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Dedico esse livro a todos os meus alunos 
que me ensinam que sempre é possível!



Agradeço a Deus que oportuniza 
encontros e com eles, felicidade!



O pingo caía suavemente.
Aquele barulho trazia
uma conversa com a natureza.



Eu nunca consegui falar 
com a natureza, mas Ele 

sempre conseguia.



Ele estudava na minha sala 
e muitas vezes eu percebia 
Ele olhando para o céu, para 
as árvores, para o solo.



Como será que Ele 
conseguia se comunicar, de 

forma serena, com o vento? 
Com a chuva? Com o Sol? 

Com as nuvens?



De tanto falar com Ele, Ele 
aprendeu meu nome e, a partir 
daí, nossa amizade começou.
Ele me ouvia, me olhava e a gente 
se entendia rapidinho.
Portanto, ficamos amigos!



Amigos podem sentar, brincar, 
correr, pular, ver o céu, falar com o 

vento, viajar, sonhar...
Por que não?



Amigos também podem 
cantar, dançar e se 
movimentar.
Fazer roda, fazer círculo, 
desenhar corações.



Um dia, descobri que Ele 
era autista.

- “Eita nome difícil”.
Pensei... pensei e pensei... 

- “Autista... E daí?”



Pra mim, nada iria mudar! Ele 
era o guardião da natureza.
Aquele que consegue ver além 
dos olhos, escutar além dos 
ouvidos, sentir além da pele.
- “Já sei! Pra mim, Ele é Ele. Um 
especialista de corações”.



Bom, especialistas de corações 
conseguem conquistar a gente 

pelo simples fato de serem Eles.
Serem humanos, serem 

autênticos, serem felizes!



SOBRE O LIVRO
Sentada na sala de casa, olhando para o 
meu jardim, percebi que ali havia natureza e 
que eu conhecia alguém que a percebia mais 
do que qualquer pessoa.
O ofício de professora me oportuniza tantas 
experiências e uma delas é fortalecer o 
grupo, a turma, os amigos, a amizade.
E assim, o livro foi sendo escrito, 
encontrando na minha memória cada 
passagem.
Que o mundo aprenda a perceber as 
diferenças como algo a acrescentar!
Que as pessoas enxerguem nas outras 
suas potencialidades, sua humanidade, seu 
coração.
Que o preconceito ceda lugar para o 
conhecimento e oportunidade de “ser”, 
apenas “ser”.



Uma homenagem a dois de abril, 
Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
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Ele, o guardião da natureza, conseguia percebê-la 
de uma forma única! Os diálogos e os sentimentos 
envolvidos traziam consigo uma curiosidade e 
a partir daí, uma amizade surgiu apenas pela 
possibilidade de ser, de ver além dos olhos, de  
ouvir além dos ouvidos, de  sentir além da pele. 
Venha comigo! Vamos dar as mãos nessa linda 
história.


