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Dedicatória
Dedico este livro às crianças e aos adolescentes com transtorno do espectro autista com 

quem trabalhei e continuo trabalhando, bem como a seus incansáveis pais, que lutam 

pela melhor qualidade de vida de seus filhos. 

Aos meus queridos familiares, principalmente à minha filha Priscila e ao meu marido 

Isaías, que sempre acreditam no meu trabalho, nos meus projetos, e me apoiam nas 

minhas jornadas.  

Um agradecimento especial à minha querida sobrinha Amanda Noveletto pelas suas 

ideias fantásticas do mundo infantil que me inspiram muito. 





APRESENTAÇÃO
Estas histórias fazem parte de um trabalho terapêutico realizado em consultório com 

crianças com transtorno do espectro autista. Os portadores do espectro autista têm 

dificuldade em reconhecer e demonstrar expressões e sentimentos, têm dificuldade 

de se colocar no lugar do outro e não conseguem perceber os seus comportamentos 

inadequados. Mas, através de suas próprias histórias, conseguem se identificar e moldar 

seu comportamento para melhor. Essa técnica pode ser utilizada pelos profissionais que 

trabalhem com esse público. Antecipadamente, o terapeuta escolhe, com os familiares, 

um comportamento inadequado do paciente. A partir disso, apresenta o personagem 

ao paciente e lê, para então discutir e fazer atividades de reflexão e empatia em cima da 

história. 

Em geral, as crianças com transtorno do espectro autista têm um QI na média, ou 

até acima, e uma habilidade excepcional ou interesse em uma área em particular. É 

importante que essa habilidade seja percebida e focada para fortalecê-la, e o profissional 

deve sempre trabalhar com elogios, o que ajuda a elevar a autoestima do paciente, que 

geralmente é baixa. Se fortalecida e bem trabalhada a habilidade, as crianças podem 

fazer coisas incríveis. É importante lembrar que quem trabalha com elas deve levar em 

consideração o esforço e o potencial e não tanto o resultado final.

Anexos de como trabalhar a técnica deste livro estarão disponíveis no site da 

Sinopsys. Será um trabalho de reflexão e empatia com a ajuda do terapeuta.
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As histórias devem ser lidas pelo terapeuta para a criança, 
que ajudará a encontrar soluções para o problema do 

personagem Antônio.  
Após a leitura com entonação e expressão adequadas 

para cada situação, o terapeuta deverá pedir à criança que 
encontre uma solução para ajudar o Antônio a resolver o seu 
problema e, em seguida, elaborar vantagens de mudar seu 
comportamento e desvantagens de não mudar. O terapeuta 

deve auxiliar a criança a refletir sobre os comportamentos de 
Antônio, as vantagens e desvantagens, com questionamentos 

como: “Se você fosse o Antônio, o que você poderia 
fazer para mudar esse comportamento?”, “Como você 

agiria?”, “Quais são as vantagens e desvantagens de ter 
esse comportamento?”, fazendo que ela se coloque no 
lugar dele, ajudando o personagem a perceber que seus 

comportamentos podem ser modificados. Dessa forma, ao 
se identificar com algum comportamento do personagem, a 

criança consegue modificar o seu próprio comportamento. Na 
elaboração de cada solução, sempre há uma discussão entre 
o terapeuta e a criança. Se ela tiver dificuldade na escrita, o 
terapeuta lê a história e instiga a criança a ajudar o Antônio, 

anotando as soluções. Se a criança não tiver dificuldade 
na escrita, ela mesma anotará a solução, vantagens e 

desvantagens após a discussão.  


