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Com base na leitura dos textos motivadores e nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija um texto dissertativo-argumentativo em norma culta
escrita da língua portuguesa sobre o tema “A
vulnerabilidade da criança brasileira diante da violência
sexual infantil” apresentando experiência ou proposta de
ação social efetiva. Selecione, organize, relacione, de forma
coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu
ponto de vista.

3



4



No filme "Preciosa” é narrada a história de uma jovem de dezesseis anos
que, desde a infância, é abusada sexualmente pelo pai. Fora da ficção,
pode-se perceber, em parte, que o enredo do filme é uma realidade para
muitas crianças no Brasil. Muitos são os fatores que contribuem para
vulnerabilidade dos infantes brasileiros mediante a violência sexual, entre
eles, destacam-se a íntima relação entre vítima e abusador, assim como a
falta de eficazes políticas pedagógicas para o combate.
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Em primeira análise, a maioria das crianças é vítima de abuso
sexual no próprio lar. Isso porque, muitos dos pedófilos são tios,
primos, avós, padratos e, até, pais dos menores violentados. Pode-
se comprovar essa afirmação por meio dos versos : '' O seu corpo é
um tesourinho que você tem que guardar. Se alguém tocar em
você, este segredo você não deve esconder''. Esta música infantil
foi criada com o intuito de estabelecer um canal de confiança e
transmitir orientações aos pequenos caso eles venham sofrer
algum abuso sexual. Assim, é preciso que toda sociedade participe
da luta contra esse crime, denunciando os agressores, até mesmo
parentes.
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Em segunda análise, faltam informações sobre prevenção
tanto para as vítimas quanto para as famílias delas. Nesse
contexto, muitas crianças por serem ainda muito novas não
conseguem distinguir um carinho de uma carícia e, para
tentar protegê-las, foi criado o Estatuto da Criança e do
Adolescente, ainda no ano de 1990. Porém, a ausência de
projetos pedagógicos, nas escolas, acerca da educação
sexual, contribui para a permanência da vulnerabilidade da
criança frente ao abuso infantil. Com isso, é necessário que
ocorra um maior debate na sociedade sobre formas de
educar para melhor combater.
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Portanto, somente por meio da união de todos será possível minimizar o
problema em questão. Para tanto, o Governo Federal deve destinar mais
verbas para que, por meio da mídia ( televisão, rádio, internet, jornal ) mais
informações acerca dos modos de prevenção e denúncia sejam difundidas, a
exemplo do Disque 100, com a finalidade de acontecerem mais denúncias e,
dessa maneira, um combate mais efetivo. Além disso, o Ministério da
Educação deve, por intermédio das secretarias de educação, propor projetos
pedagógicos ( promoção de palestras, distribuição de cartilhas, exibição de
documentários ) que serão apresentados, nas escolas, com a participação da
família, com o objetivo de mais bem educar professores, pais e alunos. Desse
modo, o enredo do filme “Preciosa” será apenas uma ficção.
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