
VOCÊ SABIA QUE 2 EM 5 CRIANÇAS SOFRE ALGUM TIPO DE ABUSO 
SEXUAL?
 
Pipo e Fifi é um PREMIADO livro infantil que funciona como uma ferramenta de 
proteção, explicando às crianças, a partir dos 3 anos de idade, conceitos básicos 
sobre o corpo, sentimentos, convivência e trocas afetivas. De forma simples e 
descomplicada, ensina a diferenciar toques de amor de toques abusivos, apontando 
caminhos para o diálogo e a proteção.

Confira os prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais que o livro e os 
projetos já receberam:



TEATRO INFANTILTEATRO INFANTIL
Para criar essa conexão com as crianças e chegar até 
elas com um tema tão delicado e importante, foi convidada 
para desenvolver essa peça a ‘‘Cia Truks’’, reconhecida ao 
   longo dos anos por seu especial cuidado com o universo 
       das crianças, com o desenvolvimento de uma dramaturgia 
                  rica e por seu extremo profissionalismo, marcado por 
                    cada uma de suas mais de 7.500 apresentações 
                      já realizadas.

A apresentação teatral conduz as crianças por um universo lúdico e mágico, 
construindo através da força dos tradicionais bonecos da Cia Truks, que 
parecem até mesmo respirar em cena, tamanha a qualidade de sua animação.

Mesclando momentos de muito humor com outros de delicada poesia, o 
espetáculo traz para a cena a mesma sensibilidade com que o tema é 
abordado no livro, Pipo e Fifi.
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- Inglaterra - Londres - em parceria com a Lawrs e Casa do 
Brasil.

- Espanha - Madrid - em parceria com o Consulado Brasileiro.

- Portugal - Beja, Albufeira - em parceria com a Praça.

- Cabo Verde (África) - Praia - em parceria com a Unicef, Acrides 
e ICCA.

- Nos Estados Unidos - Nova York e Nova Jersey - em parceria 
com a Mantena Global Care.

Caroline Arcari é pedagoga, especialista em Educação Sexual pelo CESEX-Brasília e 
Educadora Social com experiência na elaboração e condução de projetos voltados para 
crianças e adolescentes nas áreas de prevenção de violência sexual. Mestre em 
Educação Sexual pela Unesp, é consultora da Rede Globo e parceira do programa 
Encontro com Fátima Bernardes.

Além de escrever, atua como presidente do CORES e como gestora do projeto social 
ESCOLA DE SER. Saiba mais sobre ela aqui.

A Autora

PIPO E FIFI já teve mais de 100 mil cópias distribuídas no Brasil. 
.

A autora, Caroline Arcari, já viajou para 4 outros países, realizando projetos, formações 
aos profissionais e atendimento às crianças:

Caroline Arcari  
Autora do Livro ’’Pipo e Fifi’’


