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INTRODUçÃO
UM GUIA PARA UMA BOA CONVERSA SOBRE O FILME
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O

O Filme curta-metragem Mundo sem Porteira traz um alerta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras. Guiado
por um depoimento forte de quem sofreu e superou essa violação, o Filme
apresenta as causas da exploração sexual e caminhos para prevenção,
através das falas de diferentes especialistas.
A exploração sexual de crianças e adolescentes é uma gravíssima violação
de direitos humanos e traz danos irreparáveis às suas vítimas. Ela acontece
quando há uma relação de mercantilização, onde o sexo é fruto de uma
troca, seja ela financeira, de favores ou presentes.
Esse é um fenômeno multifacetado, no qual um conjunto de causas desempenha diferentes papéis nos diversos contextos culturais e socioeconômicos do nosso país. Independentemente da condição financeira, vemos
que há uma correlação entre meninas e meninos que sofreram abuso sexual na infância com a exploração sexual.
Em alguns cenários, a exploração sexual de crianças e adolescentes é naturalizada por questões culturais, onde a sociedade não consegue perceber
que, por trás daquela pessoa prostituída, há uma vítima de diferentes violações e que, como adultos, temos obrigação de protegê-las, seja dizendo não
ao sexo com menores de idade, seja denunciando crimes dessa natureza às
autoridades competentes ou falando sobre a gravidade do assunto.
O Filme Mundo sem Porteira pode ser apresentado para diferentes públicos no sentido de ampliar a conscientização sobre violência sexual – suas
causas, consequências e formas de enfrentamento.
Baseado no documentário, este Guia ressalta alguns pontos importantes
para a reflexão, sugerindo perguntas e trazendo orientações para condução
de debates e rodas de conversa sobre o tema. Este material está organizado da seguinte forma:

1

PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS

2

DICAS PARA O FACILITADOR

3

REFLEXÕES SOBRE O FILME: CAUSAS E CAMINHOS PARA PREVENÇÃO

4

COMO AGIR PARA PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES?

5

PERGUNTAS PARA O DEBATE

Boa leitura!

MUNDO SEM PORTEIRA - GUIA PARA DEBATE - o filme
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MUNDO SEM PORTEIRA

Desde que a Umiharu Produções Culturais e Cinematográficas foi criada em
2009, cultivo o forte desejo de realizar um Filme sobre esta causa. O foco da
proteção e defesa da dignidade das crianças e dos adolescentes, contra a
exploração sexual, sempre foi tema de Projetos Culturais da Umiharu.

Por GISELA ARANTES, roteirista e diretora do Filme

Esse momento chegou, Mundo Sem Porteira apresenta em 27 minutos,
uma visão multicausal do problema e de como solucioná-lo, dando voz à
diversos agentes da sociedade. O Documentário trata do enfrentamento
da exploração sexual de crianças e adolescentes, nas estradas brasileiras, e
das perspectivas de futuro para uma sociedade mais inclusiva e justa.
Foi um grande desafio, vivido com muito carinho e comprometimento por
toda a equipe do Filme, principalmente ao abordar o problema sem expor
as pessoas, nem as que sofreram a agressão e nem os agressores, partindo
do pressuposto geral de respeito humano.
Ouvimos diretamente os depoimentos de muitas mulheres que passaram por isso e que dividiram generosamente conosco as suas memórias.
Conversamos com associações de proteção, assistentes sociais e outros expoentes. Recebemos a consultoria técnica da Childhood Brasil, com base
também nas pesquisas realizadas em parceria com Universidades Federais.
Mas eu queria mais. Precisava de uma história que representasse tantas
outras histórias com as quais nós tivemos contato. E então surgiu a nossa querida Thaís, com sua coragem e grande compaixão em compartilhar
com todos nós a sua história. Uma trajetória vitoriosa de alguém que deu
a volta por cima e hoje se dedica a apoiar outras meninas e mulheres que
passam ou passaram pela mesma situação.

Todos temos
responsabilidade
pelas vidas das
crianças e dos
adolescentes do
Brasil e do mundo.

“

“

E para completar a concepção, criei a imagem ficcional da porteira, também homenageando o grande escritor brasileiro, poeta dos sertões Guimarães Rosa. Uma metáfora poética que apresenta um mundo ideal, onde as
crianças em sua diversidade étnica, social e cultural, podem viver livres das
opressões e se divertir juntas, como irmãos de uma mesma família humana.
Mundo Sem Porteira – um alerta contra a exploração sexual de crianças
e adolescentes, visa despertar as pessoas, as empresas, as organizações, as
entidades, os governos, enfim, toda a sociedade brasileira para que possa
agir em favor dessa causa.
Agradeço a todos que contribuíram para a realização do Filme e a cada um
de vocês, espectadores e leitores, que são os multiplicadores dessa iniciativa. Curtam, compartilhem, convidem os amigos e divulguem.

Muito obrigada!
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ESTATÍSTICAS
O CENário da exploração sexual no brasil

60 milhões

de crianças e
adolescentes
vivem no Brasil
(IBGE, 2010)

A cada hora,
pelo menos

4 crianças
ou adolescentes
são vítimas de
violência sexual
no Brasil

(Disque 100, 2012 a 2015)

7 em
cada 100 casos
Apenas

2.487

pontos vulneráveis
à exploração
sexual de crianças
e adolescentes nas
rodovias federais
(PRF, Mapear 2017 |2018)

de exploração
sexual de crianças
e adolescentes são
denunciados
(Disque 100, 2012 a 2015)

10

A cada
crianças e
adolescentes,
será sexualmente
abusada antes de
completar 18 anos

1

(ONG Darkness to Light,
2002)
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DICAS PARA O FACILITADOR
COMO UTILIZAR ESTE MATERIAL

11

PREPARANDO A EXIBIÇÃO
Assista o Filme Mundo Sem Porteira antes de exibir para outras pessoas. Anote suas reações antes de mergulhar no Guia para ajudar a
processar esses pensamentos e sentimentos e decidir a melhor forma
de facilitar este tema.
Reflita sobre o público que assistirá a sessão e, com base nisso, pense
em qual a melhor forma de organizar o debate.
No convite para sessão, informe ao público sobre o tema do Filme.
Deixe claro a programação e o tempo previsto para exibição e debate.
Prepare um ambiente tranquilo e acolhedor.
Não comece o debate logo após o término do Filme, reserve um tempo e permita que os espectadores respirem e pensem no que acabaram de assistir.
Este Filme não deve ser usado sem o áudio porque as músicas e as
falas são partes importantes da narrativa.
O Filme está disponível também com legendas em inglês e legendas
descritivas, em português e inglês.

Este Filme trata de um tema
delicado, rodeado de tabus que
não recebem a devida atenção da
sociedade. Muitas das informações
podem ser novidades para quem
assiste e outras informações
levarão o espectador a enxergar
o mesmo assunto de uma outra
forma. Para isso é importante ficar
atento a algumas dicas:
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ORGANIZANDO O DEBATE
O documentário aborda uma série de reflexões sobre as causas da
exploração sexual de crianças e adolescentes e sobre os caminhos
para prevenção. A sessão REFLEXÕES SOBRE O FILME traz os aspectos mais relevantes dos depoimentos dos especialistas e da história
real narrada em primeira pessoa - ilustrando os momentos e as circunstâncias do envolvimento na exploração sexual.
Você não precisa ser um especialista em violência sexual para liderar
a discussão, mas entender os conceitos básicos abordados no Filme
pode ajudar. Leia este Guia com atenção antes do evento, identifique algumas perguntas na sessão PERGUNTAS PARA O DEBATE, que
podem ser usadas na discussão e analise os recursos incluídos para
ajudar a estruturar a conversa.
Lembre-se que falar sobre violência sexual não é fácil, mas precisamos conversar sobre isso para gerar as mudanças necessárias. Os participantes do debate podem trazer diferentes experiências pessoais,
alguns dos quais podem ter sofrido alguma forma de violência. Crie
um ambiente respeitoso, acolhedor e sem julgamento.
Prepare um evento significativo. Planeje a conversa e ofereça recursos
para que seu público saiba como agir para proteger crianças e adolescentes da violência sexual. Analise a sessão COMO AGIR deste guia
para obter algumas ideias.
Por respeito aos participantes, não permita gravações de áudio ou
vídeo durante o seu evento.
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REFLEXÕES SOBRE O FILME
CAUSAS & CAMINHOS PARA PREVENÇÃO
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A

Através dos depoimentos dos especialistas e da história narrada em
primeira pessoa, o documentário chama atenção para várias causas
que levam à exploração sexual, como também indica caminhos para
prevenção. Neste bloco vamos trazer algumas reflexões sobre o Filme
organizadas em DEPOIMENTO DOS ESPECIALISTAS, HISTÓRIA REAL e
CAMINHOS PARA PREVENÇÃO.

CAUSAS
DEPOIMENTO DOS ESPECIALISTAS:
O QUE OS ESTUDIOSOS
FALAM SOBRE AS CAUSAS?
Os especialistas entrevistados ressaltaram diferentes fatores que deixam
crianças e adolescentes vulneráveis à exploração sexual:

DO ABUSO
PARA
EXPLORAÇÃO
SEXUAL

ART. 227 da Constituição
Federal. ”É dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.”

A CULPA É DA
CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE?

GENÊRO,
RAÇA &
DESIGUALDADE
SOCIAL

CAUSAS

NATURALIZAÇÃO
DA VIOLÊNCIA

segundo os
especialistas

ANOMIMATO
DO AGRESSOR

PROSTITUIÇÃO
X EXPLORAÇÃO
SEXUAL

AUSÊNCIA
DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
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DO ABUSO PARA EXPLORAÇÃO SEXUAL – A violência sexual é um ato invasivo e cruel por interferir nas dimensões físicas e psicológicas de crianças e adolescentes. Ela é dividida entre o abuso
e a exploração. O abuso sexual acontece quando
uma criança ou adolescente é usada(o) para estimulação ou satisfação sexual de um adulto. É normalmente imposto pela força física, pela ameaça
ou pela sedução. Pode acontecer dentro ou fora da família e não envolve
dinheiro ou gratificação. Já a exploração sexual pressupõe uma relação de
mercantilização na qual o sexo é fruto de uma troca, seja ela financeira, de
favores ou presentes.
Uma das maiores dificuldades para enfrentar o problema da violência
sexual contra crianças e adolescentes é que inúmeros casos não são denunciados. Acuadas, muitas vezes as crianças e adolescentes nessa situação não contam o que está acontecendo. Além disso, é comum os casos
em que a família faz o “pacto do silêncio” — não denuncia o crime para
acobertar um parente e manter a estrutura familiar estabelecida.
Uma criança que foi vítima de abuso sexual está mais vulnerável e exposta
à exploração sexual ainda na infância e na adolescência.

GENÊRO, RAÇA & DESIGUALDADE SOCIAL – Violências
contra crianças e adolescentes são fruto de relações complexas e multicausais. Os recortes de gênero, raça, etnia e
desigualdade social ampliam o grau de vulnerabilidade a
que algumas crianças e adolescentes estão expostos. As diferentes formas de violência atingem meninas e mulheres,
desproporcionalmente.
A questão de gênero está intimamente ligada à violência sexual contra
mulheres, e por conseguinte, contra crianças e adolescentes. A violência
sexual é compreendida por uma situação de poder, afirmado a partir de
relações assimétricas e dominadoras de homens contra as mulheres/ meninas e de adultos contra as crianças e adolescentes. Nossa cultura machista leva muitos meninos e homens a crer que podem fazer o que quiserem
com as meninas e mulheres. Ainda que o número de meninos vítimas de
violência sexual tenha subido, as meninas e mulheres continuam sendo os
principais alvos.
A questão racial também é um fator fundamental quando olhamos as vulnerabilidades. Dados nacionais apontam para uma maior incidência de
violência com a população negra e parda. A violência atinge “desproporcionalmente as mulheres ante a combinação de múltiplas formas de discri-
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minação, baseadas em sistemas de desigualdades que se retroalimentam
– sobretudo de gênero, raça, etnia, classe, orientação e identidade sexual.”
(Instituto Patricia Galvão).
Já as situações de pobreza são frequentemente apontadas como uma
das principais causas de exposição de crianças e adolescentes aos riscos da violência sexual e de outros tantos tipos de violação de direitos. Ainda que a desigualdade social não seja um determinante isolado para o envolvimento de crianças ou adolescentes nas redes de
exploração sexual, é um fator de vulnerabilidade bastante significativo.

PROSTITUIÇÃO X EXPLORAÇÃO SEXUAL – Todo
o movimento de defesa dos direitos da criança e
do adolescente evita falar em “prostituição infantil”, pois a expressão pressupõe que esses meninos
e meninas assumem esse papel – e a sociedade
também. Na verdade, eles estão “sendo prostituídos”, estão sendo vítimas de exploração sexual.
Uma criança ou um adolescente não pode estar nessa situação, nem pode
ser submetido a nenhum tipo de sexo forçado, seja por abuso ou por exploração sexual, em que existe essa relação comercial, de favor ou de troca.
A prostituição é uma profissão reconhecida pela Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO), portanto não é crime quando exercida por um (a) adulto
(a) sem agenciamento ou facilitação.

AUSÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS – A insuficiência de políticas públicas é uma forma de violação
dos direitos das crianças e dos adolescentes, uma
vez que não são oferecidos serviços públicos que
garantam os direitos fundamentais de uma criança ou adolescente, deixando-os expostos a inúmeras violações.
ANOMIMATO DO AGRESSOR – Alguns setores
e cenários se apresentam como locais de anonimato. Estamos falando das estradas, obras
de infraestrutura, turismo e grandes eventos. O
envolvimento de adultos na exploração sexual
de crianças e adolescentes é muitas vezes situacional, onde o local, o momento de ociosidade
ou a busca de entretenimento quando se está
em trânsito, influenciam. Pessoas fora de suas
cidades se sentem livres para se envolver em
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situações de exploração sexual por sentirem que não vão ser descobertos
ou apontados por conhecidos. O desafio dos programas de prevenção é
identificar esses transeuntes com menor vínculo com os locais por onde
passam. Soma-se a isso a sensação de que não serão responsabilizados
pela agressão. A sensação de impunidade deixa os potenciais agressores
destemidos em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes.

NATURALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA – A violência está naturalizada em nossa sociedade, muitas pessoas acreditam
que a violência só acontece quando é física ou quando as
consequências são mais extremas. Essa naturalização é
perigosa, uma vez que coloca à margem milhares de crianças que estão sofrendo todos os dias. Mesmo a violência
sexual se manifesta de várias formas que não são só físicas.
Assédio, ofensas, fotografias, falas erotizadas, exposição à imagens, conteúdos e situações inadequadas à faixa etária, também são formas de violência.

A CULPA É DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE? Para
muitos, a violência sexual é culpa da vítima, e depende da roupa que ela usa, do comportamento que
“estimula” o agressor, do lugar onde ela estava. Para
outros, é algo um tanto quanto normal, algo que passa despercebido, porque a mulher, independente da
situação, deve estar sempre sexualmente disponível
para o companheiro. Porque a adolescente, se estava
na beira da estrada em situação de prostituição é, seguramente, porque escolheu estar ali.
Ao invés de olhar com desconfiança e descaso para a vítima, devemos nos
perguntar o que é que estimula um comportamento agressivo e lesivo
como a violência sexual. E isso não só nas ruas ou comunidades, mas também em todos os serviços e instituições públicos ou privados que atendam
ou convivam com crianças e adolescentes.
Deixar de culpabilizar a vítima é um passo fundamental para tirar a violência sexual do manto da ignorância. Olhar para o problema, de forma
objetiva, pressupõe o esforço de todos, de uma cultura de respeito e de
igualdade.
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HISTÓRIA REAL: PERSPECTIVA DAS VÍTIMAS
Ao longo do documentário, ouvimos uma história real narrada em
primeira pessoa. O depoimento ilustra os momentos e as circunstâncias
do envolvimento na exploração sexual que pontuamos abaixo.

FRAGILIDADE
DA REDE LOCAL
DE PROTEÇÃO
DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

AUSÊNCIA
DE VÍNCULOS
FAMILIARES
SAUDÁVEIS
FAMÍLIAS
MONOPARENTAIS

CAUSAS

sobre a perspectiva
das vítimas
AMIZADES
APONTANDO
CAMINHOS

A VIOLÊNCIA
SEXUAL
ATRAVESSA
GERAÇÕES

VIOLÊNCIA
FÍSICA

AUSÊNCIA DE VÍNCULOS FAMILIARES SAUDÁVEIS – Não existe apenas
um modelo de família. A qualidade dos vínculos não se dá pelo formato
tradicional, mas pelas relações de amor, cuidado e confiança entre crianças, adolescentes e seus responsáveis. As violências deturpam as relações
socioafetivas entre adultos e crianças ou adolescentes ao transformá-las em
relações violentas e por vezes erotizadas. Isso acaba gerando uma imensa
confusão na cabeça da criança e do adolescente em relação a qual papel
do adulto e em quem confiar.
Infelizmente, os dados nos mostram que os lares e as famílias são responsáveis por grande parte da violência contra crianças e adolescentes.
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FAMÍLIAS MONOPARENTAIS – Muitas famílias são
monoparentais ou, mesmo quando não são, muitas
vezes o cuidado e responsabilidade dos filhos recai
apenas para a mãe. As mães são as chefes de família e os pais desconhecidos ou ausentes. Uma realidade comum de muitas pessoas neste país. A falta
de responsabilidade do homem em relação a quem
engravida e como cuida dessa nova vida contribui para a vulnerabilidade.
Muitas mulheres se veem sozinhas nessa missão de cuidar dos filhos
e da família.

A VIOLÊNCIA SEXUAL ATRAVESSA GERAÇÕES – A violência sexual tem um importante aspecto intergeracional, ou seja, pessoas que sofreram violências ou foram
expostas ao abuso de álcool e drogas tendem a reproduzi-los em suas próximas gerações. Meninas ou meninos que crescem neste ambiente são mais propensos a
seguir esse caminho.

VIOLÊNCIA FÍSICA – Consideramos como violência física
o uso da força física de forma intencional que, pode ou
não, deixar marcas evidentes. Normalmente, os agressores são os próprios pais ou responsáveis que, muitas vezes, machucam a criança ou o adolescente. A violência
física pode estar relacionada com vários fatores. A história real apresentada no Filme mostra que os episódios eram mais frequentes e intensos quando a mãe estava drogada ou alcoolizada. Num determinado dia as agressões foram tão fortes que a menina se viu, aos 11 anos,
obrigada a fugir de casa, dormir no lixo e ficou exposta à exploração sexual.

AMIZADES APONTANDO CAMINHOS – Os nossos
amigos, nossos pares, podem nos influenciar para o
bem e para o mal. Meninas e meninos em situação
de maior vulnerabilidade e fragilidade afetiva tendem a ser influenciados pelos seus amigos a seguirem caminhos ou terem experiências que não são
adequadas e que impactam de forma negativa em suas vidas. No caso da
história real apresentada no Filme, ter amigas que já estavam na exploração sexual naturalizou esse fenômeno transformando-o numa possibilidade próxima da sua realidade.
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FRAGILIDADE DA REDE LOCAL DE PROTEÇÃO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES – De acordo com a história real apresentada no Filme, a menina passou sua
infância sofrendo diversas violações, alheia a políticas públicas de proteção
e sem nenhum órgão ou instituição que buscasse garantir seus direitos. No
seu caso, as ruas viraram a única opção e o “ambiente da prostituição” uma
das poucas alternativas.

CAMINHOS PARA PREVENÇÃO
Os depoentes do documentário também apontaram alguns caminhos
para prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes:

1

2

4

AMBIENTE
SAUDÁVEL

O PAPEL DA
COMUNIDADE

INFORMAÇÃO
PARA
PREVENÇÃO

O PAPEL
DO ESTADO

5

3

PESQUISAS
E ESTUDOS

O PAPEL
DA ESCOLA

“Precisamos potencializar o enfrentamento
das violências a partir da afirmação dos
direitos das crianças e dos adolescentes”
Brenda Silva

6
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1

2

3

AMBIENTE
SAUDÁVEL

O PAPEL DA
COMUNIDADE

O PAPEL DA
ESCOLA

A criança depende do
adulto para sobreviver, é a fase
da vida em que mais precisa
de proteção. Já o adolescente
precisa de proteção, orientação e ajuda para se tornar um
adulto responsável. É no ambiente que vivem e crescem
que crianças e adolescentes
recebem estímulos, adquirem
a percepção de espaço, uma
boa socialização, criam vínculos com outras crianças e com
adultos, desenvolvem sensibilidade, coordenação motora, imaginação, pensamento
e a capacidade de criar e se
relacionar. O ambiente saudável propicia um bom desenvolvimento emocional e
afetivo. Atitudes violentas ou
ambientes hostis prejudicam
o desenvolvimento saudável
de crianças e adolescentes,
aumentando a vulnerabilidade e expondo-os a uma série
de situações de risco. Cuidar
das famílias é tão importante
quanto proteger os direitos de
crianças e adolescentes.

Informações sobre os direitos da criança e do adolescente, violências e estratégias
de proteção devem ser assuntos incluídos nos diferentes espaços frequentados por
crianças e adolescentes: igrejas, escolas, centros culturais,
espaços comunitários, unidades de saúde, clubes, etc.
Adultos e responsáveis devem
estar informados, atentos e
conscientes para prevenir violências e intervir quando for
necessário, buscando sempre
preservar a integridade e o
melhor interesse dos envolvidos.

“Crianças não são mini cidadãos
com mini direitos, são crianças e
adolescentes com direitos”
Paulo Sérgio Pinheiro

As escolas têm um papel
fundamental! São os locais
onde as crianças e os adolescentes passam a maior parte
do seu tempo. Por essa razão é onde conseguimos fazer um trabalho sistematizado para que eles aprendam
quem são eles, como é o seu
corpo, como é que esse corpo se desenvolve, que partes
desse corpo são públicas e
privadas, e o que eles podem
permitir. Ou seja, um trabalho
de educação sexual adequado, que ofereça condições
para que as crianças e adolescentes aprendam sobre
seu corpo e saibam se defender e perceber quando estão
em ambiente de risco.” (Maria
Helena Vilela)

4
O PAPEL DO
ESTADO

O Brasil promulgou o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Um ano
depois de ter ratificado a Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas. Nosso
país tem um dos Marcos Legais de proteção de crianças e
adolescentes mais avançados
do mundo. Apesar de muitos avanços em leis e políticas públicas, muitas crianças
e adolescentes ainda sofrem
diversas formas de violência
e têm seus direitos desrespeitados todos os dias. O Estado
precisa fortalecer a legislação
nacional e local nos aspectos
que impactam a garantia dos
direitos da criança e do adolescente, assegurando esses
direitos e responsabilizando
os agressores. Além disso,
precisa assegurar que o Sistema de Garantia dos Direitos
da Criança e do Adolescente
ofereça serviços de proteção,
prevenção e atendimento de
qualidade e de forma integrada. Atendimentos e cuidados
eficazes ajudam a escrever
uma outra história para crianças e adolescentes.
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5

6

PESQUISAS E
ESTUDOS

INFORMAÇÃO
PARA PREVENÇÃO

Pesquisas e estudos são
instrumentos importantes para ampliar o entendimento
sobre o fenômeno. Tanto do
ponto de vista da vítima e do
agressor, como do contexto
de vulnerabilidade. O conhecimento é uma importante
ferramenta de enfrentamento coordenado e eficaz. Através dele se determinam e se
qualificam as estratégias de
intervenção e se monitoram
os resultados.

Informar para educar, educar para prevenir. Esse é um
caminho fundamental para
que as pessoas se tornem
conscientes e mudem suas
crenças e valores. Falar de
violência sexual ainda é um
tabu. Muita gente naturaliza
situações de violência e de
exploração sexual e não sabe
o que fazer quando suspeita
de uma situação dessas.
Os depoimentos dos caminhoneiros no documentário ilustraram bem como
a informação contribui para
mudanças de atitude. Um
dos caminhoneiros contou
sua experiência nesse sentido. Outro relatou que interviu
quando viu uma adolescente
em situação de exploração
sexual. A justiça não precisa ser feita com as próprias
mãos, mas há recursos e telefones de denúncias que podem e devem ser acionados
sempre que for preciso.
A informação é a melhor
arma para enfrentar a violência sexual contra crianças
e adolescentes. Para isso, é
preciso criar estratégias para
quebrar o tabu, comunicar
o tema com clareza, sensibilizar a população e informar
como agir em caso de suspeita ou confirmação de violência. Empresas, governo e sociedade, todos têm um papel
fundamental nessa causa.
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como agir
PARA proteger crianças e adolescentes
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Como vimos, a exploração sexual de crianças e
adolescentes é um fenômeno complexo, mas que
tem solução. É preciso acreditar e investir em caminhos e promover a ideia de que crianças e adolescentes são nossa prioridade absoluta.
Após ver esse documentário e refletir sobre os pontos, sugerimos um passo
a passo para que você possa provocar uma mudança e influenciar outras
pessoas!

1. Defina a proteção de crianças e adolescentes como uma prioridade.
2. Discuta sobre a proteção de crianças e adolescentes e a percepção

dos participantes sobre diferentes formas de violência.

3. Pense sobre as causas e caminhos para prevenção e avalie se há al-

gum fator ao seu alcance. Alguma mudança que você possa fazer ou provocar?

4.

Procure saber sobre os serviços que existem no seu Município para
proteção e atendimento de crianças e adolescentes.

“A exploração sexual de
crianças e adolescentes é
multifatorial e multicausal,
portanto precisa de uma
intervenção sistêmica. A
atuação intersetorial de
empresas, governo e sociedade
civil, na prevenção e no
enfrentamento, vai reduzir a
exploração sexual de crianças
e adolescentes no Brasil”
Eva Dengler

5. Estabeleça algumas metas e faça um plano de ação.
6. Envolva as pessoas.
7. Compartilhe os resultados.
8. Fale sobre este assunto, divulgue materiais.

A informação é nossa arma mais poderosa.
Seja você um agente de proteção de crianças
e adolescentes! Se presenciar ou tiver conhecimento de qualquer situação de exploração
sexual de crianças e adolescentes, DENUNCIE!
DISQUE 100 (Disque Direitos Humanos): A ligação é anônima e gratuita! Ou utilize o aplicativo
PROTEJA BRASIL!
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PERGUNTAS
PARA o debate
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SUGESTÃO DE PERGUNTAS
SOBRE OS TEMAS DO FILME:

6. O que é violência sexual?
7. Você acredita que a violência sexual está naturalizada na nossa socieda-

de e apenas as formas mais extremas são consideradas violência?

8. A culpa é da criança e do adolescente?
9. Como meninas, negras e em situação de maior vulnerabilidade social
podem achar recursos ou estratégias para estarem mais protegidas?

10. Quantas pessoas você conhece cujo pai é ausente ou desconhecido?
11. Como podemos potencializar os serviços públicos e a sociedade para

estarem mais atentos às crianças e adolescentes, impedindo que sejam
vítimas de sucessivas violações?

12. Sabemos que a violência tem um importante aspecto intergeracio-

nal. Pessoas que sofreram violências ou foram expostas ao abuso de álcool
e drogas tendem a reproduzi-los. Como podemos interromper esse ciclo
para preservar as próximas gerações?

13.

Ao ouvir a história real apresentada no Filme, imagine quantas pessoas
você viu na rua ou no lixo. Você imaginou que essas pessoas poderiam estar
passando pelas mesmas situações que ouvimos no Filme? Como indivíduo
e como sociedade, o que podemos fazer para evitar consequências mais
graves?

SUGESTÃO DE PERGUNTAS
PARA INICIAR A CONVERSA:

14. Qual o papel do adulto, o que é permitido e o que não é permitido fazer?
15. Como e onde podemos munir crianças e adolescentes para que defi-

nam os limites e entendam o que é carinho e o que é abuso sexual?

1

Quais são suas primeiras reações ao
Filme? Sentimentos? Pensamentos?

2

Alguma coisa no Filme foi surpreendente ou chocante para você?

3

O Filme influenciou o modo como
você pensa ou sua crença sobre o assunto?

4

O Filme mudou sua opinião ou sua
perspectiva sobre exploração sexual?
Se sim, como?

5

Antes de assistir ao Filme, quão preocupado você estava com este tema?

16. Agora que você está sensibilizado sobre este tema, o que você vai fazer para proteger crianças e adolescentes da violência sexual?

Lembre-se: nenhuma exploração
sexual de criança ou adolescente
pode ser interpretada como
consentida ou desejada.
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FICHA TÉcnica
saiba quem está por trás do filme
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SOBRE A UMIHARU, realizadora do Filme
Voltada à criação e difusão da cultura humanista, a Umiharu é referência em Economia Criativa, contando com investimento direto ou por meio
das Leis de Incentivo. Estimulando a democratização da cultura, oferece
criações próprias e projetos sob medida, que geram interação entre a iniciativa privada, a comunidade e o poder público. Com qualidade, inovação, comprometimento e transparência, a Umiharu agrega valor à marca
de seus patrocinadores: Coca-Cola Femsa, Rabobank, Usiminas, Gerdau,
Nestlé, 3M, Duratex/ Deca, Braskem, Pernambucanas, C&A, Klabin, Novartis, Sandoz, ABN Amro, HSBC, Banco Sumitomo. Além disso, conta com as
parcerias em projetos da ONU Mulheres e Childhood Brasil.
Seus projetos vêm impactando milhares de pessoas, abordando conteúdos relevantes para a sociedade, como a água e a sustentabilidade, a diversidade cultural e a identidade do povo brasileiro, o empoderamento das
mulheres e a igualdade de gênero, a cura da saúde pelo desafio e a superação, a proteção das crianças e dos adolescentes, entre outros.
Acesse o site do Filme: www.mundosemporteira.umiharu.com.br

Sobre a Childhood Brasil, assessoria
técnica do Filme
A Childhood Brasil é uma organização brasileira que faz parte da World
Childhood Foundation, instituição internacional criada em 1999 pela Rainha Silvia da Suécia. A Childhood Brasil tem como objetivo a proteção à
infância e à adolescência. O nosso foco de atuação é no enfrentamento
do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes. A organização se tornou referência no país, pois já desenvolveu e apoiou projetos
que vêm transformando a realidade da infância brasileira vulnerável à violência, dando visibilidade e dimensão ao problema, implantando soluções
efetivas, adotadas por setores empresariais, serviços públicos e educando a
sociedade em geral. Para mais informações, por favor, acesse o site: www.
childhood.org.br
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