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Resumo
O tema abuso sexual sempre foi guardado no silêncio familiar. As
transformações sociais e o avanço das políticas públicas trouxeram o assunto
para diferentes âmbitos. O Brasil encontra-se liderando as primeiras posições
no ranking mundial da exploração sexual infantil. Este trabalho pretende
investigar o modo que as políticas públicas educacionais tratam do assunto
abuso sexual infanto-juvenil. Como as escolas e os professores discutem essa
temática? A intenção é verificar como é feita a prevenção e proteção da criança
no contexto escolar.
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Problema
Em que medida as políticas públicas no campo da educação trata do
assunto abuso sexual infanto-juvenil? Como as escolas, em especial, os
professores discutem essa temática?
Objetivos
Investigar como a escola aborda o tema abuso sexual infantil. Analisar
os materiais didáticos que circulam nas redes sociais e os que são oferecidos
aos professores para o diálogo com as crianças; Verificar se as políticas
públicas para o enfrentamento do abuso sexual infanto-juvenil correspondem
às expectativas para prevenção e proteção da criança no contexto escolar.
Metodologia
Por meio da pesquisa de campo; Portelli (1997) mostra que a fonte oral
é importante, revela eventos ou aspectos desconhecidos de fatos conhecidos.
Conclusão
É importante dar subsídios para o professor agir mediante a detecção da
violência sexual infanto-juvenil, esses profissionais ainda possuem medo e
receio em relação ao tema, mas são fundamentais para a prevenção e
proteção da criança e do adolescente.
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