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Este é um livro muito especial, fruto de um encontro único de cinco autores. 
Maria de Fátima, cujo trabalho com famílias com abuso de substâncias psicoativas é 
reconhecido no Brasil inteiro e em diversos outros países, lançou a ideia. Motivada 
pelas frequentes dificuldades que identifica nas crianças, filhos de pais abusado-
res de álcool ou outras drogas, propôs que escrevêssemos esta história. Sugeriu 
também algumas das situações mais frequentes que observa nessas famílias e o 
impacto que têm sobre os filhos. Adriana e Prado, pioneiros na criação de histórias 
terapêuticas, logo acharam o projeto maravilhoso e puseram-se a buscar metáforas 
que pudessem ser utilizadas nas situações sugeridas por Fátima. Marina, também 
criativa escritora de histórias terapêuticas, abraçou o projeto e, a várias mãos, fo-
mos dando forma ao texto. Renato, nosso mais experiente terapeuta de crianças 
com enfoque cognitivo-comportamental, foi contribuindo com o grupo durante 
a construção da história e, no final, junto com Marina, construíram os exercícios 
a serem aplicados para o melhor aproveitamento da mesma. Finalmente, mas não 
menos importante, o Ricardo Gusmão abraçou a ideia e se propôs a lançar o livro 
pela Sinopsys. As belas ilustrações de Rodrigo Nunes vieram enriquecer a história, 
dando-lhe expressão plástica e intensificando seu impacto afetivo. 

Nasceu, assim, um interessante e rico instrumento para o trabalho com as famí-
lias onde o abuso de substâncias psicoativas é um problema central. Sabemos como a 
psicoeducação é um dos recursos mais poderosos no trabalho cognitivo-comportamental 
com indivíduos, casais ou famílias. Agora estamos lançando, com imensa satisfação, esta 
história terapêutica, que poderá contribuir no trabalho com essas famílias e, em especial, 
com as crianças que tanto sofrem o impacto dos comportamentos de seus pais.

Escrevemos juntos, utilizando o melhor de cada um de nós. Esperamos que 
possa ser útil às crianças, a seus pais e aos terapeutas que enfrentam esses difíceis 
desafios. Um abraço a todos.  
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E ra uma vez um Mercador, homem bonito, bem vestido, sempre 
 acompanhado de lindas mulheres, todas elas parecendo muito feli- 
 zes. Ele passava de casa em casa oferecendo o que chamava de 

Poção da Felicidade. O Mercador, que parecia ser um homem de muito 
sucesso, afirmava que a Poção servia para acalmar as dores da alma, dos 
amores perdidos, da solidão, dos problemas do trabalho, das dificuldades 
financeiras, dos conflitos familiares. Ele ainda prometia que a Poção deixa-
ria as pessoas alegres, divertidas, tranquilas e relaxadas. Ela era oferecida em 
frascos lindos, coloridos, encantadores. 


