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RESUMO

De todas as violências sofridas na infância, a violência sexual é uma das
que mais afeta, se não que mais afeta, o desenvolvimento físico,
emocional, social e cognitivo da criança.  Verifica-se um aumento
gradativo de casos de crianças vítimas de abuso sexual das mais diversas
origens. Este aumento talvez esteja atrelado a maior comunicação dos
casos, e a escola é, muitas vezes, o receptáculo das falas, denúncias e
pedidos de socorro. O pedido de socorro nem sempre vem através da
verbalização da vítima, mas através da observação por parte dos
professores e equipe pedagógica. Pensando nestes aspectos, nasce este
estudo que destina-se à revisão bibliográfica a respeito do tema
abordado, de modo a viabilizar a compreensão do tema a que se propõe. 
Esta pesquisa objetivou analisar dados trazidos em artigos e livros que
versam sobre o tema, no intuito de descrever as dificuldades cognitivas e
de aprendizagem escolar que podem desenvolver as vítimas de abuso
sexual; caracterizar a infância; entender o desenvolvimento infantil na
perspectiva Vygotskyana. Assim, este artigo amplia o debate sobre o
tema, de combater-se os tabus em torno do mesmo; desenvolver um
olhar atento e escuta atenciosa seja no ambiente familiar ou escolar, para
que, a criança não seja exposta a outras violências advindas da
incompreensão do sofrimento. À medida que é elevado o conhecimento
sobre o tema, verifica-se uma minimização das ocorrências dessas
situações, o que pode ser entendido como uma contribuição desta
pesquisa à sociedade no sentido que poderá proporcionar a diminuição
desse problema social.
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