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RESUMO 

 

Trata-se de um relato de experiência vivenciado numa atividade prática realizada numa 

escola municipal, mediante o aumento de abuso sexual infantil de crianças e adolescentes 

no município em questão, conforme dados disponibilizados pelo CREAS - Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social. O projeto visa à orientação dos 

professores que tem papel essencial na educação da criança e um vínculo forte, fazendo 

com que as crianças vejam o educador como quem cuida, protege e entende suas 

necessidades. Devido à complexidade do tema, oferecemos subterfúgios para que o 

profissional possa trabalhar o tema de maneira sutil. A presente proposta tem como 

características principais: ajudar crianças a se prevenir dos perigos, desenvolvendo 

atividades de conscientização e oferecendo orientação para que elas possam identificar as 

formas de violência. 

 

Palavras-chave:1- Educação sexual. 2-Prevenção de abuso infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

A orientação sexual é um tema transversal que entrou nos currículos escolares através dos 

PCN’s, agindo de maneira interdisciplinar e cabe ao professor olhar com atenção como a 

proposta está sendo construída, debatendo os diversos valores associados à sexualidade e 

aos comportamentos sexuais; alguns sinais comportamentais, emocionais ou cognitivos 

são evidentes, o que destaca a importância do professor estar atento a quaisquer mudanças 

no comportamento da criança. “Mudanças repentinas indicam que há algo errado, 

podendo ser ou não violência sexual. A criança pode ter comportamento isolado, 

dificuldade em relacionar, demonstrar medo de uma figura adulta e em casos de violência 

sexual com contato físico, pode ter comportamento hipersexualizado”, ressaltando que a 

sexualidade da criança é diferente pois gira em torno do conhecimento do próprio corpo. 

Antes de uma intervenção preventiva é importante que os professores tenham clareza 

sobre os tipos de violência contra a criança, pois a melhor ferramenta de prevenção”, é a 

informação. O projeto foi idealizado na Campanha MAIO LARANJA, mês usado como 



 

símbolo de enfrentamento ao abuso sexual infantil em homenagem a uma menina, de 08 

anos, vítima de rapto, estupro e assassinato por jovens de classe média alta da cidade de 

Vitória (ES); que ficou conhecido como “Caso Araceli”, ocorrido em 18 de maio de 1973. 

O tema foi elaborado pensando em trabalhar com as crianças os tipos de abuso sexual, 

focando em atitudes que elas poderiam ter mediante situações que poderiam ser 

vivenciadas por elas. Através de pesquisas e conversas com profissionais e especialistas 

sobre o tema, conseguimos levantar materiais onde podemos conscientizar crianças, pais 

e educadores, para que consigam identificar, atenuar uma situação de abuso, e conhecer 

os meios de prevenção e os órgãos que nos ajudam a esclarecer nossas dúvidas sobre o 

assunto, o qual vem fazendo de nossas crianças vítimas da internet. 

 

METODOLOGIA 

 

A prática foi realizada em uma escola da rede municipal, em uma turma de 5º ano, com 

25 alunos, sendo 14 meninas e 11 meninos, na faixa etária entre 9 a 10 anos. Ela foi 

dividida em duas etapas, sendo a primeira uma abordagem teórica conversamos 

informalmente sobre a importância de conscientizar as crianças sobre o tema, que são os 

abusos e violências sexuais sofridos por crianças e adolescentes. Apresentamos um vídeo 

educativo com o tema; trabalhamos com eles o semáforo da tolerância, uma brincadeira 

educativa, muito importante na educação sexual dos alunos; teve uma conversa com a 

psicóloga, entrega de folder explicativo sobre os índices de violência sexual e os meios 

de prevenção e lembrancinhas. 

Educação sexual é abrir possibilidades, dar informações sobre os aspectos 

fisiológicos da sexualidade, mas, principalmente, informar sobre suas 

interpretações culturais e suas possibilidades significativas, permitindo uma 

tomada lúcida de consciência. É dar condições para o desenvolvimento contínuo 

de uma sensibilidade criativa em seu relacionamento pessoal. Uma aula de 

educação sexual deixaria de ser apenas um aglomerado de noções estabelecidas 

de biologia, de psicologia e moral, que não acompanham a sexualidade naquilo 

que lhe pode dar significado e vivência autêntica: a procura mesmo da beleza 

interpessoal, a criação de um erotismo significativo do amor (VASCONCELOS, 

1971, p. 111)  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nosso objetivo era a conscientização e abordamos a questão dos órgãos genitais de forma 

natural, levando informação e oportunidade de dialogar sobre o tema, esclarecendo 

qualquer dúvida. A maturidade, a aceitação das crianças, a recepção e a participação, nos 

surpreenderam. A presença da psicóloga deu credibilidade ao nosso projeto e foi 

fundamental para obtermos maior confiança por parte dos alunos e da direção. Os 

resultados foram satisfatórios. O projeto foi aceito, com proposta de estendê-lo para 

outras etapas de ensino. Devido a pandemia foi adiado, mas a psicóloga que nos 

acompanhou, levou o projeto para várias escolas estaduais, dentro do município, tendo 

resultados positivos. 



 

CONCLUSÃO 

O desenvolvimento afetivo, social e físico das crianças tem um impacto direto na pessoa 

adulta que elas se tornarão e o professor tem um papel fundamental nesse processo, pois 

facilita que a informação se transforme em conhecimento e gere novas aprendizagens A 

apresentação de forma leve, lúdica, educativa e informativa, foi possível alcançarmos 

nossos objetivos, pois cada criança pode se expressar tirar suas dúvidas e principalmente 

se informar sobre os perigos do abuso sexual. As crianças precisam de atenção, porque 

apesar de estarem cientes do que é certo e errado, são inocentes. Nesse cenário de 

pandemia, o projeto tem papel fundamental para identificação e prevenção ao abuso 

sexual infantil, já que as crianças estão expostas com maior frequência na internet e 

muitas vezes sem acompanhamento, nossa proposta auxilia a comunidade  escolar para 

trabalhar o tema de maneira sutil, levando em conta a vivência e a condição social das 

famílias. 
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