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CartilhaCartilha
Autismo não tem cara!Autismo não tem cara!



As pessoas com autismo não apresentamAs pessoas com autismo não apresentam
um aspecto físico diferente,um aspecto físico diferente,    percebemospercebemos
as alterações através do seuas alterações através do seu
comportamento.comportamento.

Autismo nãoAutismo não
tem cara!tem cara!

O universo autista é o mesmo de todasO universo autista é o mesmo de todas
as pessoas; porém, como eles sentem eas pessoas; porém, como eles sentem e
interagem de uma forma diferente,interagem de uma forma diferente,
devido à sensibilidade alterada, muitasdevido à sensibilidade alterada, muitas
vezes se isolam socialmente, dando avezes se isolam socialmente, dando a
impressão de viver em outro mundo.impressão de viver em outro mundo.



O que é autismo?O que é autismo?
Autismo é um termo geral utilizado paraAutismo é um termo geral utilizado para
descrever um grupo de transtornos dodescrever um grupo de transtornos do
desenvolvimento do cérebro, hojedesenvolvimento do cérebro, hoje
conhecidos como Transtornos doconhecidos como Transtornos do
Espectro do Autismo (TEA).Espectro do Autismo (TEA).  

Pessoas com esse diagnóstico comumentePessoas com esse diagnóstico comumente
têm prejuízos, que podem variar emtêm prejuízos, que podem variar em
menor ou maior grau, em duas áreas:menor ou maior grau, em duas áreas:
comunicação social e comportamentoscomunicação social e comportamentos
repetitivos e restritos.repetitivos e restritos.  

Esses prejuízos podem resultar emEsses prejuízos podem resultar em
dificuldades em diversos contextos dadificuldades em diversos contextos da
vida como familiar, escolar, social, dentrevida como familiar, escolar, social, dentre
outros.outros.  

Cerca de 1% das crianças recebem oCerca de 1% das crianças recebem o
diagnóstico de TEA e suas principaisdiagnóstico de TEA e suas principais
manifestações ocorrem geralmente antesmanifestações ocorrem geralmente antes
dos primeiros três anos de idade.dos primeiros três anos de idade.

Fonte: Cartilha- Transtorno do Espectro do Autismo.
Assembleia Legislativa de Pernambuco. 



NÃO EXISTE UMA CAUSA PARA ONÃO EXISTE UMA CAUSA PARA O
AUTISMO!AUTISMO!

As pesquisas científicas têm mostradoAs pesquisas científicas têm mostrado
que os transtornos do autismo estãoque os transtornos do autismo estão
associados a alterações noassociados a alterações no
desenvolvimento do cérebro, causadodesenvolvimento do cérebro, causado
por uma combinação de fatorespor uma combinação de fatores
genéticos, ambientais e biológicos (dizgenéticos, ambientais e biológicos (diz
respeito ao funcionamento de células,respeito ao funcionamento de células,
moléculas, proteínas de cada indivíduo).moléculas, proteínas de cada indivíduo).  

De onde vem o autismo?De onde vem o autismo?

Sinais de alertaSinais de alerta
Entender os sinais de alerta do autismoEntender os sinais de alerta do autismo
podem facilitar o diagnóstico precoce.podem facilitar o diagnóstico precoce.  

Vale ressaltar que cada pessoa éVale ressaltar que cada pessoa é
diferente. Uma pessoa pode apresentardiferente. Uma pessoa pode apresentar
algumas dessas características e não teralgumas dessas características e não ter
necessariamente o TEA. Por outro lado, anecessariamente o TEA. Por outro lado, a
pessoa com autismo não precisa terpessoa com autismo não precisa ter
todas as características a seguir:todas as características a seguir:

Fonte: Cartilha- Transtorno do Espectro do Autismo.
Assembleia Legislativa de Pernambuco. 



Sinais de alertaSinais de alerta
Não responder ou não olhar quandoNão responder ou não olhar quando
chamado pelo nome; ou quando o faz,chamado pelo nome; ou quando o faz,
essa resposta se dá mais lentamenteessa resposta se dá mais lentamente
do que o esperado;do que o esperado;

Não demonstrar alegria ou animaçãoNão demonstrar alegria ou animação
quando os pais se aproximam;quando os pais se aproximam;

Fazer movimentos repetitivos comFazer movimentos repetitivos com
objetos ou com o próprio corpoobjetos ou com o próprio corpo
(Exemplo: balançar as mãos, girar em(Exemplo: balançar as mãos, girar em
torno do próprio eixo, girar rodas detorno do próprio eixo, girar rodas de
carrinhos, alinhar brinquedos,carrinhos, alinhar brinquedos,
repetições de sons ou palavras);repetições de sons ou palavras);

Diminuição ou ausência do sorrisoDiminuição ou ausência do sorriso
social;social;

Ter ausência ou diminuição de contatoTer ausência ou diminuição de contato
visual;visual;

Não compartilhar interesses e/ouNão compartilhar interesses e/ou
prazer;prazer;

Tem dificuldade de imitar.Tem dificuldade de imitar.

Fonte: Cartilha- Transtorno do Espectro do Autismo.
Assembleia Legislativa de Pernambuco. 



1. Sou uma criança plena.1. Sou uma criança plena.

2. Meus sentidos estão desordenados.2. Meus sentidos estão desordenados.

3. Procure distinguir entre “não quero”3. Procure distinguir entre “não quero”

(escolho não fazer) e “não consigo” (não(escolho não fazer) e “não consigo” (não

sou capaz de fazer).sou capaz de fazer).

4. Eu penso de forma concreta. Eu4. Eu penso de forma concreta. Eu

interpreto a linguagem literalmente.interpreto a linguagem literalmente.

5. “Ouça” todas as maneiras pelas quais5. “Ouça” todas as maneiras pelas quais

eu tento me comunicar.eu tento me comunicar.

6. Veja só! Minha orientação é visual.6. Veja só! Minha orientação é visual.

7. Concentre-se naquilo que eu consigo7. Concentre-se naquilo que eu consigo

fazer, e não naquilo que eu não consigofazer, e não naquilo que eu não consigo

fazer.fazer.

8. Ajude-me a interagir socialmente.8. Ajude-me a interagir socialmente.

9. Identifique a causa dos meus9. Identifique a causa dos meus

descontroles.descontroles.

10. Ama-me incondicionalmente.10. Ama-me incondicionalmente.

10 coisas que qualquer10 coisas que qualquer
criança com autismo gostariacriança com autismo gostaria

que você soubesse:que você soubesse:

Autora: Ellen NotbohmAutora: Ellen Notbohm
Livro: Dez Coisas que Toda Criança comLivro: Dez Coisas que Toda Criança com
Autismo Gostaria que Você SoubesseAutismo Gostaria que Você Soubesse



Precisamos de previsibilidade, por isso éPrecisamos de previsibilidade, por isso é
importante que antecipem minha rotinaimportante que antecipem minha rotina
diária, como por exemplo, utilizardiária, como por exemplo, utilizar
ilustrações sobre tudo o que vou fazerilustrações sobre tudo o que vou fazer
durante o meu dia a dia:durante o meu dia a dia:  

Dicas para o dia a dia:Dicas para o dia a dia:

Arrumar a camaArrumar a cama Escovar os dentesEscovar os dentesIr ao banheiroIr ao banheiro

Tomar banhoTomar banho Vestir-seVestir-se Tomar café daTomar café da
manhãmanhã

BrincarBrincar Fazer TarefasFazer Tarefas Hora de dormir!Hora de dormir!

Ah, gostamos de fazer algumas coisasAh, gostamos de fazer algumas coisas
sempre do mesmo jeito ..sempre do mesmo jeito ..  

  
Então, quando eu estiver brincando éEntão, quando eu estiver brincando é
importante que entenda que a minhaimportante que entenda que a minha
brincadeira acontece de uma maneirabrincadeira acontece de uma maneira
única.única.  



Se for viajar me faleSe for viajar me fale
como é o lugar para ondecomo é o lugar para onde
vamos , com o trajetovamos , com o trajeto
ilustrado.ilustrado.

Dicas para o dia a dia:Dicas para o dia a dia:

Se aproxime de mim, mas não meSe aproxime de mim, mas não me
abrace, pode ser que eu não meabrace, pode ser que eu não me
sinta confortável com esse gesto.sinta confortável com esse gesto.

Procure falar mais baixo,Procure falar mais baixo,
eu gosto de tranquilidade.eu gosto de tranquilidade.

Quando estou na escola , preciso que aQuando estou na escola , preciso que a
professora entenda que em algunsprofessora entenda que em alguns
momentos para me acalmar eu tenho quemomentos para me acalmar eu tenho que
fazer as quebras sensoriais, ou seja, sefazer as quebras sensoriais, ou seja, se
tiver barulho e agitação, é necessáriotiver barulho e agitação, é necessário
que eu saia um poucoque eu saia um pouco    para um espaçopara um espaço
mais tranquilo, respire, beba uma água emais tranquilo, respire, beba uma água e
volte depois .volte depois .

Posso me interessar por objetos quePosso me interessar por objetos que
girem e ficar fazendo isso por muitogirem e ficar fazendo isso por muito
tempo, chamamos isso de hiper foco.tempo, chamamos isso de hiper foco.

Esses pequenos atos fazem muitaEsses pequenos atos fazem muita
diferença no meu dia a dia.diferença no meu dia a dia.



A Lei no 12.764 foi criada em 2012 eA Lei no 12.764 foi criada em 2012 e
instituiu a Política Nacional de Proteçãoinstituiu a Política Nacional de Proteção
dos Direitos da Pessoa com Transtornodos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista.do Espectro Autista.

É importante dizer que a pessoa comÉ importante dizer que a pessoa com
Transtorno do Espectro Autista éTranstorno do Espectro Autista é
considerada pessoa com deficiência paraconsiderada pessoa com deficiência para
todos os efeitos legais.todos os efeitos legais.

Lei Federal 12.764/12Lei Federal 12.764/12

Direitos fundamentais daDireitos fundamentais da
pessoa com Autismopessoa com Autismo

Ter uma vida digna, respeitada a suaTer uma vida digna, respeitada a sua
integridade física e moral, o livreintegridade física e moral, o livre
desenvolvimento da personalidade, adesenvolvimento da personalidade, a
segurança e o lazer;segurança e o lazer;

Direito à saúde, incluindo o diagnóstico,Direito à saúde, incluindo o diagnóstico,
atendimento multiprofissional, a nutriçãoatendimento multiprofissional, a nutrição
adequada e a terapia nutricional, osadequada e a terapia nutricional, os
medicamentos, entre outros;medicamentos, entre outros;

Proteção contra qualquer forma de abusoProteção contra qualquer forma de abuso
e exploração;e exploração;

Direito à educação, à moradia e aoDireito à educação, à moradia e ao
mercado de trabalho.mercado de trabalho.



O documento facilita o acesso a direitosO documento facilita o acesso a direitos
básicos e essenciais e permite obásicos e essenciais e permite o
planejamento de políticas públicas.planejamento de políticas públicas.  

A pessoa com Autismo deve apresentarA pessoa com Autismo deve apresentar
sua Carteira de Identificação para exigirsua Carteira de Identificação para exigir
um atendimento preferencial, entreum atendimento preferencial, entre
outros direitos.outros direitos.  

A expedição da Carteira será feita pelosA expedição da Carteira será feita pelos
órgãos estaduais, distritais e municipaisórgãos estaduais, distritais e municipais
de forma gratuita, sendo renovada ade forma gratuita, sendo renovada a
cada cinco anos.cada cinco anos.

Acesse o link a seguir para solicitar aAcesse o link a seguir para solicitar a
carteira:carteira:

Carteira de Identificação daCarteira de Identificação da
Pessoa com Transtorno do EspectroPessoa com Transtorno do Espectro

Autista (CIPTEA) Autista (CIPTEA) Lei 13.977/20Lei 13.977/20
A Lei n. 13.977/20, batizada de Lei RomeoA Lei n. 13.977/20, batizada de Lei Romeo
Mion, criou a Carteira de Identificação daMion, criou a Carteira de Identificação da
Pessoa com Transtorno do EspectroPessoa com Transtorno do Espectro
Autista. Essa lei é federal, ou seja, válidaAutista. Essa lei é federal, ou seja, válida
em todo o Brasil.em todo o Brasil.

https://faders.rs.gov.br/carteira-de-https://faders.rs.gov.br/carteira-de-
identificacao-da-pessoa-com-transtorno-identificacao-da-pessoa-com-transtorno-
do-espectro-autista-cipteado-espectro-autista-ciptea



MITO: Pessoas com autismo não falam eMITO: Pessoas com autismo não falam e
não conseguem entender o que é dito.não conseguem entender o que é dito.

Mitos e VerdadesMitos e Verdades
MITO: Toda pessoa com autismo é umMITO: Toda pessoa com autismo é um
gênio.gênio.

VERDADE: Existem, sim pessoas comVERDADE: Existem, sim pessoas com
autismo que apresentam habilidades acimaautismo que apresentam habilidades acima
da média, porém são uma minoria, porda média, porém são uma minoria, por
volta de 10% dos casos. Essas pessoas,volta de 10% dos casos. Essas pessoas,
apesar destas habilidades, podemapesar destas habilidades, podem
apresentar um déficit grande nas demaisapresentar um déficit grande nas demais
áreas.áreas.

VERDADE: Muitas pessoas com autismoVERDADE: Muitas pessoas com autismo
podem não falar, mas não quer dizer quepodem não falar, mas não quer dizer que
não entendem o que é dito.não entendem o que é dito.

MITO: As pessoas com autismo se isolamMITO: As pessoas com autismo se isolam
por falta de afeto dos seus pais.por falta de afeto dos seus pais.

VERDADE: O autismo é uma condiçãoVERDADE: O autismo é uma condição
neurológica, não tem relação nenhuma comneurológica, não tem relação nenhuma com
a falta de afeto. O isolamento ocorrea falta de afeto. O isolamento ocorre
pelas alterações ocasionadas pelo autismo,pelas alterações ocasionadas pelo autismo,
como à dificuldade de relacionar-se,como à dificuldade de relacionar-se,
dentre outras.dentre outras.



Mitos e VerdadesMitos e Verdades
MITO: Pessoas com autismo gritam eMITO: Pessoas com autismo gritam e
choram, ou se jogam no chão echoram, ou se jogam no chão e
apresentam outros comportamentosapresentam outros comportamentos
similares; isso quer dizer que são malsimilares; isso quer dizer que são mal
educadas.educadas.

VERDADE: As pessoas com autismo podemVERDADE: As pessoas com autismo podem
gritar, chorar e se jogar no chão, nãogritar, chorar e se jogar no chão, não
por falta de educação, mas sim por umapor falta de educação, mas sim por uma
sobrecarga sensorial, dificuldade desobrecarga sensorial, dificuldade de
comunicação e outros fatores.comunicação e outros fatores.

MITO: Todas as pessoas com autismoMITO: Todas as pessoas com autismo
apresentam movimentos repetitivos,apresentam movimentos repetitivos,
como se balançar.como se balançar.

VERDADE: Esse é um dos comportamentosVERDADE: Esse é um dos comportamentos
que mais aparecem nas mídias. Existemque mais aparecem nas mídias. Existem
pessoas com autismo que apresentampessoas com autismo que apresentam
este comportamento, porém não sãoeste comportamento, porém não são
todas.todas.  

MITO: Há tratamentos capazes de curarMITO: Há tratamentos capazes de curar
o autismo.o autismo.

VERDADE: O autismo não tem cura, masVERDADE: O autismo não tem cura, mas
existem tratamentos que podemexistem tratamentos que podem
amenizar os sintomas e trazer melhoramenizar os sintomas e trazer melhor
qualidade de vida. Não existe umqualidade de vida. Não existe um
medicamento para o autismo, e sim paramedicamento para o autismo, e sim para
os possíveis sintomas.os possíveis sintomas.    



Mitos e VerdadesMitos e Verdades
MITO: Pessoas com autismo não temMITO: Pessoas com autismo não tem
sentimentos e não gostam de carinho.sentimentos e não gostam de carinho.

VERDADE: Para algumas pessoas comVERDADE: Para algumas pessoas com
autismo o contato físico pode ser muitoautismo o contato físico pode ser muito
desconfortável, decorrente de umadesconfortável, decorrente de uma
hipersensibilidade, aparentando que elashipersensibilidade, aparentando que elas
não gostam de carinho. O autismo nãonão gostam de carinho. O autismo não
faz com que a pessoa deixe de terfaz com que a pessoa deixe de ter
sentimentos, mas pode fazer com que elasentimentos, mas pode fazer com que ela
tenha dificuldade para se expressar.tenha dificuldade para se expressar.

MITO: Vacinas causam autismo.MITO: Vacinas causam autismo.

VERDADE: Não, vacinas não causamVERDADE: Não, vacinas não causam
autismo. Diversos trabalhos científicosautismo. Diversos trabalhos científicos
comprovam que não existe nenhumacomprovam que não existe nenhuma
ligação entre as vacinas e o autismo.ligação entre as vacinas e o autismo.  

MITO: O autismo é contagioso.MITO: O autismo é contagioso.

VERDADE: O autismo não é uma doença eVERDADE: O autismo não é uma doença e
sim uma condição neurológica, dessasim uma condição neurológica, dessa
forma não é contagioso. Uma pessoa nãoforma não é contagioso. Uma pessoa não
contrai autismo pelo contato.contrai autismo pelo contato.



Mitos e VerdadesMitos e Verdades
MITO: Pessoas com autismo não podemMITO: Pessoas com autismo não podem
participar de atividades em sociedade.participar de atividades em sociedade.

VERDADE: : A inclusão social é um direitoVERDADE: : A inclusão social é um direito
de todos. É fundamental que as pessoasde todos. É fundamental que as pessoas
com autismo estejam inseridas nacom autismo estejam inseridas na
sociedade, mas com acessibilidade,sociedade, mas com acessibilidade,
adaptações do ambiente e as devidasadaptações do ambiente e as devidas
ferramentas para que possam usufruirferramentas para que possam usufruir
dessas vivências. Um maior conhecimentodessas vivências. Um maior conhecimento
sobre o assunto pode ser favorável aosobre o assunto pode ser favorável ao
convívio, especialmente em sua faseconvívio, especialmente em sua fase
inicial.inicial.

MITO: Pessoas com autismo sãoMITO: Pessoas com autismo são
agressivas e devem ser isoladas.agressivas e devem ser isoladas.

VERDADE: Algumas pessoas com autismoVERDADE: Algumas pessoas com autismo
apresentam “agressividade”, mas nãoapresentam “agressividade”, mas não
todas. Quando isso ocorre, étodas. Quando isso ocorre, é
consequência dos déficits ocasionadosconsequência dos déficits ocasionados
pelo autismo, como a dificuldade de sepelo autismo, como a dificuldade de se
comunicar, e não pelo intuito decomunicar, e não pelo intuito de
machucar o outro. Nesse caso émachucar o outro. Nesse caso é
necessário a busca de tratamentonecessário a busca de tratamento
especializado.especializado.  

Fonte: Entendendo o Autismo. Projeto contemplado no 3º
EDITAL SANTANDER/USP/FUSP de Direitos Fundamentais e

Políticas Públicas - 2017



O azul representa a incidência maior noO azul representa a incidência maior no
sexo masculino, pois o TEA acomete maissexo masculino, pois o TEA acomete mais
as crianças do sexo masculino, ocorrendoas crianças do sexo masculino, ocorrendo
na proporção de 4 (quatro) meninos parana proporção de 4 (quatro) meninos para
1 (uma) menina.1 (uma) menina.  

SímbolosSímbolos
Os símbolos relacionados ao TranstornoOs símbolos relacionados ao Transtorno
do Espectro do Autismo são mundiais.do Espectro do Autismo são mundiais.
São eles:São eles:

DATA:DATA:DATA:   
Em dezembro de 2007, a ONU estipulouEm dezembro de 2007, a ONU estipulou
essa data como o Dia Mundial deessa data como o Dia Mundial de
Conscientização do Autismo.Conscientização do Autismo.  

A COR AZULA COR AZULA COR AZUL

As peças de quebra cabeça representamAs peças de quebra cabeça representam
a complexidade e o mistério dessea complexidade e o mistério desse
Transtorno.Transtorno.

O QUEBRA-CABEÇAO QUEBRA-CABEÇAO QUEBRA-CABEÇA

A FITA DE CONSCIENTIZAÇÃOA FITA DE CONSCIENTIZAÇÃOA FITA DE CONSCIENTIZAÇÃO

A fita é um símbolo de conscientização.A fita é um símbolo de conscientização.
Também é utilizada para outras causas,Também é utilizada para outras causas,
em cores diferentes.em cores diferentes.    No caso do TEA, aNo caso do TEA, a
fita é estampada com peças de quebrafita é estampada com peças de quebra
cabeça, em várias cores e em tonscabeça, em várias cores e em tons
vibrantes.vibrantes.

DE ABRILDE ABRILDE ABRIL



As cores vibrantes representam aAs cores vibrantes representam a
esperança. A esperança no êxito dosesperança. A esperança no êxito dos
tratamentos, no desenvolvimento detratamentos, no desenvolvimento de
habilidades, e também a esperança dehabilidades, e também a esperança de
uma sociedade mais consciente, maisuma sociedade mais consciente, mais
inclusiva, mais compreensiva diante doinclusiva, mais compreensiva diante do
TEA.TEA.  

SímbolosSímbolos
O COLORIDOO COLORIDOO COLORIDO   

O colorido utilizado nas peças de quebraO colorido utilizado nas peças de quebra
cabeça representa a diversidade. Existecabeça representa a diversidade. Existe
uma diversidade de pessoas (atingeuma diversidade de pessoas (atinge
pessoas de todas as raças, religiões,pessoas de todas as raças, religiões,
classes sociais) que convivem com o TEA.classes sociais) que convivem com o TEA.

CORES VIBRANTESCORES VIBRANTESCORES VIBRANTES

Fonte: http://autismoeoterapeuta.com.br/significado-dos-
simbolos-que-representam-o-autismo



ContatosContatos
Importantes:Importantes:

CENTRO INTEGRADO EM SAÚDE MENTALCENTRO INTEGRADO EM SAÚDE MENTAL
(CAISME)(CAISME)

R. Afonso Menegotto, 919 - Vicentina,R. Afonso Menegotto, 919 - Vicentina,
Farroupilha - RS.Farroupilha - RS.

TelefoneTelefone: : (54) 99673-0819(54) 99673-0819

R. Papa João XXIII, 640 - Imigrante,R. Papa João XXIII, 640 - Imigrante,
Farroupilha - RS.Farroupilha - RS.

Telefone: (54) 3261-1611Telefone: (54) 3261-1611

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-brBR1021BR1021&sxsrf=AJOqlzUnYiHawqS7GJrlJOsFtILKuIqLHQ:1678205766021&q=amafa+-+centro+de+cultura+e+arte+farroupilha+telefone&ludocid=3963983942897838653&sa=X&ved=2ahUKEwiDu6zUm8r9AhUcJLkGHWX2AScQ6BN6BAg-EAI
https://www.google.com/search?q=amafa+farroupilha&rlz=1C1GCEU_pt-brBR1021BR1021&sxsrf=AJOqlzX9J5rRL2MRQWL6-sQB2ePARlWIYg%3A1678205648740&ei=0GIHZLrsLIGc0AajtYn4Bg&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDM1T7IoLsszYLRSNaiwNDVMNkxLMU5OTEtJS05OsjKoMDY3MEo1MzNJSUo2N0o0TvESTMxNTEtUSEssKsovLcjMyUgEABiLFtE&oq=amafa+fa&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgBMgQIIxAnMgsILhCABBDHARCvAToHCCMQ6gIQJzoNCC4QxwEQrwEQ6gIQJzoNCAAQjwEQ6gIQtAIYAToNCC4QjwEQ6gIQtAIYAToQCC4QjwEQ1AIQ6gIQtAIYAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgUILhCABDoFCAAQgAQ6CgguEMcBEK8BEEM6CAgAEIAEELEDOgoILhCvARDHARBDOhAILhCxAxCDARDHARDRAxBDOgQIABBDOg4ILhCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CggAEIAEELEDEAo6CwguEK8BEMcBEIAEOgcIABCABBAKOgcILhCABBAKOg0IABCABBCxAxCDARAKOgQIABAeOgcIABCABBATOggIABAWEB4QE0oECEEYAFDgCVi1FGCFIWgBcAB4AIABngGIAagIkgEDMC44mAEAoAEBsAEUwAEB2gEGCAEQARgK&sclient=gws-wiz-serp#
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O sorrisoO sorriso
A sensibilidadeA sensibilidade
O gritoO grito
O choroO choro
As mãosAs mãos
O olharO olhar
O tatoO tato
A visãoA visão
O paladarO paladar
O meu corpo fala aquilo que asO meu corpo fala aquilo que as
palavras não querem dizer.palavras não querem dizer.
Eu posso falar, eu posso falar.Eu posso falar, eu posso falar.

Vida Erin ZurichVida Erin Zurich


