
 

Autismo faz com que essas pessoas sintam o mundo de forma diferente da 

maioria das outras pessoas. É difícil para as pessoas com autismo falar com 

outras pessoas e se expressar com palavras. 

Ruídos normais podem realmente 

incomodar alguém com autismo - tanto 

que, muitas vezes, a pessoa cobre seus 

ouvidos. 

Pessoas com autismo, frequentemente, 

não conseguem fazer amizade tão 

facilmente como as outras pessoas. Mas 

elas precisam de amigos tanto quanto 

você. 

O autismo faz com que as pessoas se comportem de modo incomum. Eles 

podem balançar as mãos, repetir algumas palavras várias vezes, terem 

crises de birra, ou brincar apenas com um determinado brinquedo. A maioria 

das pessoas autistas não gosta de mudanças nas rotinas. Eles gostam de 

fazer as coisas sempre da mesma maneira. 

Fonte (em inglês): http://kidshealth.org/kid/health_problems/brain/autism.html 

Paulo Ferreira 

Contatos do NAPNE: napnecp2en2@gmail.com 

TEL: (21)3297 9426 

 

Brilha o Sol para todos nós  
Anda no ar a minha voz 
Quero que saibam que estou aqui 
 

Sabes que sou meio diferente 
Tenho um passado quero um presente 
Recebe então o meu olhar 
 

Conta comigo para viver 
Canta comigo, eu quero vencer 
Trago a esperança de ser feliz 
 

Junta-te a nós para o futuro  
Quebro barreiras, desfaço muros 
Acredita que sou capaz 
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DEZ COISAS QUE TODA CRIANÇA COM AUTISMO GOSTARIA QUE VOCÊ SOUBESSE 

     Por Ellen Nottohm e Andréa Simon (tradução livre) – Adaptado por Jaqueline Guevara e Marcia Maretti 

1) Antes de tudo eu sou uma criança.  

Eu tenho Autismo. Eu não sou somente "Autista". 
O meu autismo é só um aspecto do meu carácter. 
Não me define como pessoa. E se eu sinto que 
você acha que não posso fazer algo, a minha 
resposta naturalmente será: Para que tentar?  

 

2) A minha percepção sensorial é desordenada.  

Interação sensorial pode ser o aspecto mais difícil para se compreender o 
autismo. Quer dizer que sentidos ordinários como audição, olfato, paladar, 
toque, sensações que passam desapercebidas no seu dia-a-dia podem ser 
dolorosas para mim.  

3) Por favor, lembre de distinguir entre não poder (eu não quero fazer) e eu não posso (eu 
não consigo fazer) 

 

Receber e expressar a linguagem e vocabulário 
pode ser muito difícil para mim. Diga o que você 
quer que eu faça e o que vai acontecer depois. 

 

 

4) Eu sou um "pensador concreto"(CONCRETE THINKER).  

 

Eu interpreto muito pouco o sentido oculto das palavras. 
Gírias, piadas, duplas intenções, paráfrases, indiretas e 
sarcasmo, eu não compreendo. 

 

 

5) Por favor, tenha paciência com o meu vocabulário limitado.  

Dizer o que eu preciso é muito difícil para mim, 
quando não sei as palavras para descrever o 
que sinto. Por isso, preste atenção na 
linguagem do meu corpo (retração, agitação ou 
outros sinais de que algo está errado).  

                                                                           

6) Eu sou muito orientado visualmente porque a linguagem é muito difícil para mim.  

 

Por favor, mostre-me como fazer alguma coisa ao 
invés de simplesmente me dizer. E, por favor, esteja 
preparado para me mostrar muitas vezes. 

 

7) Por favor, preste atenção e diga o que eu posso fazer ao invés de só dizer o que eu não 
posso fazer.  

Como qualquer outro ser humano não posso aprender em um ambiente 
onde sempre me sinta inútil, que há algo errado comigo e que preciso 
de "CONSERTO". Para que tentar fazer alguma coisa nova quando sei 
que vou ser criticado?  

8) Por favor, me ajude com as interações sociais.  

Agradeço se você me ensinar como devo 
responder socialmente. Exemplo: Se eu rir quando 
Sandra cair do escorrega não é que eu ache 
engraçado. É que eu não sei como agir 
socialmente. Ensine-me a dizer: "você está bem?".  

 

9) Tente encontrar o que provoca a minha perda de 
controle.  

Perda de controle, "chilique", birra, má-criação, 
escândalo, como você quiser chamar, eles são 
mais horríveis para mim do que para você. Eles 
acontecem porque um ou mais dos meus 
sentidos foi estimulado ao extremo. 

10) Se você é um membro da família me ame 
sem nenhuma condição.  

 

 

 

 

 

E, finalmente três palavras mágicas: Paciência, Paciência, Paciência. 

Pense sobre estas "regras" sociais e se elas não fazem sentido para mim, deixe de lado. Seja o 
meu protetor, seja o meu amigo e nós vamos ver até onde eu posso ir.  

CONTO COM VOCÊ!!!  

Eu não escolhi ser autista. Mas lembre-se que 
isto está acontecendo comigo e não com você. 
Sem a sua ajuda as minhas hipóteses de                    
alcançar uma vida adulta digna serão pequenas.  


