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Manual do professor
O professor-mediador é uma figura fundamental no âmbito escolar porque multiplica as chances de letramento literário, amplia a capacidade de compreensão dos textos e compartilha com seus alunos a paixão pelas leituras. A boa mediação
abre espaço para a autonomia dos estudantes, seu protagonismo e sua compreensão de si, do outro e do mundo. Recursos de
apoio são bem-vindos quando se pautam na expansão de conhecimentos, motivação interpessoal e elaboração de rotinas
pedagógicas adequadas às diversidades nacionais.

O Manual do Professor correlaciona tais argumentos às obras literárias, destaca gêneros e temáticas, organiza propostas, atividades e orientações capazes de potencializar habilidades e competências, assim como de suprir dificuldades detectadas.
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Síntese da obra
Dependendo da abordagem literária, é delicado tratar
de assuntos como assédio e abuso sexual infantil. No entanto,
há narrativas que criam conscientização e chamam a atenção
para situações constrangedoras, ameaçadoras e até criminosas.
A mediação deverá levar em conta, sempre, uma contextualização coerente e plausível. Aqui temos uma ficção que visita
a realidade e nos abre os olhos para uma situação-problema.
Para trabalhar a prevenção do abuso sexual na infância, há de
se ter muita cautela: falar o necessário, informando o que de
fato importa, sem assustar as crinaças e também sem omitir o
problema. Não me toca, seu boboca! relata, pela voz da prota-
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gonista Ritoca – uma corajosa coelhinha –, detalhes essenciais

ilustrado por Thais Linhares. Um livro corajoso, essencial e escrito

de uma lembrança ruim, quando um sujeito aparentemente

em linguagem perfeitamente adequada ao público infantil.

engraçado, solitário e bonzinho muda-se para a vizinhança. A
primeira fase da história perpassa as emoções e sentimentos de

Não me toca, seu boboca! foi vencedor do Prêmio Neide

Ritoca. Logo depois, conhecemos o tal sujeito de apelido “Pipoca”

Castanha de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes

que se aproxima dos pequenos parecendo inofensivo. No entan-

na categoria Produção de Conhecimento em 2018.

to, certo dia começa a pedir coisas estranhas, até o momento em
que, conseguindo ficar a sós com a pequena Ritoca, mostra intenções perturbadoras e exerce força física e psicológica contra a
pequena coelha. Cai a máscara de cordeiro e revela-se o lobo ardiloso, de dentes, garras e olhar malvado, que assusta e coage covardemente os vulneráveis – os que estão em condições cognitivas,
físicas e emocionais compatíveis com a fase da infância. Enfim,
encontramos na trama a perversidade velada, os perigos de um
crime dissimulado que muitas vezes permanece oculto, os abalos
sofridos pela criança/vítima e o seu empoderamento ao se sentir
segura para revelar o abuso (pois tem a certeza de que será ouvida). O texto da autora Andrea Viviana Taubman é dinamicamente
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Sobre as autoras
Andrea Viviana Taubman nasceu em Buenos Aires e desde criança vive no Brasil. É autora de vários livros infantis, dentre eles O menino
que tinha medo de errar, Meu amigo partiu, Tem cabimento?, Cafofo do
remelexo, Sonho de mãe e O menino só. A história do livro Não me toca,
seu boboca! nasceu de sua vivência como voluntária em abrigo na cidade
de Teresópolis - RJ, onde conviveu com crianças e adolescentes vítimas de
maus-tratos em risco social – algumas, vítimas de violência sexual. A escrita
e as formas de abordagem do assunto seguiram estudos da autora, orientações de psicólogos, advogados e de uma juíza de vara de família com importante trajetória na área da infância e dos direitos humanos, bem como
referências vindas da Childhood Brasil, organização brasileira que faz parte
da World Childhood Foundation, instituição internacional que trabalha para
influenciar a agenda de proteção da infância e adolescência no mundo.
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Thaís Linhares, nasceu no Rio de Janeiro e trabalha na área editorial
e também com cinema, cenografia e animação. É experiente ilustradora,
escritora e quadrinista. É formada em Belas Artes pela UFRJ e já fez trabalhos tão lindos que ganharam prêmios reconhecidos como o Jabuti e o
Altamente Recomendável da FNLIJ. A aproximação com a temática deste
livro teve um ingrediente a mais de motivação para a sua arte, porque Thaís
é diretora adjunta do Instituto de Defensores de Direitos Humanos (DDH).
Alguns de seus deliciosos livros incluem Vovó dragão, O pequeno filósofo,
Mergulho do rei, A menina e a bolsa da menina, O sapateiro e os anõezinhos, Os cavaleiros que dizem não! e Breno! Breno!
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Adequação e desenvolvimento
de competências

Temas: perpassa sentimentos e emoções; valoriza o autoconhecimento; trata de assuntos relevantes acerca do mundo
social; demonstra a importância da prevenção e da conscientização sobre crimes contra a infância; demonstra a importância

Competências gerais associadas à obra Não me

da prevenção e da conscientização sobre violência física e psi-

toca, seu boboca!:

cológica contra crianças e adolescentes.

▶ Sensibilizar-se para questões relacionais na interação entre crianças, adolescentes e adultos.
▶ Aprender a preservar o corpo e a se proteger de atitudes

▶ Temas principais: leitura literária; prevenção contra violência sexual; abuso sexual; empoderamento infantil; enfrentamento ao abuso; rede de proteção.

estranhas ou ameaçadoras.
▶ Exercitar o agir diante de dúvidas e medos.

▶ Temas transversais: identificação de situação de risco;

▶ Compreender situações de risco.

ameaça velada; falsidade; uso do anonimato; violação de direi-

▶ Expressar-se e aprender a pedir ajuda.

tos; perversão; enfrentamento de situações; sexualidade infantil;

▶ Ouvir e falar com alguém de confiança em situações de

trauma; bloqueios psicológicos; vulnerabilidade; alerta contra a

medo e risco.
▶ Aprender como orientar amigos em situações já viven-

coação sexual; conhecimento sobre direitos sexuais e reprodutivos; acolhimento; empatia; medo; culpa; denúncia.

ciadas ou conhecidas.
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Gênero Literário:

Narrativo

Há uma realidade ficcional e um contexto lógico. Ritoca é a
protagonista que nos faz conhecer os acontecimentos. Na estrutura
narrativa há personagens inseridos num tempo e espaço, bem como o
desenvolvimento de ações. Os fatos narrados não são simultâneos, mas
sim percebidos conforme uma progressão temporal e estão sujeitos
a uma sequencialidade e causalidade.
Tanto a linguagem verbal quanto a linguagem visual foram utilizadas
criativa e coerentemente neste arranjo narrativo.
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Como utilizar em sala de aula o livro
"Não me toca seu boboca!"
Antes da leitura
Explique aos alunos que a história da Ritoca é
uma história sobre o que quase aconteceu. Proponha às crianças que reflitam sobre isso a partir de
uma dinâmica lúdica envolvendo um dos universos
de que mais gostam: as festas de aniversário! Veja
um exemplo:

14
14

Peça aos alunos que fechem os olhos e imaginem uma

Em seguida, prosseguir com a leitura do livro, destacando

festa de aniversário de “x” anos (idade das crianças que estão

apenas a parte literária. Após as atividades propostas, retomar

ouvindo a história). Estimule-as a descrever a festa: o tema, as

a leitura com a parte informativa, conforme falaremos adiante.

guloseimas, os brinquedos etc. Em seguida, peça que imaginem que, de repente, as crianças da festa resolvam brincar de
pique, todas correndo ao mesmo tempo. Nessa hora, de dentro
da cozinha, sai um garçom com uma bandeja cheia de copos
de suco. Nessa hora, perguntar o que acham que aconteceu: as
crianças elaboram as consequências de terem parado antes de
trombar ou de terem esbarrado no garçom.
NÃO ACONTECEU NADA, FOI SÓ UM SUSTO!
Pois é isso que nós chamamos de quase: as crianças quase
trombaram no garçom, quase derrubaram todos os copos, quase sujaram todo o chão, alguém quase escorregou e se machucou etc. Se possível, utilize as consequências elaboradas pelos
próprios alunos que acharam que o choque havia acontecido.
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Atividades propostas #1
Mediação e interação com vistas à prevenção
As crianças adoram jogos, detestam ficar entediadas e são muito
curiosas. Valendo-se dessa observação, há pessoas que aprendem a
enganar e ludibriar crianças. Prometem doces, brincadeiras, passeios,
amizade e gostosuras em troca de cumplicidade e silêncio. Parecem
legais e boas, que dizem “sim” a todas as vontades da criança, mas na
verdade fingem ser assim para se aproximar e seduzir a criança. Por
isso, conversar com os pequenos sobre este assunto é fundamental.
Há uma expressão popular muito conhecida: “É um lobo em pele de
cordeiro”. Esta frase nos lembra exatamente as pessoas com aparência de boazinhas e que, às vezes, são muito perigosas – aliás, como
no outro ditado que diz assim: “Ele tem duas caras”. O fato é que é
preciso ter cuidado. Estar atento. Olha só a história de Ritoca... O tal tio
Pipoca era mais do que um tremendo boboca!
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ATIVIDADE LÚDICA: fazer um teatrinho com as crianças. Alguém que parece bonzinho, bacana e simpático, em pele de
cordeiro, demonstra depois atos de força, imposição de vontades,
falta de respeito à vontade do outro e uma fala e/ou gestos que
devem ser reconhecidos como símbolos de perigo e ameaça. Criar
uma fantasia ou pintura facial que transmude o cordeiro dócil e
amigável para a forma do lobo, com dentes, garras e atitudes ameaçadoras. Sensibilizar as crianças para frases como “não conte nada
a ninguém”, “isso é um segredo nosso”, “se contar para alguém será
ruim para você”, “vamos a um lugar, só eu e você”, e similares.
OBJETIVOS: gerar conscientização pela arte da encenação
lúdica; alertar para um crime contra a infância e adolescência; desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado ; conscientizar sobre a necessidade de não se deixar enganar apenas pelas aparências.
fonte: http://www.jcimages.org/big-bad-wolf-mask-template-printable/
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Atividades propostas #2
O risco pode estar bem perto
Falando sobre prevenção
Algumas crianças ficam bagunceiras, chorosas, irritadas e até promovem algazarras quando sentem tédio. Outras, podem ficar mais
vulneráveis quando estão sozinhas. Quando se sentem assim, algumas crianças que têm facilidade de acesso à internet vão para o
computador e redes sociais, outras vão simplesmente para a porta
de casa, a rua ou a vizinhança. Andam sabe-se lá onde e com quem
por horas, dias, meses. Crianças e adolescentes gostam de atenção,
de atividades ao ar livre, acontecimentos dinâmicos e diversão. O
melhor é que estejam na companhia de outras crianças, em espaço escolar, ou na companhia de familiares, amigos conhecidos dos
pais e pessoas confiáveis. Uma vez entediados ou sozinhos por longos períodos, movidos pela natural curiosidade e por desconheci19
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mento do perigo, podem ficar à mercê de assédios virtuais ou rece-

que está sendo vítima de abuso comece a denunciar na fren-

ber convites na vida real de pessoas mal-intencionadas.

te da classe. Caso isso aconteça, você não deve fazer qualquer

Por receio, muitos pais e educadores evitam certos assun-

pergunta, só ouvir e conduzir a conversa para “vamos conversar

tos. Mas sabemos que a melhor forma de prevenir é abordando

melhor sobre isso depois?”. Leve o assunto para a direção da es-

o tema de maneira responsável e segura. Em roda, conversar

cola. A criança precisa ter a certeza de que será ouvida.

com as crianças abertamente:

▶ Se a faixa etária envolvida for de adolescentes, complete: adultos têm uma forma de se relacionar com outros adul-

▶ Convide-as a descobrir ou lembrar as partes do corpo e
nomeá-las;

tos muito diferente da forma como crianças se relacionam com
crianças e adolescentes com outros adolescentes. Cada fase da

▶ Converse sobre como o nosso corpo é maravilhoso e puro

vida tem seus prazeres e diversões adequadas. Há adultos que

e que nada nele deve ser visto como sujo. E ratifique: “meu cor-

querem se relacionar com adolescentes e crianças, fingindo se-

po é um tesouro que trato cuidadosamente. Ninguém pode to-

rem também crianças e adolescentes, mas, na verdade, querem

car nele de uma forma que me deixe triste, com vergonha, com

satisfazer seus desejos sexuais de adulto. Isto não é adequado.

medo, confuso, me faça sentir culpado ou me machuque”.
▶ Exiba vídeos selecionados do portal Defenda-se! Acesse:
defenda-se.com
▶ Ouça as crianças, dê-lhes a palavra para que se expressem. No entanto, existe a possibilidade de que alguma criança

Alerte: em qualquer lugar em que você esteja, se alguém tocar no seu corpo sem você permitir e te disser que você não pode
falar com ninguém sobre isso, desconfie! Conte para alguém em
quem você confia muito, muito mesmo.
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Atividades propostas #3
Meu corpo é um tesouro que trato cuidadosamente
Que tal aproveitar a oportunidade para falar sobre corpo e
higiene? Autocuidado é uma ótima forma de prevenir o abuso:
quanto mais autonomia a criança tem, menos depende de algum adulto para ter acesso às suas partes íntimas.
▶ Comece contextualizando o assunto: depois de brincar,
principalmente ao ar livre, suamos e precisamos de um bom
banho para ficarmos limpinhos. Vamos cuidar do nosso corpo
depois de agitar bastante!
▶ Exiba o vídeo do Castelo Rá-tim-bum “Banho é bom”
(disponível no Youtube).
▶ Ajude a criança a identificar em si mesma as partes ressaltadas pela música.
21
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▶ Se houver bonecos disponíveis, coloque a turma – meninos
e meninas – para dar banho nos
bonecos, identificando as partes
que precisam de mais capricho na
hora do banho e o motivo dessas
partes requererem mais cuidados.

OBJETIVO: conscientizar a
criança sobre seu corpo e a importância da higiene e do autocuidado.
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Atividades propostas #4
Divulgue qualquer tipo de abuso ou intimidação
Quando percebemos que há um crime por trás da mentira, o que
fazer? Algumas crianças tentam expressar seus medos e tormentos por meio da expressão oral. Mas outras 10 não conseguem por
serem muito pequenas, por terem medo ou vergonha, ou ainda
porque sentem culpa. Muitas vezes a família e/ou a escola demora(m) a perceber o que está acontecendo no caso de abuso sexual.
Psicólogos e delegados advertem que terror noturno, transtornos
alimentares, agressividade e timidez extremas, mudança brusca de
comportamento; queda de rendimento escolar e comportamento
muito sexualizado são alguns “sintomas” que podem indicar que
a criança foi ou está sendo vítima de abusos sexuais. Em casos de
suspeita, buscar sempre a orientação de profissionais qualificados.
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ATIVIDADE PRÁTICA E COLETIVA
Produzindo comunicações de prevenção ao abuso contra
crianças: crie cartazes ou placas que expressem gestos ou situações que podem evitar a intimidação, o abuso sexual, a exposição
a agressores, o contato com estranhos ou o medo de contar algo
ruim que aconteceu. Outra opção lúdica é fazer personagens de
palitinhos que contem a todos uma história de prevenção. Para
isso basta ter palitinhos, canetinha colorida, papel, tesoura e fita
adesiva. Vai ficar bonito e pode ser mostrado a outros colegas e
também em casa! Vamos lá!

fonte: https://curtindoascrias.wordpress.com/tag/palito-de-picole/
24
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Atividades propostas #5
Utilidade pública ao alcance de todos
Ligue e receba ajuda
Assim como existem ferramentas para consertar carros e bicicletas, a comunicação também pode ser uma ferramenta capaz
de ajudar crianças e jovens em situação de medo, risco, abuso
e violência sexual.
▶ Comece contextualizando o assunto: alguém aqui conhece o número dos bombeiros? O telefone deles é 193. Podemos ligar para eles se houver um incêndio na mata ou na casa
de alguém, se alguém precisar de resgate ou de um salvamento
na cidade ou na estrada. Mas, sabiam que há também um número para crianças que estão em perigo? O número é fácil de
lembrar: 100 (Disque 100). Às vezes as crianças não falam nada,
25
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mas apresentam no corpo sinais de violência ou
molestação. Um adulto pode ajudar nestes casos.
▶ Em seguida, convide as crianças a pesquisar
e aprender alguns telefones importantes. Depois,
sugira a elas que confeccionem um cartaz com esses números para expor em sala de aula.

Exemplos:
POLÍCIA MILITAR – 190 – atende aos cidadãos em casos de riscos, ameaças contra a vida, denúncias de roubos, proteção pública.
IBAMA – As denúncias podem ser feitas pelo
telefone 0800 61 8080 em caso de maus-tratos
ou crueldade cometida contra animais.
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Atividades propostas #6
Sabedoria popular e expressões tradicionais
Ao longo da vida entramos em contato com expressões
populares que condensam ensinamentos, lições de vida e sabedoria. Nos ambientes familiares brasileiros é comum existir
um avô, avó, tio, tia ou amigo que gosta de falar umas frases de
efeito, de impacto, de sabedoria, em geral frases curtas que fazem a gente ora parar e pensar, ora rir e se divertir.
O convite agora é descobrir sentido ou fundamentação
para as frases a seguir depois de conhecer a história do livro
Não me toca, seu boboca! (Sugerimos também a leitura de O
grande rabanete, de Tatiana Belinky):
Que tal fazer desenhos sobre o dito popular “A união faz a
força”? Podemos também ilustrar o dito “É fácil quebrar uma
vara, mas é difícil quebrar um feixe de varas”.
27
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Depois da leitura

Pedir à criança que desenhe a(s) pessoa(s) em quem ela confia
caso esteja se sentindo desconfortável diante de alguma situação.

Após a leitura compartilhada, debater em classe algumas
questões, como:
▶ O que a Ritoca diz que é “proibido” fazer? O que não se
deve fazer NUNCA?
▶ Em quais situações precisamos de ajuda e em quais podemos deixar que alguém toque nossas partes íntimas?
Faça esclarecimentos sobre a necessidade de ir ao médico
acompanhado de um adulto de confiança e sobre dormir na
casa de algum colega e tomar banho sozinho, dispensando que
algum adulto toque no corpo da criança sem necessidade.
Relembrar a cena em que o tio Pipoca pede que as crianças não
contem nada para ninguém sobre o convite que ele faz. Refletir e debater: as boas ações e os bons carinhos podem ser mostrados a todos!
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Interlocuções

Acesse também os portais:

Abuso Sexual da Criança - Uma Abordagem Multidisciplinar,

Childhood Brasil

de Tilman Furniss, é um manual para todos os profissionais en-

http://www.childhood.org.br/entenda-aquestao

volvidos com esse tema. Escrito com base na experiência prática do Dr. Furniss na Alemanha e no Reino Unido, o livro é uma
leitura essencial.

Fundação Abrinq
https://observatoriocrianca.org.br/agenda-legislativa/temas/violenciacontra- crianca-contra-adolescente
Defenda-se!
http://defenda-se.com/videos/
ISP-RJ
http://arquivos.proderj.rj.gov. br/isp_imagens/Uploads/
DossieCriancaAdolescente2015.pdf
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