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RESUMO

A escola deixou de ser um lugar exclusivo de ensino. Atualmente ela pode
ser considerada como uma instituição acolhedora. Tradicionalmente no
ambiente de ensino, os estudantes aprendiam a ler, escrever, socializar-
se e se desenvolver rumo ao mercado de trabalho. Hoje, em busca de um
local acolhedor, a criança e o adolescente vêm com a intenção de serem
também educados; isso se dá devido aos alunos passarem uma
considerável parte de seu dia na escola desenvolvendo atividades sob a
supervisão dos professores. A instituição acaba ocupando o espaço social
assumindo de maneira natural e imperceptível o papel que deveria ser
desempenhado pelos pais ou responsáveis legais, tanto na formação,
quanto na educação. O objetivo deste estudo é analisar através dos
desenhos ou comportamentos sociais se a criança ou adolescente está
sofrendo ou sofreu abuso sexual. A partir dessas análises sugerir quais
providencias o professor deve adotar visando ajudar a vítima. A escola
passa agora a se responsabilizar parcialmente pela vida pessoal dos seus
educandos, se tornando responsabilidades dos professores o que ocorre
no ambiente externo da escola. Se a criança ou adolescente sofrer maus
tratos/abuso os educadores devem comunicar imediatamente às
autoridades, caso contrário respondem criminalmente junto aos
responsáveis pela ocorrência. Os ecos de maus-tratos ou violência sexual
causam impacto emocional e psicológico na vida das crianças e
adolescentes. Uma das consequências pode ser observada na dificuldade
de socialização ou aprendizado do infante, inviabilizando qualquer
aplicação de práticas favoráveis ao aprendizado, o que cria um impacto
diretamente para esses alunos.
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