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Introdução: O abuso sexual infantil é um problema de saúde pública, devido à elevada 

incidência epidemiológica e aos sérios prejuízos para o desenvolvimento das vítimas. A 

dinâmica desta forma de violência é complexa, envolvendo aspectos psicológicos, sociais e 

legais. Para tal, consideramos abuso sexual infantil qualquer prática de cunho sexual para com 

crianças ou adolescentes na qual este esteja sendo usado para estimulação sexual do abusador 

(1). O abuso sexual se apresenta sob duas formas: com contato físico e sem contato físico. O 

primeiro tipo caracteriza-se pelo ato que ocorre quando da penetração com o uso de violência 

e ameaças. A outra forma é o atentado violento ao pudor em que o adulto força a criança ou 

adolescente a praticar atos libidinosos, sem penetração vaginal, utilizando-se da violência ou 

de grave ameaça (2). Os mesmos autores exemplificam o abuso sexual como: o abuso sexual 

verbal (conversa de cunho erótico) por ligação telefônica ou pessoalmente; exibicionismo; 

voyeurismo (2). A maioria dos abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes 

ocorrem dentro de casa e são praticados por pessoas próximas, que desempenham ou não, 

papel de cuidador destas. Isto inclui madrastas, padrastos, tutores, meio irmãos, avós e até 

namorados ou companheiros que morem junto com o pai ou a mãe (1). É importante ressaltar 

que mesmos nos casos que crianças são abusadas por um agressor que não possui grau de 

parentesco, persistem as resistências e a questão da dificuldade de fazer o relato do abuso 

sofrido pela vítima. Além do que, persiste um silêncio em relação ao abuso sexual de crianças 

e adolescentes, pois a publicação desse fato pode comprometer a imagem do adulto que essa 

criança ou adolescente se tornará (3). Estes abusos podem ser esporádicos ou continuados em 

um período extenso de tempo, e podem resultar num conjunto de consequências nefastas para 

o abusado, designadamente aos níveis psicológicos, físico e psicossocial (4). Dentre tais 

danos emocionais causados pelo abuso sexual infantil observa-se “o aumento de 

comportamentos sexuais inadequados e persistentes, com adultos, crianças e brinquedos, 

temas sexuais nos trabalhos artísticos, em histórias ou em jogos, masturbação compulsiva, 

exibicionismo e promiscuidade” (5). Ainda nesta temática, “em alguns casos, há uma 

considerável intromissão sexual, ou seja, um comportamento invasivo no qual a criança 

obriga outras crianças, de forma coercitiva, a lhe dar prazer [...] e também busca ver partes 

nuas ou parcialmente vestidas em crianças e adultos” (5). Objetivos: Relatar uma ação 

educativa sobre a prevenção e orientação contra o abuso sexual na infância entre os alunos em 

uma escola da periferia. Descrição da Experiência: O público alvo foi uma turma do 5º ano, 

de ambos os sexos, composta por 25 alunos regularmente matriculados, com idades entre 10 e 

12 anos, além de alguns docentes e equipe de apoio da escola, que estiveram ali assistindo a 

nossa ação. A ação educativa dividiu-se em três momentos, sendo no primeiro momento a 

apresentação dos acadêmicos aos alunos, em seguida a exibição de um vídeo didático a 

respeito do tema. Foi discutido o tema da ação como forma de fomentar a mensagem do 

vídeo. No segundo momento foi realizada uma dinâmica na forma do Jogo de Tabuleiro, com 

perguntas e orientações sobre o tema principal. A turma foi dividida entre meninos e meninas. 

No tabuleiro existiam casas com perguntas sobre o tema, figuras ilustrativas de órgãos de 
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proteção à criança e ao adolescente seguindo uma trilha até chegar ao destino final, que fazia 

referência a um lugar “protegido”. O jogador que conseguiu chegar a última casa da trilha 

recebeu um brinde especial no final do jogo, entretanto o jogo continuou até que todas as 

perguntas do jogo fossem respondidas, encorajando-os a quebrarem o silêncio e o tabu sobre o 

tema e orientá-los sobre as formas de prevenção aos diversos tipos de abuso sexual sofridos 

naquela faixa etária e a importância de se fazer a denúncia e não ficarem calados diante do 

fato ocorrido. No terceiro momento da ação, provocamos os alunos com perguntas para 

verificar o entendimento deles sobre o tema apresentado e respondemos as principais 

inquietações e para finalizar foi distribuído um lanche e sorteio de alguns brindes, ofertados 

pelos discentes. Resultados: A experiência vivenciada na ação educativa foi de grande 

contribuição acadêmica, pessoal e científica. O tema foi de enorme relevância para os alunos 

da escola e eles demonstraram interesse na aprendizagem sobre o assunto. Após a exibição do 

vídeo que fala sobre os tipos de toque (de afeto e o abusivo) as crianças se mostraram muito 

interessadas e fizeram inúmeras perguntas, tais como “Se alguma criança for abusada, para 

quem ela deve contar?”. Percebeu-se que as crianças já conseguiam diferenciar o bom toque 

do constrangedor e abusivo. De uma forma lúdica, os alunos foram inseridos no contexto, 

facilitando o processo de fixação do conteúdo abordado, fazendo com que elas desenvolvam 

conceitos e atitudes de proteção, auxiliando a diminuição da vulnerabilidade à violência 

sexual por meio da informação, do conhecimento do corpo, da busca de ajuda e da 

comunicação. Conclusão: Concluiu-se então, que o tema abordado era de desconhecimento 

das crianças, onde manifestaram suas opiniões, anseios e ideias. Com base nisso, nos foi 

confirmado que devemos sempre debater o assunto, de modo que leve a incentivar as crianças 

a identificar o abuso e assim denunciar o abusador, visando garantir a sua proteção ou quebrar 

a cadeia de abusos. As práticas educativas são determinantes para que haja o fortalecimento 

do conhecimento da população, resultando em uma atuação mais eficaz do SUS. Estes 

discentes buscaram estimular um olhar mais atento dos responsáveis aos sinais de abuso e 

fomentar a discussão sobre a violência sexual infantil nas escolas do Brasil. Tendo em vista a 

sua complexidade, demais estudos e ações são necessários a fim de abordar questões não 

contempladas neste relato de experiência, tais como aspectos relacionais e sociais da violência 

sexual infantil, dentre eles, evasão escolar e a possibilidade de as vítimas tornarem-se 

agressores. 

 

Descritores: Abuso sexual, Criança, Educação em saúde. 
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