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RESUMO 

 

Esta pesquisa, intitulada Quando a Escola (Des) Protege: formação de 

professores para a prevenção das violências sexuais contra crianças e adolescentes 

(Jaboatão dos Guararapes 2010-2017), teve por objetivo problematizar o papel da 

escola como espaço protetivo e de fundamental importância para a prevenção das 

violências, sendo ela um dos principais atores da Rede de Proteção; além disso, 

compreender o processo histórico dos direitos da criança no contexto escolar e contribuir 

na formação de educadores/as para o tema abuso sexual e exploração sexual buscando, 

assim, ampliar o olhar sobre a infância contemporânea a partir do referencial teórico e de 

reflexões da Sociologia da Infância que dialogam com produções científicas realizadas 

sobre a temática, de forma que, para tal, se faz necessário uma abordagem interdisciplinar. 

Trata-se, de modo geral, de uma pesquisa de caráter qualitativo preocupada com a análise 

do contexto de desigualdades e violências em que crianças e adolescentes estão inseridos. 

A metodologia proposta trouxe reflexões sobre a escola como espaço protetivo a partir de 

entrevistas, da realização de grupo focal e da aplicação de questionário com profissionais 

da educação de uma escola de tempo integral da Rede Municipal de Jaboatão dos 

Guararapes – PE a fim de identificar quais foram as principais mudanças em relação à 

formação na temática e à atuação da escola frente a situações de violências sexuais no 

período de 2010/2017. O foco da investigação foi o processo de formação inicial e 

continuada dos professores do município com o intuito de compreender as limitações e 

as possibilidades em identificar os sinais de violência sexual em seus estudantes e o que 

esses – os professores – fazem ao constatarem tais casos no âmbito da escola. Desse 

modo, por meio desta pesquisa, pretende-se colaborar com pesquisadores das infâncias e 

profissionais da educação no que se refere à formação continuada na temática, à realidade 

da escola, ao contexto local de violência sexual, ao processo de notificação e aos possíveis 

caminhos para a mudança dessa realidade. Ressalta-se, na conclusão, que a escola 

(des)protege e aponta elementos fundantes para a promoção de direitos e autoproteção de 

seus/suas estudantes.  

 

Palavras-chave: violências sexuais; infâncias; escola; formação de professores. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This research, entitled When Schol (Des) Protects: teacher training for the prevention 

of sexual violence against children and adolescents (Jaboatão dos Guararapes 2010-

2017), animed to discuss the role the school as a protective space and of fundamental 

importance for the prevention of violence, being one of the main actors of the Protection 

Network;in addition, to understand the historical process of children’s rights in the school 

context and to contribute to the formation of educators on the subject of sexual abuse and 

sexual exploration, thus seeking to broaden the perspective on the contemporary 

childhood from the theoretical framework and reflections of Sociology of Childhood that 

dialogues with scientific productions made on the subject, so that an interdisciplinary 

approach is necessary for this. In general, this is a qualitative research concerned with the 

analysis of the context of inequalities and violence in which children and adolescents are 

inserted. The proposed methodology has brought reflections on the school as protective 

space from interviews, conducting a focus group and applying a questionnaire with 

education professionals of a  full time school of the Jaboatão dos Guararapes Municipal 

Network – PE in order to identify what were the main  changes in relation to the training 

on the theme and the school’s performance in relation to situations of sexual violence in 

the period of 2010-2017. The focus of the investigation was the process of initial and 

continuing education of teachers of the municipality in order to understand the limitations 

and possibilities in identifying the signs of sexual violence in their students and what 

these – the teachers – do when finding such cases in school scope. Thus, through this 

research, it is intended to collaborate with childhood researchers and education 

professionals regarding continuing education on the them, the reality of the school, the 

local context of sexual violence, the notification process and the possible ways to change 

that reality. In conclusion, it is emphasized that the school (dis) protects and points out 

key elements for the promotion of rights and self-protection of its students. 

 

Key words: sexual violence; childhood; school; teacher training. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1 

Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes 

 

A presente pesquisa surge a partir do meu envolvimento com o tema, da minha 

trajetória profissional e do engajamento e atuação direta em espaços de mobilização, 

articulação e participação política voltada para os direitos humanos de crianças e 

adolescentes. Desde o início da minha formação acadêmica estive próxima de questões 

ligadas às infâncias por ter sido estudante de Psicologia e estagiária da antiga Fundac – 

Fundação da Criança e do Adolescente –, onde tive o primeiro contato com o universo 

das infâncias desprotegidas e as violações de seus direitos. 

Mas foi atuando como mobilizadora do Canal Futura, na construção e 

implementação do Projeto Crescer sem Violência – um projeto de iniciativa do Canal 

Futura realizado em parceria com UNICEF Brasil e Chidhood Brasil e que busca 

contribuir para a prevenção e o enfrentamento à violência sexual contra crianças e 

adolescentes –, que vivi um processo de imersão no tema. Ao longo dos últimos dez anos, 

tenho atuado em causas ligadas aos direitos humanos de crianças e adolescentes, 

especialmente, no que se refere às violências sexuais e ao trabalho infantil.  

Essa jornada teve início em 2007 quando me deparei com a temática na ocasião 

da realização e participação de um Fórum sobre “Gênero e Sexualidade” promovido pelo 

Canal Futura para discutir questões relacionadas à violência e à sexualidade. Foi, 

portanto, nesse momento de conversa com representantes de organizações e movimentos 

 
1 A flor que vem acompanhada com a frase “Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes” é o 

símbolo da campanha permanente do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes.  
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sociais que atuam na proteção à infância que percebi a urgência em saber mais sobre o 

assunto. Nesse mesmo ano, tive o primeiro contato, em Pernambuco, com a Rede de 

Combate às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes, hoje conhecida como 

Rede de Enfrentamento. A partir de então passei a integrar a Rede representando o Canal 

Futura como organização membro, atualmente, participando também de outras redes e 

fóruns de proteção à infância, a exemplo do FEPETIPE – Fórum de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil em Pernambuco –, do Fórum DCA PE, da Rede Estadual 

pela Primeira Infância em Pernambuco – REPIPE –, e da Rede Ecpat Brasil 

(representando a Rede de Enfrentamento PE).   

Essas experiências e a atuação no Projeto Crescer sem Violência em diferentes 

estados do país têm contribuído significativamente na minha formação pessoal, 

profissional e acadêmica, e também como pesquisadora do Laboratório de História das 

Infâncias do Nordeste – LAHIN / Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE. 

O compromisso com a causa vai além da relação profissional, é o sentimento de 

indignação que move e fortalece essa luta, que faz acreditar que é possível um mundo 

mais justo e solidário em que crianças e adolescentes sejam protegidos, tenham os seus 

direitos garantidos e vivam livres de todas as formas de violências. 

 Definimos como objetivo geral deste trabalho: pesquisar como vem sendo 

construído o processo de formação continuada e a prática dos profissionais da educação 

no município de Jaboatão dos Guararapes diante de casos de violências sexuais contra 

crianças e adolescentes, no período de 2010 a 2017, tendo como foco a experiência de 

uma escola que vivenciou de forma permanente (no período em destaque) o processo de 

formação continuada sobre a temática. E com objetivos específicos delineados:  

 

•  Compreender como é historicamente construído o conceito de violências sexuais 

contra crianças e adolescentes. 

•  Investigar a relação entre a legislação, a política de formação no campo dos 

direitos humanos de crianças e adolescentes no município e as ações educativas. 

•  Analisar o processo de formação continuada na educação básica no que se refere 

à prevenção e ao enfrentamento às violências sexuais. 

 

Para compreender a história de luta pelo fim da violência sexual contra crianças e 

adolescentes é preciso conhecer a história de Araceli. No ano de 1973 aconteceu um crime 

bárbaro que chocou o país, e todo o Brasil se comoveu com o ato perverso de violência 
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sexual praticado contra uma criança. A menina, Araceli Cabrera Sanches, tinha apenas 

oito anos de idade quando foi sequestrada e morta em 18 de maio de 1973.  

 

Figura 1: foto da menina Araceli, de 8 anos 

 

Fonte: publicada no jornal O Povo em 18/05/2016 

 

 O caso em questão nos mostra que, além do determinante de gênero e classe 

social, o silêncio em situações de violência sexual está sempre presente retardando e 

impedindo muitas vezes que haja a responsabilização do autor da violência, de modo a 

perpetuar a impunidade e muitas vezes o ciclo repetitivo da violência como o ocorrido 

com a menina Araceli. 

 

Ela foi drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma 

tradicional família capixaba. O caso foi tomando espaço na mídia. 

Mesmo com o trágico aparecimento do corpo, desfigurado por ácido, 

em uma movimentada rua da cidade de Vitória (ES), poucos foram 

capazes de denunciar o acontecido. O silêncio da sociedade capixaba 

acabaria por decertar a impunidade dos criminosos (INTERNET. 

Acesso em: dez. 2017). 

Os acusados pelo crime eram Paulo Helal e Dante de Brito Michelini, 

conhecidos na cidade pelas festas que realizavam em seus apartamentos 

e na praia de canto, chamado Jardim dos Anjos. Eram conhecidos ainda 

pela “atração que nutriam por drogar e violentar meninas durante as 

festas. Paulo e Dantinho, como eram conhecidos, lideravam um grupo 

de viciados que costumava percorrer os colégios da cidade em busca de 

novas vítimas” (INTERNET. Acesso em: dez. 2017). 
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Embora tenha havido na época grande repercussão e comoção em relação ao caso 

Araceli, com grande cobertura da mídia e empenho de alguns jornalistas para pautar o 

ocorrido, o caso ficou impune. O que não poderia ser diferente quando “a capital do estado 

era uma cidade marcada pela impunidade e corrupção”. O martírio da menina Araceli e 

de sua família durou muito tempo, o seu corpo só foi sepultado três anos após sua morte, 

e com tudo isso ainda houve o silenciamento da família diante do crime, sendo sua mãe 

acusada de fornecer a droga para pessoas influentes da região, o que incluía os assassinos 

de sua filha. O sentimento de indignação e revolta pela morte de Araceli ainda é muito 

presente, e é o que move e fortalece a luta pelo fim da violência sexual contra crianças e 

adolescentes. 

A Lei que institui o dia 18 de maio como o dia de luta pelo fim da violência sexual 

contra criança e adolescente é, por um lado, uma homenagem póstuma à Araceli que, aos 

8 anos, foi sequestrada, estuprada e violentamente assassinada em Vitória do Espírito 

Santo. O caso tornou-se público pela violência extrema do ato e, sobretudo, pelo fato dos 

suspeitos nunca terem sido responsabilizados. Os suspeitos pertenciam a duas famílias 

muito ricas do Estado e vários homicídios foram relacionados à investigação do crime. 

A Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000, sancionada no mandato do então Presidente 

da República Fernando Henrique Cardoso, institui o dia 18 de maio como o Dia Nacional 

de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

A partir desta data, o dia 18 de maio ficou marcada na agenda nacional das organizações 

e dos movimentos que militam pela proteção de crianças e adolescentes como um dia de 

luta e visibilidade da causa. O 18 de maio é também um dia para não se esquecer da 

barbárie que fizeram com Araceli, e um dia simbólico de luta pelo fim das violências 

sexuais contra crianças e adolescentes. 

Voltar-se sobre a história da menina Araceli é importante para compreender a 

historicidade da luta pelo enfrentamento das diferentes violências sexuais praticadas 

contra meninos e meninas no Brasil. O Caso Araceli fez mobilizar uma série de ações 

políticas e institucionais em todo território nacional desdobrando-se em campanhas e 

articulações sociais, no âmbito do Sistema de Direitos da Criança e do Adolescente2, 

voltadas especificamente para a questão do abuso sexual e exploração sexual praticada 

contra o público infanto-adolescente. 

 
2 Entendemos o SGD como um conjunto de organizações articuladas segundo um princípio comum 

composto por três eixos em torno dos quais se alinham órgãos do Poder Público e da sociedade civil. Os 

três eixos são denominados promoção, controle social e defesa. 



 
 

21 
 

          Os estudos propostos com esta pesquisa pretendem trazer uma reflexão sobre o 

papel da escola na prevenção e no enfrentamento às violências sexuais contra crianças e 

adolescentes a partir de uma análise do contexto local e de ações educativas desenvolvidas 

na escola junto aos professores, educadores, estudantes, pais e comunidade escolar, o que 

envolve o Conselho Escolar e a Rede de Proteção local.  

          A relevância da pesquisa se dá em virtude de questões contemporâneas que têm 

relação direta com a prevenção e o enfrentamento das violências sexuais contra crianças 

e adolescentes no contexto escolar: o contexto de desigualdades e pobreza, a necessidade 

de implementação do ECA nas escolas, a importância da formação de profissionais da 

Educação para a prevenção das violências e para a promoção da autoproteção de crianças 

e adolescentes, e pela atuação do município de Jaboatão dos Guararapes no que se refere 

a ações voltadas para a temática das violências sexuais.  

        A problemática da pesquisa surge a partir da pergunta: como a escola vem atuando 

para a prevenção e o enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes 

frente aos desafios da formação na temática? 

        O processo de formação continuada de professores na temática da violência sexual 

faz-se necessário para a prática de uma cultura de prevenção e atuação de profissionais 

da educação na identificação, denúncia e notificação de casos de violências contra 

crianças e adolescentes. Considerando que é na escola onde meninas e meninos passam 

grande parte do dia, e as pessoas com quem mais convivem no dia a dia são os (as) 

professores (as) e os demais profissionais da comunidade escolar, a escola é, nesse 

sentido, um ambiente propício para que os sinais de violências venham à tona, sejam eles 

quais forem.  

         Estando os profissionais da educação capacitados para lidar com essas situações, 

certamente conseguirão identificar os sinais em seus/suas estudantes. Mediante a 

realização de processos formativos na temática dos direitos da criança e do adolescente, 

voltados principalmente para professores(as) é que se constrói uma prática de formação 

continuada, subsidiando esses profissionais a lidarem com a questão possibilitando, 

assim, um maior conhecimento sobre a temática, dirimindo possíveis dúvidas e 

inseguranças, além de orientá-los a como agir nessas situações. É o que afirma Libório 

(2005): 

 
[...] dentre as preocupações que movem as políticas de formação inicial 

e continuada de professores, deveriam ser incorporadas as demandas 

sociais, tais como discussões sobre a perspectiva dos direitos humanos, 
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a criança e o adolescente como sujeito de direito, compromisso do 

educador e da sociedade na promoção e garantia dos direitos infanto-

juvenil (LIBÓRIO, 2005, p. 4). 

 

             Outro aspecto importante no processo de formação na temática é a notificação: o 

que é a notificação?, quem pode notificar?, onde e quando?. A notificação dos casos de 

violências sexuais é uma obrigatoriedade legal que deve ser colocada em prática pela 

escola e, para que seja efetivada, é necessário um processo de formação e acesso à 

informação para que professores (as) e profissionais da educação possam compreender o 

seu importante papel. 

Buscando entender como as escolas públicas estão envolvidas na prevenção e no 

enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes, como e quando se dá 

o processo de formação continuada na temática e quais os impactos no que se refere à 

atuação dos profissionais da educação diante dos casos de violências contra crianças e 

adolescentes, em especial as violências sexuais. Partindo, para isso, da hipótese que a 

formação na temática subsidia as práticas desses profissionais e que as ações formativas 

sofrem descontinuidade caso as gestões públicas não assumam a questão do 

enfrentamento como política pública ou como ação permanente no contexto escolar. 

A infância é considerada um dos períodos mais importantes da vida, de forma que 

esse é o momento em que são formadas e desenvolvidas grande parte das estruturas 

físicas, emocionais, psíquicas, afetivas, cognitivas e sociais dos sujeitos, e é nesse sentido 

que a família, a escola, a comunidade, as organizações da sociedade civil e estado são 

fundamentais para promover o pleno desenvolvimento e garantir os direitos humanos de 

crianças e adolescentes, proporcionando, desse modo, uma infância cidadã livre de todas 

as formas de violências.   

Os impactos na vida de uma criança ou de um adolescente causados por situações 

de violências, sejam elas quais forem: física, psicológica, doméstica, bullying, 

negligência, maus tratos, e especialmente o abuso sexual e a exploração sexual, deixam 

marcas profundas e que podem ser superadas quando há o rompimento do ciclo de 

violência e o atendimento especializado adequado a cada situação. Sabe-se que a 

violência é um fator multidimensional que afeta a saúde física e psíquica de qualquer 

vítima, principalmente a de uma criança ou adolescente que ainda está em 

desenvolvimento, e quando esta ainda é muito pequena os danos são ainda maiores.  

Este é um tema de extrema importância e que precisa ser abordado nas escolas, 

pois é um dos principais problemas sociais que há décadas se vem lutando para erradicar 
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e – apesar de haver grande mobilização e articulação de diversos setores da sociedade 

desde o primeiro Congresso Mundial de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes, realizado em Estocolmo, na Suécia, em 1996 –, mais ainda, 

envolver a escola a fim de desenvolver ações sistemáticas e integradas voltadas para a 

prevenção e o enfrentamento do problema. 

Muitos sãos os desafios para o enfrentamento da violência contra crianças e 

adolescentes no Brasil, mas um dos maiores e mais difíceis é romper a cultura do silêncio 

nos casos de abuso sexual, sobretudo o abuso que acontece dentro de casa, no âmbito 

familiar. Acabar com o silêncio frente às violências sexuais se faz urgente diante dos altos 

índices de casos de violências sexuais sofridas cotidianamente por milhares de crianças, 

o que reforça um ciclo vicioso diretamente ligado com a produção e reprodução da 

pobreza e de desigualdades sociais perpetuando, frente a isso, situações de negligências, 

maus-tratos, trabalho infantil, agressões físicas, sexuais e psicológicas.  

É preciso romper com esse ciclo de violência e de silêncio denunciando, 

enfrentando e responsabilizando os autores por agressões e violações de direitos humanos 

de crianças e adolescentes. E, ao mesmo tempo, reconhecer essa criança como sujeito de 

direitos, que precisa ter a sua dignidade humana preservada e, em situações de violência, 

ter garantido um atendimento especializado e humanizado nos diferentes serviços da 

Rede de Proteção, sendo a escola  um dos atores dessa rede que tem como dever 

identificar, denunciar e notificar situações de delito. 

            A violência sexual contra crianças e adolescentes é considerada uma das mais 

graves violações de direitos humanos3 tratando-se de um fenômeno bastante complexo 

que ocorre em diferentes partes do mundo e que está diretamente ligado a fatores 

culturais, sociais e econômicos. É um fenômeno mundial, e no Brasil acontece com maior 

incidência nas regiões Norte, Nordeste e em territórios de fronteiras, como também nos 

grandes centros urbanos e em zonas rurais, atingindo milhares de meninos e meninas de 

diferentes formas, por vezes de maneira camuflada e silenciosa.  

Outras questões contemporâneas estão relacionadas às causas das violências 

sexuais contra crianças e adolescentes para além do ciclo da pobreza e desigualdades, 

 
3 Entendemos o conceito de direitos humanos a partir do Plano de Educação em Direitos Humanos que 

defende uma “concepção contemporânea de direitos humanos, incorporando os conceitos de cidadania 

democrática, cidadania ativa e cidadania planetária, por sua vez inspiradas em valores humanistas e 

embasadas nos princípios da liberdade, da igualdade, da equidade e da diversidade, afirmando sua 

universalidade, indivisibilidade e interdependência” BRASIL. Plano de Educação em Direitos Humanos. 

Brasília, 2007. 
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como a questão de gênero, a cultura do machismo, que perpetua a visão sobre as meninas 

e as mulheres como objetos de posse; a adultização da infância e a ausência de um 

trabalho voltado para a educação sexual de crianças como autoproteção.  

Trabalhar os direitos de crianças e adolescentes com foco na prevenção das 

violências sexuais a partir dos Direitos Sexuais é determinante para a autoproteção e a 

autodefesa em situações de abuso. Com base no Relatório da Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos – Balanço das Denúncias de Violações de Direitos Humanos de 2016 

–, os dados referentes a notificações recebidas pelo Disque 100 de casos de violências 

contra crianças e adolescentes, e publicados pela Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, apontam a gravidade e a urgência no enfrentamento desse 

problema. Foram registrados 76.171 casos de violências contra crianças e adolescentes, 

estando em primeiro lugar a negligência (37,6%), seguida de violência psicológica 

(23,4%), física (22,2%), sexual (10,9%) e outras violações (6%).  

Com relação ao perfil das vítimas, os dados revelam que as meninas são o maior 

número  (44%) em relação aos meninos (39%), sendo a faixa etária mais atingida a de 04 

a 11 anos, somando 42%, seguido da faixa etária de 12 a 17 anos, com 30%, e de 0 a 03 

anos, com 18%. No que se refere ao recorte raça/cor, 36% corresponde a meninas e 

meninos pretos/pardos, e 26% brancos. Vale salientar que estes números representam 

apenas os casos de violências denunciados e não refletem, portanto, a real dimensão do 

problema.  

Há de se destacar que contextos de negligência e abandono são muitas vezes a 

porta de entrada para diferentes formas de violência contra crianças e adolescentes, além 

disso, tais situações de agressão são sempre cumulativas: a violência doméstica está 

relacionada a maus tratos e a castigos humilhantes, a violência física relacionada à 

violência psicológica; em outra dimensão, assim como a violência sexual é ao mesmo 

instante uma violência física e psicológica, a exploração sexual é uma exploração 

econômica, quer dizer: uma violência física, sexual e psicológica, sendo ela – a 

exploração sexual – considerada pela OIT – Organização Internacional do Trabalho – 

como uma das piores formas de trabalho infantil. 

 

A violência é um fenômeno complexo, multifatorial, que pode deixar 

marcas profundas. É comum que a pessoas em situação de violência se 

sinta envergonhada, fragilizada, e, alguns casos até mesmo culpada. Por 

isso, precisa ser acolhida, cuidada, protegida em seus direitos 

(BRASIL, 2017b, p. 5). 
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 A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por meio do Disque 100, da 

Ouvidoria Online, do Clique 100, do aplicativo Proteja Brasil, e de denúncias por canais 

presenciais, sistematizou os dados das denúncias de violações de direitos humanos de 

crianças e adolescentes num Balanço Geral com informações de 2011 ao 1ºquadrimestre 

de 2019. 

Os dados do ano de 2018 revelam o crescente número de denúncias de violências 

sexuais contra crianças e adolescentes, um total de 17.093 casos. Destes, 13.420 se 

referem a práticas de abuso sexual e 2.680 à exploração sexual. Desse universo de 

denúncias, em 2018, no estado de Pernambuco, houve 511 casos de abuso sexual, 112 de 

exploração sexual, 9 de grooming, 5 de pornografia infantil e 3 de sexting. Importante 

lembrar que em função da subnotificação estes números não expressam a realidade das 

violências sexuais cometidas contra crianças e adolescentes no país, nem no estado de 

Pernambuco.  

Fazendo um recorte etário das vítimas, 29,82% têm entre 12 e 14 anos; 19,52% 

de 8 a 11 anos; 18,75% de 15 a 17 anos; e 15,27% de 4 a 7 anos. Quanto à questão de 

gênero e raça, 73,25% são do sexo feminino e 17,85% do sexo masculino, e sabemos que 

a grande maioria são meninas negras. 

A Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde divulgou em junho de 

2018, no seu Boletim Epidemiológico, um aumento de 83% nas notificações de violências 

sexuais contra crianças e adolescentes. Os dados do período entre 2011 e 2017 revelaram 

que 184.524 casos foram notificados, sendo 58.037 (31,5%) acometidos contra crianças 

e 83.068 (45,0%) contra adolescentes. O perfil das vítimas quanto ao gênero e raça/cor 

aponta que, das crianças, 74,2% eram do sexo feminino e, dessas, 46% eram negras; em 

contrapartida, 25,8% eram do sexo masculino e, desses, 44% negros. Já no que se refere 

aos adolescentes, 92,4% correspondiam ao sexo feminino, dos quais 56% eram negras; e 

7,6% do sexo masculino, desses, 49,99% negros.  

No estado de Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde produziu uma Nota 

Técnica com os dados de violência sexual contra crianças e adolescentes registrados no 

Sistema de Informação de Agravos e Notificação (Sinan) no período de 2015 a 2018. Dos 

1549 casos notificados, de crianças (numa faixa etária de 0 a18 anos), 1216 eram do sexo 

feminino e 333 do sexo masculino; e dos 2879 casos de violência sexual contra 

adolescentes, 2765 eram do sexo feminino e 114 do sexo masculino. Segundo a raça/cor, 

67% parda, 15% preta, 9% branca, 1% indígena e 1% amarela. 
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As fontes oficiais de dados, tanto da Saúde como da ouvidoria do Disque 100, em 

âmbito nacional e estadual, evidenciam que o marcador de gênero e raça predominante 

nas violências sexuais em ambos os ciclos de vida (infância e adolescência) são as 

meninas negras e pardas, sendo essas as que mais sofrem abuso e exploração sexual. 

A partir dos dados apresentados e do contexto em que meninos e meninas do 

município de Jaboatão dos Guararapes estão inseridos, é imprescindível encarar a escola 

como espaço protetivo e um dos principais atores da Rede de Proteção. Com isso, se faz 

importante analisar as ações já desenvolvidas no município, nas escolas; como também 

os desafios encontrados no caminho já percorrido e que apontam, cada vez mais, para a 

necessidade de se falar sobre o assunto; do mesmo modo que se faz fundamental buscar 

fortalecer as ações de prevenção, oferecer diversidade de abordagens e contribuir na 

formação dos educadores e no envolvimento das famílias. 

Essencial reforçar a relevância e universalidade desta temática considerando que 

o fenômeno das violências sexuais contra crianças e adolescentes é uma realidade 

mundial muito presente no Brasil, principalmente na região Nordeste e no estado de 

Pernambuco.  

Diante do cenário existente e das experiências vivenciadas ao longo dos últimos 

dez anos de atuação nesta temática, foi possível acompanhar mais de perto, de forma 

articulada e intersetorial, a atuação do município de Jaboatão dos Guararapes no 

enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes.  

 O porquê da escolha do município: no que se refere ao enfrentamento das 

violências contra crianças e adolescentes, o município, a partir de 2009, por meio da então 

Secretaria Executiva da Assistência Social, mostrou-se comprometido com a causa da 

seguinte forma: buscando fortalecer o debate público com relação à questão como uma 

das estratégias para combater a violação de direitos das crianças e adolescentes; pautando 

o tema junto aos diversos segmentos da gestão municipal e da sociedade; e promovendo 

a intersetorialidade nas ações voltadas para a proteção à infância. 

Na ocasião, o município aderiu a várias iniciativas e promoveu ações visando 

fomentar e fortalecer o enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes, a 

exemplo do projeto Saber Notificar, para Bem Cuidar que, em parceria com o Cendhec 

e o Unicef, tinha como objetivo estimular, por meio de profissionais das redes municipais 

de educação, saúde e assistência social, a notificação dessas violências. 

Ainda nesse mesmo período, por meio de uma ação articulada pela Secretaria de 

Promoção Humana e Social, foi criado o Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual 
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Infanto-Juvenil para promover, articular e monitorar as ações voltadas à prevenção e 

erradicação da violência sexual contra crianças e adolescentes no município. 

O comitê tinha em sua composição representantes da sociedade civil 

(organizações que trabalham com crianças e adolescentes) e entidades governamentais 

(secretarias municipais de promoção humana e assistência social; educação, direitos 

humanos e segurança cidadã da juventude, desenvolvimento econômico e turismo de 

articulação e mobilização social, especial da mulher, de saúde e o Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social) e Instituições de Controle Social (Conselho 

Municipal de Defesa de Direitos da Criança e Adolescente e Conselho Tutelar). 

Também estava em fase de implementação o Programa de Ações Integradas e 

Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 

(PAIR) com ações voltadas para a Rede de Proteção Local, e a elaboração do Plano 

Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil. 

No ano de 2011, foi elaborado o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência 

Sexual Infantojuvenil, fruto de um processo de construção coletiva e democrática, como 

desdobramento de iniciativas do Jaboatão dos Guararapes voltadas para o enfrentamento 

sistemático das violências sexuais contra crianças e adolescentes.  

Participaram do processo de elaboração do Plano membros da sociedade civil e 

entidades governamentais representadas pelas várias Secretarias do Município. A 

Secretaria Executiva de Educação do município também participou ativamente desta 

construção.  

 Tudo que foi relatado até aqui reforça a relevância desta pesquisa e o porquê da 

escolha de uma escola do Jaboatão dos Guararapes para participação neste estudo. 

Dessa forma, para que se possa ter uma compreensão histórico-social da temática 

e das questões abordadas, a dissertação está organizada em três (3) capítulos. No primeiro, 

intitulado (RE)PENSANDO AS VIOLÊNCIAS SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA, 

abordamos a produção acadêmica sobre a temática das violências sexuais contra crianças 

e adolescentes e o contexto escolar no que se refere à prevenção e o enfrentamento em 

dias atuais, uma das mais importantes etapas dessa pesquisa, discorrendo sobre os 

pressupostos teóricos metodológicos que norteiam este trabalho e apresentando os 

caminhos da pesquisa com base na Sociologia da Infância e História das Infâncias numa 

abordagem sócio-histórica destacando, ainda, as questões referentes a ética da pesquisa. 

No segundo capítulo, (RE)PENSANDO A ESCOLA E AS VIOLÊNCIAS SEXUAIS 
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CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, aprofundamos os conceitos de 

violências sexuais contra crianças e adolescentes, a relação entre direitos e escola, a 

importância dos direitos sexuais para a promoção da autoproteção, e, por fim,  a formação 

dos profissionais da educação para o enfrentamento das violências. O terceiro capítulo, 

CRESCER SEM VIOLÊNCIA: CONTRIBUINDO PARA A COSNTRUÇÃO DE 

UMA ESCOLA COMO ESPAÇO DE PROTEÇÃO, trata de um projeto voltado para 

ações de prevenção e enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes, 

que teve sua experiência piloto implementada em escolas de Jaboatão dos Guararapes e 

em organizações que integram a Rede de Proteção dos Direitos da Criança e Adolescente 

em outros estados e regiões do país. E, fechando este capítulo, discorremos sobre a análise 

dos resultados, as continuidades e descontinuidades das ações, trazendo as vozes dos (as) 

profissionais da educação sujeitos desta pesquisa; e destacando a importância da escola 

na prevenção das violências e na promoção da autoproteção de crianças e adolescentes.   

Nas considerações finais, apresentamos as conclusões, a confirmação da hipótese 

que norteia este trabalho, se alcançamos os objetivos gerais e específico, e, 

principalmente, as reflexões e um olhar mais atento e cuidadoso para as questões que 

permeiam toda essa trajetória de construção dos dados revelando, com isso, a realidade 

local, os contextos de violências presentes na vida dos/das estudantes da escola 

participante da pesquisa. Refletimos ainda sobre quando a escola (des)protege, sobre os 

desafios e as limitações dos/das profissionais da educação frente ao enfrentamento das 

violências sexuais identificadas na escola e pela escola, as múltiplas violências que afetam 

diretamente a vida de crianças e adolescentes,  bem como as violências também sofridas 

por esses/essas profissionais quando não há um processo formativo que os apoiem e os 

instrumentalizem para lidar com essa temática e, assim, saber como agir diante da 

problemática.  
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1 (RE)PENSANDO AS VIOLÊNCIAS SEXUAIS CONTRA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E 

METODOLÓGICA 
 

1.1 A Temática das violências sexuais e a produção acadêmica contemporânea 

 

Esta foi uma das mais significativas etapas da pesquisa durante a fase exploratória 

e de levantamento de dados. Nas leituras iniciais e na revisão da literatura, foram 

consultadas diversas fontes referentes à temática, dentre elas estão artigos acadêmicos, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado que abordam tanto questões referentes às 

violências sexuais contra crianças e adolescentes como o contexto escolar no que se refere 

à prevenção e ao enfrentamento do problema. As consultas foram realizadas na internet, 

no banco de dados de teses e dissertações da CAPES, no Google Acadêmico, na Scielo, 

na Biblioteca de Teses e Dissertações do Instituto de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBCT), entre outros bancos/depositários ligados às universidades de diferentes regiões 

do país. 

O acesso a diferentes fontes nesta fase do trabalho de pesquisa teve por objetivo 

conhecer produções acadêmicas e científicas, bem como discussões atuais em torno da 

prevenção e do enfrentamento às violências sexuais no contexto escolar e sua relação com 

a formação de educadores. Os artigos, teses e dissertações acessados durante a fase inicial, 

relacionados à temática dos estudos aqui compartilhados, estão ligadas aos campos de 

pesquisas em Educação, Serviço Social, Saúde e Psicologia. A partir de um levantamento 

realizado no site do Portal de Periódicos da Capes e no site da Biblioteca Brasileira de 

Teses e Dissertações para acessar produções acadêmicas dos últimos anos foi possível 

identificar o conhecimento produzido nas diferentes áreas do conhecimento, isto é: o que 

de mais relevante e recorrente tem sido abordado e, principalmente, as possíveis 

ausências. 

Elegemos como prioridade pesquisas desenvolvidas a nível de mestrado e de 

doutorado, ligadas à programas de Pós-Graduação em Educação e áreas afins, que 

dialogam com a Educação na sua transdisciplinaridade, como, por exemplo, a Psicologia 

e a Saúde. Outro aspecto importante para realização desse levantamento foi a definição 

de palavras-chave  relacionadas aos estudos desta pesquisa, de modo que para alcançar 

um número significativo de trabalhos fez-se  necessário delimitar a busca a partir destes 

filtros: “escola e violência”, “formação de professores”, “educação sexual”, “violência 
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sexual infanto-juvenil”, “violência contra crianças e adolescentes”, “direitos da criança e 

do adolescente”. 

O estado da arte realizado a partir das palavras-chave e das expressões acima foi 

um processo desafiador somando, ao fim, mais de 120 trabalhos encontrados. Diante do 

resultado numeroso, escolhemos 20 (dentre eles artigos, dissertações e teses) e, desses, 

alguns estão citados no corpo do texto pela relevância e relação com o tema desta 

pesquisa. 

Apesar desta ser uma temática bastante pesquisada, verificamos que ainda há 

muitas lacunas no que se refere à formação de educadores direcionada à prevenção e ao 

enfrentamento das violências sexuais contra crianças e adolescentes, como ficou claro 

nos trabalhos apurados e com as quais nos deparamos na pesquisa de campo 

posteriormente. 

Após a leitura de vários trabalhos, foram escolhidos alguns pela proximidade com 

a temática, teórica e metodológica, para a construção do corpus documental aqui 

compartilhado: 

O Abuso Sexual e a Escola: O Público e o Privado na “Gestão Democrática” das 

Políticas Públicas. Dissertação de Mestrado de autoria de Rogeria da Silva Martins, 

defendida em 2007, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal da Bahia. A pesquisa teve como objetivo investigar a 

relação entre o abuso sexual e a escola discutindo a temática a partir da perspectiva dos 

educadores. 

Em sua dissertação de mestrado em Educação, Os Direitos Humanos e o Silencio 

da Escola diante da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes (2011), a autora Alci 

Marcus Ribeiro Borges apresentou um estudo sobre as posturas de duas escolas (uma 

púbica e outra particular) diante das práticas de violência sexual contra seus alunos. A 

partir dos relatórios dos Conselhos Tutelares, ela buscou, em síntese, confirmar a hipótese 

de que, apesar das exigências legais a respeito de tais situações de violações de direitos, 

a escola tem se silenciado diante desses casos.  

 Santos (2011), em sua pesquisa, reforça o que diversos estudos apontam: que a 

escola é “um dos locais privilegiados para que ocorra a detecção e intervenção em casos 

de violência sexual, levando em consideração o extenso período de tempo em que 

crianças e adolescentes passam nessa instituição”. Mesmo diante dessa afirmação e com 

a obrigatoriedade da instituição de ensino (escola) notificar às autoridades casos suspeitos 
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de violência, sabe-se que as escolas e os professores aparecem em números reduzidos 

enquanto agentes denunciantes.  

Concordamos com a autora quando ela aponta que uma das possíveis explicações 

para essa ausência ou para a baixa taxa de denúncias por parte da escola e/ou professores 

está relacionada à falta de formação sobre o tema durante a formação inicial e/ou 

continuada desses profissionais. 

Vollet (2012), em sua tese de doutorado, investigou como profissionais escolares 

identificam e agem diante da suspeita de casos de violência sexual doméstica infantil. 

Embora a notificação dessas ocorrências seja impositiva a toda a sociedade, a literatura 

revela o silêncio da escola diante da violência contra a criança. A partir da análise da fala 

desses profissionais, o autor buscou refletir sobre os aspectos que dificultam a denúncia 

da violência sexual sendo possível concluir que o silêncio é uma realidade e está 

relacionado a mecanismos psicológicos complexos e a constructos sociais e culturais. 

Essas pesquisas e publicações sobre violência e escola nos mostram que abordar 

o tema da violência sexual no ambiente escolar ainda é um grande desafio, sobretudo no 

processo de formação inicial e/ou continuada dos profissionais da educação, reafirmando, 

com isso, a importância desta pesquisa no sentido de contribuir para a prevenção e 

enfrentamento da violência sexual no contexto escolar. 

Libório (2005), entre outros autores que abordam a temática da violência sexual, 

escola e educadores, e que trabalham na perspectiva da prevenção e enfrentamento às 

violências sexuais no âmbito escolar, apresenta em seus estudos as fragilidades, entraves 

e desafios referentes à questão. 

Libório (2005), por exemplo, que realizou pesquisas e produziu textos a respeito 

da violência sexual contra crianças e adolescentes na perspectiva de profissionais da 

educação em seus trabalhos, aponta e reforça a necessidade de uma atuação mais proativa 

da escola no que se refere à formação continuada de educadores na temática, bem como 

na realização de notificação de casos identificados ou suspeitos de violência. 

Vagliati (2014) chama atenção para como professores lidam com a violência 

sexual, suas dificuldades, medos, e a falta de informação e de conhecimento de como agir 

e identificar situações de violências. 

Além desses aspectos trazidos por Vagliati e Libório, a dificuldade de lidar com 

as questões relacionadas à sexualidade está muito presente na vida das pessoas em geral, 

na família, e, na escola, portanto, não seria diferente. Desta forma, Vagliati (2014) 

considera, ainda, de fundamental importância “o papel da escola na promoção da saúde, 
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da prevenção, da identificação, da denúncia e dos encaminhamentos dos casos de 

violência sexual contra seus alunos, levando em conta que a criança e o adolescente 

permanecem grande parte do seu tempo no espaço escolar”. 

Ainda, de acordo com Vollet (2012): 

 
A temática continua a mostrar relevância científica e social, 

apresentando brechas na literatura que merecem o devido 

enfrentamento. A literatura aponta que professores que suspeitam de 

que seus alunos estejam vivendo em um contexto de violência 

intrafamiliar não o denunciam (VOLLET, 2012, p. 16). 
 

Rocha et al. (2011) indica “a necessidade de políticas públicas voltadas ao 

enfrentamento deste fenômeno e, em especial, políticas voltadas à qualificação das 

comunidades escolares para participarem do enfrentamento da violência sexual cometida 

contra crianças e adolescentes”. Diante das considerações acima, é possível constatar a 

complexidade deste campo de estudo, que já é bastante explorado, mas ainda há muitos 

desafios e lacunas que nos fazem compreender que não existe violência, e sim violências, 

e que essas precisam ser enfrentadas nos diferentes espaços, principalmente na escola e 

pelos profissionais da educação. 

 

1.2 Fundamentos Teóricos  

 

Esta pesquisa se baseia nos estudos dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes, nas reflexões da Sociologia da Infância e do contexto de desigualdades e 

violências em que estão inseridas, e, ainda, em questões contemporâneas, bem como no 

processo histórico da infância. Tomando como referência Ariès (2014), Corsaro (2011), 

Sarmento (2002, 2005, 2013), Guiraldelli (2005), Kramer (2000), Marchi, (2009), 

Miranda (2016), Faria, A.L.G & Finco, D. (2011), entre outros autores, além de fontes 

institucionais e oficiais como UNICEF, OMS, ONU, UNESCO, ABRAPIA, Constituição 

Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Ministério da Educação e Ministério da 

Saúde, como parte da fundamentação teórica referente ao embasamento dos nossos 

estudos. 

Iniciamos este percurso apresentando reflexões acerca da criança, do adolescente 

e da escola procurando estabelecer um diálogo com a Sociologia da Infância e a 

concepção de infância construída historicamente ao longo dos anos. 
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Buscamos compreender as questões relacionadas à infância na 

contemporaneidade a partir das reflexões de Philippe Ariès, cuja obra História da 

Infância e da Família foi um marco nos estudos sobre a infância. Para falar de infância e 

contemporaneidade é necessário recorrer ao passado, considerando que o passado tem 

relação com o tempo presente. 

Segundo Kramer (2000), desde a década de 1970, quando Ariès publicou seu 

estudo sobre o aparecimento da infância na sociedade moderna, que as visões sobre a 

infância são construídas social e historicamente, e que a inserção das crianças e seus 

papéis variam de acordo com as formas de organização social. 

Guiraldelli (2005), em seus estudos sobres as concepções de infância e as teorias 

educacionais modernas e contemporâneas, também faz referência a Philippe Ariès e às 

suas contribuições à história da infância.  

 

É certo que Ariès fala em “descoberta da infância” e, com isso, nubla 

um pouco a ideia de invenção da infância. Assim, com Ariès, 

poderíamos estar pensando na infância como uma fase natural dos seres 

humanos, nunca antes percebida, mas que em certo momento seria 

encontrada por intelectuais de melhor visão. Tratar-se-ia, então, de 

fazer cada criança viver sob condições específicas, para que sua 

infância pudesse ocorrer de maneira como a natureza programou. Mas 

não é este o sentido do texto de Ariès. Ele trata a noção de infância 

como algo que vai sendo montado, criado a partir das novas formas de 

falar e sentir dos adultos em relação ao que fazer com as crianças [...] 

(GHIRALDELLI, 2005, p. 49). 

 

Pensar a infância na sociedade moderna é compreender que ser criança não 

significa ter infância, por isso, é preciso levar em consideração o papel social da criança, 

isto é, o que é ser criança nas diferentes culturas, compreendendo, assim, os processos 

históricos e sociais. As novas concepções de infâncias na contemporaneidade devem ser 

entendidas a partir de diferentes olhares levando em consideração os diferentes contextos 

em que estão inseridas, seu desenvolvimento, o acesso ao conhecimento e as condições 

sociais.  

Muitas são as áreas e correntes teóricas que estudam a infância. Nessa diversidade 

de campos teóricos, podemos destacar a Sociologia da Infância, considerada como um 

campo mais recente que contribuiu para a visibilidade da criança nas pesquisas sociais. A 

Sociologia da Infância “discute uma noção de infância diferentemente do 

desenvolvimento psicológico individual da criança que pressupõe sua trajetória enquanto 

criança histórica, social, política e cultural” (FARIA, 2011, p. 1), tal como afirma o autor, 
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apontando, dessa maneira, para a construção social da infância como um novo paradigma 

na busca pela reconstrução desse conceito marcado por uma visão ocidental e 

adultocêntrica da criança. 

 

A Sociologia da Infância surge e vem se desenvolvendo ao longo dos 

anos enfatizando a compreensão da criança como sujeito de direitos 

enquanto uma construção social. Tentando desconstruir a lógica da 

“infância como uma fase natural e universal da vida das crianças como 

objetos passivos de socialização numa ordem social adulta” 

(REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCAÇÃO, 2016, p. 

228).     

 

Nesse sentido, e de acordo com Sarmento (2013), “a sociologia da infância é 

convidada a analisar e interpretar a infância contemporânea a partir de fortes relações de 

complexidade” (SARMENTO, 2013, p. 37). Não se pode definir a infância meramente 

como uma fase de preparação para a vida adulta, é preciso levar em consideração as 

diferentes infâncias que vão sendo construídas ao longo do tempo histórico e social 

rompendo com a cultura adultocênctrica. Desse modo, ao olhar para a História da Infância 

é possível identificar tais diferenças, principalmente no que se refere à educação e às 

desigualdades sociais, de gênero, etnia e raça, sendo o contexto social um dos fatores 

determinantes na construção da infância.  Em Sarmento é possível identificar, ainda, 

alguns fatores de exclusão tomando como referência quatro espaços estruturais: o espaço 

de produção (relação com o trabalho e distribuição de riqueza), o espaço doméstico, o 

espaço da cidadania (a escola) e o espaço comunitário (relações de pares e culturas 

infanto-juvenis). O espaço estrutural de produção é caracterizado por quatro pontos 

fundamentais que definem a exclusão social, sendo o primeiro deles a pobreza entre 

gerações; o segundo, o trabalho infantil; o terceiro, os efeitos do desemprego nas gerações 

mais jovens; e o quarto, a criação de novas desigualdades caracterizadas pelo acesso 

heterogêneo aos bens do mercado de produtos para a infância. 

 

Os novos estudos sociais das infâncias afirmam que não há um ideal e 

um padrão de criança e adolescente. Há diferentes crianças e 

adolescentes, que vivem e/ou sobrevivem a partir de diferentes 

experiências e dinâmicas sociais. Entender as crianças e adolescentes 

no plural torna-se uma condição necessária para se compreender a 

infância na contemporaneidade (CONSELHO ESTADUAL DE 

DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE, 2018, p. 23).  
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É preciso levar em consideração este novo olhar para as infâncias, bem como 

conhecer as diferentes infâncias, enxergando a criança e o/a adolescente como sujeitos de 

direitos, cidadãos, e, assim, identificar os desafios que precisam ser enfrentados pelas 

políticas públicas voltadas para a infância, em especial de educação, considerando, desse 

modo, a relevância da formação cultural para o desenvolvimento e a construção do 

conhecimento. 

Para William Corsaro (2011), as crianças são vistas como reprodutoras de uma 

cultura que lhes é apresentada e que as afetam, assim como são produtoras e membros 

ativos na construção social da infância e de sujeitos capazes de criar e modificar essa 

cultura. As crianças são, portanto, agentes sociais que, de forma ativa e criativa, 

contribuem para a produção das sociedades, como também são produtoras de cultura. 

Corsaro, em seus estudos, traz como foco a cultura de pares a partir das perspectivas das 

próprias crianças. Ele define “pares” como um grupo de crianças que estão juntas 

cotidianamente, e entende que essas culturas construídas localmente interagem e 

contribuem para outras culturas infantis, assim como para culturas de adultos. Enfatiza 

em suas reflexões e pesquisas que a criança participa ativamente do seu processo de 

socialização dando sentidos ao mundo que a cerca e contribuindo com a produção e 

transformação da cultura.  

Assim como afirma Nascimento (2011): culturas infantis, culturas de pares, 

cultura da infância, estrutura geracional, categoria geracional, geração, reprodução 

interpretativa, sujeito de direitos, ator social, agente social, a Sociologia da Infância tem 

se apresentado como uma oportunidade de investigação das crianças para além de sua 

condição de alunos ou de seres em desenvolvimento, ou até mesmo a partir dessa 

condição, com o objetivo de conhecê-las nas múltiplas relações que estabelecem nas 

experiências cotidianas, de onde retiram os conteúdos presentes em brincadeiras e 

interações. Nesse sentido, a partir de diferentes olhares e estudos, a exemplo da produção 

audiovisual A Invenção da Infância, que trata das diferentes infâncias, é possível tecer 

alguns fios dessa trama que constituem as concepções de infâncias e de 

contemporaneidade. A produção dirigida pela Liliana Sulzibach aborda o universo das 

várias infâncias a partir das dimensões socioeconômicas, de classe social e da educação. 

Essas diferenças estão representadas pela infância de classe média na qual crianças têm 

um excesso de atividades, são superestimuladas, têm seu tempo totalmente preenchido 

por diferentes atividades (aulas de balé, inglês, atividades esportivas, entre outras), têm 

acesso aos bens de consumo presentes na sociedade e estão sendo constantemente 
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preparadas para o futuro. Enquanto que, por outro lado, há outras infâncias presentes no 

documentário, em especial as de crianças que vivem na zona rural, em situação de 

desigualdade e extrema pobreza, onde a mortalidade infantil ainda é realidade e o trabalho 

infantil é naturalizado diante do contexto em que vivem e lutam para garantir a 

subsistência.  

Ao analisar as duas realidades de infâncias, mesmo em situações sociais distintas, 

fica evidente que há uma definição de infância na negação e na violação de direitos. A 

infância que se dá pela ausência, pelo não ler, não escrever, não brincar, ir à escola 

somente depois do trabalho (crianças da zona rural); e, em outra dimensão, a infância 

formada por crianças de classe média que, apesar de viverem numa situação privilegiada 

do ponto de vista socioeconômico e com acesso a bens de consumo, essa é também uma 

infância marcada por ausências, sobretudo a partir do momento que há um excesso de 

atividades (escolares e complementares) e se retira dessa criança o tempo do ócio, o tempo 

do brincar e da convivência familiar, sendo negado a essas crianças direitos. 

 

Nunca como atualmente foram tão proclamados os direitos da criança, 

e nunca como hoje se assistiu a uma tão severa restrição nas condições 

sociais da infância, especialmente das crianças dos países mais pobres 

e dos grupos sociais mais empobrecidos dos países ricos, marcadas por 

situações como o tráfico de crianças, a exploração do trabalho infantil. 

[...] Nunca como atualmente o valor da “autonomia” e da “cidadania” 

da criança foi tão alargamente proclamado e também nunca como hoje 

foi tão restrito o espaço-tempo da criança, com sobreocupação horária 

em múltiplas atividades, geralmente sob o controle adulto, e pela 

restrição da circulação no espaço urbano e pela indústria cultural para 

as crianças, os jogos eletrônicos e demais produtos de mercado 

(SARMENTO, 2013, p. 17). 

  

As questões apontadas por Sarmento e as reflexões sobre o vídeo documentário A 

invenção da infância remete-nos a questões recentes que inquietam profissionais atuantes 

no campo da infância, sobretudo no que se refere ao desaparecimento da infância. O que 

reforça que o sentido de que ser criança não significa ter infância.  

É necessário perceber a infância nas suas múltiplas dimensões, sobretudo, no 

contexto de desigualdades a partir das situações de violações de direitos e nos prejuízos 

que trazem para a vida e para o desenvolvimento de milhares de crianças e adolescentes 

no mundo, principalmente na América Latina. Daí a urgência em refletir sobre a infância 

e, mais que isso, garantir e promover a proteção de crianças e adolescentes que são 
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considerados, por lei, sujeitos de direitos. Questões como desigualdades, pobreza e 

violências estão diretamente relacionadas com as concepções de infâncias existentes em 

diferentes momentos da história. 

Alguns elementos denotam como a violência contra a criança simbolizam que a 

infância supostamente tenha chegado ao fim em virtude de um contexto no qual a pobreza, 

a mendicância, bem como a exploração do trabalho infantil, são fatores bastantes 

presentes na realidade do século XXI. Nessa direção, podemos citar ainda questões como 

as violências sexuais infantis, sobretudo o abuso e a exploração sexual que roubam as 

infâncias de milhares de crianças e adolescentes no mundo inteiro, especialmente no 

Norte e Nordeste brasileiro. O suposto desaparecimento da infância tem, entre os fatores 

abordados, a existência das numerosas populações infantis que vivem em condições 

indignas e não são respeitadas nos seus direitos. 

Um relatório da UNICEF (2005) sobre a situação da infância no mundo tem por 

título “Uma geração sob ameaça”. O título justifica-se pela acumulação de indicadores 

relativos à precariedade das condições de vida das crianças em todo o mundo. Apesar de 

a situação global da infância ter melhorado nos últimos anos, nomeadamente no que diz 

respeito a alguns indicadores essenciais – nutrição, saúde, escolaridade, mortalidade 

infantil – essa realidade não é efetiva em todas as regiões do mundo. Com efeito, a 

melhoria dos indicadores globais repousa largamente no peso estatístico que tem a 

melhoria da situação da infância na China, na Índia e em alguns países da América Latina. 

Em contrapartida, a situação agravou-se em muitos desses indicadores tanto nos países 

mais pobres do mundo quanto nas camadas sociais mais empobrecidas e excluídas no 

interior dos países ricos (e, muito em particular, nas populações migrantes). Isto significa 

que é no aumento das desigualdades sociais que se encontram os fatores mais poderosos 

de “risco” para crianças, com implicações para o conjunto do grupo geracional, não 

podendo, por consequência, ser descartada nenhuma criança das tensões sociais que 

potenciam esses fatores (SARMENTO; MARCHI, 2008, p. 6-7). 

As violências contra crianças e adolescentes e a pobreza são aspectos estudados 

também por Corsaro, que aponta a miséria e os diversos problemas bem como seus efeitos 

na vida das crianças em sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento. Embora 

existam programas sociais que visem a melhoria da qualidade de vida das populações 

infantis, a pobreza ainda é realidade e aparece como um dos piores fatores que afetam a 

vida desses indivíduos. 
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Os impactos na vida de uma criança e adolescente causados por situações de 

violências e violações de direitos, particularmente o abuso sexual e a exploração sexual, 

deixam marcas profundas por toda a vida. Sabe-se que a violência é um fator que afeta a 

saúde física e psíquica de qualquer vítima, e se tratando de uma criança, que ainda está 

em desenvolvimento, os danos são ainda mais profundos.  

No caso das violências sexuais, especificamente no abuso sexual, é ainda mais 

danoso, pois envolve vários tipos de violências que estão entrelaçadas e que na maioria 

das vezes são cometidas por alguém muito próximo e de confiança da criança ou 

adolescente, sendo mais comum o abuso sexual intrafamiliar - quando o autor da violência 

é da própria família, podendo ser pai/mãe, padrasto/madrasta, tios, avós ou qualquer outra 

pessoa da família e com quem a criança tem um vínculo afetivo. É o que reforça William 

Corsaro: 

 
Apenas uma coisa é pior do que perder uma criança em circunstâncias 

trágicas e inesperada como uma guerra, doença ou desastre. É perder 

uma criança devido a atos de abuso deliberados, intencionais e 

evitáveis. Muito frequentemente esses atos ocorrem exatamente na 

segurança do lar – o local onde elas deveriam se sentir seguras e 

protegidas do perigo. Quando as crianças são abusadas pelos 

responsáveis, elas não só ficam perturbadas física e emocionalmente, 

mas frequentemente se culpam pelas falhas daqueles em quem confiam 

e amam. As consequências do abuso são dessa forma, duplamente 

trágicas e normalmente duradouras (CORSARO, 2011, p. 270). 
 

Os diferentes estudos e pesquisas com base na Sociologia da Infância vêm se 

desenvolvendo a partir da compreensão de criança como sujeito de direitos e da infância 

como uma construção social. Nesse sentido, Sarmento e Corsaro destacam em suas 

abordagens a participação ativa da criança na sociedade e, também, na criação de suas 

culturas de pares, de modo que a relação da infância e desigualdades sociais também é 

analisada como um fator determinante na vida das crianças.   

Levando em consideração os diferentes contextos em que crianças e adolescentes 

estão inseridos na vida em sociedade, esta pesquisa propõe lançar luzes sobre a 

problemática das violações de direitos e como essas afetam significativamente a vida 

desses sujeitos. E é na direção contrária do que se vive na prática cotidiana, de 

negligências, negação de direitos, violências e adultização das infâncias que se abre esta 

reflexão. 

A partir da Constituição Federal (1988), a lei que regulamenta que é o dever da 

família, da sociedade e do estado em proteger, de forma integral e com prioridade 
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absoluta, os direitos de crianças e adolescentes, seguido da criação do ECA (1990), 

instituiu uma mudança de paradigma reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos 

de direitos em condição peculiar de desenvolvimento.  

 
Art.15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e 

à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 

como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis (BRASIL, 1990, n.p.). 
 

 

Desta forma, faz-se necessário promover e garantir a proteção integral reforçando 

o lugar das crianças e dos adolescentes na sociedade como sujeitos de direitos, o que 

garante a participação de tais indivíduos nos processos em que estão envolvidos no seu 

dia a dia, seja na escola, na família e na comunidade. 

 

É preciso ainda compreender o processo histórico de construção das 

infâncias e os diferentes contextos em que estão inseridas. O referencial 

teórico deste trabalho se fundamenta nos novos estudos da Sociologia 

da Infância, que compreendem a criança como sujeito de direitos e ator 

social do seu processo de socialização, e não como objeto passivo desse 

processo e de qualquer outro que lhe diga respeito. Nesse sentido, 

também entendemos a criança e o adolescente como sujeitos de direitos 

tomando como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Embora grande parte das crianças e adolescentes vivam em situações 

de vulnerabilidades e violências, em alguma medida participam da vida 

em sociedade e da vida adulta de diferentes formas (MIRANDA; 

SARINHO, 2017, p. 4). 

 

Diante das questões até aqui apresentadas e das referências teóricas que embasam 

este trabalho, é possível afirmar a relevância que cada um desses/as autores/as tem no 

processo de construção sócio-histórico das infâncias e que, por isso, nortearam os estudos 

desta pesquisa. 

 

1.3 Delineamento Metodológico  

 

A metodologia proposta por esta pesquisa buscou conhecer e refletir sobre a escola 

como espaço protetivo a partir de entrevistas, aplicação de questionário e realização de 

grupo focal com profissionais da Rede Municipal de Ensino do Jaboatão dos Guararapes. 

Pesquisas de campo também subsidiaram o estudo propiciando compreender as 

limitações dos professores em identificar os sinais de violência sexual em seus estudantes. 
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A metodologia da pesquisa teve por base uma abordagem qualitativa com a 

interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados, e as técnicas de coleta de dados 

escolhidas para um melhor resultado foram: questionário, grupo focal e entrevista 

semiestruturada, que possibilitaram por meio da combinação de: 

 
[...]perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada [...] e os grupos focais que podem ser definidos 

com uma modalidade de entrevista em grupo, onde as falas de um são 

confrontadas com as dos outros (MINAYO, 2016, p. 59).  

  

De acordo com Gatti (2012), as pesquisas com grupos focais, além de ajudar na 

obtenção de perspectivas diferentes sobre uma mesma questão, permitem também a 

compreensão de ideias partilhadas por pessoas no dia a dia e dos modos pelos quais os 

indivíduos são influenciados pelos outros. 

            De acordo com Minayo (1993), o material primordial da investigação qualitativa 

é a palavra que expressa a fala cotidiana, seja nas relações afetivas e técnicas, seja nos 

discursos intelectuais, burocráticos e políticos. 

 

Nestes termos, a fala torna-se reveladora de condições estruturais, de 

sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles), e, 

ao mesmo tempo, possui a magia de transmitir, através de um porta-voz 

(entrevistado), representações de grupos determinados em condições 

históricas, sócio-econômicas e culturais específicas (MINAYO, 1993, 

p. 245). 

 

Considerando a natureza desta pesquisa e a temática sobre a qual discorreremos, 

optamos pelo método qualitativo, visto que dialogamos com profissionais da educação e 

esta abordagem tem um papel fundamental para a construção dos dados e resultados. 

 

1.3.1 Local da Pesquisa 

          

A pesquisa foi realizada em uma escola de tempo integral da Rede Pública 

Municipal do Jaboatão dos Guararapes com o quantitativo de 665 (seiscentos e sessenta 

e cinco) estudantes matriculados em 2018, destes, 306 (trezentos e seis) estão nos anos 

finais do Ensino Fundamental II. 

A escolha da escola como locus da pesquisa se deu em razão da mesma ter 

participado, no ano de 2010, do projeto piloto Que Exploração É Essa? – 1ª etapa do 
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Projeto Crescer sem Violência – que teve como objetivo a implementação da série 

audiovisual Que Exploração É Essa? e a realização de ações socioeducativas voltadas 

para a prevenção e o enfrentamento de violências sexuais contra crianças e adolescentes. 

Outro critério de escolha foi o fato da (des)continuidade nas ações socioeducativas na 

temática que aconteceram até 2017 e, também, a localidade onde está sediada a escola, 

num contexto de vulnerabilidades e violências. 

É importante contextualizar o território onde se deu esta pesquisa, sua localização 

e suas especificidades. O município Jaboatão dos Guararapes faz parte da Região 

Metropolitana do Recife (RMR) e está situado no litoral do Estado de Pernambuco, tendo 

como extensão territorial 256 quilômetros quadrados. O município se encontra 

estrategicamente localizado numa região entre o Porto de Suape – que integra um dos 

principais polos de desenvolvimento do Estado – e a cidade do Recife, a capital 

pernambucana. O município é cortado pelas BR-101, BR-232 e a PE-007, e conta ainda 

com infraestrutura metroviária, sendo esse um dos principais meios de transporte da 

população.  

De acordo com o Plano Municipal de Educação4  

 

A procura pelo local como destino turístico gerou uma expansão do 

mercado imobiliário, que movimenta a economia local. Jaboatão possui 

um importante distrito industrial, tem uma posição geográfica 

estratégica e também é um importante centro logístico, pois se localiza 

próximo ao aeroporto e ao distrito industrial de Suape, principal polo 

de desenvolvimento do Estado e do Recife. Graças a sua excelente 

infraestrutura hoteleira, monumentos históricos, belas praias, áreas de 

lazer e por ser um importante centro econômico e comercial, converteu-

se em um dos principais núcleos turísticos de Pernambuco 

(JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2015, p. 3). 

 

 O município está dividido em sete regionais político-administrativas: Regional 1 

– Jaboatão Centro (compreende a maior área do município com 12 bairros distribuídos); 

Regional 2 – Cavaleiro (é composta por 4 bairros e apresenta a maior densidade 

demográfica); Regional 3 – Curado (tem a menor área territorial); Regional 4 – Muribeca; 

Regional 5 – Prazeres (está dividida em 5 bairros, incluindo Comportas, Prazeres e 

Cajueiro Seco); Regional 6 – Praias (que compreende os bairros de Piedade, Candeias e 

 
4 Plano Municipal de Educação do Jaboatão dos Guararapes, Lei nº1203/2015. 
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Barra de Jangada, tem a segunda maior população do município); e Regional 7 – 

Guararapes (bairros Jardim Jordão e Guararapes).      

O município tem vocação para o turismo tendo em vista que o seu litoral é 

composto pelas praias de Piedade, Candeias e Barra de Jangada, todas elas com estruturas 

para o setor turístico, bares, hotéis e pontos considerados vulneráveis para a exploração 

sexual de crianças e adolescentes, além de ser passagem para outras praias do litoral sul 

do estado, o que movimenta um grande fluxo de turistas brasileiros e estrangeiros. 

A partir do mapeamento do território e das considerações e avaliação da equipe 

da Secretaria Municipal de Educação do Jaboatão dos Guararapes, definimos fazer a 

pesquisa nesta escola localizada próxima ao litoral onde estão situadas as principais praias 

do município, com concentração de hotéis e restaurantes, por onde circulam turistas. 

Embora Jaboatão dos Guararapes seja considerado o 5º IDH mais alto do estado, 

é um município onde encontramos, em várias regiões da cidade, pobreza e desigualdades, 

principalmente crianças e adolescentes vivendo em situações de violações de direitos, 

vítimas de violências sexuais e trabalho infantil.  

Um Estudo Social sobre a Infância e Adolescência em Jaboatão dos Guararapes 

foi recentemente realizado pelo município resultando em um documento no mês de 

novembro de 2018. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social,  pela 

Superintendência de Gestão SUAS e pela Coordenação de Vigilância Socioassistencial, 

o estudo teve como objetivo apresentar as características gerais da população infanto-

juvenil com enfoque nos atendimentos realizados pela Política de Assistência Social do 

município para o planejamento das políticas públicas e que necessitam de complementos 

das demais políticas de atendimento à crianças e adolescentes, como a saúde e a educação. 

Os dados do estudo sobre a situação das crianças e adolescentes apontam a 

realidade de pobreza e desigualdades em que essa população está inserida de acordo com 

a distribuição por regional. 

 

As regionais 1, 5, 6 e 2 são as que concentram, respectivamente, o maior 

número de crianças e adolescentes do município em extrema pobreza. 

Na regional 1 há 13.778 crianças e adolescentes neste perfil, na regional 

5 há 13.540, na regional 6 há 11.323 e na regional 2 há 10.612 crianças 

e adolescentes em situação de extrema pobreza (JABOATÃO DOS 

GUARARAPES, 2018).  
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 Tabela1: Denúncias de Ouvidoria de janeiro a maio de 2019 

 

Fonte: Elaborada pelo Setor de Vigilância Socioassistencial5 – Jaboatão dos Guararapes, 2018 

 

Nesse sentido, reforçamos a relevância da pesquisa no território para que 

possamos encontrar possíveis caminhos que contribuam para a mudança de realidade. 

Os dados registrados no Disque 100 do estado de Pernambuco em 2016 apontam 

248 casos de violência sexual, desses, 197 foram abuso sexual e 51 exploração sexual. O 

município do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e o 

Disque 100 municipal, entre os meses de janeiro e março de 2017, recebeu apenas 10 

denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, dessas, oito foram 

relacionadas a abuso sexual. Esses dados retratam a dimensão do problema e que ainda 

existem muitos desafios pela frente sendo a subnotificação apenas um deles. 

 

1.3.2 Participantes (sujeitos da pesquisa) 

       

Os sujeitos da pesquisa são profissionais da educação (uma gestora, um supervisor 

e 11 professores dos anos finais do Ensino Fundamental) levando em consideração que 

esses são os principais sujeitos envolvidos no processo de formação na escola e, portanto, 

estão mais próximos dos estudantes e de suas respectivas famílias no cotidiano da escola.  

O critério de escolha e definição dos anos finais do Ensino Fundamental como 

campo da pesquisa partiu do levantamento de dados do ano de 2016 disponibilizados pelo 

Disque 100. Dados esses referentes ao número de violências sexuais contra crianças e 

adolescentes apontando que 40% dos casos registrados de abuso sexual e exploração 

 
5 Tabela disponibilizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania por meio da 

Superintendência do SUAS do Município do Jaboatão dos Guararapes. 
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sexual são de crianças de 0 a 11 anos, e 30,3% na faixa etária de 12 a 14 anos. Tais 

informações indicam que grande parte dessas vítimas são meninas e meninos que estão 

nos anos finais do Ensino Fundamental, o que compreende uma faixa etária dos 11 aos 

14 anos.  

Outro aspecto que definiu o recorte da pesquisa voltado para o Ensino 

Fundamental anos finais foi o fato por esse ter sido também o recorte etário de 

adolescentes que participaram efetivamente das atividades na temática realizadas pela 

escola no período de 2010 a 2017.  

A partir de entrevistas e da realização de grupo focal com o supervisor e os/as 

professores/as dessa escola da Rede Municipal de Jaboatão dos Guararapes, foram 

identificadas as principais mudanças ocorridas na escola a partir dessas ações. Pesquisas 

de campo também subsidiaram este trabalho indicando as limitações dos professores em 

abordar esta temática em seu cotidiano e, assim, detectar sinais de violência sexuais em 

seus/suas estudantes. 

  

1.3.3 Instrumentos 

 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: questionário, diário de 

campo para anotações da pesquisadora durante as observações nas etapas da pesquisa, e 

gravador para gravação de áudio durante as entrevistas e grupo focal garantindo, dessa 

maneira, qualidade nos registros, transparência e fidedignidade no processo de 

investigação. 

O questionário foi elaborado a partir da pesquisa exploratória e dos primeiros 

contatos com a escola onde foi realizada a pesquisa de campo. 

 

1.3.4 Entrevistas 

 

A seleção para as entrevistas aconteceu de forma voluntária, combinada com a 

gestão da escola, e, assim, em momento posterior, realizado o convite aos demais 

profissionais  garantindo, com isso, a participação do supervisor e de professores(as) – 

que tivessem participado do Projeto Crescer sem Violência, assim como também  de 

outros(as) profissionais que não tivessem participado do projeto. Esse momento foi 

pensado para aprofundar alguns pontos que não foram possíveis detalhar durante o grupo 
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focal ou com a aplicação do questionário, sendo necessário mais um momento para 

construção dos dados em campo. 

 

1.3.5 Grupo Focal 

 

Optamos pela técnica do grupo focal, que vem sendo bastante utilizada em 

pesquisa social e em educação,  

 
[...] por sua importância como ferramenta de pesquisa qualitativa que 

propicia a identificação de tendências, sendo que o foco desvenda 

problemas na busca da agenda oculta do problema, visando 

compreender e não inferir nem generalizar permitindo a reflexão do que 

é essencial (MELO; ARAÚJO, 2010, p. 2). 

 

A partir de um tema definido e que tenha relação com objetivo da pesquisa, 

definido pelo pesquisador, o grupo deve discutir e comentar a partir de sua experiência 

pessoal. O trabalho com os grupos focais possibilita compreender diferentes realidades, 

práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes. 

Foi realizado um grupo focal com nove professores e um supervisor, sendo eles 

convidados a participar desse momento por adesão voluntária. Para isso, foi feito um 

convite acolhedor durante um primeiro encontro de apresentação da pesquisa que 

mobilizou e despertou o interesse dos profissionais pelo tema e para participar da 

atividade do grupo focal. Visando aprofundar as questões discutidas durante a realização 

dos encontros e para garantir a participação e interação dos participantes, definimos que 

o grupo seria de 10 pessoas.  

Segundo Bernadete Angelina Gatti (2012, p. 7), “os participantes devem ter 

alguma vivência com o tema a ser discutido, de tal modo que a sua participação possa 

trazer elementos ancorados em suas experiências cotidianas.”. O tema da pesquisa – 

violências sexuais contra crianças e adolescentes – suscita outras temáticas que estão 

relacionadas e que nos faz escolher a técnica do grupo focal como parte primordial da 

pesquisa para o levantamento de dados e a compreensão da realidade a ser estudada. “A 

pesquisa com grupos focais, além de ajudar na obtenção de perspectivas diferentes sobre 

uma mesma questão, permite também a compreensão de ideias partilhadas por pessoas 

no dia a dia e dos modos pelos quais os indivíduos são influenciados pelos outros” 

(GATTI, 2012, p. 11).  
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Os grupos focais servem como subsídio para as entrevistas, aprofunda o tema a 

ser discutido/investigado num debate em grupo, e amplia a interlocução que em uma 

entrevista seria individual.  

          
A técnica é muito útil quando se está interessado em compreender as 

diferenças existentes em perspectivas, ideias, sentimentos, 

representações, valores e comportamentos de grupos diferenciados de 

pessoas, bem como compreender os fatores que os influenciam, as 

motivações que subsidiam as opções, os porquês de determinados 

posicionamentos (GATTI, 2012, p. 14). 
 

          Dessa forma, podemos compreender que essa técnica possibilita emergir diferentes 

pontos de vista sobre uma mesma questão e oportuniza a troca de opiniões entre o grupo, 

consensos e dissensos, que lançam luzes sobre aspectos que poderiam não ser revelados 

em outras situações.  

          Para a realização do grupo focal contamos com uma equipe composta pela 

pesquisadora/moderadora e dois relatores responsáveis pela sistematização das falas e 

observações durante a atividade com os grupos. Como forma de registro, utilizamos 

também a gravação em áudio para garantir uma boa qualidade dos apontamentos.  

          O grupo focal foi realizado em uma sala com acomodação adequada aos 

participantes oferecendo um ambiente acolhedor, silencioso e propício para a execução 

da atividade na própria escola envolvida.  

 

1.3.6 Questionários 

 

Durante a pesquisa de campo optamos por aplicar um questionário com os 

profissionais da educação da escola pesquisada com a intenção de ampliar a possibilidade 

de fontes para a construção dos dados. A aplicação do questionário antecedeu a realização 

do grupo focal com o intuito de levantar elementos que poderiam ser aprofundados 

durante as discussões. As perguntas fechadas foram transformadas em gráficos, e as 

abertas sistematizadas ao longo do capítulo terceiro que trata das questões abordadas no 

que se refere a análise e resultados. 
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1.4 Ética da Pesquisa 

 

A pesquisa apresentada aponta para a necessidade e urgência em aprofundar as 

discussões acerca das violências sexuais e investigar as ações de prevenção e 

enfrentamento no contexto escolar. Por ser um tema difícil de lidar para muitas pessoas 

no dia a dia, inclusive para profissionais da educação, faz-se necessário um planejamento 

cuidadoso de cada etapa da pesquisa e da forma como abordar os sujeitos participantes 

levando em consideração os aspectos éticos do processo. Principalmente, em se tratando 

de uma pesquisa de relevância social e científica que poderá contribuir com novas práticas 

educativas, influenciar nas políticas públicas, fortalecer a rede de proteção local e apoiar 

profissionais da educação no que se refere às ações de formação continuada, prevenção, 

enfrentamento e denúncia de casos identificados em seus/suas estudantes e/ou na escola. 

Como parte da ética da pesquisa, realizamos uma apresentação do projeto à 

Secretaria de Educação (Coordenação dos anos finais do Ensino Fundamental) e à Escola 

participante (gestora, supervisor e professores); como também houve uma elaboração e 

aplicação de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a autorização 

da realização da pesquisa e a utilização do material coletado durante as entrevistas e o 

grupo focal. Em se tratando de pesquisa com adultos (supervisores e professores) e 

instituições (escolas), a assinatura de um documento autorizando o uso de imagem e/ou 

voz garante o processo ético e de transparência, não sendo necessário, dessa forma, passar 

por um Comitê de Ética, uma vez que os aspectos éticos são prioritários no processo de 

desenvolvimento desta pesquisa. 

O compromisso ou a cumplicidade na devolução dos achados é apontado por 

Sônia Kramer (2002, p.54) como parte importante da ética da pesquisa. Situações 

encontradas no decorrer da pesquisa que envolva o universo infantil, sobretudo situações 

de desigualdades, exploração do trabalho infantil, entre outros, transformam um 

pesquisador comprometido com a sociedade em intelectual crítico, que além de produzir 

ciência, quer interferir, mesmo não sendo um militante ativo, por se deparar durante a 

pesquisa com certas situações que exigem determinada posição. “Nas ciências humanas 

e sociais, a neutralidade é não só um equívoco, mas também uma impossibilidade prática; 

isso tem decorrências que merecem a nossa atenção e cuidado” (KRAMER, 2002, p. 54). 

Ao término da pesquisa, retornaremos para uma devolutiva dos resultados à escola 

participante com a intenção de dar uma resposta quanto a sua contribuição na pesquisa, 
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bem como identificar possibilidades de desdobramentos do estudo de forma a contribuir 

com os/as professores/as na sua formação continuada e atuação na temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

2 (RE)PENSANDO A ESCOLA E AS VIOLÊNCIAS SEXUAIS 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

2.1 Violências Sexuais praticadas contra crianças e adolescentes: (re)pensando os 

conceitos 
                                      

Para abordar as violências praticadas contra crianças e adolescentes é preciso 

revisitar os conceitos de violência de uma forma geral. Levando em consideração o que 

diz a Organização Mundial da Saúde sobre a violência, essa é considerada um problema 

de saúde pública. 

 

A violência sexual é definida como qualquer ato sexual, tentativa de 

obter um ato sexual, comentários ou investidas sexuais indesejados, ou 

atos direcionados ao tráfico sexual ou, de alguma forma, voltados 

contra a sexualidade de uma pessoa usando a coação, praticados por 

qualquer pessoa independente de sua relação com a vítima, em qualquer 

cenário, inclusive em casa e no trabalho, mas não limitando a eles 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002, p. 147) 

. 

No Brasil, essa é uma realidade que atinge diretamente milhares de meninos e 

meninas, e que “em diferentes processos históricos crianças e adolescentes vivenciam 

situações de violência e desrespeito aos seus direitos humanos” (NEPOMUCENO, 2014, 

p. 223), é o que nos diz Valeria Nepomuceno. 

 Historicamente falando, a violência sempre esteve presente na vida da 

humanidade, de forma que vem se perpetuando de geração em geração e, diante disso, 

evidenciando a relação de poder entre o mais forte e o mais fraco, entre o dominador e o 

dominado.  

 

[...] violência é um ato de brutalidade, sevicia e abuso físico e/ou 

psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais 

definidas pela opressão, intimidação, pelo medo e pelo terror. A 

violência se opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis, 

dotados de linguagem e de liberdade como se fossem coisas, isto é, 

irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou passivos. Na medida em que 

a ética é inseparável da figura do sujeito racional, voluntário, livre e 

responsável, trata-lo como se fosse desprovido de razão, vontade, 

liberdade e responsabilidade é trata-lo não como humano e sim como 

coisa [...] (CHAUÍ, 1999, n.p.)  

 

E essa é uma realidade muito comum na infância, evidenciada na relação de poder 

do adulto sobre a criança e o adolescente, sobretudo em situações de violência doméstica 
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e sexuais que estabelecem, frente a isso, uma relação de coisificação transformando-os – 

a criança e/ou o adolescente – em objetos para satisfação própria. 

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é praticada no Brasil 

desde a época do seu descobrimento. Com o passar dos anos, esse crime 

tem se agravado. Em outros países, a situação não é diferente, o 

problema também é bastante sério, mas as discussões sobre o seu 

enfrentamento começaram mais cedo do que aqui (NEPOMUCENO, 

2014, p. 227). 

 

De acordo com Faleiros (2000), para compreender as questões relacionadas às 

violências sexuais é necessário ampliar o olhar levando em consideração o contexto 

histórico, econômico, cultural e ético. A violência sexual contra crianças e adolescentes 

sempre esteve presente em todas as classes sociais e se manifestam de diferentes formas, 

sendo as duas principais modalidades o abuso e a exploração sexual. 

As violências sexuais são consideradas uma das mais graves violações de direitos 

humanos de crianças e adolescentes que atingem meninos e meninas em diferentes partes 

do mundo e de todas as classes sociais. Estão presentes no campo, nas comunidades 

ribeirinhas e na cidade, sendo muito frequente no Brasil nas regiões Norte e Nordeste, 

principalmente nas regiões de fronteiras do país. Este é um fenômeno que está ligado a 

fatores culturais, sociais e econômicos. Questões relacionadas à pobreza, às 

desigualdades, ao gênero, à raça e à classe social também têm relação direta com o cenário 

das violências sexuais, fruto de uma sociedade pautada na cultura patriarcal, da 

adultização da infância e da posse dos corpos de meninas e mulheres. 

No que diz respeito ao recorte de gênero, sabemos que a relação de poder dos 

homens sobre as mulheres faz parte da construção histórica de uma sociedade machista e 

patriarcal em que os homens, muitas vezes os próprios pais, se julgam no direito de 

exercer certa autoridade sobre os corpos das suas esposas e filhas. Chegando ao extremo, 

em alguns casos, eles se acharem no direito de iniciar suas filhas sexualmente praticando, 

dessa maneira, um abuso sexual intrafamiliar.  

 

A violência sexual é uma ameaça à sobrevivência, ao bem-estar e ao 

futuro de crianças e adolescentes e pode trazer graves consequências 

para o seu desenvolvimento, sua saúde e sua capacidade de 

aprendizagem. Crianças e adolescentes são mais suscetíveis à violência 

sexual pelo simples fato de serem crianças e adolescentes, mas algumas 

dessas pessoas são ainda mais vulneráveis por serem meninas pobres 

e/ou negras ou por terem deficiências (SANTOS; IPPOLITO, 2011, p. 

14).  
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As violências sexuais contra crianças e adolescentes se caracterizam de duas 

formas: o abuso sexual e a exploração sexual. Ocorrendo abuso sexual quando uma 

criança ou adolescente é usada/o por um adulto para estimulação ou satisfação sexual. 

Podendo essa prática acontecer dentro ou fora do núcleo familiar, sendo comumente 

conhecido, nesse caso específico, como abuso intrafamiliar ou extrafamiliar, e pode se 

expressar de diferentes formas. 

O abuso sexual pode acontecer com ou sem contato físico. Os principais tipos de 

abuso sexual com contato físico são conhecidos como assédio sexual (proposta de 

relações sexuais por chantagem ou ameaça); abuso sexual verbal (conversas abertas e/ou 

telefonemas sobre atividades sexuais destinados a despertar o interesse da criança ou do 

adolescente ou a chocá-los); exibicionismo (ato de mostrar os órgãos genitais ou de se 

masturbar diante de crianças ou adolescentes); voyeurismo (ato de observar fixamente 

ações e/ou órgãos sexuais de outras pessoas quando elas não desejam ser vistas); e 

pornografia (quando uma pessoa mostra material pornográfico à criança ou ao 

adolescente). 

O abuso sexual com contato físico acontece por meio de toques, carícias nos 

órgãos genitais, tentativa de relação, masturbação, sexo oral, penetração vaginal ou anal 

e todo o tipo de contatos físicos forçados como beijos e toques em outras zonas corporais 

erógenas. 

A exploração sexual de crianças e adolescentes trata-se de uma relação sexual 

desses indivíduos com adultos mediada pelo pagamento em dinheiro ou qualquer outro 

benefício. É uma relação de troca, por isso pode-se dizer que é a comercialização do sexo 

com uma criança ou adolescente, de modo que, muitas vezes, há uma oferta e uma 

demanda. E acontece de diferentes formas: pornografia (quando há produção, utilização, 

exibição, comercialização de material, tais como fotos e vídeos, com cenas de sexo 

envolvendo crianças e adolescentes ou imagem com conotação sexual); tráfico para fins 

sexuais (é a cooptação e/ou aliciamento, rapto, intercâmbio, transferência e hospedagem 

da pessoa recrutada para essa finalidade). O tráfico para fins de exploração sexual ocorre 

de maneira recorrente e disfarçada por agências de modelos, turismo, trabalho 

internacional, namoro-matrimônio, e, mais raramente, por agências de adoção 

internacional); exploração sexual agenciada (quando há a intermediação por uma ou mais 

pessoas ou serviços pelos chamados rufiões, cafetões e cafetinas, ou em bordéis e serviços 

de acompanhantes e clubes noturnos); e a exploração sexual não-agenciada (quando há 
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prática de sexo por crianças e adolescentes mediante pagamento ou troca de um bem, 

droga, serviços e até alimentos)6. 

A literatura e as produções de conteúdo sobre a temática, historicamente trazem 

várias definições e conceitos construídos para a violência sexual, a exemplo do que 

considera Sanderson: 

 

[...] o abuso sexual em crianças é o envolvimento de crianças e 

adolescentes dependentes em atividades sexuais com um adulto ou com 

qualquer pessoa um pouco mais velha ou maior, em que haja uma 

diferença de idade, de tamanho ou de poder, em que a criança é usada 

como objeto sexual para a gratificação das necessidades ou dos desejos, 

para a qual ela é incapaz de dar um consentimento consciente por causa 

do desequilíbrio no poder, ou de qualquer incapacidade mental ou 

física. [...] Incorporados nessa definição estão todos os tipos de 

encontros sexuais e comportamentos que abrangem aliciamento sexual, 

linguagem ou gestos sexualmente sugestivos, uso de pornografia, 

voyerismo, exibicionismo, carícias, masturbação e penetração com os 

dedos ou pênis. Ela inclui quaisquer atos sexuais impostos à criança ou 

ao adolescente por qualquer pessoa dentro do âmbito da família, ou fora 

dela, que abuse de sua posição de poder e confiança (SANDERSON, 

2008, p. 17). 

             

Todas as fontes de pesquisa que nos remetem a este tema abordam que um dos 

determinantes da violência sexual contra crianças e adolescentes é a relação desigual de 

poder, de adultos sobre crianças e adolescentes, e sem deixar de enfatizar o recorte de 

gênero, socioeconômico e étnico-racial. 

O Código Penal Brasileiro no art.224 afirma que a violência é presumida se a 

vítima não é maior de 14 anos, deficientes mentais ou quando a pessoa por qualquer outro 

motivo oferecer resistência. Nesses casos, em se tratando de violência sexual, é 

caracterizado estupro de vulnerável. 

            A Constituição Federal Brasileira no seu artigo 227 afirma: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 

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

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

[...] 

 
6 De acordo com conceitos publicados no site da Childhood Brasil www.childhood.org.br. 
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§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual 

de crianças e adolescentes (BRASIL, 1988, Art.227, p. 132). 

 

A prática das violências sexuais contra crianças e adolescentes infringe também o 

que está posto no capítulo II – Do direito à liberdade, ao Respeito e à Dignidade – do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que define em seus artigos: 

 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 

física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a 

preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 

ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.  

Art. 18 É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (ECA, 2013, p. 13). 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que tanto quem comete atos de violência contra 

crianças e adolescentes quanto quem omite ou não denuncia está violando os direitos 

humanos desses sujeitos. Daí, a importância de uma articulação e atuação conjunta entre 

a escola e a rede de proteção com o intuito de garantir os direitos humanos e sexuais de 

crianças e adolescentes.                                                                  

 

2.2 Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes e a atuação da Escola  

 

A violência sexual é considerada uma violação dos direitos sexuais de uma pessoa, 

seja criança ou adolescente. Promover os direitos sexuais de crianças e adolescentes é 

fundamental para a autoproteção em situações de violência sexual, principalmente em 

caso de abuso. A criança, desde a primeira infância, precisa conhecer o seu corpo, saber 

que nele ninguém pode tocar, exceto em situações de cuidado, saúde e higiene; aprender 

a diferenciar um carinho de um toque abusivo é muito importante desde cedo.  

Por isso, se faz necessário sensibilizar, informar e formar, cada vez mais, pessoas, 

principalmente profissionais da educação, para lidar com o problema, saber identificar, e 

para denunciar e notificar. Só assim é possível mudar essa realidade. 

É necessário perceber a escola como um lugar que vai além de um espaço onde 

conteúdos são apreendidos, é preciso enxergar a escola como o lugar das relações 

humanas e sociais, onde são construídos diferentes saberes e fazeres. Dessa forma, é 

preciso (re)pensar a escola também como espaço das diversidades, das diferentes 
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infâncias e contextos em que vivem, além das questões contemporâneas que afetam a vida 

de crianças e adolescentes. De acordo com Humberto Miranda: 

 

Ao enfrentar os desafios cotidianos, marcado pelas diferentes formas de 

violência, a escola deve se tornar um espaço de produção de uma cultura 

de proteção, construída a partir dos direitos humanos. Nesse processo, 

os profissionais da educação, estudantes, famílias e comunidades 

devem estar articulados no sentido de garantir que os direitos 

fundamentais sejam efetivados no cotidiano de meninos e meninas 

(MIRANDA, 2016, p. 50) 

 

Um dos grandes desafios nas políticas educacionais e na sociedade é contribuir 

para uma educação emancipatória, uma educação em direitos humanos que promova a 

igualdade de gênero, raça, etnia e, principalmente, educação em sexualidade para que 

crianças e adolescentes se desenvolvam plenamente com seus direitos garantidos e 

autoprotegidos.  

O tema da sexualidade naturalmente está presente em diferentes espaços no 

cotidiano, e na escola não poderia ser diferente, ele emerge na rotina escolar ultrapassando 

as fronteiras disciplinares.  

 

Conceitualmente, a escola não é uma instituição meramente 

transmissora de conhecimentos, mas um espaço em que se trabalham 

saberes, os afetos, os valores, as normas, os modelos culturais e os 

direitos. É também na escola que se constroem modelos de sociedade. 

Entendê-la sob essa perspectiva significa reconhecer que muitos de seus 

problemas se originam além de seu espaço pedagógico, e que, portanto, 

só podem ser enfrentados se houver uma articulação com outras 

instâncias sociais (SANTOS; IPPOLITO, 2011, p. 43). 

 

Sendo a escola um espaço dedicado à formação de sujeitos para a cidadania e 

transformação social, precisa ser esse, também, um espaço de diálogo e promoção de 

ações voltadas para a prevenção e o enfrentamento das violências. É imprescindível falar 

em violências sexuais contra crianças e adolescentes, principalmente na escola. Não se 

pode falar de violências sexuais sem aprofundar as discussões em torno dos conceitos e 

das formas como essas violências se manifestam, seja ela a exploração sexual ou o abuso 

sexual. Antes de tudo, é preciso falar de sexualidade, dos direitos sexuais de crianças e 

adolescentes na perspectiva da autoproteção.  

 

A sexualidade é pulsão de vida, forma de relacionamento e de 

reprodução humana. Ela se inscreve nas culturas dos povos, nas 
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relações de gênero e nos direitos humanos. Práticas abusivas 

desrespeitam o processo de desenvolvimento da sexualidade das 

pessoas, e quando são fruto da violência, implicam em sofrimento e 

traumas (FALEIROS, 2015, p. 25).  

 

O Guia Escolar (2011), resultado de projeto em parceria entre o Ministério da 

Educação e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, reforça que, seja em escolas 

ou em outros espaços educativos, trabalhar este tema é fundamental quando crianças e 

adolescentes estão envolvidos em ações voltadas para sua autoproteção, o que os leva “a 

conhecerem sua própria sexualidade, o que resulta em autoconhecimento e motiva o 

processo de aprendizado, permeando  seus afetos, relações e escolhas” (SANTOS; 

IPOLLITO, 2011, p.50). É necessário reconhecer que crianças e adolescentes têm direito 

à saúde, e isto pressupõe também o direito à saúde sexual e reprodutiva. 

Portanto, é preciso compreender a sexualidade como uma dimensão relacionada à 

prevenção do abuso sexual e à promoção das relações que asseguram o desenvolvimento 

saudável da sexualidade e da dignidade humana7. A violência sexual contra crianças e 

adolescentes é uma violação de direitos que fere a dignidade da pessoa humana e 

compromete o seu desenvolvimento pleno e saudável. A melhor maneira para a promoção 

dos direitos à sexualidade saudável de crianças e adolescentes é incluir na prática 

pedagógica o desenvolvimento de ações socioeducativas, atividades, projetos e, 

principalmente, o diálogo sobre o tema. É importante estabelecer uma conversa franca, 

sem tabus e preconceitos, tratando da temática com naturalidade, procurando falar de um 

assunto que faz parte da vida de todas as pessoas desde o seu nascimento.  

 

Saber a hora e a melhor maneira de falar sobre sexualidade com as 

crianças e seus pais é muito importante. Conhecer as características de 

cada fase do crescimento da criança pode ajudar a evitar equívocos na 

maneira como lidar com a sexualidade da criança e do adolescente, 

respeitando formas de expressão da sexualidade, sem reprimi-las, e 

enfrentando a invasão da sexualidade infantil por adultos (HAZEU, 

2004, apud GUIA ESCOLAR, 2011, p. 32). 

 

 
7 Dignidade da Pessoa Humana – Qualidade intrínseca, inseparável de todo e qualquer ser humano, não é 

um valor meritocrático conquistado ou desprezado em razão de conduta social ou política; o fato de ser 

uma pessoa humana, independentemente de qualquer outra particularidade, identifica-a como digno, e por 

isso titular de direitos que devem ser respeitados pelo Estado e por seus semelhantes. (Glossário do ECA, 

2013, p. 260) 



 
 

56 
 

As ações voltadas para um trabalho educativo em sexualidade nas escolas 

prevalecem a preocupação com sexo, com a reprodução e com consequências 

indesejadas, a exemplo das ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), do HIV/Aids e 

da violência sexual. É importante tratar sobre a sexualidade de maneira mais ampla, 

incluindo reflexões sobre o “[...] conceito de vulnerabilidade, afetos, relações de gênero, 

direitos, responsabilidades, entre tantos outros aspectos” (SANTOS, 2011). 

Envolver a escola como um todo se torna primordial. A conversa deve acontecer 

com os/as estudantes, com os familiares e com a equipe de professores, incluindo o 

Conselho Escolar e a Rede de Proteção Local que está na comunidade e pode ser um 

grande parceiro e aliado nessa causa, a exemplo do Conselho Tutelar, da Unidade de 

Saúde, do CRAS, do CREAS, entre outros.               

É muito importante compreender que o trabalho realizado pela escola na temática 

da sexualidade/educação sexual não substitui o que compete e é função da família, mas 

complementa e contribui para a formação de ambientes mais seguros para crianças e 

adolescentes e para o desenvolvimento de uma sexualidade saudável e protegida. A 

família e a escola têm um importante papel na promoção do desenvolvimento integral de 

crianças e adolescentes e na proteção contra as violências sexuais. O artigo 4º do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, promulgado em 13 de julho de 1990, desde então, atribui à 

sociedade, a responsabilidade quanto à promoção, garantia e defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes. 

 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária (ECA, 2013, p. 9). 
 

E em razão disto, faz-se necessário, com prioridade absoluta, que a família, a 

escola, a comunidade e o estado promovam o desenvolvimento integral e garantam os 

direitos humanos de crianças e adolescentes. E é nessa direção que as discussões sobre 

gênero, sexualidade e educação são imprescindíveis.  

Por que falar de gênero e a sua relação com as violências sexuais? Por serem os 

homens fruto de uma sociedade patriarcal em que ainda veem os corpos de meninas e de 

mulheres como objetos de prazer e de posse, sendo esse sentimento de assenhoramento 

que leva ao abuso sexual. Os contextos de desigualdades em que as meninas estão 

inseridas são apresentados de diversas maneiras, desde a sua objetificação sexual e 
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doméstica, até questões socioeconômicas que impactam diretamente em suas vidas e nos 

seus direitos. Essas situações de violações e negação de direitos se manifestam, 

principalmente, na violência intrafamiliar por meio da violência doméstica, da violência 

sexual e do trabalho infantil.  

Descontruir esse pensamento pautado na cultura machista é o primeiro passo para 

contribuir com um ideal de prevenção de modo que se faz urgente que a escola assuma o 

seu papel de agente de proteção e que integre o Sistema de Garantia de Direitos das 

Crianças e Adolescentes promovendo formação sobre a temática para suas equipes de 

educadores e envolvendo as famílias e a comunidade nessa luta diária para, assim, 

propagar a promoção de uma cultura de proteção e de direitos humanos de crianças e 

adolescentes lhes assegurando, com isso, a dignidade e o respeito. 

Desta forma, a escola não pode se eximir de discutir qualquer temática que se 

relacione aos direitos humanos de crianças e adolescentes, sejam elas desigualdades de 

gênero, sexualidade ou direitos sexuais, que também são direitos humanos. 

 

2.3 Escola e Violências 

 

A escola precisa ser o espaço onde crianças e adolescentes, sujeitos de direitos 

que são, sejam vistos e reconhecidos como tal. É na escola que crianças e adolescentes 

passam grande parte das horas do dia, é nesse espaço que as relações interpessoais e o 

convívio social vão sendo aos poucos construídos. A escola é, depois da família, um dos 

primeiros espaços de socialização das crianças e dos adolescentes.  

Este espaço tão importante na vida da criança é também o espaço de direitos, 

sendo o direito à educação o primeiro deles.  

           Não podemos falar de escola e de violências sem um resgate das Leis e Planos 

Nacionais para crianças e adolescentes no Brasil que conta com as seguintes legislações 

e normativas: 
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Quadro 1: Leis e Planos Nacionais para crianças e adolescentes 

1988 Constituição Federal: artigo 227, que define crianças e adolescentes como sujeitos 

de direitos específicos e que devem ser protegidos tanto pelo Estado quanto pela 

sociedade e pela família; 

 

1990 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que regulamenta a proteção prevista 

na Constituição;  

 

1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional); 

 

2000 Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes; 

 

2003 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

 

2004 Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Trabalhador Adolescente; 

 

2006 Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; 

 

2010 Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. 

 

2012 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE (Lei 12.594/2012, 

que regulamenta a execução das medidas socioeducativas para adolescente que 

pratiquem ato infracional);  

 

2014 Lei Menino Bernardo (Lei 13.010/2014, que estabelece o direito da criança e do 

adolescente ser educado sem o uso de castigos físicos); 

2017 Lei da Escuta Protegida (Lei 13.431/17, que estabelece parâmetros para a escuta 

de crianças e adolescentes vítimas de violência, evitando sua revitimização); 

 

Fonte: tabela da autora com base na legislação brasileira e no Relatório A Educação que 

protege a criança (Unicef, 2019). 

 

Muitas são as legislações e planos vigentes no Brasil, dentre outros, que 

normatizam e subsidiam o trabalho da escola voltado para os direitos humanos de crianças 

e adolescentes. O grande desafio é a implementação dessas leis, embora já exista uma 

política de educação nacional voltada para os direitos humanos, pois torná-las 

materializadas nas ações da escola não tem sido tarefa fácil. Temos ainda como referência 

a Declaração Internacional dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente (1959) e 

a Convenção dos Direitos da Criança da ONU (1989) que nos orientam sobre os direitos 

fundamentais de toda criança e adolescente no mundo, das quais o Brasil é signatário. 

Pensar a relação da escola com as violências é fundamental, pois é no espaço 

escolar que se manifestam as mais diversas expressões de violências, sejam essas 
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praticadas entre os próprios estudantes ou quando são identificados sinais de violências 

contra as crianças e adolescentes cometidos por terceiros. 

Em se tratando das questões relacionadas à prevenção e ao enfrentamento das 

violências sexuais contra crianças e adolescentes, os profissionais da educação, 

principalmente os professores, precisam estar preparados para lidar com essas questões. 

Saber identificar os sinais de violências em seus/suas estudantes é muito importante. 

Considerando que a Escola é parte da Rede de Proteção, e como tal tem por 

obrigatoriedade notificar às autoridades competentes casos suspeitos ou confirmados de 

violação de direitos de crianças e adolescentes, principalmente maus-tratos e violências 

sexuais, de acordo com o Guia Escolar do MEC (2011): 

 

Existem várias razões pelas quais membros da comunidade escolar 

devem notificar os casos de violência e as ocorrências de abuso sexual. 

A mais importante é que o ato de notificar as autoridades responsáveis 

pode contribuir para interromper o ciclo da violência que, reiteradas 

vezes, vem sendo transmitido de geração para geração. Em casos 

extremos, a decisão de não notificar pode acarretar sérias consequências 

para a vida de crianças e adolescentes (SANTOS; IPPOLITO, 2011, p. 

95). 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Art.13 deixa claro esse 

compromisso ético e legal que a escola tem em notificar qualquer caso de violência, seja 

ele confirmado ou apenas suspeito. “Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos 

contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar 

da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais” (ECA, 2013, p. 12). 

 

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 em que 

tenham conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-

tratos contra criança e adolescente: 

Pena: multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro 

em caso de reincidência (BRASIL, 1990a, p. 84). 

 

            O ECA, no seu art.245, enfatiza o papel da escola e de seus profissionais que têm 

o dever ético de notificar os casos suspeitos ou confirmados de violências, sejam quais 

forem, inclusive de abuso e exploração sexual. Ainda de acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, no artigo 5º: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
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qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aso direitos 

fundamentais” (ECA, 2013, p. 10). 

Mas será que a escola e seus profissionais estão preparados para atuar frente ao 

problema? Atuam efetivamente na prevenção das violências? Sabem identificar e como 

denunciar? 

O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes (2015), no eixo da prevenção, e de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescentes, no seu artigo 70, preconiza que “É dever de todos prevenir a ocorrência de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente” (COMITÊ NACIONAL DE 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES, 2015, p. 29). Dessa forma, fica evidenciada a importância da escola 

no enfrentamento das violências sexuais e de qualquer outra violação de direitos.  

 

Reconhecendo a importância da prevenção, os indicadores para o eixo 

de Prevenção devem considerar o envolvimento das diferentes mídias 

em campanhas de mobilização e prevenção da violência sexual; a 

qualificação das campanhas de prevenção; o fortalecimento da rede 

familiar e comunitária e a inserção das escolas em ações de prevenção. 

(COMITÊ NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA 

SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 2015, p. 29) 

 

Sabe-se que, mesmo sendo uma obrigatoriedade legal a notificação de qualquer 

violência contra crianças e adolescentes, muitos profissionais da educação não notificam 

casos de violência sexual, sejam eles uma suspeita ou confirmação. Isso acontece por 

diversos motivos, entre eles, a falta de informação de como identificar sinais e como 

proceder, a quem procurar ajuda e recorrer para denúncia. “Muitos educadores e 

autoridades escolares têm medo de possíveis complicações envolvendo a família de 

crianças e adolescentes ou os próprios autores de abuso sexual” (SANTOS; IPPOLITO, 

2011, p. 97). 

Não se pode colocar toda a responsabilidade nos educadores em relação às 

fragilidades no processo de notificação. Além dos pontos abordados anteriormente, a falta 

de credibilidade nos serviços responsáveis para a resolução do problema e a 

responsabilização dos autores da violência sexual é também uma das razões da não 

notificação. 
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Embora existam serviços como o Disque 100 e aplicativos, a exemplo do Proteja 

Brasil8 e do Helpline, da SaferNet Brasil, serviços de ajuda contra crimes e violações de 

direitos humanos na internet como ferramentas para a notificação de casos de violências, 

é principalmente na Saúde onde os avanços acontecem. Com a instituição da Ficha de 

Notificação Compulsória, onde os serviços de saúde são obrigados a notificar casos de 

violências identificadas em seus atendimentos, a prática da notificação passa a fazer parte 

da rotina dos profissionais da saúde embora ainda seja ínfima em relação ao contexto de 

violências sexuais em que vivem meninos e meninas em todo o Brasil.     

Há também fragilidades no Sistema de Garantia de Direitos no que se refere ao 

fluxo da denúncia até a responsabilização dos autores das violências pelo fato de, muitas 

vezes, o processo ser interrompido ou pela demora demasiada sem os encaminhamentos 

adequados fazendo, assim, com que, muitas vezes, crianças e adolescentes que já 

sofreram abuso sexual sejam revitimizadas e permaneçam em situação de violência, ou 

ainda pondo em risco outras possíveis vítimas. 

Situações como essa, em geral, desencoraja o professor a denunciar e estabelecer 

um diálogo com a Rede de Proteção local, além do medo de retaliação e a falta de diálogo 

com a rede e encaminhamentos posterior do caso. 

Por isto, é urgente a necessidade de diálogo e a parceria com as escolas no intuito 

de pautar as questões relativas à prevenção e ao enfrentamento das violências sexuais 

contra crianças e adolescentes.  

Nesse sentido, é importante refletir o papel da escola reconhecendo-a como um 

espaço protetivo interligado à Rede de Proteção local que tece a teia e que tem papel 

fundamental na identificação de situações de violências sofridas por crianças e 

adolescentes.  

 

Ao contribuir com o fortalecimento da rede de proteção, a escola deve 

ser uma das linhas que tece a rede de proteção. Na perspectiva da rede 

de enfrentamento às violências sexuais praticadas contra crianças, a 

comunidade escola deve se aproximar das famílias e das comunidades, 

estabelecendo uma relação dialógica (MIRANDA; SARINHO, 2017, 

p. 8). 

 

 
8 O Proteja Brasil é um aplicativo gratuito que permite fazer denúncias de violações de direitos contra 

crianças e adolescentes e localizar órgãos da Rede de Proteção nas principais capitais do país. Para saber 

mais: protejabrasil.com.br. 
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 A escola tem um papel fundamental no enfrentamento das violências sexuais, é 

nela onde as crianças e adolescentes passam grande parte do seu tempo, e onde muitas 

vezes os sinais de violências emergem por meio de mudanças no comportamento, no 

rendimento escolar, na relação com outras pessoas e nas atitudes para com os colegas. 

Professores e profissionais da educação precisam estar atentos aos sinais para identificar 

o que ocorre com seus/suas estudantes e como encaminhar a questão. Para isso é preciso 

investir na formação continuada dos profissionais da educação no que se refere à temática 

das violências, sobretudo nas questões relacionadas ao abuso e exploração sexual, um 

tema tão difícil e que envolve ainda muitos tabus e resistências.  

Atuar de maneira preventiva e protetiva é dever da escola, que precisa estar 

preparada e em diálogo permanente com as famílias e com outros atores da rede de 

proteção na comunidade, assim como o Conselho Tutelar e outros serviços ligados à 

assistência social, como o CRAS9 e o CREAS10. 

A relação da escola com a rede de proteção local deve ser construída baseada na 

corresponsabilidade e articulada às famílias e à comunidade considerando que todos são 

responsáveis pelo processo de desenvolvimento, proteção, promoção e garantia de 

direitos de crianças e adolescentes, conforme nos fala Tania da Silva Pereira: 

  

A escola deve contribuir para que a sociedade repense as 

responsabilidades da família e as condições de seus membros nesse 

contexto. Faz parte do processo educacional valorizar o grupo familiar 

e sua importância na comunidade e na consciência de direitos e deveres 

de cada um dos seus membros. A responsabilidade da escola envolve 

não só os cuidados físicos da escola e seu desenvolvimento 

psicossocial11 (PEREIRA, 2009, n.p.). 

 

Para que a escola faça parte dessa rede de proteção se faz necessário uma 

articulação com o Sistema de Garantia de Direitos, sendo o Conselho Tutelar uma das 

portas de entrada e de possibilidades para a notificação dos diversos tipos de violências, 

em especial os casos de violências sexuais praticadas contra crianças e adolescentes. De 

acordo com Humberto Miranda: 

 

 
9 Centro de Referência de Assistência Social 
10 Centro de Referência Especializada de Assistência Social 
11 PEREIRA, Tânia da Silva. O cuidado como valor jurídico. In: MAIA, Marisa (org.). Por uma ética do 

cuidado. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 
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A relação entre conselho tutelar e escola deve ser pautada na cultura do 

diálogo e do compromisso no enfrentamento as diferentes violações dos 

direitos humanos. Desse modo, conselheiros e profissionais da 

educação devem estar sintonizados nas mudanças cotidianas que 

marcam a sociedade, percebendo as diferentes formas de viver as 

infâncias e mais importante construírem uma cultura de proteção 

daqueles meninos e meninas que possuem suas infâncias perdidas ou 

ameaçadas (MIRANDA, 2016, p. 57). 

 

Desse modo, é imprescindível que uma cultura da proteção e do trabalho em rede 

faça parte do cotidiano escolar, e que a escola esteja em diálogo e parceria com os atores 

da Rede de Proteção local. Para que crianças e adolescentes sejam considerados como 

sujeitos de direitos, o papel da escola e da sociedade deve ser (re)pensado.  

A escola precisa repensar seu projeto político pedagógico, de modo a incluir 

efetivamente os direitos humanos de crianças e adolescentes no seu fazer, essa pauta tem 

que estar na ordem do dia pensando a formação continuada de suas equipes, a participação 

das famílias, do conselho escolar e da comunidade procurando, com isso, envolver e 

promover o diálogo com a rede de proteção local. Só assim, a partir da mudança da prática 

cotidiana do seu fazer, da escuta e valorização das crianças e adolescentes no ambiente 

escolar é que conseguiremos, efetivamente, contribuir para uma vida mais digna e uma 

infância cidadã considerando-os – as crianças e os adolescentes – como sujeitos de 

direitos. 

Recentemente, o Unicef Brasil produziu um relatório sobre “A Educação que 

protege contra a violência”, que traz uma série de dados, análise de contextos e algumas 

recomendações de como o Brasil pode avançar no que se refere à garantia do direito à 

educação como estratégia de proteção à vida e prevenção das violências. Mostra ainda 

que a escola não pode andar sozinha, e que é preciso estar articulada à rede de proteção. 

 

[...] é preciso que a escola seja um espaço seguro e esteja pronta para 

acolher e valorizar as diferenças, garantindo trajetórias de sucesso 

escolar a cada menina e menino. Mas é fundamental, também, que a 

Educação não caminhe sozinha. Há que se olhar para os territórios mais 

vulneráveis em sua complexidade, e unir esforços para a criação de uma 

verdadeira rede intersetorial de proteção (UNICEF, 2019, p. 3). 

 

Levando em consideração o relatório do Unicef e os estudos realizados e já 

abordados no capítulo anterior, é indispensável, para a atuação da escola frente às 

violências contra crianças e adolescentes, repensar a sua prática, o seu currículo e o seu 

projeto político pedagógico.     
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O currículo e o projeto pedagógico têm um peso fundamental no 

fortalecimento do papel da escola na proteção dos direitos de crianças 

e adolescentes. Desde a entrada onde as/os estudantes são recebidos, 

passando pelo pátio e nas ações da sala de aula, o projeto pedagógico 

da escola precisa ser inclusivo, protetivo e participativo (UNICEF, 

2019, p. 40). 

      

Cabe a escola, nessa direção, desenvolver ações e debates que contribuam com 

orientações para seus profissionais levando em conta diversos temas que estão 

relacionados aos contextos de violências e violações de direitos contra crianças e 

adolescentes, como violência sexual, violência urbana, racismo, sexismo, dentre outras 

que fundamentem sua atuação não apenas com seus/suas estudantes, mas com as famílias 

e a própria comunidade em que está inserida. 

Para que isso seja possível, é essencial fortalecer a escola, a comunidade e a rede 

de proteção para a prevenção e o enfrentamento das violências contra crianças e 

adolescentes. Algumas possibilidades podem ser construídas a partir de iniciativas já 

existentes no município desenvolvidas por outras secretarias de governo, sejam elas 

municipais ou estaduais, a exemplo do Programa Saúde na Escola e o Programa Maria da 

Penha vai à Escola. Estas podem ser estratégias interessantes para envolver a escola e a 

Rede de Proteção Local reforçando o papel destas instituições que integram o Sistema de 

Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.  

Outras iniciativas também podem ser criadas pela própria escola envolvendo seus 

profissionais e estudantes em torno de concepções que garantam a participação efetiva 

dos/das adolescentes, conforme preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente, 

adolescentes como sujeitos de direitos “nada sobre nós, sem nós”. 

 

Para atuar nessa perspectiva, é preciso fortalecer as capacidades das 

escolas, garantindo condições institucionais, como a formação dos 

profissionais da educação, maior disponibilidade e efetividade na 

aplicação de recursos e troca de experiência com outras escolas. Tais 

condições devem ser oferecidas para todos os serviços – assistência 

social, saúde, segurança pública, cultura – a fim de que também tenham 

condições institucionais para se estruturar e atuar em rede e na 

perspectiva da proteção (UNICEF, 2019, p. 39). 

 

Partindo do questionamento “Como a escola protege efetivamente crianças e 

adolescentes contra a violência?”, identificamos quais ações educativas a escola vem 
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desenvolvendo ou realizou em algum momento pensando na promoção de direitos e na 

prevenção das violências.   

Esta é uma preocupação que impulsiona a pesquisa, que nos leva a compreender 

o espaço escola, mas também a realização de ações concretas a partir da formação dos 

profissionais da educação para atuação junto à comunidade escolar como um todo 

envolvendo professores, estudantes, famílias e comunidade. 

 

É preciso que a escola seja um espaço seguro e esteja pronta para 

acolher e valorizar as diferenças, garantindo trajetórias de sucesso 

escolar a cada menina e menino. Também é fundamental que a 

Educação não caminhe sozinha. Há que se olhar para os territórios mais 

vulneráveis em sua complexidade, e unir esforços para a criação de uma 

verdadeira rede intersetorial de proteção (UNICEF, 2019, p. 3). 

 

Outras iniciativas podem ser acolhidas pela escola tal como ferramentas e 

metodologias para atuar na prevenção às violências contra crianças e adolescentes, 

fazendo da escola efetivamente um espaço de proteção em diálogo com a comunidade e 

a rede de proteção local. 

 

2.4 Formação dos profissionais da educação para o enfrentamento das violências  

             

Sabemos que há uma lacuna na formação acadêmica dos profissionais da educação, 

principalmente dos professores, com relação a temas fundamentais como sexualidade e 

direitos humanos, ficando de fora, também, a abordagem da temática das violências 

sexuais contra crianças e adolescentes. 

Para superar essa ausência crucial de um preparo para lidar com estas questões no 

cotidiano escolar, é imperativo um processo de formação inicial e/ou continuada voltada 

para a temática dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, com vistas à 

prevenção e ao enfrentamento às violências no cotidiano escolar, bem como para apoiar 

os profissionais da educação que atuam na escola a lidar com possíveis casos de 

violências identificados em seus/suas estudantes.  

Sejam esses profissionais gestores, coordenadores, supervisores ou professores, 

todos precisam de um processo de formação que possibilite não só o conhecimento dessas 

temáticas, mas, principalmente, instrumentalizá-los a como agir diante de situações de 

violências e/ou violações de direitos contra crianças e adolescentes. 
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Para fazer valer e garantir o processo de formação e ações na temática no contexto 

da escola, há dispositivos legais e normativas que regem/orientam a efetivação dessa 

prática. Alguns exemplos são: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Lei 

Formação Continuada, o Plano Municipal de Educação, os Planos: Nacional, Estadual e 

Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes.  

O que nos diz cada um desses instrumentos para apoiar e orientar o 

desenvolvimento de ações na escola e a formação de profissionais da educação? 

O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes – PNEVSCA (2000), estruturado em seis eixos, em quatro desses, propõe 

ações educativas e formativas tendo entre os seus responsáveis o Ministério da Educação. 

No quadro de ações do PNEVSCA, constam também atribuições específicas voltadas para 

formação de profissionais da educação na temática. 

 

Quadro 2: Ações e indicadores de monitoramento do PNEVESCA – ações na educação 

     Eixos Ações Responsáveis 

Eixo Prevenção – objetivo: 

assegurar ações preventivas 

contra o abuso e/ou 

exploração sexual de 

crianças e adolescentes, 

fundamentalmente pela 

educação, sensibilização e 

autodefesa. 

Promoção de ações educativas/formativas 

nos espaços de convivência de crianças e 

adolescentes para a prevenção ao abuso e 

exploração sexual de crianças e 

adolescentes visando garantir os seus 

direitos sexuais, observando temas 

transversais como gênero, raça/etnia, 

orientação sexual etc. 

SDH/PR, 

MDS e 

MEC. 

Implementação da Lei de Diretrizes e Base 

da Educação, garantindo que seja inserido 

o tema Educação em Sexualidade, de 

forma transversal, no currículo da 

Educação Básica e Ensino Superior de 

acordo com as diretrizes para educação em 

direitos humanos. 

 

MEC 

Eixo Atenção – objetivo: 

garantir o atendimento 

especializado e em rede, às 

crianças e adolescentes em 

situação de abuso e/ou 

exploração sexual e às 

famílias, realizado por 

profissionais especializados 

e capacitados, assim como 

assegurar atendimento à 

pessoa que comete violência 

sexual, respeitado as 

diversidades de condição 

étnico-racial, gênero, 

religião, cultura, orientação 

sexual etc. 

Articulação dos serviços intersetoriais que 

realizam atendimento nos casos de abuso 

e/ou exploração sexual de crianças e 

adolescentes com os órgãos de 

investigação e responsabilização. 

MS 

MEC 

MDS 

SDH/PR 
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Eixo Defesa e 

Responsabilização – 

objetiva “atualizar o marco 

normativo sobre crimes 

sexuais, combater a 

impunidade, disponibilizar 

serviços de notificação e 

responsabilização 

qualificados. 

Implementação da notificação 

compulsória por parte dos profissionais da 

educação, saúde e assistência social com 

base nos artigos 13 e 245 do Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA).” 

MEC 

MS 

MDS 

Eixo Participação e 

Protagonismo – objetivo: 

promover a participação 

ativa de crianças e 

adolescentes pela defesa de 

seus direitos na elaboração e 

execução de políticas de 

proteção. 

Construção de metodologias que 

promovam a participação e formação de 

crianças e adolescentes para sua 

autoproteção ao abuso e/ou exploração 

sexual e atuação qualificada como agentes 

multiplicadores. 

MINC 

SDH/PR 

MEC 

MDS 

        Fonte: tabela construída pela autora a partir do quadro de ações do PNEVESCA (2000). 

 

Da mesma forma, o Plano Decenal de Enfrentamento à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes do Estado de Pernambuco (2008 – 2017), no 4º Eixo (Formação 

e Qualificação), que tem como objetivo a “formação continuada dos profissionais do 

Sistema de Garantia de Direitos, para atuação qualificada nos eixos da promoção, controle 

e defesa de crianças e adolescentes em situação de violência sexual” (PERNAMBUCO, 

2008, p. 35), também propõe ações tendo como responsáveis as Secretarias de Educação 

do Estado e os municípios. 

 

[...] 1.3 - Realização de formação continuada (01/ano) dos profissionais 

das Redes Estadual e Municipal de Educação sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e violência doméstica e sexual. 

[...] 3.1 - Inclusão da temática da educação sexual, gênero, afetividade 

e etnia na disciplina Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania no 

Ensino Fundamental, Médio e Superior (PERNAMBUCO, 2008, p. 35-

36). 

 

No âmbito das ações em Jaboatão dos Guararapes e sobre as normativas e 

regulamentações que norteiam a formação de educadores em direitos humanos no 

munícipio onde realizamos esta pesquisa, tomamos como referência vários documentos 

oficiais a esse respeito. O Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual 

Infantojuvenil (2011), traz em seu 2º Eixo (Prevenção) o objetivo geral de “desenvolver 

ações preventivas à violência sexual contra criança e adolescente.” (JABOATÃO DOS 

GUARARAPES, 2011) 
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Promover ações sócio-educativas, enfatizando os direitos e deveres das 

crianças e adolescentes (estabelecidos pelo ECA) e alertando para os 

riscos da violência sexual contra crianças e adolescentes. [...] 

Sensibilizar e qualificar os profissionais que atuam com crianças nas 

organizações governamentais, não governamentais e agentes 

comunitários para trabalharem o tema da prevenção à violência sexual 

[...] (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2011, p. 8-9). 

 

O que se espera com a implementação do Plano Municipal de Enfrentamento à 

Violência Sexual Infantojuvenil (2011), no eixo prevenção, como um dos resultados é 

“Escolas, comunidade e organizações governamentais e não governamentais preparadas 

para trabalhar com crianças e adolescentes o tema prevenção à violência sexual” 

(JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2011, p.9). 

No Plano Municipal de Educação (Lei nº 1203/15 - Jaboatão dos Guararapes), no 

capítulo III “Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, tem como um de 

seus objetivos e metas”, no item 1.3.3, defende que: 

 

Implantar/implementar: [...] Programa de Formação Continuada de 

forma a garantir qualidade social do ensino: [...] Realizar formação 

continuada que tenha como enfoque a educação em direitos humanos, 

a cultura de paz e as questões etnicorraciais, durante a vigência do Plano 

(JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2015, p. 62). 

 

Estes documentos oficiais e leis regem, orientam e normatizam ações de 

prevenção e enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes, bem como 

incidem sobre as políticas públicas de proteção à infância. Nos três planos (nacional, 

estadual e municipal), fica evidenciada a importância da escola que tem papel 

fundamental, no sentido de educar crianças e adolescentes sobre os seus direitos, 

principalmente, na prevenção às violências sexuais e promoção da sua autoproteção. 

O município de Jaboatão dos Guararapes, através do Núcleo de Direitos Humanos 

Diversidade e Educação das Relações Etnicorraciais, da Secretaria Executiva de 

Educação, executou até o ano de 2017 ações formativas com este caráter. Havia uma 

política de formação no município com esta finalidade, o Programa de Formação em 

Direitos Humanos. A partir de uma pesquisa realizada nas escolas para o levantamento 

de questões que comprometiam a aprendizagem dos estudantes e estavam relacionadas 

com questões de violências, alguns elementos e situações de violências na escola foram 

mapeados pela equipe da Secretaria de Educação/Núcleo de Direitos Humanos para 

subsidiar as formações na temática. 



 
 

69 
 

No ano de 2015, foi desenvolvido o Projeto Direitos Humanos na Escola, 

composto pelas temáticas Escola Inclusiva, Igualdade Racial, Diversidade Sexual, 

Equidade de Gênero, Estudante de Paz e Escola de Paz, todas – juntamente com a 

prevenção das violências sexuais – trabalhadas através de seminários e oficinas de 

exercício da cidadania no ambiente escolar. Essas ações objetivaram implementar nas 

escolas do município de Jaboatão dos Guararapes o que preconiza o Plano Nacional de 

Direitos Humanos (2003): vivenciar princípios, ações e atitudes de direitos humanos no 

contexto de ensino aprendizagem. O Projeto Direitos Humanos na Escola realizado pelo 

Núcleo de Direitos Humanos, Diversidade e Educação das Relações Etnicorraciais está 

em consonância com o Plano Nacional de Direitos Humanos, essencialmente, no que se 

refere à formação de professores e profissionais da educação, tendo como premissa em 

suas ações os princípios norteadores da educação em direitos humanos na educação 

básica: 

 

e) a educação em direitos humanos deve ser um dos eixos fundamentais 

da educação básica e permear o currículo, a formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação, o projeto político-

pedagógico da escola, os materiais didático-pedagógicos, o modelo de 

gestão e a avaliação;  

f) a prática escolar deve ser orientada para a educação em direitos 

humanos, assegurando o seu caráter transversal e a relação dialógica 

entre os diversos atores sociais (PNEDH, 2018, p. 19-20). 

 

Vale ressaltar que iniciativa como esta precisa acontecer de maneira sistemática e 

que deve ser incorporada ao fazer escolar de maneira efetiva. Conforme as Diretrizes 

Curriculares de Educação em Direitos Humanos, elaboradas pelo Conselho Nacional de 

Educação, que recomenda o PNEDH (2018), em seu artigo 6º:  

 

A Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, deverá ser 

considerada na construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP); 

dos Regimentos Escolares; dos Planos de Desenvolvimento 

Institucionais (PDI); dos Programas Pedagógicos de Curso (PPC) das 

Instituições de Educação Superior; dos materiais didáticos e 

pedagógicos; do modelo de ensino, pesquisa e extensão; de gestão, bem 

como dos diferentes processos de avaliação (PNEDH, 2018, p. 46). 

 

A formação em direitos humanos para o enfrentando à violência contra crianças e 

adolescentes precisa ser considerada como prioridade, não apenas na escola, mas 
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envolvendo toda a rede intersetorial do município para a proteção à infância. É importante 

ressaltar que a formação inicial e continuada de professores em Direitos Humanos está 

prevista no PNEDH (2018). É resultado de uma conquista no processo de construção das 

políticas educacionais do país, situada num tempo histórico e social, que vem sendo 

desconstruído, quando não é dada continuidade às políticas públicas instituídas e pautadas 

em planos e legislações vigentes. Com base na concepção de que os direitos humanos são 

(re)contruídos a partir de acontecimentos históricos e a partir da necessidade humana, de 

lutas por direitos e emancipação da sociedade para uma cidadania ativa e respeito à 

dignidade humana, não podemos imaginar a escola fora desse processo. A luta por direitos 

e a promoção dos direitos humanos devem, portanto, acontecer por meio da educação, 

com ações educativas na temática e na formação dos profissionais da educação para atuar 

na promoção e garantia desses direitos. O contexto que vive atualmente o país, com o 

aumento de violências contra crianças e adolescentes, inclusive de violências sexuais, não 

abordar este tema na formação de professores e na escola é, em alguma medida, praticar 

a omissão e a negligência frente à realidade das violações de direitos de meninas e 

meninos. 

             

Partindo dessa concepção de que os direitos humanos não estão prontos, 

mas são (re)construídos segundo os acontecimentos históricos, segundo 

a necessidade da humanidade e segundo as lutas libertárias e 

emancipatórias pela sua radicação, lutar por direitos humanos é lutar 

por reconhecimento. É, ao mesmo tempo, lutar contra todo e qualquer 

tipo de violação dos direitos já conquistados e lutar para instituir novos 

direitos (MACIEL, 2016, p. 44). 

 

 É importante ressaltar que manter a discussão sobre os Direitos Humanos no 

espaço escolar, contribui para a construção de uma cultura de paz, respeito e prevenção a 

todas as formas de violências. 

 

O debate sobre os direitos humanos no Brasil é uma prática recente, 

sobretudo pela própria experiência cultural e política brasileira, que tem 

a sua história marcada por práticas antidemocráticas, de desrespeito e 

violações dos direitos, de comportamentos preconceituosos, 

discriminatórios, e de uma cultura da violência de gênero, social, 

regional, racial, geracional, religiosa e política, que impactam na nossa 

forma de ser, pensar e agir (NUNES, 2018, p. 36). 

 

Partindo desse ponto de vista, concluímos que a luta por direitos é diária, é de 

todas e de todos; e a escola está incluída nesse contexto, pois tem papel fundamental, uma 
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vez que a Educação em Direitos Humanos, quando inserida no currículo escolar, é uma 

conquista de direitos e possibilita promover a cidadania ativa de estudantes e professores, 

contribuindo, dessa maneira, para a construção de uma educação emancipatória e uma 

sociedade mais justa, que respeita e protege suas crianças e adolescentes. 

 Desta forma, quando a escola atua efetivamente na perspectiva da efetivação dos 

direitos humanos, através da formação de professores e da inclusão no currículo escolar, 

torna-se instrumento para a redução das desigualdades e das múltiplas violências 

presentes no cotidiano de seus e suas estudantes, dos professores e da comunidade.  
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3 O CRESCER SEM VIOLÊNCIA: NOVAS PERSPECTIVAS PARA 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

3.1 Projeto Crescer sem Violência - uma intervenção de prevenção e enfrentamento 

às violências sexuais contra crianças e adolescentes 
 

Desde o início da década de 1990 as questões relacionadas à violência sexual 

passaram a estar mais em evidência, sendo discutidas cada vez mais por diferentes 

profissionais da Rede de Proteção à Criança e Adolescente, mas precisando de ações 

permanentes e qualificadas para fortalecer a prevenção e o enfrentamento ao abuso e a 

exploração sexual contra crianças e adolescentes. O Brasil, em 2008, se preparava para 

sediar o III Congresso Mundial de Enfretamento à Violência Sexual e neste mesmo 

período o Canal Futura iniciou um processo de imersão na temática das violências sexuais 

contra crianças e adolescentes, com o objetivo de produzir conteúdos sobre a temática. O 

projeto Crescer sem Violência, é uma iniciativa do Canal Futura em parceria com o 

Unicef Brasil e a Childhood Brasil, voltada para o enfrentamento ao abuso e à exploração 

sexual de crianças e adolescentes com metodologias próprias de formação de 

profissionais que atuam na Rede de Proteção, conteúdos audiovisuais e materiais 

pedagógicos. O projeto reúne iniciativas do Futura e de seus parceiros voltadas para o 

enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes em diferentes regiões 

do país. 

A partir de algumas preocupações com a proteção de crianças e adolescentes, o 

projeto vai sendo construído a muitas mãos, contando com a colaboração de várias 

organizações de referência que atuam na temática, em vários estados do Brasil, sobretudo 

em Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. No seguinte trecho, estão algumas perguntas 

que nortearam o processo de produção em diálogo, que uniu especialistas e diferentes 

profissionais que atuam no campo da comunicação e proteção à infância, para juntos 

produzirem os conteúdos do Crescer sem Violência e suas três etapas: 

 
Como ajudar educadores, famílias, adolescentes e crianças a 

reconhecerem a existência do problema? Como mobilizar as pessoas 

para prevenir e enfrentar as diferentes formas de abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes? Como tratar este tema de modo 

informativo, atraente e sem expor crianças e adolescentes? Como 

transformar este conteúdo em material pedagógico para ações de 

prevenção e enfrentamento nas diferentes regiões do país? Como 

trabalhar a autoproteção com diferentes faixas etárias? (PROJETO 

CRESCER SEM VIOLÊNCIA, 2018, n. p.) 
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No ano de 2009, o Canal Futura assumiu o desafio de desenvolver ações e projetos 

para o enfrentamento das violências sexuais contra crianças e adolescentes. Iniciou essa 

trajetória com a produção em diálogo da série de interprogramas (vídeos de curta duração) 

Que Exploração é essa?, que foi produzida pelo Futura em parceria com a Childhood 

Brasil de forma colaborativa com mais de 30 organizações de três estados brasileiros que 

militam pela causa e atuam no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de 

exploração sexual, principalmente, no estado de Pernambuco. 

Além da série de animações, um site e um kit pedagógico com material impresso 

foram produzidos e implementados em diferentes organizações da rede de proteção, com 

grande aceitação, conferindo ao projeto o prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos, 

na categoria Boas Práticas. 

Na primeira etapa do projeto, em 2010, o Canal Futura estabeleceu uma parceria 

com o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social – Cendhec, a Secretaria 

Executiva de Educação e Secretaria de Assistência Social do município de Jaboatão dos 

Guararapes, para o desenvolvimento do projeto piloto Que Exploração é Essa? em 8 

escolas da rede municipal, situadas nas regiões de maior vulnerabilidade e casos de 

violências sexuais notificados. O projeto piloto foi executado nessas 8 escolas com ações 

de formação na temática voltadas para gestores(as), coordenadores(as), supervisores(as), 

professores(as), representantes dos conselhos escolares (pais) e grupo de adolescentes 

multiplicadores/mobilizadores. E também envolveu as equipes técnicas dos 10 Centros 

de Referência de Assistência Social – CRAS, 2 Centros de Referência Especializada de 

Assistência Social – CREAS e o Núcleo de Prevenção à Violência Sexual contra Crianças 

e Adolescentes, que desenvolveu ações em 23 núcleos do PETI – Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil. Após os encontros de formação, as escolas 

desenvolveram uma série de atividades educativas envolvendo toda a comunidade escolar 

e a comunidade onde a escola está inserida, culminando com um dia temático para 

socialização das ações realizadas, mobilizando toda a escola, a rede de proteção local e a 

comunidade. Dentre as atividades realizadas e socializadas durante o Dia Temático, 

aconteceram palestras sobre a temática com profissionais dos CREAS, CRAS, Conselhos 

Tutelares, oficinas com crianças, adolescentes e pais, exposição de cartazes e maquetes, 

apresentações teatrais, exibição de vídeos e rodas de diálogo. 

Vale ressaltar que essas atividades aconteceram ao longo dos meses de outubro e 

novembro, e no dia 19 de novembro – Dia Internacional de Prevenção à Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes – as 8 escolas realizaram a culminância das ações alusivas 
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à causa.  Como resultados do projeto piloto tivemos alguns desdobramentos, como a 

formação da equipe de profissionais dos 23 núcleos do PETI do município e relatos de 

identificação de casos de violência sexual na comunidade onde as escolas estavam 

sediadas. 

No ano seguinte, 2011, o município do Jaboatão dos Guararapes, dando 

seguimento às ações no campo da prevenção e enfrentamento às violências sexuais contra 

crianças e adolescentes, desencadeou o processo de construção do seu Plano Municipal 

de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil, num trabalho coletivo junto ao 

Comitê Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual, articulando organizações da 

sociedade civil e governamentais representadas pelas suas diferentes secretarias, 

garantido, assim, a intersetorialidade da ação. Tomando como referência a experiência 

piloto em Jaboatão dos Guararapes, o Canal Futura replicou o projeto piloto no Rio de 

Janeiro, em Niterói, São Gonçalo e Arraial do Cabo. Em 2014, o canal estabeleceu um 

convênio com a Fundação Vale, Unicef Brasil e Childhood Brasil, em âmbito nacional, 

para ampliar as ações na temática, dando origem ao projeto “Crescer sem Violência”, que 

tem como objetivo disseminar informações e metodologias de enfrentamento às 

diferentes formas de violência sexual contra crianças e adolescentes. A iniciativa 

contemplou diferentes etapas de trabalho com foco prioritário nas questões relacionadas 

ao abuso sexual de crianças e adolescentes, como: a produção da série de programas Que 

abuso é esse?, executada em diálogo com instituições de referência que atuam na 

temática; a produção de Kits educativos e a implementação piloto com formação de 

profissionais da rede de proteção à criança e ao adolescente12. 

Profissionais da educação, saúde, assistência social, conselheiros tutelares, 

conselheiros de direitos, representantes do judiciário e segurança pública, redes e fóruns 

da criança e do adolescente, também participaram das formações sobre o assunto e do uso 

pedagógico das séries em ações socioeducativas que visam a prevenção e o enfrentamento 

às violências sexuais contra crianças e adolescentes. O projeto Crescer sem Violência 

vem, por intermédio de suas ações nos diferentes estados brasileiros, procurando apoiar 

os profissionais que atuam na área da infância com novas metodologias e conteúdos de 

 
12 A implementação piloto do projeto Crescer sem Violência, no período de 2015/2016, aconteceu em 

Recife-PE, Fortaleza-CE, Teresina-PI, Rio de Janeiro-RJ, Manaus-AM e Belém-PA, com ações de 

formação para profissionais da Rede de Proteção. Em Recife, contemplou profissionais de vários 

municípios da região metropolitana, entre eles, Jaboatão dos Guararapes, através da Secretaria Executiva 

de Educação – Núcleo de Direitos Humanos Diversidade e Educação das Relações Etnicorraciais. 
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qualidade para fortalecer a atuação da Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes. 

Nesse sentido, nos anos de 2015 e 2016, o município de Jaboatão dos Guararapes, através 

da Secretaria Executiva de Educação com o seu Núcleo de Direitos Humanos, 

Diversidade e Educação das Relações Etnicorraciais, deu continuidade às ações na 

temática a partir de formações que abordaram os conteúdos e metodologia do projeto 

Crescer sem Violência em escolas que ofertam o Ensino fundamental anos finais. O 

município de Jaboatão dos Guararapes participou das ações do projeto Crescer sem 

Violência desde a sua etapa piloto em 2010, o que contribuiu para o fortalecimento e para 

a ampliação das ações voltadas para a temática, principalmente junto às escolas da rede 

municipal, que passaram a participar de forma mais efetiva das atividades do 18 de maio, 

desdobrando em atividades contínuas na escola junto aos estudantes, a exemplo da escola 

pesquisada. 

Este conjunto de ações desenvolvidas por Jaboatão nas temáticas das violências 

sexuais teve continuidade nas escolas em razão de um trabalho sistemático numa parceria 

estabelecida entre o Futura e a Secretaria de Educação por meio do Núcleo de Direitos 

Humanos e pelo compromisso com a causa que algumas escolas demonstraram ter ao 

darem continuidade às ações mesmo após o projeto implementado ter sido encerrado. 

                  

3.2 A escola e o Crescer sem violência 

 

A escola participante dessa pesquisa está situada na Regional Praias – no bairro 

de Piedade, local onde há hotéis, bares e movimento de turistas na orla do município. É 

uma escola de tempo integral, com 665 estudantes matriculados em 2018. Destes, 306 

são dos anos finais do Ensino fundamental, com faixa etária de 11 a 15 anos. O corpo 

docente é formado por 25 professores (2 da Educação infantil, 11 dos anos iniciais do 

Ensino fundamental e 12 dos anos finais do Ensino fundamental).  

A escola pesquisada desenvolveu ações de maneira efetiva e sistemática nas 

questões relacionadas ao enfrentamento às Violências Sexuais até 2017, no final da gestão 

anterior. Infelizmente, não foi possível dar continuidade ao trabalho da mesma forma que 

antes em função dos novos direcionamentos da política de educação do município, que 

não trata especificamente deste tema nas suas formações, deixando essa discussão fora 

do currículo escolar e do projeto político pedagógico da escola. Embora exista o respaldo 

de documentos oficiais, tais como a LDB, PCNs, ECA, entre outros, e nas políticas 

vigentes para a prevenção e o enfrentamento das violências sexuais, como o próprio Plano 
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Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil, percebemos que a gestão 

pública vem deixando de lado essa discussão e atuação no âmbito escolar. 

Lamentavelmente, quando há a descontinuidade nas ações, rompe-se a 

possibilidade de construção de um processo formativo contínuo envolvendo toda a 

comunidade escolar, o que certamente refletirá negativamente para uma cultura de 

proteção e enfrentamento às violências. Embora não tenha havido a continuidade das 

ações na escola, os educadores afirmam a importância de se trabalhar a temática junto à 

comunidade escolar, principalmente com os adolescentes e suas famílias. Compreendem 

que trabalhar de forma preventiva e levando informação correta e de qualidade é 

fundamental para se construir uma cultura preventiva e de proteção às crianças e 

adolescentes, não só no que se refere às violências sexuais, mas em relação a outras 

formas de violências, inclusive as ISTs – infecções sexualmente transmissíveis e gravidez 

na adolescência. 

A partir das atividades educativas realizadas na escola abordando a temática com 

o grupo de adolescentes dos anos finais, estes conteúdos foram trabalhados de forma mais 

sistemática reverberando em resultados significativos para a vida de meninas e meninos 

envolvidos no projeto. 

 

Uma das possibilidades do trabalho educativo no que diz respeito à 

violência é a sua tematização. Tematizar significa colocar 

intencionalmente a questão para que seja objeto de estudo, discussão, 

reflexão, produção artística, expressão gráfica ou dramática, enfim, 

possibilitar associações, ideias, desejos, temores e tudo o mais que 

estiver relacionado à violência. Dessa forma, abre-se uma importante 

possibilidade de produção do conhecimento, expressão e elaboração de 

todas as representações ligadas à violência, principalmente quando se 

trata de violência que atinge muito de perto crianças e adolescentes. Os 

educadores, pelo fato de se constituírem interlocutores confiáveis, 

podem desempenhar um papel fundamental na alteração de situações 

dramáticas vivenciadas por muitas crianças e jovens vítimas de 

violência (muitas situações de risco, quando não são percebidas, 

dificilmente podem ser evitadas). O lugar significativo que os 

educadores ocupam confere-lhes potência para intervenções educativas 

e também de encaminhamentos para cuidados especiais, quando 

necessário. (CHILDHOOD, 2006, p. 18). 

 

A escola tem um papel fundamental na proteção à infância e prevenção às 

violências. Não se trata de colocar mais uma carga ou sobrepor ações, mas de pensar na 

formação de educadores para atuar frente à temática e, principalmente, de incluir no 

cotidiano escolar ações educativas que possibilitem trabalhar a prevenção contra toda 
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forma de violência. Essas questões não só nos fazem refletir sobre o papel da escola na 

formação de professores para a proteção de crianças e adolescentes, mas também nos 

provocam algumas inquietações e questionamentos na busca por compreender a atuação 

da escola frente às violências. Como a formação em Direitos Humanos pode colaborar 

para o desenvolvimento de ações na escola para a prevenção e o enfrentamento às 

violências contra crianças e adolescentes? E Quais ações educativas a escola desenvolve 

a partir das formações para a prevenção das violências e promoção de direitos de seus 

estudantes?. 

 

 3.3 Quando a escola (des) protege? 

 

A partir da realização do projeto piloto, desenvolvido em 2010, e que teve por 

objetivo sensibilizar e mobilizar as escolas participantes para se engajarem na luta pelo 

fim das violências sexuais de crianças e adolescentes no município, várias ações 

aconteceram.  

O município do Jaboatão dos Guararapes, historicamente comprometido com os 

direitos das crianças e dos adolescentes, de modo especial, no enfrentamento às violências 

sexuais infantojuvenil, deu continuidade às parcerias e ao desenvolvimento de projetos 

que potencializassem e fortalecessem ações educativas nas escolas. Nesse sentido, houve 

continuidade das ações na escola voltadas para a temática por meio de atividades 

socioeducativas e projetos temáticos realizados com professores, estudantes (crianças e 

adolescentes), famílias e a comunidade escolar.  

Além de oficinas temáticas e de formações para professores realizadas pela escola 

e pela equipe do Núcleo de Direitos Humanos do município, abordando temáticas 

concernentes aos direitos de crianças e adolescentes, violências sexuais e outras 

violências, a escola desenvolveu o projeto AME – Adolescentes Mediadores 

Educacionais, com a formação de um grupo de estudantes dos anos finais, na faixa etária 

de 13 a 15 anos. O grupo de adolescentes desenvolveu ações educativas na escola em 

diversas temáticas, no intuito de sensibilizar os colegas e a comunidade escolar, incluindo 

as famílias e a comunidade local, particularmente, no que diz respeito aos temas como 

direitos e prevenção às violências.  

Este projeto foi realizado na escola de 2015 até o ano de 2017 com ações 

sistemáticas, tendo como objetivo envolver os estudantes nas discussões e atividades 

relacionadas às temáticas dos direitos humanos, educação, saúde e sexualidade, bem 
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como promover a participação de adolescentes de maneira mais efetiva na escola e junto 

a toda comunidade escolar. 

 

Montava-se um calendário e aquelas formações que eu tinha acesso, 

que eu repassava para os professores, a professora [...] responsável de 

dentro do 9ºano de identificar alunos que tinham perfil de serem agentes 

multiplicadores. E aí a gente partiu do princípio que falar sobre isso 

com a população seria mais aceito se partisse de um aluno, protagonista 

nessa situação e foi bem aceito, mesmo a temática sendo delicada foi 

muito bem recebido (ENTREVISTA: participante 2). 

Na busca por esses direitos e a participação de crianças e adolescentes em decisões 

políticas e ações que de alguma maneira afetem as suas vidas, tem sido frequente a criação 

de espaços de mobilização e participação de crianças e adolescentes. A proposta desse 

projeto desenvolvido pela escola com seus estudantes vai ao encontro do que preconiza o 

ECA e outras iniciativas e resoluções a exemplo do CONANDA, na resolução nº191, de 

7 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação de adolescentes no Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

Conforme os estudos das infâncias, e mais recentemente a Sociologia da Infância, 

tem-se apontado a necessidade de incluir as crianças e os adolescentes em processos que 

promovam a sua efetiva participação, bem como documentos oficiais produzidos 

historicamente no processo de construção dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes, a exemplo da Convenção sobre os Direito da Criança da Organização das 

Nações Unidas – ONU, que em seu art.12, estabelece o direito da criança e adolescente 

de serem ouvidos e de participarem das decisões que lhes digam respeito de acordo com 

a sua idade e maturidade. É o que também propõe o Plano Decenal dos Direitos Humanos 

de Crianças e Adolescentes, em seu Objetivo estratégico 6.1, da Diretriz 6, do Eixo 3, que 

dispõe sobre “promover o protagonismo e a participação de crianças e adolescentes nos 

espaços de convivência e de construção de cidadania, inclusive nos processos de 

formulação, deliberação, monitoramento e avaliação das políticas públicas” 

(CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 

2017, p. 1). 

Sarmento (2002), em seu texto Infância, Exclusão Social e Educação como 

Utopia Realizável, dá ênfase às questões relacionadas à infância e à exclusão social e traz 

esse olhar para a importância da participação da criança e adolescente, entendendo que: 
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[...] em contrapartida, raras são as referências a iniciativas que atribuem 

às crianças o papel de agentes ativos na construção da agenda social 

política. O mundo da infância aparece invadido pela morte, pela 

injustiça (ou o mesmo é dizer, pela ausência ou ineficácia da justiça), 

pela doença, pelo desconforto, pelo abandono e pela violência 

(SARMENTO, 2002, p. 267). 
 

Dessa forma, é necessário garantir a proteção integral e reforçar o lugar das 

crianças e dos adolescentes na sociedade como sujeitos de direitos, garantindo a sua 

participação e voz nos processos em que estão envolvidos no seu dia a dia, seja na escola, 

família e/ou na comunidade. E é nessa direção que se deve ampliar a atuação das escolas 

para fortalecer e potencializar, principalmente, a participação de crianças e adolescentes 

nos espaços de discussão sobre eles(as), considerando suas vozes. 

 

3.4 Olhares dos professores: medo e desproteção  

 

Nessa etapa, abordamos especificamente os resultados da pesquisa de campo, os 

achados e as análises a partir dos dados construídos e embasados no referencial teórico 

abordado ao longo desse trabalho na sua completude. Buscamos compreender e 

identificar quando a escola (des)protege, como investe na formação como um dos 

elementos fundantes para a prevenção e o enfrentamento das violências sexuais contra 

crianças e adolescentes.  

Neste sentido, compartilharemos a nossa visão de escola comprometida com os 

direitos da criança e do adolescente e com a formação de professores para a prevenção 

das violências sexuais, que comunga com as visões de teóricos de referência aqui já 

abordados e que dialogam com a construção de uma educação democrática, 

emancipatória e que protege crianças e adolescentes.  

O presente trabalho de pesquisa, conforme já explicitado anteriormente, aconteceu 

em uma Escola de tempo integral do município de Jaboatão dos Guararapes, com a 

participação de 13 profissionais da educação (gestor, supervisor e professores), que 

contribuíram nas diferentes etapas: visita à escola, reunião de apresentação da pesquisa, 

aplicação de questionário e grupo focal. Desses 13 participantes, 10 compuseram o grupo 

focal e 3 foram entrevistados.  

Cada uma dessas etapas realizadas foi de fundamental importância para a 

construção dos dados que aqui serão analisados, apresentando as (des)continuidades de 

ações, desdobramentos do projeto e de ações educativas realizadas na escola com foco na 
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prevenção e enfrentamento às violências sexuais.  Apresentando também os 

desdobramentos do projeto em uma das escolas do município de Jaboatão dos 

Guararapes, onde foi realizado o projeto piloto. Neste capítulo, discorremos sobre a 

análise dos dados construídos a partir dos estudos realizados e da pesquisa de campo. 

Utilizamos a Análise de conteúdo como uma das técnicas de tratamento dos dados da 

pesquisa, com base na literatura de Laurence Bardin (2001, p. 31), que define como “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações”.  

Bardin (2001) prevê em sua teoria, três fases primordiais para a análise de 

conteúdo, que são elas: a pré análise, que corresponde à exploração do material e ao 

tratamento dos resultados (inferência e interpretação). Essa é a fase de organização do 

material, dos documentos. No caso das entrevistas, a transcrição, que, quando estiverem 

reunidas, se tornará o corpus da pesquisa; a segunda fase, por sua vez,  é da exploração 

do material, na qual serão escolhidas as categorias para análise e agrupamentos pelos 

sentidos de acordo com a coerência e o propósito da pesquisa; já a terceira, diz respeito 

ao processo de análise do conteúdo, definida como tratamento dos resultados.  

Muitas são as possibilidades de conduzir o processo a partir da análise de 

conteúdo. Esta metodologia oferece ao investigador/pesquisador a opção de escolha sobre 

o tipo de conteúdo que irá analisar, restringir-se ao conteúdo manifesto ou buscar 

aprofundar também o conteúdo latente. 

 

A análise de conteúdo no nível manifesto restringe-se ao que é dito, sem 

buscar os significados ocultos. Ao nível latente, o pesquisador procura 

captar sentidos implícitos. Seguidamente a análise de conteúdo parte da 

informação manifesta no texto para então dirigir-se à intenção que o 

autor quis expressar, chegando, às vezes, a captar algo de que nem o 

autor tinha consciência plena. 

Os níveis manifestos e latentes estão relacionados às ênfases na 

objetividade ou na subjetividade, entre as quais oscila a análise de 

conteúdo. O nível manifesto corresponde a uma leitura 

representacional, na qual se procura a inferência direta do que o autor 

quis dizer. Mas a busca de uma compreensão mais profunda não pode 

ignorar o conteúdo latente das mensagens, revelado antes pelo não dito 

que pelo expresso (MORAES, 1999, p. 9). 

 

Com base nas possibilidades que a análise de conteúdo propicia, percebemos que 

a exploração do material pode acontecer priorizando tanto o conteúdo manifesto como o 

conteúdo latente igualmente, de forma objetiva, mas sem desconsiderar uma análise de 

caráter mais subjetivo, o que favorece uma leitura mais aprofundada das falas, 

contradições, omissões e descontinuidades. A Análise Documental também foi utilizada 
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como técnica na etapa de tratamento dos dados, e que apontou indícios significativos no 

desenvolvimento dos estudos aqui apresentados. 

 
A pesquisa documental é uma técnica decisiva para a pesquisa em 

ciências sociais e humanas; é indispensável porque a maior parte das 

fontes escritas – ou não – são quase sempre a base do trabalho de 

investigação; é aquela realizada a partir de documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente 

autênticos (ABREU, 2008, p. 1). 

 

De acordo com Ludke e André (1986), “A análise documental constitui uma 

técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas por 

outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”. No contexto 

desta pesquisa, voltamo-nos à análise de documentos oficiais construídos por diferentes 

autores e em diferentes processos, alguns ligados exclusivamente às gestões públicas, a 

exemplo dos Programas de Formação em Direitos Humanos e outros produzidos em 

diálogo com a participação de diferentes setores (governo e sociedade civil). A utilização 

dessas duas técnicas de análise representa uma complementaridade.  

 

                                     O objetivo da análise documental é a representação condensada da 

informação, para consulta e armazenamento; o da análise de conteúdo 

é a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) 

para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra 

realidade que não a da mensagem (BARDIN, 2016, p. 52). 

 

A partir da leitura dos documentos oficiais da escola, o Projeto Político 

Pedagógico e a Matriz de Referência Curricular, bem como outros documentos que se 

referem à educação acessados durante a pesquisa, entendemos que tanto o Projeto Político 

Pedagógico da escola, quanto a proposta curricular resultam de uma construção coletiva, 

conforme consta no documento, “a partir da participação efetiva da Gestão, Supervisão, 

Secretaria, Estudantes, Pais e Comunidade Escolar” (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2018, p. 2). 

O PPP da escola tem como referência os princípios da Constituição Federal de 

1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Municipal de Educação, 

o Plano de Metas e Compromisso, o “Todos pela Educação” e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, “com a finalidade da Formação Cidadã, de uma educação de qualidade, bem 

como a possibilidade de inserção no mercado de trabalho [...]” (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2018, p. 5), contribuindo, dessa maneira, para um processo educativo 

voltado para a formação e para o desenvolvimento integral dos seus estudantes.  
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Conforme consta no PPP da escola (2018, p. 5), “a Educação Integral busca 

redirecionar o currículo escolar, ampliando os tempos, espaços e oportunidades 

formativas na perspectiva da promoção do desenvolvimento integral [...] como prática de 

formação para a cidadania [...]”. É importante, ainda, destacar o que traz o documento em 

relação aos seus estudantes e aos processos que os envolvam, considerando que o 

processo de aprendizagem e a ação pedagógica favoreçam a construção do conhecimento 

e do desenvolvimento sócio cognitivo, contribuindo para a transformação social e para a 

superação das desigualdades.  

Através desta pesquisa, da realização de suas etapas, da análise dos documentos e 

dados para conclusão e construção dos resultados, pudemos identificar a realidade da 

escola, o contexto local de violência sexual, a postura dos profissionais da educação 

diante dos casos de violências na escola, identificando como estes se sentem impotentes 

diante de situações de violências sexuais contra estudantes, e como muitas vezes se 

percebem despreparados para atuar frente à realidade.  

Acreditamos que a partir dos resultados alcançados, é possível buscar caminhos 

para mudança de realidade e desdobramentos da pesquisa para contribuir na formação de 

profissionais da educação junto à escola, buscando fortalecer a atuação com a Rede de 

Proteção local.  

No que se refere ao fortalecimento das ações de formação dos professores na 

temática, bem como a produção de conteúdos que favoreçam as ações de prevenção e 

enfrentamento às violências, é importante destacar a relevância de parcerias com 

organizações de referência na temática que possam contribuir com a escola e com o 

município.  

Sem perder de vista a ética e o rigor científico, em todo o percurso desta pesquisa 

e de seus desdobramentos, a partir das falas dos profissionais participantes da pesquisa, 

foi possível constatar as principais dificuldades diante da temática, as dúvidas e, 

particularmente, como proceder diante de situações de violências sexuais com seus 

estudantes.  

Tomando como referência a análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2016), 

sobre esta técnica elegemos algumas categorias de análise para orientar a construção dos 

dados e a interpretação dos resultados. 
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Quadro 3: Categorias de análise construídas na pesquisa 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Violências sexuais 

Abuso sexual, exploração sexual, 

violências sexuais na internet (grooming 

e sexting), dúvidas, dificuldades 

Crianças Dependente, lúdico, brincadeira 

Adolescentes Mudanças, descobertas, autônomo 

Escola Neutra, dificuldades, medo, retaliação 

Formação de professores Inicial e continuada 

Rede de Proteção 
Escola, Família, Conselho Tutelar, 

CRAS, CREAS, Disque 100, Delegacia 

Medo Retaliação, desproteção, mudez 

Fonte: produzida pela autora 

 

Com relação às violências sexuais, os profissionais compartilharam dúvidas com 

relação à temática, ao abuso e à exploração sexual. Quando questionados sobre o que 

entendem por violência sexual contra crianças e adolescentes, as respostas são as mais 

variadas, algumas trazem os conceitos e tipos de violências, outras denotam dúvidas a 

respeito. 

 

“Todo tipo de exploração sexual (abuso...)” (Participante 1) 

“Ato psicológico ou de contato carnal com a vítima” (Participante 4) 

“Toda forma de exposição do corpo da criança e uso de ameaças 

explícitas ou velada contra os mesmos” (Participante 5) 

“Ter relações, assediar, manipular crianças ou adolescentes para fins 

sexuais” (Participante 7) 

“A violência sexual contra crianças e adolescentes acontece quando 

pessoas responsáveis por elas assediam e induzem à pornografia” 

(Participante 13) 

“Toda atividade que utiliza a criança para fins sexuais” (Participante 9) 

“A violência pode acontecer com o menor mesmo que não ocorra o 

poder físico. Qualquer contato entre o adulto e o adolescente menor 

mesmo que não haja o contato físico” (Participante 3) 

“Qualquer tipo de ato que venha a prejudicar sua saúde psicológica em 

relação a esse tema” (Participante 2) 
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“Toda e qualquer tipo de violação contra a criança/adolescente: 

abandono, abuso, uso, exploração etc.” (Participante 6) 

“São os abusos existentes nas residências de várias famílias, de acordo 

com o que eu escuto nas TVs, redes sociais e pelas vizinhanças” 

(Participante 13) 

“Qualquer ação física ou não que invada, desrespeite, exponha ou 

ofenda a sexualidade da criança e do adolescente” (Participante 10) 

“Todo tipo de abuso cuja intenção tem por base a exploração de um 

menor por um adulto, aproveitando-se de sua inocência, pobreza, 

ingenuidade e vulnerabilidade” (Participante 11) 

“É tocar nas partes íntimas com carícias, é estupro de vulnerável com 

crianças menores de 14 anos” (Participante 11)  

            

Ainda sobre as violências sexuais: 

 

“[...] falar sobre abuso, falar sobre exploração, até a gente às vezes não 

sabe muito bem diferenciar. Eu que tive a oportunidade de participar do 

projeto Que exploração é essa?, onde (sic) eu tomei ciência do que 

eram coisas que eu não sabia, o que eu pensava que se enquadrava numa 

coisa, que se enquadrava em outra” (Participante 2) 

 

A experiência de ter participado de formação na temática é trazida como o 

diferencial, o que nos leva a compreender a importância de ações formativas na temática, 

que contribuam para o profissional refletir sobre a sua prática e como ela pode realmente 

favorecer o processo de formação continuada, de produção de conhecimento e de uma 

mudança de prática, que esta ação tenha sentido no seu fazer pedagógico na escola.  

Sobre a criança e o adolescente, remete-se a uma visão de que a criança é inocente, 

dependente, está ligada ao lúdico e às brincadeiras. E os adolescentes vistos como mais 

autônomos, em uma fase de mudanças e descobertas. Essas falas não remetem a esses 

sujeitos como sujeitos de direitos, essa visão, por exemplo, não é explicitada por nenhum 

dos participantes. Embora compreendam que, segundo o ECA (1990), esses meninos e 

meninas são sujeitos de direitos, ainda trazem na fala o termo “menor”, o que nos remete 

aos tempos do Menorismo e não a Doutrina da Proteção Integral. 

Conforme o Art.6º do ECA: “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os 

fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e os deveres 

individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas 

em desenvolvimento” (BRASIL, 1990, p. 18).  
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Entende-se, portanto, que crianças e adolescentes são reconhecidos como sujeitos 

de direitos no Brasil e no mundo, de acordo com a Convenção sobre os Direitos da 

Criança (1989), Constituição Federal (1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990) e tantos outros tratados e convenções internacionais.  

A Escola, instituição historicamente reconhecida pela sua função social de 

produção do conhecimento e lugar das diversidades, sendo limitada a atuar em algumas 

temáticas, revela o tempo de grandes desafios que se tem no campo da educação e Direitos 

Humanos. Quando a escola precisa aderir a uma nova postura de “neutralidade”, deixando 

de abordar determinados temas de maneira mais frequente e de acordo com componentes 

curriculares, presentes na matriz curricular e que consta anexo ao seu PPP, deixa nítida a 

dificuldade da escola de dar continuidade ao trabalho com temáticas específicas e em 

lidar com os novos tempos.  

O reconhecimento da escola e o seu papel na formação para a prevenção de 

violências sexuais e autoproteção de crianças e adolescentes, é o primeiro passo para 

mudança de realidade. O que é possível quando o processo de formação inicial e 

continuada em Direitos Humanos de crianças e adolescentes é garantido como política 

pública de educação em direitos humanos de acordo com o que orienta o PNEDH (2018): 

 

 

“Acho que o olhar voltado pra escola, tem que ser um olhar mais da 

prevenção, que aí ser olhado o que é o abuso, pra a própria criança se 

identificar enquanto que está começando a ser abusada e criar essa linha 

de diálogo com a família”, não necessariamente com um terceiro, com 

escola ou algo assim.” [...] “a gente fez um projeto chamado AME, que 

foi Aluno Mediador Educacional, aí teve uma aluna nossa, que era bem 

desenrolada que a gente capacitou ela com aquele curso Que abuso é 

esse? e ela repassou pra comunidade. E a gente viu que isso foi na 

quadra, envolveu a comunidade, e a gente viu que isso levantou 

algumas demandas, e se esse trabalho ele for continuado, vocês vão ver 

que essas demandas vão ser levantadas” (Participante 2) 

 

Outra professora acrescenta que: 

 

“[...] posteriormente a gente fez outras atividades na escola, um dia 

específico para trabalhar todos os tipos de violência, contra o idoso 

contra estrangeiros, violência sexual, violência, contra a homofobia. 

Então todas as salas tiveram temáticas especificas e a gente fez uma 

espécie de um dia especial para isso” (participante 3) 
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“Estas ações desenvolvidas na escola, trabalhando os diferentes tipos 

de violências fez parte das ações resultantes das formações em Direitos 

Humanos e das atividades com os adolescentes protagonistas, 

participantes do AME, voltadas para toda a comunidade escolar. O dia 

dedicado às ações na temática aconteceu a partir de todos os segmentos, 

infantil, fundamental, especial e anos finais. Envolvendo as famílias, a 

comunidade toda [...]” (participante 3) 

 

Sobre resultados concretos a partir do trabalho desenvolvido pelo AME e do 

projeto Crescer sem violência: 

“Resultado acredito que sim, porque 2018 foi o primeiro ano que nós 

não tivemos gravidez na escola e algumas coisas outras que às vezes 

surgiam e que chegavam ao conhecimento da gestão” (Participante2) 

 

Estes resultados são atribuídos a diferentes violências que aconteciam envolvendo 

os estudantes da escola. Além disso, em relação a casos de violência sexual, percebeu-se 

uma diminuição. Mesmo com resultados positivos e ações efetivas voltadas para a 

prevenção e a promoção de direitos de crianças e adolescentes, ações como essas 

desenvolvidas na e pela escola não tiveram continuidade em função das mudanças na 

Matriz Curricular e no PPP da escola, a partir de novas diretrizes da educação no 

município. 

 

“O AME acabou porque o saúde e orientação sexual saiu da matriz 

curricular e a gente percebe que hoje em dia não tem tanta 

convergência” (Participante 2) 

 

O Componente curricular “Saúde e Orientação Sexual” foi retirado da Matriz 

Curricular e do PPP da escola, mesmo estando nos  PCNs “como um processo de 

intervenção sistemática que promove a reflexão sobre sexualidade: valores, postura, 

atitudes, preconceitos, vivências e informação envolvendo questões sociopolíticas e 

culturais” (SANTOS; IPPOLITO, 2011, p.51) O que era trabalhado dentro das atividades 

como temas transversais deixa de ser vivenciado na escola, não há mais nenhuma 

referência ao que durante um período significativo foi desenvolvido na escola de forma 

participativa e comprometida com a proteção à infância.  Sobre os desdobramentos das 

ações na escola e a importância de trabalhar com foco na prevenção e enfrentamento às 

violências sexuais, embasado nos Direitos Sexuais e Reprodutivos de Crianças e 

Adolescentes, expressa-se em alguma medida, através dos resultados concretos no que se 
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refere à prevenção da gravidez precoce e que muitas vezes está relacionada aos contextos 

de violências.  

  

“Uma constatação que a oficina de sexualidade, deu certo. [...] esse ano 

só teve uma aluna que ficou grávida na escola, porque antes, eram 4, 5, 

6 , ou seja , é a prova cabal de que a oficina é necessária, se faz 

necessária na escola, porque antigamente tínhamos mais meninas que 

engravidavam, e no ano passado foi uma e esse ano foi uma. Mais de 

90% de eficácia” (Participante 5) 

 

Ao trabalhar na perspectiva dos Direitos Sexuais, percebe-se como a gravidez na 

adolescência muitas vezes tem relação com a violência sexual. A legislação brasileira 

trata desta questão de maneira muito específica: o Código Penal13 define como estupro de 

vulnerável a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com criança ou adolescente 

menor de 14 anos, ainda que haja consenso. A pena para esse crime é de 8 a 15 anos de 

reclusão. Com relação ao que tem feito a escola e os professores diante de relatos e escutas 

de situações de violências, o caminho percorrido para solucionar a questão ou buscar 

orientação e ajuda dependendo das circunstâncias, o primeiro passo é o diálogo com os 

estudantes e em seguida a procura pela gestão e/ou supervisão da escola para 

encaminhamentos e solução. Um primeiro passo nessa direção é o diálogo entre 

professores e estudantes, de acordo com o que nos diz a participante 11: “eu escuto muito 

os meninos, eu converso muito e tento aconselhar o máximo. Nos casos graves, que são 

os casos assim, como que tava falando, aí eu tento sempre chegar na gestão pra me 

ajudar”.  

 

“Eu acho que depende da forma como chega, as vezes chega por uma 

questão de proximidade com a pessoa, daquele professor, e às vezes 

chega, pode chegar de um modo institucional, através da gestão, de 

trazer algum fator. Eu acho que a conduta vai depender do modo que 

isso chega, se chegar, porque às vezes no modo pessoal você vai tratar 

através da conversa, tirar um pouco de informação, talvez se chegar pela 

escola, pelo institucional, aí já é mais, buscar um conselho tutelar, 

buscar a ajuda de um terceiro” (participante 2) 

“De modo geral, independente da gente saber de casos, antes de chegar 

na escola. A escola já tem uma oficina, que se chama Orientação sexual. 

Então a escola já discute e já orienta os alunos com relação a isso. 

Independente de checar fatos ou não. E como [...] falou, quando chega 

 
13 De acordo com o Artigo217-A do Código Penal. 
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um fato relacionado isoladamente em algum professor, acredito que a 

postura de todos é orientar, aconselhar, é tentar um pouco conversar pra 

tirar o trauma da criança e trazer, despertar a consciência dela de que 

aquilo não é normal, de que aquilo é um crime, de que aquilo não é 

aceitável, de como ela pode agir diante disso, quem ela deve recorrer, 

acredito que a postura é essa” (participante 10)  

 

Quanto às principais dificuldades para enfrentar o problema da violência sexual 

contra crianças e adolescentes, o medo é um sentimento que está sempre presente e 

aparece na fala dos profissionais na mesma proporção, ou até mais, do que as dúvidas em 

relação a como proceder. Durante a pesquisa de campo, foi possível constatar essa 

realidade de perto, a partir do que traziam sobretudo os professores, a exemplo do que 

nos disse a participante 5: “Acho que a principal dificuldade é o receio de retaliação. É o 

medo de ter uma contra partida da parte do agressor”. O sentimento de medo e de sofrer 

algum tipo de retaliação emerge em outras falas, principalmente, considerando que a 

maioria dos casos de violências identificadas na escola são cometidas por pessoas muito 

próximas das crianças e adolescentes, sejam os próprios pais ou outras pessoas da família 

ou da comunidade.  

 

“Como na maioria das vezes o agressor é alguém muito próximo, 

geralmente é pai, é padrasto, é tio e no meio familiar mesmo as pessoas 

negam, negam por não acreditar, ou negam por naturalizar, ou negam 

por querer esconder né? Não deixar isso transparecer é muito delicado” 

(participante 2) 

 

O medo de represália sofrido por professores ou pelas crianças e adolescentes 

vítimas de violências é uma preocupação real dos profissionais da educação, que se 

confirma quando uma das professoras reforça: “mas essa represália não é a nós não, é à 

criança”. E outro professor complementa: “Mas eu falo da gente também, o abusador, ele 

tem medo de saber. Ele pode pegar o próprio filho ou filha e dizer "Quem me denunciou?" 

e ele vai dizer " Foi o professor!". “O medo que volta pra gente é de expor a criança a 

uma situação mais difícil” (participante 10).  

O medo da retaliação e o sentimento de desproteção de professores e estudantes, 

provoca a mudez, paralisa e reforça o silenciamento presente no contexto das violências 

e que é necessário ser rompido. Quando o ciclo da violência não é interrompido, essa 

criança ou adolescente permanece sofrendo violências. Romper esse silêncio, denunciar 

e cobrar aos órgãos competentes os encaminhamentos adequados, especificamente, o 
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atendimento especializado à vítima de violência, é muito importante, é dever de todos, e 

a escola não pode se eximir dessa responsabilidade. 

As dúvidas com relação a como proceder diante de uma situação de violência 

sexual, como identificar, a quem pedir ajuda e como denunciar em segurança, tendo o 

sigilo garantido, também estão presentes nas falas dos participantes. 

 
“Eu acho que não é nem dúvida, no meu caso particular muitas vezes, 

eu tenho receio, ou comentar ou falar, ou mandar chamar o pai ou a 

mãe. [...] A gente sabe que existe Conselho Tutelar, que existe Polícia. 

Mas você fica receoso” (participante 5) 

 

Outra dúvida comum é acerca de quem na Rede de Proteção devem recorrer, saber 

como agir e a quem procurar para buscar ajuda. Saber diferenciar os diferentes tipos de 

violências sexuais, também aparece como dúvida. Percebemos a partir do que trazem em 

suas falas que a importância da formação e a aproximação com a Rede faz toda a 

diferença. É preciso conhecer a Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes presente no 

município e no entorno da escola, e o que compete a cada um dos atores desta Rede. 

 

“[...] a minha dúvida é a seguinte, o que fazer numa hora dessas, quando 

uma adolescente chega e conta, diz o que acontece, eu recorro a quem, 

vou a um conselho tutelar, ou vou a uma delegacia?” (participante 9) 

 

Sobre as dificuldades de diálogo e articulação com a Rede de Proteção, é 

justificada pela fragilidade da própria Rede e também pela falta de segurança nos 

procedimentos em casos de denúncia e encaminhamentos dos casos, pondo em risco 

quem denunciou e/ou revitimizando crianças e adolescentes. O sigilo que deveria ser 

garantido, acaba não acontecendo e colocando aquele/a que fez a denúncia em risco, e a 

vítima muitas vezes permanece em situação de violência.  

 

“Se a gente tivesse segurança na rede, conselho tutelar, delegacia. Isso 

daria pra gente segurança, mas a gente que na hora muitas vezes vai ver 

que o pode ser feito, mas vai terminar em nada” (participante 11)  

 
“E as vezes não que não faz nada, é ter uma represália. Porque esse 

abusador, nem sempre vai preso, ele fica ao redor e depois sabendo 

quem denunciou” (participante 5)  
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As falas são frequentes, principalmente com relação ao Conselho Tutelar, o ator 

da Rede de Proteção que geralmente está mais próximo da escola, na comunidade e a 

quem se recorre de imediato quando há necessidade.  

 

“Muitas vezes quando é institucionalizada, o que acontece, às vezes a 

culpa recai sobre o gestor, as vezes a culpa fica algo direcionado assim 

né. Foi tal escola, então foi o gestor que foi ao Conselho Tutelar e fez 

isso e aquilo outro. A gente sabe pelas experiências que acabam 

acontecendo” (Participante 4) 

 

Mas, afinal, como é a relação da escola com essa Rede de Proteção local, Conselho 

Tutelar, CRAS, CREAS, Posto de Saúde? A escola realiza ou realizou atividades em 

parceria com a Rede de Proteção local? De que forma? A partir das respostas obtidas 

durante o grupo focal e entrevistas, foi possível identificar que a relação com a Rede de 

Proteção local ainda não está tão consolidada, a parceria acontece em momentos pontuais 

e em atividades bem específicas. A articulação com alguns atores acontece com mais 

frequência, em função de situações que demandam diálogo, a exemplo do Conselho 

Tutelar, quando acionado para encaminhar algum problema ligado à escola.  

 

“Quando houve necessidade a gente trazia né, a convite o Conselho 

Tutelar em casos mais específicos e o CRAS também. A escola sempre 

tem parceria com esse pessoal. [...] palestra que houve aí na quadra com 

os pais, não foi nem com os meninos, foi com os pais. Eles estavam 

explanando a atuação do CRAS em algumas situações. A quadra ficou 

cheia” (Participante 3) 

E complementa: 

 

“Eu não posso dizer que teve resultados, solução do problema, mas só 

de a gente encaminhar, saber do caso e encaminhar e o adolescente 

permanecer na escola então eu acho que houve direcionamento porque 

fica muito difícil a gente acompanhar caso a caso. Quando o Conselho 

Tutelar foi acionado, sempre quando há necessidade chama o Conselho 

Tutelar” (Participante 3) 

      

Com relação às principais causas da violência sexual contra crianças e 

adolescentes, atribuem ao ambiente familiar, que muitas vezes há um ciclo de violência 

repetitivo, o contexto de desigualdades e pobreza também é apontado como um 

determinante, gerando o abuso sexual intrafamiliar, desde a prática do abuso com contato 

físico ou a exposição da criança à pornografia: “essa exposição que a criança fica 
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vulnerável a essa exposição ao sexo dentro de casa” (Participante 9).  A realidade de 

desigualdades e pobreza em que muitas famílias brasileiras vivem, tornam o ambiente em 

que as crianças estão inseridas, mais vulneráveis.  

 

“[...] é a exposição desses meninos à vida sexual dos próprios pais, 

porque muitos deles vivem em uma casa com um vão só, que se depara 

com coisas muito cedo e inclusive acaba banalizando o acesso a isso , 

o ato sexual acaba acontecendo dentro de casa de maneira muito 

naturalizada, e eles muitas vezes veem” (Participante 4) 

 

Esse é contexto em que vivem muitas famílias, no entanto, não podemos 

culpabilizá-las pelas condições em que estão e que muitas vezes favorecem situações de 

exposição da intimidade entre adultos por não ter um espaço adequado, o que 

inevitavelmente em algum momento a criança acaba presenciando. É preciso um trabalho 

de sensibilização e informação com as famílias, para que tenham consciência do seu papel 

na proteção e garantia de direitos dos seus filhos. Constatamos que, na visão dos 

participantes, a dependência econômica é um dos fatores determinantes para não haver a 

denúncia. Atribui-se a isto à permanência do ciclo de violência quando a criança ou 

adolescente não busca ajuda, não fala o que está acontecendo para não comprometer o 

casamento da mãe ou o sustento da família, conforme relatos. 

 

“E essa questão da dependência econômica é primordial, muitas sabem 

que o parceiro da mãe que está ali, ou até o pai mesmo é o que provem 

a casa, e se ela tirar aquela pessoa de dentro da casa dela, elas vão passar 

fome, vão passar necessidade. Muitas vezes essa violência continua 

[...]. Eu acho que o fator econômico, aqui na comunidade onde a gente 

tá é muito forte” (Participante 5) 

                   

Com relação à formação inicial ou continuada na temática das violências 

sexuais, para aprofundarmos as discussões no grupo focal, levando em consideração 

informações anteriores e identificadas nos questionários, para nossa surpresa, poucos se 

colocaram. Mas, conforme destacamos em algumas falas abaixo, as poucas falas foram 

muito preocupantes e significativas: 

 

“A gente teve algumas formações acerca desses cadernos norteadores e 

das atividades complementares e a minha formação específica, foi com 

um pessoal de geografia e ed. física e assim, o meu grupo lá na hora 

ficou responsável por religião e cidadania, justamente porque era o 

grupo dos historiadores [...] umas das coisas que a gente colocou no 

plano norteador, principalmente, na disciplina de cidadania, era que a 

gente tinha que falar e promover a tolerância e respeito as diversas 
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formas familiares que existem no mundo, mas se você visse a expressão 

das formadoras quando a gente falou isso, foi assim, de tudo que  a 

gente falou eles começaram a retirar esse assunto, lógico que de 

maneira sutil né "Vamos puxar pra respeito", mas falar tipos de família, 

diversidade sexual, não sei o que que são assuntos de cidadania, esses 

assuntos eles eram escanteados,  então a gente percebe, não sou só eu, 

mas de outros professores que também estavam comigo na mesma 

ormação de outras escolas integrais, que está tendo realmente um 

escanteamento desse assunto, tá tendo, ele está sendo colocado de lado. 

"Porque só algumas ressalvas sobre saúde do corpo", tá entendendo? 

vai tentando direcionar e os assuntos que estão ligados diretamente a 

violência a diversidade a direitos humanos e que seja, ta sendo 

inclinado” (Participante 11) 

“[...] às vezes a gente não sabe nem como agir, tem momentos que você 

faz, ‘meu Deus o que é que eu faço agora’, e você fica sem noção de 

como abordar, e às vezes abordar um assunto que pode piorar ainda 

mais, ser abordado de um jeito errado, pode piorar ainda mais  a 

situação, e a gente não tem uma formação de como lidar com um 

assunto tão delicado como esse” (Participante 11) 

“[...] o pouco que a escola desenvolveu próximo dessa temática, foi a 

partir das formações que a gente teve lá do maleta14, nesse contato dessa 

formação. E uma das coisas que talvez eu mais me orgulho foi quando 

a gente mal chegou aqui, e agente trabalhou a questão da diversidade 

em várias áreas. E trouxemos outras, várias secretarias aqui dentro, 

secretaria de direitos humanos, a secretaria de... Foram várias 

secretarias. Foi abordada a questão da diversidade sexual, a questão do 

preconceito, intolerância... muita coisa. E isso só vem a contribuir com 

o trabalho da gente, e que isso chegue ao destinatário final que é o aluno.  

Dos cuidados com o corpo, a autoproteção, identificar essa rede, fazer 

o uso correto da rede aprimorando um pouquinho” (Participante 2) 

 

Com base no que trazem os participantes, e no que autores que embasam este 

trabalho, como Libório e Camargo (2006),  Santos (2011), Piva et al. (2013) e Vagliati 

(2014) reforçam, a formação de professores na temática das violências sexuais tem papel 

fundamental para aprofundar a discussão sobre o assunto, entender quais atitudes 

precisam ser tomadas diante da constatação da violência e quais os encaminhamentos 

necessários para resolução do problema. 

Além disso, a formação possibilita um maior conhecimento sobre o problema e 

subsidia os profissionais/educadores para a sua prática através de metodologias possíveis 

 
14 Projeto Maleta Educação e Desigualdades Por que pobreza? - desenvolvido pelo Canal Futura em 

parceria com a Secretaria de Educação do Município de Jaboatão dos Guararapes e a Universidade Federal 

de Pernambuco, através do GECRIA – Grupo de Estudos da Politica da Criança e Adolescente, realizou 

formações bimestrais para coordenadores, supervisores, gestores e professores de escolas do ensino 

fundamental anos finais durante de agosto 2014 a dezembro 2016. 
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de serem vivenciadas e replicadas de acordo com a realidade e a faixa etária dos seus 

públicos (crianças e adolescentes). É importante ressaltar que: 

 

Por meio de informações sobre a violência sexual, os educadores podem 

orientar e ensinar as crianças e adolescentes a se protegerem de 

possíveis abusos. Para isso, é preciso que os educadores tenham acesso 

a capacitação continuada sobre o fenômeno da violência sexual, 

orientando o olhar dos mesmos para a identificação de possíveis sinais 

de abuso sexual, preparando-os para acolher adequadamente as vítimas 

e encaminhar corretamente a denúncia às autoridades competentes 

(PIVA et al., 2013, p. 3). 

 

 

Observamos que a falta de formação inicial ou continuada que contemple essa 

temática é uma preocupação e uma necessidade dos profissionais da educação. Em vários 

momentos da pesquisa de campo, no processo de coleta/construção dos dados e durante 

a análise, percebemos essa lacuna e a necessidade emergente de formação voltada para a 

prevenção e o enfrentamento das violências sexuais, de forma que promova a 

autoproteção de crianças e adolescentes.  

A partir da realização do questionário, identificamos as principais questões 

relacionadas ao contexto da escola no que se refere à formação de professores, dúvidas, 

dificuldades, denúncia, notificação e encaminhamentos. Sobre a formação de professores, 

conforme o gráfico abaixo, os dados nos mostram que 84,62% dos profissionais 

responderam que a escola realiza formação continuada para sua equipe de professores e 

15,38% que não; 69,23% dizem que a escola realiza ou realizou formação inicial em 

direitos humanos e 30,77% que não; 69,23% afirmam que a escola aborda ou abordou em 

suas formações a temática violências sexuais contra crianças e adolescentes, e 30,77% 

que não, enquanto 69,23% responderam que a escola realiza ou realizou formação em 

direitos humanos de crianças e adolescentes e 30,77% responderam que não. 
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Gráfico 1: Sobre a formação de professores 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              
        Fonte: elaborado pela autora a partir das respostas do questionário. 

 

Quando questionados se a escola abordou ou aborda em suas formações a temática 

das violências sexuais contra crianças e adolescentes, as respostas foram bem parecidas: 

 

“Sim. Abordou até 2017 se eu não me engano, isso era dentro da Escola 

Integral era uma atividade complementar chamada saúde e orientação 

sexual e antes disso até, nas formações e que a gente tinha do maleta 

futura15 e do crescer sem violência, lá a gente tinha algumas formações 

e quando a gente vinha para a escola, quando a gente vinha para a ponta 

isso era reproduzido com a equipe de professores, era passado para os 

professores e a gente montava um cronograma de atividades com 

relação a essa temática, de leitura de livros, textos, rodas de diálogos, 

teatro, teatralização e inúmeras outras coisas” (Participante 2) 

  

Como acontecia a formação da Secretaria junto à escola na temática? 

 

 
15 Projeto Maleta Futura, iniciativa do Canal Futura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 

de Jaboatão dos Guararapes, implementado em escolas do município entre os anos de 2014 e 2016. Dentro 

das atividades do projeto foram trabalhados os temas dos direitos de crianças e adolescentes e 

enfrentamento às violências. 
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“Na verdade, nós da escola éramos chamados através de um calendário, 

tinha dentro desse calendário os Encontros de Direitos Humanos e 

dentro dos Direitos Humanos, discutia-se raça, cor e em alguns 

momentos o que foi abordado foi sexualidade de crianças e 

adolescentes” (Participante 2) 

 

O contexto de violências identificadas pelos profissionais da educação na escola, 

chama-nos atenção para a presença das múltiplas violências contra crianças e 

adolescentes cotidianamente, seja no espaço escolar ou no âmbito familiar e que acaba 

refletindo na escola. A ocorrência de bullying contra e entre estudantes na escola foi 

trazido por todos os participantes, 100% responderam sim, como já tendo sido 

identificado pela escola, seguidos 84,62% responderam que já havia identificado casos 

de violência doméstica e 15,38%, não, o mesmo ocorreu para situações de maus tratos 

onde 84,62% responderam sim e 15,38 que não identificaram, 69,23% responderam sim 

para casos de abandono e 30,77% não, já o trabalho infantil 69%23% sim e 30,77% não. 

Sendo menos identificado casos de violências sexuais 46,15% casos de abuso 

identificados e 53,83% não identificaram, enquanto que 23,08% afirmam já terem sido 

identificados casos de exploração sexual e 76,92 não, ainda assim, com dados 

significativos para este tipo de violência contra crianças e adolescentes, de acordo com o 

que demonstra o gráfico a seguir:  

 

Gráfico 2: Tipos de violências contra os/as estudantes identificadas pelos profissionais 

  Fonte:elaborado pela autora a partir das respostas do questionário. 
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Ao serem perguntados se já havia sido identificado casos de violências sexuais 

contra crianças e adolescentes na escola onde trabalham, foi possível ter maior clareza 

quanto a tipificação do abuso sexual e exploração sexual ocorrida com estudantes da 

escola. Este gráfico indica os diferentes tipos de abuso sexual e quais deles foram 

identificados com maior incidência na escola, seja no ambiente escolar ou no ambiente 

familiar e que de alguma maneira chegou ao conhecimento da escola. 

 

Gráfico 3: Tipos de Abuso Sexual identificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:elaborado pela autora a partir das respostas do questionário. 

 

Situações de violência sexual entre pares (adolescentes da mesma idade) também 

foi relatada: 

 

“Então existe uma brincadeira aqui na escola de pegar no corpo do outro 

nos órgãos sexuais, que ficam na brincadeira, mas depois reclamam [...] 

a gente leva pra direção, a gente conversa, orienta, aí vem a menina, 

‘fulano pegou no meu seio’[...]” (Participante 13) 

 

 

Importante ressaltar que o abuso sexual entre adolescentes mais velhos contra os 

mais novos também é um fenômeno muito comum. 

 

Embora o abuso sexual seja geralmente perpetrado por pessoas mais 

velhas, tem sido recorrente o registro de situações abusivas entre 

indivíduos da mesma idade, como casais que estão namorando ou 

apenas “ficando”. Nesse caso, a assimetria é estabelecida por formas de 
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poder e também por faixa etária, como quando o autor do abuso tem 

menos de 18 anos mas é bem mais velho do que a criança ou adolescente 

sexualmente abusado e ocupa uma posição de poder e controle sobre 

este (INTEBI, 2008 In: SANTOS, 2011, p .69). 

 

               O gráfico abaixo se refere aos tipos de exploração sexual que já foram 

identificados contra crianças e adolescentes na escola. 

 

Gráfico 4: Tipos de Exploração Sexual identificados 

 

 

 

 

 

 

  
                   

                         

 

              

        
Fonte:elaborado pela autora a partir das respostas do questionário 

  

          Das violências sexuais a exploração sexual, embora seja a mais invisibilizada em 

função da baixa denúncia e falta de notificação, na escola também não é tão identificada. 

Determinados comportamentos que são observados entre os estudantes não são 

reconhecidos como tal. O mesmo ocorre com relação a situações existentes na 

comunidade e no entorno da escola, que só a partir de uma atividade realizada na escola, 

houve o entendimento de que se tratava de exploração sexual envolvendo estudante da 

escola, e o caso encaminhado. Não podemos perder de vista que a relação da violência 

sexual, especialmente a exploração sexual, conforme Rocha, Lemos e Lirio (2011) 

definem, está relacionado com: 

 

[...] o processo de coisificação, o consumo e o descarte dos corpos na 

sociedade contemporânea. [...] a violência sexual tem uma dimensão de 

tornar crianças e adolescentes objetos de uso para alguém que se coloca 

de maneira coercitiva em uma prática que não configura uma relação, 

mas uma utilização do outro em nome da venda de prazeres sem limites, 

que extrapolam qualquer fronteira ética e do campo de direitos humanos 

[...] (ROCHA; LEMOS; LIRIO, 2011, p. 264). 
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O que nos remete à mercantilização do sexo com crianças e adolescentes, que têm 

seus corpos explorados, violentados, assim como a sua dignidade humana e a sua 

cidadania negada. Não podemos esquecer que isto geralmente ocorre de forma organizada 

e agenciada, com uma rede de aliciadores que lucram com a compra e venda de sexo com 

crianças e adolescentes. As violências sexuais no contexto das novas tecnologias (internet 

e redes sociais), atualmente também estão muito presentes na vida de crianças e 

adolescentes. Na escola pesquisada foi possível identificar que este fenômeno também 

tem ocorrido com seus estudantes, mesmo que pouco identificado. 

 

Gráfico 5: Tipos de Violências Sexuais na internet e redes sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir das respostas do questionário. 

 

Esse último gráfico evidencia a presença dessas novas formas de violência que 

também chegam à escola e que precisam ser abordadas em formações de profissionais da 

educação para apoiá-los num trabalho preventivo junto aos seus estudantes. Assim como 

no Grupo Focal, pudemos ouvir dos professores a preocupação com este assunto. A 

importância de um trabalho voltado para o uso seguro e responsável das novas tecnologias 

(internet e redes sociais), pensando na prevenção e enfrentamento às violências sexuais 

contra crianças e adolescentes. Dentre as violências que ocorrem via redes sociais/internet 

e mídia, sabemos que a pornografia infantil, na forma de abuso e exploração sexual, tem 

sido uma prática cada vez mais frequente nos dias de hoje e que viabiliza a prática dessas 

violências do virtual para o real (presencial), praticadas por adultos contra crianças e 
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adolescentes. Diante dessa realidade, faz-se necessário conhecer os conceitos recentes 

relacionados a práticas de violências sexuais nas novas tecnologias de comunicação e que 

já são identificados por professores no cotidiano de seus e suas estudantes. 

 

Grooming é a ação de um adulto ao se aproximar de crianças e 

adolescentes via internet, por meio de chats ou redes sociais, com o 

objetivo de praticar abuso sexual ou exploração. 

Sexting é uma expressão recente de abuso sexual, no qual adolescentes, 

jovens ou adultos usam celulares, e-mail, salas de bate-papo, 

comunicadores instantâneos e sites de relacionamentos para enviar 

fotos sensuais, mensagens de texto eróticas ou convites para práticas 

sexuais (GUIA DE REFERÊNCIA PARA COBERTURA 

JORNALÍSTICA,  2013, p. 21). 

 

Levando em consideração os gráficos apresentados e as respostas a seguir, fica 

nítida a fragilidade da escola frente às situações de violências identificadas por muitas 

vezes não saberem como proceder em alguns casos ou pela falta de conhecimento da Rede 

de Proteção e suas atribuições para o encaminhamento adequado. 

As respostas dos participantes ao questionário permitiram identificar quais 

encaminhamentos a escola dava ou como se posicionava diante das situações de 

violências sexuais contra crianças e adolescentes identificadas. As principais 

providências tomadas foram: 

 

“Chamar a família para conversar quando relatado diretamente à gestão. 

Partindo da família (sempre aconselho procurar o Conselho Tutelar)” 

(Participante 1) 

“Conversar com responsáveis” (Participante 4) 

“Conselho Tutelar” (Participante 5) 

“Conversar com o adolescente e com os pais” (Participante 6) 

“Alguns foram para o Disque 100 outros para o Conselho Tutelar” 

(Participante 2) 

“Conversar com o adolescente envolvido” (Participante 10) 

“Campanhas na escola. Aulas dedicadas ao assunto. Abertura para o 

debate. Conversas particulares com a família. Conselho Tutelar não 

ajuda muito...” (Participante 11) 

 

Percebemos que a maioria dos profissionais/educadores indicam conversar com a 

família/pais/responsáveis, com os/as adolescentes envolvidos e/ou acionar o Conselho 
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Tutelar. Outros participantes não responderam ou não souberam responder que 

providências foram tomadas nesses casos de violências sexuais identificadas contra 

crianças e adolescentes. Embora o Conselho Tutelar seja o ator da Rede de Proteção que 

está mais próximo da escola, nem sempre é acionado para acompanhar os casos que 

chegam à escola, nem é realizada a denúncia. 

Quanto à notificação dos casos de violências, em algumas situações de acordo 

com o participante 1, “não houve caso notificado diretamente ao Conselho Tutelar e sim 

à família”. Outros participantes afirmam que houve a notificação, outros que não, ou 

ainda, não recordam ou não chegou ao seu conhecimento. Além do Conselho Tutelar o 

Disque 100 também foi notificado. 

Diante das respostas, ficou nítida a falta de conhecimento da obrigatoriedade da 

escola, como ator da Rede de Proteção, em denunciar e notificar casos de violências 

sexuais que cheguem ao seu conhecimento. O caminho imediato é, em alguns casos, 

procurar a família e/ou conversar com a criança ou adolescentes sobre o que aconteceu. 

O que nos mostra o quão complexa é esta discussão na escola e como é extremamente 

importante conhecer a Rede de Proteção local e compreender quem compõe o Sistema de 

Garantia de Direitos, assim como os caminhos da denúncia, as portas de entrada (a quem 

procurar) e o que compete a cada um dos atores dessa Rede. 

Além disso, é importante um maior conhecimento sobre o assunto, saber como 

lidar diante de casos suspeitos ou confirmados de violências, e fazer uma escuta cuidadosa 

quando procurado por uma criança ou adolescente. A aproximação e parceria com a Rede 

de Proteção local é imprescindível para uma atuação preventiva e de enfrentamento às 

violências, proporcionando, assim, uma relação de proximidade e aliança entre a escola 

e as instituições da comunidade. 

As dificuldades encontradas pelos profissionais em lidar com estes casos na escola 

são os mais diversos, desde  “conversar com a família sobre o caso” (participante 1); até 

“os medos dos alunos em sofrer retaliações” (participante 4); “retaliação por parte dos 

denunciados” (participante 5); “o medo do adolescente em falar” (participante 3); “na 

maioria das vezes não tem como provar, não dá pra saber 100% o que é real e o que é só 

boato” (participante 7); “medo de retaliação dos pais e da comunidade” (participante 2); 

“Retaliação. Muitos abusadores podem se voltar contra a escola por vingança” 

(participante 11). Ou ainda: “1. Muitos jovens naturalizam os abusos e, portanto, acham 

normais; 2. A comunidade é violenta; 3. Mexer com um trauma pessoal; 4. A exposição 

da criança, escola, professor, agressor etc.” (participante 10). 
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Além dessas dificuldades apontadas, também foram citadas “a dificuldade da 

própria família da criança em tomar providências” (participante 9) e “muitas vezes a 

escola não sabe o que acontece porque a família não informa o que realmente aconteceu 

com essas crianças” (participante 8) 

Para tratar sobre o assunto das violências sexuais é necessário falar sobre 

sexualidade, e este é um tema difícil ou desconfortável para algumas pessoas. Muitas 

vezes confundem os conceitos e equivocadamente pensam que sexo e sexualidade têm o 

mesmo significado. 

 

“A gente tá (sic) discutindo um assunto, antes da questão do abuso e da 

exploração, tá (sic) discutindo uma questão do sexo em si. E o assunto 

sexo, ele normalmente é tido como uma questão de um tabu, ele é pouco 

falado, pouco discutido, quando a gente discutiu e veio falar sobre nós 

da nossa geração de 30 a 40 anos, a gente não discutiu isso com nosso 

professor nem com nossos pais, isso foi com amigos. Então a gente foi 

aprendendo de uma maneira, através de entrar em contato com a prática 

em si, e o universo hoje, depois da internet, foi expandindo um pouco 

né, mas eu acho que falta a questão da educação mesmo [...]” 

(Participante 2) 

 

São falas como essa que reforçam a importância de se tratar sobre o tema da 

sexualidade para a autoproteção e a prevenção das Violências Sexuais contra crianças e 

adolescentes, garantindo, assim, um processo de formação inicial e continuada que 

contemple essa discussão. É indiscutível a necessidade de se trabalhar as questões 

relativas ao corpo, sexualidade e autoproteção, desconstruir o senso comum e a resistência 

de alguns em lidar com a temática. 

A partir dos dados construídos e das escutas ao longo da pesquisa, podemos pensar 

em novas metodologias e em experiências já existentes que possam subsidiar o trabalho 

da escola e de seus professores na prevenção e no enfrentamento dessas novas formas de 

violências sexuais, inclusive, as novas modalidades que chegaram a partir do surgimento 

da internet e redes sociais, e que estão presentes no dia a dia de milhares de crianças e 

adolescentes em todo o mundo.  

Buscando o aprofundamento da discussão nessa temática e, particularmente, a 

atuação dos profissionais da educação junto aos estudantes e suas famílias, garantindo 

assim uma escola que contribua para a proteção e promoção dos direitos de crianças e 

adolescentes, esta pesquisa propõe como desdobramento o retorno à escola participante 
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da pesquisa para realizar uma formação na temática ou módulos formativos para 

professores, envolvendo a comunidade escolar como um todo. 

Corroborando com esse entendimento e com o que Libório (2006), Santos (2011), 

entre outros afirmam, a escola não pode se eximir do seu papel, as políticas de educação 

e o processo de formação inicial e continuada de professores do município precisam 

garantir a discussão sobre Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, de forma mais 

específica e sistemática, incluindo em seus conteúdos a temática das violências sexuais 

na perspectiva dos Direitos Sexuais para a prevenção, o enfrentamento das violências 

sexuais e a promoção da autoproteção de crianças e adolescentes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: QUANDO O MEDO DOS 

PROFESSORES REPRODUZ A VIOLÊNCIA 
 

A pesquisa apresentada convoca-nos a compreender a violência nas suas múltiplas 

dimensões e os desafios que estão postos para o seu enfrentamento. Evidencia a presença 

das violências sexuais na vida de milhares de meninas e meninos cotidianamente e como 

é necessário enfrentá-las de maneira efetiva, eficiente e eficaz, e de como a escola, que é 

um ator da Rede de Proteção do Sistema de Garantia de Direitos, deve ter papel 

fundamental nessa luta. Atuar de maneira preventiva é essencial para uma cultura de 

proteção, construir junto à escola ações que promovam direitos e enfrente as violências 

contra crianças e adolescentes, é urgente. Sabemos que o enfrentamento às violências 

contra crianças e adolescentes desafia a “estrutura tradicional” da escola, e que se faz 

necessário (re)pensar a cultura escolar, construindo um espaço onde crianças e 

adolescentes possam viver a proteção da forma mais ampla possível. Assim sendo, os 

diferentes estudos e pesquisas, com base na Sociologia da Infância e nos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes, vêm se desenvolvendo a partir da compreensão da 

criança e do adolescente como sujeitos de direitos e da infância como construção social, 

considerando ainda os contextos de desigualdades sociais e pobreza que encurtam a 

infância, tornando necessária a convivência diária com situações de violação de direitos 

e privações das mais diversas. 

Pesquisas recentes sobre formação de professores para a proteção à infância, 

prevenção e enfrentamento às violências, chamam atenção para a importância de 

processos contínuos de formação, e que estes se desdobrem em ações com toda a 

comunidade escolar, envolvendo professores, estudantes e suas famílias, para, dessa 

forma, promover uma escola que protege. 

A situação-problema, “Como a escola  vem atuando para a prevenção e o 

enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes frente aos desafios da 

formação na temática?”, como elemento norteador, possibilitou aprofundar os 

fundamentos teóricos e metodológicos que subsidiaram esta pesquisa, buscando amparar-

se em argumentos deste trabalho, fazendo uma correlação com os aspectos normativos e 

legais que embasaram o estudo realizado.   

A partir do que expressam os participantes desta pesquisa e do que propôs o 

Programa de Formação, promovido pelo Núcleo de Direitos Humanos da Secretaria 

Executiva de Educação do município Jaboatão dos Guararapes, a formação em direitos 
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de crianças e adolescentes para profissionais da educação é fundamental para a prevenção 

e o enfrentamento das violências. As diversas temáticas relacionadas às violências no 

contexto escolar e às violências sexuais precisam estar incluídas na proposta de formação 

para apoiar a prática dos professores, dar segurança de como agir em situações de 

violências envolvendo seus estudantes.  

Dada a conjuntura atual com relação aos Direitos Humanos no país, sobretudo no 

que se refere aos Direitos de Crianças e Adolescentes, bem como o cenário das violências 

sexuais, especificamente do abuso sexual e da exploração sexual, é urgente e necessário 

pensar a escola como o lugar de direitos e prevenção a todas as formas de violências 

contra crianças e adolescentes. Documentos oficiais tais como a LDB, PCNs, BNCC, 

Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, 

Plano Estadual e Plano Municipal, entre outros, evidenciam a complexidade das ações e 

políticas necessárias para proteção à infância. 

Neste sentido, é preciso que haja um maior investimento em políticas voltadas 

para a formação dos profissionais da educação, não se limitando apenas à formação de 

educadores/professores, mas envolvendo toda a comunidade escolar, incluindo os demais 

profissionais que estão cotidianamente na escola, sejam eles o porteiro, a merendeira, a 

secretária, o conselho escolar, entre outros.   

No processo de construção desta pesquisa, em cada etapa realizada, a cada novo 

contato com os profissionais participantes e idas à escola, perguntas ecoavam 

insistentemente diante do contexto complexo que se vive na educação no país e na 

localidade onde está inserida a escola. Como apoiar a escola nesse momento? Como 

contribuir para o enfrentamento? Como prevenir? 

Entendemos que é necessário buscarmos metodologias e conteúdos que possam 

apoiar os profissionais da educação e a escola como um todo para lidar com situações de 

violências com seus estudantes, além de subsidiá-los com informações e procedimentos 

adequados e necessários no encaminhamento dos casos, principalmente, no que diz 

respeito à denúncia e ao atendimento especializado da vítima, considerando o papel 

fundamental que tem a escola na Rede de Proteção à criança e ao adolescente.  

Durante a pesquisa exploratória, tivemos a oportunidade de conversar com alguns 

profissionais da escola, tanto da gestão como da parte pedagógica, e problematizar o papel 

da escola frente às violências contra crianças e adolescentes, em especial às violências 

sexuais. E, desde o primeiro momento, ouvimos desses profissionais que esse não é mais 
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um assunto tão abordado e trabalhado na escola como antes, pois agora a “educação 

precisa ser neutra”. 

Ao analisarmos as falas dos/as profissionais da educação participantes da 

pesquisa, observamos desde o primeiro momento que a temática da violência sexual não 

está sendo mais abordada na escola como anteriormente. Não pela temática em si, mas 

pelo novo direcionamento da política educacional que retira da centralidade de suas ações 

alguns temas antes trabalhados, como, por exemplo, sexualidade e autoproteção. As falas 

foram recorrentes de que atualmente a educação não pode tocar em determinados 

assuntos, “precisa ser uma educação neutra”, de acordo com uma das professoras. A 

descontinuidade das ações sejam elas voltadas para a formação de professores na temática 

e/ou de prevenção e enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes 

envolvendo a comunidade escolar, famílias e estudantes, deixa ainda mais frágil a 

possibilidade de atuação da escola em relação ao problema. 

Outro elemento fundamental identificado no diálogo com os profissionais da 

educação é o sentimento real do medo, de sofrer retaliações, o que os paralisa diante de 

situações de violências, levando ao silenciamento, muitas vezes, por não saber como agir 

ou a quem pedir ou onde procurar ajuda. Frente aos dados apresentados nesta pesquisa, 

percebe-se que é fundamental uma proposta de formação continuada na temática dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, e que esse trabalho esteja em consonância 

com o Projeto Político Pedagógico da Escola, inserindo a temática em seus planejamentos 

e que a gestão pública garanta a continuidade dessas ações. 

Tomando como referência as reflexões tecidas neste trabalho, reforçamos a ideia 

de que é preciso pensar ações e ferramentas pedagógicas que subsidiem e apoiem 

profissionais da educação nessa desafiante tarefa, principalmente, promovendo ações de 

formação continuada na temática para que professores(as) e demais profissionais da 

educação estejam seguros de como atuar em situações de violências sexuais identificadas 

em seus e suas estudantes.  

Através das falas dos profissionais da educação participantes da pesquisa e das 

discussões em cada seção deste texto, acreditamos haver conseguido expressar que a 

formação de professores e a continuidade de ações na temática voltadas para a escola e 

toda a comunidade é estruturante para a prevenção e para o enfrentamento às violências 

sexuais contra crianças e adolescentes. Nessa direção, a pesquisa apontou desafios, 

dificuldades e a necessidade de se trabalhar esta temática de forma contínua, envolvendo 

discussões acerca da sexualidade, violências sexuais e autoproteção, por meio de 
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processos formativos que subsidiem os profissionais da educação a lidar com o problema, 

a saber identificar, como agir diante de casos que cheguem ao seu conhecimento, além de 

promover práticas de prevenção e enfrentamento às violências. 

Ao elegermos tratar desse tema, fizemos uma escolha: defender SIM aos direitos 

de crianças e adolescentes, o direito de crescer e se desenvolver de forma segura, tendo 

seus direitos humanos garantidos, sua sexualidade desenvolvida de forma saudável e 

protegida, livre das violências sexuais. Considerando que “Reconhecer que crianças e 

adolescentes têm direito à saúde significa também cuidar dos aspectos relativos à sua 

saúde sexual e reprodutiva” (SANTOS; IPPOLITO, 2011, p. 50). 

Embora a escola tenha tido um envolvimento e um compromisso com a causa em 

anos anteriores, e expresse a importância de atuar frente a essa causa, percebemos que o 

momento histórico atual impossibilita a continuidade das ações, em alguma medida por 

uma nova orientação da gestão do município, que não vem priorizando essa pauta no 

processo de formação dos profissionais da educação, nem na política de educação do 

município. Desta maneira, este tema fica de fora do PPP da escola e de todas as outras 

ações que poderiam acontecer, seja no contexto escolar, seja na articulação com a Rede 

de Proteção Local para abordagem do tema com a comunidade escolar, especialmente, 

com seus estudantes (crianças e adolescentes) e suas famílias. 

A escola (des) protege as suas crianças e adolescentes quando não investe na 

formação de professores como um dos elementos fundantes para a promoção de direitos 

e autoproteção de seus/suas estudantes.  

Concluímos que isso só é possível quando há investimento em políticas públicas 

de educação destinado para o enfrentamento das violências sexuais, garantindo com ações 

permanentes de formação continuada de professores na temática como estratégia para a 

promoção dos direitos sexuais e da autoproteção de crianças e adolescentes.  

Muitos são os desafios, mas com uma gestão pública, escola, profissionais e 

comunidade comprometidos com a infância, acreditamos na possiblidade de mudança de 

realidade, numa educação em consonância com o que preconiza o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, e na construção de um país onde todas as crianças e adolescentes sejam 

reconhecidos como sujeitos de direitos e prioridade absoluta, livres de todas as formas de 

violências. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

Recife, ___ de ________________  de 2018 

 

 

Carta apresentação e Solicitação para realização da pesquisa 
 

 

À Coordenação do Ensino Fundamental Anos Finais e Educação de Jovens e Adultos – 

Secretaria Municipal de Educação de Jaboatão dos Guararapes. 
 

Prezado Senhor Profº Reginaldo Araújo, 

 

Em nome do Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades 

da UFRPE/FUNDAJ, vimos por meio desta, solicitar a autorização para a mestranda 

Cinthia Camara Azevedo Travassos Sarinho realizar a pesquisa intitulada: “Violências 

Sexuais contra Crianças e Adolescentes: formação continuada e notificação no 

contexto escolar (Jaboatão dos Guararapes – 2010/2017)”, na Escolas A  e B, 

vinculada a esta instituição, sob orientação do Professor Doutor Humberto da Silva 

Miranda. 

A pesquisa tem como objetivo central investigar em que medida as escolas do 

município tem desenvolvido ações voltadas para a prevenção das violências sexuais e 

quais os principais desafios para atuar no enfrentamento do problema. Pretende-se 

analisar a realização de ações socioeducativas que permitem aos estudantes conhecerem 

sobre o problema, identificar situações de violências, prevenir e enfrentar. 

           A pesquisa se dará a partir da realização de entrevistas e grupos focais com 

supervisores(as) e professores(as) de duas escolas da rede pública municipal, de Jaboatão 

dos Guararapes, a Escola A e a Escola B. Serão utilizados questionários, gravações de 

áudio e anotações no caderno de campo. Os registros construídos junto aos participantes 
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serão utilizados apenas para fins acadêmicos, apresentações em eventos científicos, 

processos de formação docente e atividades com finalidade educativa. Serão garantidos 

o sigilo e o anonimato dos participantes que apenas participarão do estudo com 

autorização e em conformidade total com a anuência e parecer dos profissionais da escola. 

Dessa forma, as atividades de registro das informações para a pesquisa não causarão 

nenhum risco, incomodo ou desconforto, ao longo da investigação.  

A realização dessa pesquisa é de grande relevância social, tanto no campo teórico 

como para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas dos educadores e educadoras do 

Ensino Fundamental Anos Finais, pois contribui para uma prática voltada para a proteção 

e a garantia de direitos de crianças e adolescentes.  

Ao final do estudo, os pesquisadores comprometem-se em realizar formação 

voltada para os/as profissionais das duas instituições investigada sobre a temática da 

violência sexual na perspectiva de promover ações de prevenção e enfrentamento na 

escola, envolvendo a comunidade escolar como um todo.  

A pesquisadora e o seu orientador estão à disposição para quaisquer 

esclarecimentos e dúvidas a respeito desta pesquisa. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

__________________________________________ 
Humberto da Silva Miranda (Professor Drº. Orientador) 

Fone: (81) 98828-6604 
humbertoufrpe@gmail.com 

 

 

_____________________________________ 
Cinthia Camara Azevedo Travassos Sarinho (Mestranda) 

Fone: (81) 98787-0005 
cinthia.futura@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:cinthia.futura@gmail.com


 
 

115 
 

ANEXO B 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA 
 

 

 

Eu,_____________________________________________________________, 

autorizo a realização da pesquisa intitulada “Violências Sexuais contra Crianças e 

Adolescentes: formação continuada e notificação no contexto escolar (Jaboatão dos 

Guararapes – 2010/2017)”, pela mestranda Cinthia Camara Azevedo Travassos Sarinho, 

do Mestrado Acadêmico em Educação Culturas e Identidades, vinculada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação Culturas e Identidades –  PPGECI da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco – UFRPE e a Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ, sob 

orientação do Professor Doutor Humberto da Silva Miranda.  

 

 

Jaboatão dos Guararapes, ___ de _________________ de 2018. 
 

 

 

__________________________________________________ 

Gestor(a) da instituição 
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ANEXO C 

 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Prezado(a) Professor(a), 

 

A pesquisadora Cinthia Camara Azevedo Travassos Sarinho, estudante de 

mestrado, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Culturas e Identidades 

– PPGECI, da Universidade Federal Rural de Pernambuco associado à Fundação Joaquim 

Nabuco, está realizando sua pesquisa de mestrad/o, intitulada “Violências contra 

Crianças e Adolescentes: Formação Continuada e Notificação no Contexto Escolar 

(Jaboatão dos Guararapes/PE – 2010/2017)”, na Escola A e na Escola B.  

Para tanto, realizará entrevistas e grupo focal em datas e horários a confirmar com 

a gestão das escolas participantes da pesquisa. As entrevistas e grupos focais serão 

registrados em gravações de áudio para garantir a fidedignidade das informações. Dessa 

forma, as atividades de registro das informações para a pesquisa não causam nenhum 

risco ou desconforto para os/as participantes, ao longo da investigação. 

Para a realização e divulgação da pesquisa é necessária a autorização dos/as 

participantes, garantido e preservando adequadamente o seu anonimato, em eventos 

acadêmicos com a finalidade científica e educativa.  

A realização dessa pesquisa é de extrema relevância social, no sentido de 

aprofundar os conhecimentos sobre as questões relacionadas às violências sexuais contra 

crianças e adolescentes, e desta forma, contribuir para fortalecer e apoiar ações 

pedagógicas voltadas para a prevenção e o enfrentamento das violências no contexto 

escolar, bem como aprofundar os estudos realizados.  

 

Esperamos contar com a colaboração de todos(as) e estamos à disposição para 

qualquer esclarecimento. 
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Atenciosamente, 
 

 

 

 

_______________________________________ 
Humberto da Silva Miranda (Professor Drº. Orientador) 

Fone: (81) 98828-6604 

humbertoufrpe@gmail.com 
 

 

 

___________________________________ 
Cinthia Camara Azevedo Travssos Sarinho (Mestranda) 

Fone: (81) 987870005 

cinthia.futura@gmail.com 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Eu, __________________________________________________________________, 

declaro ter sido informado, concordo em participar da pesquisa acima descrita e autorizo 

a pesquisadora Cinthia Camara Azevedo Travassos Sarinho (Mestranda) a utilizar falas e 

apresentar em eventos acadêmicos. 

 

 

Jaboatão dos Guararapes, _______, de ___________________de ________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

118 
 

ANEXO D 

 

 

 

Questionário para profissionais da educação 

 

Identificação 

Nome: 

Formação Acadêmica: 

Cargo/Função na escola onde atua: 

Tempo de atuação na rede pública de ensino de Jaboatão dos Guararapes: 

 

Sobre a formação de professores: sim não 

1. A escola realiza formação continuada para a 

equipe/professores(as)? 

  

2. A escola realiza ou realizou formação inicial ou continuada 

na temática dos Direitos Humanos? 

  

3. A escola aborda ou abordou em suas formações a temática 

das violências sexuais contra crianças e adolescentes? 

  

4. A escola realiza ou realizou formação inicial ou continuada 

na temática dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes? Se sim responda a questão 5. 

  

5. Com que frequência? 

6. A escola já identificou algum caso de violência ocorrida contra seus/suas 

estudantes? 

Tipo de violência sim não 

Bullying   

Abuso Sexual   

Exploração Sexual   

Trabalho Infantil   

Violência Doméstica   

Maus Tratos   

Abandono   
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7. Já foram identificados casos de violência sexual contra crianças e adolescentes na 

escola em que você trabalha? (Sim ou Não)  

Tipo de Violência Sexual sim não 

Abuso Sexual   

Abuso Sexual com contato físico   

Estupro de Vulnerável   

Abuso Sexual sem Contato Físico   

Assédio Sexual   

Exibicionismo   

Voyerismo   

Pornografia   

Exploração Sexual   

Pornografia   

Tráfico para fins sexuais   

Exploração sexual agenciada   

Exploração sexual não agenciada   

Turismo para fins de exploração sexual   

Violências sexuais nas novas tecnologias   

Grooming   

Sexting   

          * Se sim, responda a questão 8 e 9. 

8. Que providencias foram tomadas nesses casos? 

9. A escola notificou o caso? Quando? E onde? 

10. Quais são as dificuldades em lidar com esses casos na escola? 

11. O que você entende por violência sexual contra crianças e adolescentes? 
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ANEXO E 

 

 

 

Roteiro grupo focal 

 

 

 

 

 

• Apresentação dos Participantes 

• Orientações aos participantes  

• Perguntas norteadoras: 

 

1. Quais são as principais dúvidas com relação à violência sexual contra 

crianças e adolescentes? 

2. Para você quais são as principais causas da violência sexual de crianças e 

adolescentes? 

3. Para você quais são as principais dificuldades encontradas para enfrentar 

o problema da violência sexual contra crianças e adolescentes? 

4. Como é a relação da escola com a Rede local de Proteção de crianças e 

adolescentes (Posto de Saúde, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar)? 

5. Como é a relação da escola com a comunidade? 

6. Como é estabelecida a relação da escola com as famílias? 

7. Quais as violências mais enfrentadas/identificadas na escola? Diante disto 

o que faz a escola/o professor (a)? 

8. A quem informa? 
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ANEXO F 

 

 

 

Roteiro de entrevista com profissionais da educação 

 

Identificação 

Nome: 

Formação Acadêmica: 

Cargo/Função na escola onde atua: 

 

Sobre a formação de professores: sim não 

1. A escola realiza formação continuada para a 

equipe/professores(as)? 

  

2. A escola realiza ou realizou formação inicial ou continuada 

na temática dos Direitos Humanos? 

  

 

3. A escola aborda ou abordou em suas formações a temática das violências sexuais 

contra crianças e adolescentes? 

4. A escola realiza ou realizou formação inicial ou continuada na temática dos 

Direitos Humanos de crianças e adolescentes?  

5. A Secretaria de Educação realiza ou realizou formação na temática dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes? Como acontecia essa formação? 

6. Como as temáticas relacionadas aos Direitos Humanos estavam inseridas no 

Projeto Político Pedagógico da escola? 

7. Quem participava desse trabalho na escola? Quem eram os profissionais que 

participavam dessas formações? 

8. De que maneira essas formações em Direitos Humanos contribuíam para a 

prevenção de crianças e adolescentes? 

9. Como a temática da prevenção às violências sexuais era trabalhada na escola? 

Quais eram as principais atividades realizadas? 

 


