamos a responsabilidade por meio dos discursos destas reportagens que 

é dada ao professor, o considerando como protagonista em identificar estes casos, e 

a falta do olhar sobre este professor, que também pode sofrer com o fato e não 

saber lidar. 

Na terceira categoria “Orientações quanto à formação do professor para lidar 

com o tema na escola” a discussão que permeia esta categoria demonstra a lacuna 

existente na formação do professor a respeito do tema violência sexual, tanto na 
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inicial quanto na continuada. A esse respeito, identificamos primeiro, que existe uma 

falta de problematização do tema em cursos de Pedagogia, e segundo, que manuais 

ou orientações desta natureza são mostrados aos professores contendo inúmeras 

informações postas como uma solução concreta para a resolução do problema no 

contexto escolar.  

Concluímos que identificar a presença destes discursos produzidos nas 

reportagens pesquisadas por nós nos ajudou a refletir sobre as subjetividades que 

têm sido produzidas através destas revistas nos professores que recorrem a estes 

materiais para complementarem seus conhecimentos sobre este assunto. Também 

nos fez perceber a necessidade de problematizarmos o referido tema de forma 

crítica, de modo que possamos lançar um olhar mais cuidadoso sobre esse 

professor leitor, uma vez que, a leitura influenciará diretamente na constituição de 

sua subjetividade. 

Acreditamos que este trabalho poderá contribuir para que o leitor possa 

fazer aproximações entre a violência sexual e a educação, e que possa também 

provocar reflexões entre professores sobre o caráter imediatista, reducionista e 

ideológico latente nos manuais que os capacitam em relação às situações que 

envolvam casos de violência sexual em sala de aula.  

Para finalizar, esperamos também, que possamos vir a construir uma 

compreensão histórica acerca da violência sexual tanto em nossa formação quanto 

em nossa prática docente. 
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