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SEMENTES DO AMANHÃ

(Gonzaguinha)

 

"Ontem o menino que brincava me falou

Que hoje é semente do amanhã

Para não ter medo que esse tempo vai passar

Não se desespere não, nem pare de sonhar

Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs

Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar

Fé na vida, fé no homem, fé no que virá

Nós podemos tudo

Nós podemos mais

Vamos lá fazer o que será!"
 



E eu sou Guto, tenho 6
 anos e quero muito
brincar com você!

Olá, eu sou Manu!
Tenho 8 anos e
gosto muito de

estudar e brincar.



É sobre abuso sexual,
você já ouviu falar?

Sabe Guto, antes de brincar
tenho um assunto muito

importante para falar com
você.

O que Manu?



Mas... isso é assunto 
de criança?!

 



Eu acho que sim, minha
professora disse que só

vamos saber nos proteger se
a gente conversar sobre esse

assunto.

Então vamos falar
sobre esse tal de abuso

sexual! Você sabe
explicar o que é?



Certo, eu e nossos amiguinhos e
amiguinhas de casa vamos ficar bem
atentos a tudo que você falar, Manu.

Vou tentar Guto, mas
você precisa prestar
muita atenção, ok?



Pelo que entendi, abuso sexual é
muita coisa, tipo: quando alguém

toca no nosso corpo, de uma forma
diferente, que deixa a gente triste

ou incomodado, entendeu?



Acho que entendi, tive
uma ideia Manu! Vamos

marcar com o X a parte do
nosso corpo que ninguém

pode pegar sem pedir.

Adorei essa ideia Guto,
vamos lá!



 Na próxima página,

marque com um X a parte

do seu corpo que ninguém

pode pegar sem pedir 



 você de
costas

 você de
frente



Gostei dessa brincadeira, você de
casa também pode fazer, é bem

legal, ajuda a lembrar e
conhecer melhor nosso corpo!

Então abuso sexual é só
isso?



Tem mais coisa! Ninguém pode lhe
beijar ou abraçar a força. Nem
obrigar a sentar no colo e fazer
carinhos que você não goste. Minha
professora disse que se a pessoa lhe
pedir segredo, tem alguma coisa
errada! 



Isso mesmo, carinho não precisa de
segredo, se é segredo, não é carinho!

Uau, Guto! 

Você entendeu direitin
ho!

Que tal fa
zermos um

desenho bem bonito com

essa frase?



Faça seu desenho 



Ufa! Ainda bem! Porque
adoro quando minha mãe e

meu pai me beijam e até
quando meus primos

grandões me abraçam, e não
vejo nada de errado nisso!

Aposto que ficou
lindo! Mas Manu, quer

dizer que ninguém
pode tocar no nosso

corpo?

Não Guto, não é bem assim,
tem carinhos e toques que

podem sim



Não tem nada de errado nisso! Podemos
dar as mãos aos nossos pais ou a um adulto

para atravessar a rua. Ah, e tem coisa
melhor do que beijinhos, carinho na

bochecha, na cabeça ou um abraço bem
apertado? 



Também gosto de dançar com minha tia de
mãos dadas e dar aquele abraço de

saudade na minha vó. Às vezes, quando
estou doente, minha mãe ou meu pai me

dão banho, trocam minha roupa, mas isso
não me incomoda.



 Pois é, Guto, carinho e cuidado são
diferentes de abuso sexual. Carinho
que não é segredo é uma forma dos
adultos mostrarem que gostam de

nós! E é muito bom!!!

 Tem uma coisa que está
me deixando bem

preocupado...

O que Guto?!



E se o abuso sexual
estiver acontecendo

comigo?

A professora também
falou sobre isso, ela disse
que é importante falar
com alguém que a gente
confie, pode ser o pai, a
mãe, a professora, um
amigo, tem que ser uma
pessoa adulta que possa
ajudar e proteger a gente.



 Eu também Guto, mas o abuso
sexual existe! Então, a gente

tem que conhecer para se
proteger. E se acontecer

comigo ou com você, vamos
falar com alguém que

confiamos.

É Manu, esse assunto é
muito importante mesmo,

queria muito que nenhuma
criança passasse por isso!



 Isso Manu! Agora tiv
e

outra ideia!

Chega de falar de coisa séria,
VAMOS BRINCAR!!!

Qual?
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