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“Quem me conhece nem desconfia que não nasci no Brasil. Nasci
em 1965 em Buenos Aires (Argentina), mas vim para cá ainda
criança. Lembro-me dos meus avós, pais e tios sempre lendo
livros e jornais e cresci imitando esses adultos. Por muitos anos,
troquei correspondências com meus familiares da Argentina e,
mais tarde, passei anos escrevendo cartas comerciais e outros
textos técnicos. Hoje escrevo em versos e prosa para desenvolver
um diálogo afetivo, por meio de histórias que possam chegar aos
corações que palpitam com a perplexidade de quem está
começando a conhecer a vida.”
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•

O menino que tinha medo de ERRAR – Lucena 2010/Escrita
Fina 2012/Zit Ed., 2016 (livro + projeto Pequenos Escritores)

•

A escola que eu quero pra mim – Ao Livro Técnico, 2010/Zit
2018

•

Rosa Formosa – Ed. Paulus, 2013

•

O menino só – Ed. Escrita Fina, 2015

•

Sonho de Mãe – Ed. Jovem, 2015

•

Meu amigo partiu – Vida e Consciência 2013

•

A família de Marília – Ed. Paulus, 2017

•

Tem cabimento? com Marcelo Pellegrino – Ed. do Brasil,
2017

•

Cafofo do Remelexo – com Marcelo Pellegrino e Thiago
Taubman Costa - Zit Ed., 2017 ( livro e almanaque)

•

Dom Quixote/Don Quijote de la Mancha (adaptação em
espanhol, com Telma Guimarães) – Ed. do Brasil, 2017

•

Não me toca, seu boboca! – Aletria, 2017 – vencedor do
Prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes na categoria “Produção de Conhecimento” em
2018

•

Aquilo que ninguém vê com Anna Claudia Ramos - Ed. do
Brasil, 2018

•

Kathelyn Sofia – Ed. Paulus (Distribuído pela Assistência
Social) 2017

•

Pula, pulga! - com Marcelo Pellegrino - Zit Ed., 2019
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“Borracha,
então, não queria nem ouvir falar!!!
/ É que borracha só usa / quem
acabou de errar...”
▪ O texto traz à tona questões muito presentes na infância:

insegurança, isolamento, angústia, medo de comparação com
outras crianças e encerra com a mensagem de que ninguém é
perfeito e que não há nada de errado com isso.

▪ Pode ser acompanhado por um livro de atividade onde a

criança escreverá sua própria história, fazendo uma reescrita
após conhecer o texto original (fanfic) ou criando outra história
a partir de sua imaginação e vivência. A ilustração é
exatamente a mesma do original e tem como objetivo fazer com
que a criança exercite a sua criatividade, se aproprie da escrita
e reflita sobre a sua forma de vivenciar o medo e a
autoexigência.

▪ É um livro muito adotado em escolas para suavizar o impacto

causado pela alfabetização e pelo ingresso na rotina escolar
formal. Muito utilizado em consultórios de psicologia
(especialmente de psicologia do esporte e terapia cognitivacomportamental para abordar os transtornos de ansiedade),
psicopedagogia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Famílias
relatam excelentes respostas de crianças que sofrem com
excesso de expectativas e resultados.

▪ Está recomendado no livro “Vivências em biblioterapia” da

psicóloga Cristiana Seixas e por vários sites e blogs
especializados . Selecionado como um dos 30 melhores livros
de 2017 da Leiturinha (http://leiturinha.com.br/blog/rotinaacelerada-crianca-ansiosa/)
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“- Ninguém mora aqui,
Pedro. No Reino da Perfeição, não
se permite errar. Por acaso você
conhece alguém que nunca
errou?”
“Na escola, então, que
diferença! / Pedro percebeu que
aprender / é mais legal do que se
pensa.

O que importa é
descobrir / o que cada dia pode
trazer / de conhecimentos,
novidades e / experiências.”
“Não preciso dizer / que
hoje Pedro é um menino / muito
mais feliz, / porque entendeu que,
nesta vida, / todo mundo é
aprendiz!!!”

A autora apresenta
contação interativa
do livro em escolas e
eventos

▪ O livro propõe a reflexão sobre uma escola ideal mas que pode

se tornar real, desde que cada componente esteja disposto a
fazer sua parte.

▪ Uma escola movida pelo afeto será farta de amor, respeito,

inclusão, de diálogo nas relações; além de ser cuidada e
cuidadora, preservada por todos.

▪ Se destina a educadores, crianças, famílias e gestores de

educação. Oportunidade para diálogos em processos de
eleição de diretorias, elaboração de PPP (´Projeto Político
Pedagógico), novos projetos pedagógicos e outros.

▪ Recomendado para crianças em transição da educação infantil

para o Ensino Fundamental e para escolas que buscam evitar
ou que já se encontram em situação de conflito (enfrentando
bullying e violência contra professores e equipe).

▪ A escola de hoje projeta a sociedade de amanhã: cidadania e

civilidade são assuntos que podem e precisam ser abordados
no ambiente escolar.
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“Na escola que eu quero pra mim,
/ que criança vai repetir o ano se a
professora ensinar assim?”
“Nessa escola tem um
diretor / que está sempre
preocupado, / mas não com a
bronca que vai dar / na criança
que fez algo errado. / Com o que
ele se preocupa, de verdade, é em
saber se cada aluno da escola / se
sente feliz, acolhido e amparado.”

“Na escola cada um / é aceito do
seu jeito. / E o que cada um faz / é
considerado bem-feito! / Nenhuma
criança perde seu tempo /
apontando do colega o defeito. /
Mesmo porque, até onde eu sei, /
ninguém que eu conheça é
perfeito...”

“O que nenhum dos dois sabia é que não se
pode forçar a natureza, por mais que ambos
fizessem, por melhores que tentassem ser
um para o outro, Rosa Formosa não poderia
florescer em tons vermelhos, como o
jardineiro e ela mesma tanto desejavam.”

▪ O livro é uma fábula que aborda autoestima, aceitação e

respeito, explicitando a diferença entre relações
abusivas e saudáveis.

▪ Estimula o leitor a se fortalecer emocionalmente,

levando-o a refletir sobre sua própria natureza, suas
potencialidades e sobre como se posicionar para buscar
a felicidade por meio de seu próprio desenvolvimento e
evolução.

▪ Tendo como protagonista uma personagem feminina, a

história tem criado fortes conexões afetivas e
identificação com todos os leitores.

▪ Por ter maior quantidade de texto, recomenda-se para

leitores mais fluentes. Pelo estímulo ao exercício da
empatia, vem sendo muito utilizado como prevenção ao
bullying e para facilitar a reflexão sobre a passagem da
infância para a puberdade.

▪ Recomendado no livro “Vivências em biblioterapia” da

psicóloga Cristiana Seixas
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“Rosa Formosa se viu linda e
maravilhosa, com seus espinhos, suas folhas
e suas pétalas amarelas, e entendeu,
finalmente, que só poderia ser feliz se
gostasse de tudo o que ela era: uma flormenina, com raízes, caule, folhas, espinhos e
pétalas. Forte e, ao mesmo tempo, delicada
e perfumada, mas que, acima de tudo,
merecia receber amor e respeito.”
“Rosa Formosa teve a certeza de que aquele
era o seu lugar no mundo e que era
exatamente lá onde desejaria viver. Aquelas
outras flores seriam suas irmãs – não
apenas as rosas de todas as cores: as
vermelhas, as amarelas, as rosadas, as
alaranjadas -, mas todas as espécies do
Jardim das Flores.
Percebeu que um novo tempo começaria
todos os dias assim que o sol a despertasse
de seu sono flor-menina e que cada um
deles tinha seus encantos, suas alegrias,
seus desafios e suas conquistas.
Percebeu, também, que no Jardim das
Flores contaria verdadeiramente com um
jardineiro que conhecia bem o seu ofício e
não a magoaria, exigindo-lhe prodígios que
não estivessem de acordo com sua natureza.
Cuidaria dela com respeito, paciência e
devoção.”

A autora
apresenta a
palestra “Com
LIJ e com afeto”

▪ O livro aborda o autismo (síndrome de Asperger, mais

especificamente) por meio de um texto leve e poético
que leva o leitor a se aprofundar no universo emocional
da criança autista.

▪ É uma proposta de inclusão social pela literatura e pelo

afeto, buscando estimular a sociedade a enxergar a
“deficiência invisível” (o TEA – Transtorno do Espectro
Autista).

▪ Pode ser lido de forma compartilhada em escolas,

secretarias de educação, saúde e cultura, instituições,
clubes, associações, casas religiosas e em todos os
grupos que busquem abraçar esses indivíduos que
estima-se sejam em torno de 2.000.000 apenas no Brasil.

▪ No apêndice “Para Pais e Educadores”, pictograma com

as principais características e sites recomendados.

▪ Dica Leiturinha em 2017! Leia mais.
▪ Coleção Autismo Leiturinha em 2018

http://leiturinha.com.br/colecoes/colecao-autismomundo-azul
www.andreavivianataubman.com.br

“Mesmo cercado de
gente, / mesmo querido de amor,
/ o menino só / somente sente /
que tem um coração diferente, /
que vive apertado num nó.
Seus pensamentos, /
sua mente, / enredados num
cipó. / E os sentimentos tão
presos / numa rede de filó.”
“Há mais vida e mais amor, /
certezas e destemor / no seu
modo de perceber / o que se
passa ao seu redor / do que os
que não o conhecem / poderiam
supor.”

A autora apresenta
a palestra ou o
seminário “O
menino só: vendo
o lado escuro da
lua”

“Quando do quentinho
sai, / e vem para este lado, / Bebê se
encolhe de frio, / chora, fica
assustado.

▪ Aborda desde o sonho e expectativas da maternidade

às responsabilidades, prazeres e alegria dos cuidados
que um bebê demanda, por meio do afeto e da
poesia. Estimula e acalenta a mãe que é ou está por
vir, propondo uma reflexão sobre a maternagem da
fantasia apresentada tantas vezes pela mídia x a
maternagem de fato, que podem gerar sensação de
fracasso e culpa nas mães reais.

▪ O livro se propõe a abrir um diálogo afetivo com a

criança que vai ganhar um irmão ou irmã ou que já
ganhou para aliviar os conflitos e ciúmes
naturalmente decorrentes desse momento familiar.

▪ Pode-se destinar ao trabalho de assistência e

puericultura com mães “marinheiras de primeira
viagem” que carecem de informação para
desenvolver esse papel para o qual ainda não se
sentem preparadas.
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Mãe é cobertor, / Mãe é
travesseiro, / cobre bebê de amor / e
o aquece por inteiro.”
“Mãe ferve a mamadeira,
/ dorme pouco, tem olheira. /
Heroína, vence o dia, / Mãe é pura
valentia!”
“Mãe nem respira, e
suspira, / correndo atrás de Bebê /
que pega tudo o que vê, / Mãe bota,
Bebê tira!”
“Filhos são estrelas / em noite
enluarada, / de sonhos que Mãe
sonha, / dormindo e acordada.”

A autora faz
contação para
bebês e crianças
de maternal e
pré-escolar

▪ Por meio de versos, o livro aborda de forma poética o

luto na infância e busca acolher a criança que perde
outra criança, uma situação incomum porém real e que
pode causar grandes abalos emocionais.

▪ Por ser algo incomum, muitas vezes os próprios adultos

se encontram perplexos diante desta questão. É mais
fácil aceitar a perda de um parente mais idoso ou de um
animal de estimação que tem a vida mais breve.
Compartilhar as emoções do narrador do livro – um
menino que perde seu amigo de escola – pode facilitar o
processo do luto individual, dentro da família, da escola
ou da comunidade que sofreu a perda.

▪ Destina-se a crianças em processo de luto, internadas ou

em tratamento, em áreas de conflito ou de grandes
desastres, educadores e famílias.

▪ Tem apresentação escrita pelo professor José Pacheco da

Escola da Ponte-Portugal
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“Depois daquele dia, /
meu olhar só pedia / que me
dessem o direito / de chorar
como eu queria.
Por favor, peço respeito /
compaixão e acolhimento, / que
me ajudem a aliviar / esse
aperto que sinto no peito.”

▪ O livro narrado pela protagonista Marília em primeira

pessoa expõe a dificuldade da menina para escrever
uma redação sobre família. De fato, algo que aflige
muitas crianças, principalmente aquelas que não estão
inseridas em famílias nucleares.
▪ Nestes tempos em que a sociedade passa por grandes
transformações, a proposta do livro é falar sobre esse
tema sem se ater à forma como a família de cada criança
é constituída, mas focando na percepção de que existe
um lugar de acolhimento e proteção, em que o amor é a
grande característica a ser valorizada (mesmo em
situações em que não há vínculos genealógicos).
▪ A leitura do livro pode aliviar a sensação de
inadequação da criança que está inserida em família de
novos arranjos ou que foi adotada ou mesmo que é
criada em instituições de acolhimento.
▪ A história traz um chamamento sutil à assunção de
responsabilidades da criança no cenário familiar (seja
ele qual for) e na capacidade de cada um ser
protagonista para a melhora das relações, mesmo em
situações adversas.
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“Talvez faça uma poesia /
sobre uma família comum: / a melhor
família do mundo, / a que coube a
cada um!”
“E o que tem que não seja
assim? / Quem decidiu que diferente
/ é sinônimo de ruim?”
“Não deve ser não; / se
assim fosse, só existiria / família de
um único padrão.”
“Amor de família é sentimento / de
fazer parte do todo. / Pertencimento!
Sou aceita e querida, / é
onde me sinto à vontade. / Sou
respeitada, envolvida / em carinho e
em verdade. ”

“Família é o lugar / para onde eu
quero voltar... / Se na praia me
perder,/ se na rua tropeçar.
Qual poltrona me cabe / na nave
chamada família? / Cada um escolhe
a sua, / eu já escolhi a minha!”

▪ O livro propõe uma abordagem lúdica das relações

de tamanho, tempo, distância e quantidades por meio
de versos e ilustrações criativas e instigantes do
artista Guto Lacaz (autor, entre muitas obras, de um
dos pôsteres da Olimpíada do Rio de 2016).

▪ Como quase tudo no mundo é pensado e

dimensionado para adultos, a criança tende a se sentir
um pouco deslocada nos ambientes que frequenta.
Por meio da brincadeira do texto e das imagens, o
livro convida o pequeno leitor a explorar e se
apropriar de situações de seu cotidiano para adquirir
noções matemáticas.

▪ Destina-se a crianças a partir de 4 anos que estão

dando os primeiros passos na passagem do concreto
para o abstrato – processo que requer a
contextualização inicial desses conceitos com dados
de realidade que façam sentido para elas.

.
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“O quase / é o que ia acontecer,
mas não aconteceu / (a topada
no dedão do pé que você não
deu).”
“Um punhado / é o
quanto cabe na mão fechada /
(porque na mão aberta escorre
tudo e não fica nada).
“Daqui a pouco / é o tempo que
passa / quando me chamam pro
banho / e eu respondo lá da
praça.”

▪ O livro aborda o folclore e as lendas brasileiras

por meio de versos divertidos, em que diversos
personagens se juntam para dançar em uma
grande festa.

▪ Ótimo conteúdo para convidar as crianças a

descobrirem as maravilhas da cultura popular do
Brasil, além de apresentar ritmos, costumes,
ditados populares, instrumentos, frutas e comidas
regionais.

▪ Pode ser trabalhado junto ao “Almanaque do

Cafofo do Remelexo”, livro consumível que
propõe pesquisas, criação de eventos, passeios e
intercâmbios entre os leitores (crianças, pais,
funcionários da escola ou da instituição,
educadores).
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“No Cafofo do
Remelexo/acompanhado, em
turma ou só,/todos chegam
arrumados,/pra dançar xote,
maxixe ou forró”
“Mula sem cabeça na festança, /
dança baião e se amansa. /
Bicho-Papão logo avança / no
baião de dois / com esganação e
lambança.”

Vencedor do Prêmio
Neide Castanha 2018
– Produção de
Conhecimento
•

•

•

•
•

É um livro lítero-informativo que aborda o difícil tema do abuso
sexual infantil . Consumiu mais de 7 anos de trabalho, entre
pesquisas, escrita, reescrita, ilustrações, revisões técnicas feitas
por especialistas no assunto e publicação.
De forma doce, suave e lúdica, o texto – narrado em primeira
pessoa pela personagem “Ritoca” - apresenta a construção do
abuso explicitando a maneira como os abusadores se aproximam,
de que forma agem para manipular as vítimas e incentiva as
crianças a prestarem atenção em atitudes suspeitas de pessoas
que buscam criar as condições para que o abuso possa acontecer
sem que a criança as denuncie.
Na parte informativa, dá também importantes dicas de como
crianças e pais devem estar abertos a dialogar sobre essas
situações e sinaliza quais atitudes são inadequadas e não devem
ser toleradas pelas crianças
É interessante ser trabalhado em família, por escolas, projetos
sociais e quaisquer outros ambientes onde haja mediadores
dispostos a se preparar para abordar o assunto.
Conta com o apoio de importantes instituições da rede de
proteção à infância: a quarta capa é assinada pela Fundação
Abrinq (http://doe.fadc.org.br/ ) e o informativo foi cedido pela
Childhood Brasil (http://www.childhood.org.br/) e vem
recebendo excelentes críticas da mídia especializada e
divulgação espontânea em blogs de mães leitoras.
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“O MEU NOME DE VERDADE É RITA, MAS
SÓ ME CHAMAM DE RITOCA./ EU TENHO
UMA HISTÓRIA PARA CONTAR. FOI UMA
COISA QUE ME ACONTECEU, MEIO
DIFÍCIL DE ENTENDER, MUITO DIFÍCIL
DE FALAR.”
“QUANDO ESTÁVAMOS SOZINHOS, /ELE
DISSE COM TOM DE VOZ
DIFERENTE:/VOCÊ É BEM BONITINHA...”
“FOI AÍ QUE PERCEBI:EU ESTAVA SENDO
IMPRUDENTE!/MEU CORPO É UM
TESOURO/QUE TRATO
CUIDADOSAMENTE./SE FOR DE UM
JEITO SUSPEITO/NINGUÉM DEVE
TOCAR NA GENTE!”

A autora apresenta
a palestra
“Protegendo
nossas crianças
por meio da
literatura infantil:
Não me toca, seu
boboca”

▪ O livro traz, pelo encontro casual de dois personagens

que viveram um conflito na infância, questões sensíveis
da formação da sociedade brasileira.

▪ Aborda o impacto da Lei do Ventre Livre para a infância

nos tempos anteriores à Abolição por meio de uma
narrativa ficcional, na qual a oportunidade de ter acesso
à Educação nesse momento torna-se determinante para
o futuro de uma família.

▪ Revela aos nossos jovens a figura histórica da grande

dama da educação brasileira, a professora, jornalista,
escritora, empreendedora e filantropa Anália Franco,
uma mulher muito à frente do seu tempo, que trabalhou
incansavelmente para que a verdadeira inclusão social
se desse pela educação e pela instrução de crianças,
jovens e adultos de todas as origens e condições.
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“André Luiz precisaria
narrar a trajetória de sua família
juntando suas próprias memórias a
todos os detalhes que conhecia pelos
relatos das mulheres: a avó, a mãe e a
irmã Analinha. Eram muitas histórias
entrelaçadas, que atravessaram séculos.
Precisaria organizar bem suas emoções
para não se perder em tantos detalhes .”
“Ganhei nome de Maria Preta. Foi Sinhá
quem me deu esse nome. Para fazer
diferente da outra Maria, a quase branca,
que faz companhia para Sinhá. Maria
Preta é boa de amamentar. Tem leite
forte. Tem perna forte. Tem braço forte
para trabalhar. Tem mão grande para
purgar. É mãe do balcão de mascavar, do
balcão de secar. De tudo que é açúcar, é
mãe .”
“– Minha menina, vá direto à Santa Casa
e encontre a professora Anália Franco. E,
por favor, guarde para sempre, no
melhor lugar do seu coração, o que vou
lhe dizer agora: se o passado não é
futuro, você não precisa carregar ele
com você. Entendeu? ”

▪ O livro aborda questões importantes no

universo adolescente e jovem, como
protagonismo, escolhas, empoderamento
feminino juvenil, perdas, ressignificação,
trabalho em equipe, respeito às
diferenças e empatia.

▪ Livro distribuído exclusiva e

gratuitamente para as crianças e jovens
inseridos no Projeto de Assistência Social
da Editora Paulus, que atua em
comunidades de baixa renda.
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“Já se passaram dois
anos desde que começamos a
gravar os áudios que vão para a
rádio web. O melhor disso tudo foi
perceber que só muda o lugar, os
problemas são diferentes só na
casca; por dentro, são muito
parecidos mesmo. Mas eu não fico
só reclamando: minha voz é meu
escudo e minha espada. Não vou
combater ignorância com mais
ignorância.”
“Vou ser jornalista e
ajudar a chamar atenção para os
problemas das pessoas que têm
menos chances, que não são vistas
nem ouvidas. Como eu já fui um
dia e não sou mais.”
.”

“Em um lugar de La Mancha, na Espanha, vivia
um magro fidalgo, de rosto enxuto, que gostava
de caçar .(...) Esse cavaleiro, de cerca de
cinquenta anos, tinha um imenso prazer em ler
livros de cavalaria em suas horas de folga, que
eram muitas. Era tanto o prazer que nutria pela
leitura que vendeu parte da terra para comprar
mais livros de cavalaria. Passava noites em
claro, dormindo quase nada e lendo tanto, que
o juízo também cavalgava para longe, atrás de
batalhas infindáveis, donzelas em perigo,
tormentas, castelos e gigantes.”

• É um projeto juvenil bilíngue do clássico

escrito por Miguel De Cervantes Saavedra
que ganhou adaptação em português de
Telma Guimarães e em espanhol de Andrea
Viviana Taubman, com belíssimas
ilustrações de Rafa Antón
• Pode ser adotado a partir do 7º ano do
Fundamental II em escolas que ofereçam
ensino de espanhol.
• O livro contém um glossário de palavras e
expressões idiomáticas.

www.andreavivianataubman.com.br

“En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no
quiero acordarme” en España, vivía no hace
mucho tiempo un hidalgo flaco, de cara
delgada que se llamaba Alonso Quijano y
apreciaba la caza. Tenía cincuenta años más o
menos. Al no tener que trabajar—por su
condición de nobleza—leía sin parar libros de
caballería e incluso llegó a vender parte de sus
tierras para comprar todos los libros que pudo.
Se pasaba las noches leyendo y dormía tan
poco que fue perdiendo el juicio, se le secó el
cerebro y se volvió loco, creyéndose ser él
también un caballero andante, cabalgando por
esos mundos en busca de batallas sin fin,
damas en peligro, tormentas, castillos y
gigantes.

“Paula, a pulga,/pula que pula
/nos pelos de Plínio.”

▪ O livro propõe uma abordagem lúdica dos encontros

consonantais por meio de versos e ilustrações
repletas de humor da ilustradora e diretora de arte
Camila Carrossine, que também ilustra a atual edição
do livro “O MENINO QUE TINHA MEDO DE ERRAR”.

▪ Pela musicalidade das rimas, envolve desde as

crianças bem pequenas até as mais velhas,
principalmente aquelas que iniciam o processo de
alfabetização.

▪ A narrativa traz a questão da adoção de animais, dos

cuidados com eles, da empatia com os que não
conseguem se comunicar com facilidade e daqueles
que têm limitações físicas que as impedem de suprir
suas próprias necessidades.

▪ O desfecho dialoga com a continuidade dos desafios

que enfrentamos na vida: a resolução dos problemas
precisa ser permanentemente renovada.
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“Plínio com a cara vermelha/
corre, tropeça, roça/ na perna da
Vó Berna,/ que levanta a
sobrancelha:/ - Que baderna é
essa, Plínio?”
“Paula, esperta, aproveita/ a
ponta estreita, eita!,/ pra aliviar
sua coceira.”

▪ Por meio de sua empresa, A Tenda Literária, a autora organiza e

produz eventos literários, além de participar de muitos deles como
convidada; ministra palestras em escolas, empresas, órgãos
públicos e privados sobre os temas abordados em seus livros; faz
contações de histórias e bate-papos sobre literatura infantil e seus
livros com o público leitor e mediadores de leitura;
▪ Desenvolve projetos de tradução e locução bilíngue (português-

espanhol).
▪ Como diretora da AEILIJ (Associação de Escritores e Ilustradores

de Literatura Infantil e Juvenil), busca parcerias institucionais que
fomentem e democratizem a literatura infantojuvenil e conduz o
setor financeiro (tesouraria - trabalho voluntário);
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A violência sexual (abuso e exploração) contra
crianças e adolescentes é uma realidade que
precisamos enfrentar: segundo dados da Childhood
Brasil, a cada hora, quatro crianças ou adolescentes são
sexualmente violentados no Brasil (entre 2012 e 2015,
houve mais de 157 mil casos notificados). Falar sobre
este tema é, muitas vezes, uma tarefa bastante difícil
para pais, mães, familiares e profissionais da área de
educação, saúde e assistência social.
▪

Especialistas revelam que a ação do abusador é
facilitada pela falta de compreensão, por parte das
vítimas, sobre o que é um carinho adequado e o que não
é. Por isso, a melhor forma de prevenir que abusos
aconteçam é ensiná-las a diferenciar uma brincadeira
de uma potencial situação de risco e fortalecer suas
capacidades para que possam se defender e denunciar
quando uma pessoa age de maneira inadequada.
▪

Na palestra apresentamos o livro e sua criação,
sugerimos estratégia de contação da história,
confrontamos mitos e realidades da questão,
informamos sobre aspectos do desenvolvimento
emocional das crianças e adolescentes, alertamos sobre
sintomas de abuso, falamos sobre os aspectos legais e
como denunciar e propomos atividades lúdicas
complementares para abordar o assunto com as
crianças.
▪

www.andreavivianataubman.com.br

▪ A inclusão das crianças que estão no

Espectro Autista é um grande desafio para
toda a sociedade.
▪ Quando esse processo se inicia pela

emoção, as chances de sucesso são bem
maiores.
▪ Esta palestra propõe a sensibilização do

público para as especificidades
comportamentais destas crianças, por meio
de informações, relatos e dinâmicas.
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▪ O livro é intimista: para erguer pontes de

afeto, precisamos de empatia. Nos
colocando no lugar do outro nas histórias,
caminhamos ao encontro de nós mesmos!
▪ Pontes de afeto precisam de tempo de

qualidade para serem construídas.

▪ Leitura em família fortalece os vínculos

afetivos!
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