
Mayara Techio





2018

Ilustrado por

CD D’VAZ

Mayara Techio



Apresentação

Ciúmes, que sentimento é esse? surgiu a partir de uma conversa com a minha sobrinha e afilhada Tha-
lita Accordi, por ter vivenciado uma situação parecida com a relatada no livro. O tema fez lembrar da 
minha infância e do quanto existia e ainda existe o ciúmes exagerado nas amizades. Me fez refletir 
sobre a importância de falarmos e trabalharmos isso com nossas crianças, para que quando adultos 
não sofram com a presença deste sentimento em momentos desnecessários.
Embora a raiva seja uma emoção natural, a experiência intensa e frequente, associada à expressão de-
sadaptativa, tende a gerar muitos prejuízos à infância e a todo o desenvolvimento, caso seja persisten-
te. Assim, é importante que as crianças aprendam a lidar com as experiências de raiva, expressando-a 
de forma adaptativa e assertiva evitando as consequências negativas de sua desregulação.
Este livro pretende ensinar crianças a identificar sua raiva em suas diferentes intensidades e oferecer 
estratégias de manejo para essa emoção. Espera-se ainda que auxilie pais e professores na tarefa de 
validar o estado de raiva da criança e direcioná-la à regulação competente dessa emoção.





Bruna é uma menina muito inteligente e 
esforçada. Sua melhor amiga se chama 
Isa, elas são amigas desde a barriga das 
mamães e são como “carne e unha”, não 
se desgrudam por nada.  



De um tempo para cá, Bruna vem sentindo algo estranho 
em relação à amiga, um sentimento que não sabe explicar 
ao certo, uma mistura de raiva e medo toda vez que percebe 
que Isa está conversando ou brincando com outras crianças. 
Com isso, Bruna acaba cobrando e sufocando a amiga para 
que ela seja APENAS sua amiga e de mais ninguém, fica bra-
va com Isa quando vê que ela está se divertindo com outra 
pessoa que não seja ela. 


