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Resumo Abuso sexual per se constitui um tema sensível, uma vez que trata de abordar questões  da 

vida sexual privada; suscita sentimentos de medo, dor, vergonha, desconfiança porque na maioria dos 

casos o agressor é membro da própria família: dados internacionais revelam que de 85 a 90% dos 

casos registrados de abuso sexual, o ato  violento é  perpetrado por pessoas próximas: pai ou mãe, 

vizinho, amigos de família, professor, babá, etc.  Historicamente, pessoas com deficiência, têm sido 

mantidas às  margens dos direitos humanos. Como consequência, pessoas com deficiência –  PcD,  e,  

em especial as crianças e jovens, estão mais vulneráveis à violência e abuso sexual.  Trancafiadas em 

quartos ou espaços impróprios, tratadas como incapazes e incompetentes, usadas como serviçais, as  

PcD  estão  sujeitas a todo tipo de violência  (simbólica, psicológica, física, etc.). Assim, muitas são 

as experiências de dor e  subjulgamento que esta população sofre em decorrência de concepções 

desumanizantes  e patologizantes de sua condição. Porque a maioria das  PcD  (ainda) permanecem 

segregadas dos espaços de vida comum, crenças infundadas foram (e são) desenvolvidas  a seu 

respeito. Tais geram destemor para o agressor que sabe que não será descoberto, ou se for, não há 

como provar que a violência aconteceu porque ninguém vai acreditar em uma PcD. A combinação 

entre a sensibilidade gerada pelo tema, a invisibilidade social da PcD e a sua vulnerabilidade 

resultante da crença em sua incapacidade tornam esta população  alvo fácil de abuso sexual. Nesta 

comunicação, apresento a  uma  revisão da literatura  acerca do tema: definição e classificação  do  

abuso sexual;  os sinais que indicam que  uma experiência de abuso sexual está em curso e crenças e 

mitos que se desenvolveram  historicamente em torno deste tema; caracterizo o perfil do(a)  

perpetrador(a) desta  violência.  Concluo discutindo o papel da rede escolar  (professores de sala de 

aula regular,  professores de educação especial,  funcionários,  gestores, pais e estudantes, assim como 

psicólogos(as), fonoaudiólogos e outros profissionais)  na proteção destes estudantes    e  na promoção 

de medidas  de  prevenção  de violação aos direitos da PcD com base na  Convenção dos Direitos da 

PcD  , porque, segundo os estudos,  a violência sexual  pode  tanto provocar como intensificar o 

quadro de deficiência. Esta proposta de comunicação tem como objetivo não somente conscientizar 

a  comunidade escolar obre direitos humanos e cidadania da PcD, mas provocar a reflexão  e a 

discussão deste tema nas várias instâncias socioeducacionais, a fim de despertar a  responsabilidade 



 

 

profissional no sentido de criar redes de proteção às  crianças e jovens  com deficiência, assim como 

denunciar ocorrências ou mesmo suspeitas de ocorrências. 
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