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Editorial
Amigos,
Este é o mês de aniversário da AMA que 
nasceu em 8 de agosto de 
1983 e portanto completa 
27 anos de existência. Em 
sua homenagem neste a-
niversário, copio uma frase 
de Fernando Sabino:
“De tudo, ficaram três 
coisas: A certeza de que 
estamos sempre começan-
do... A certeza de que 
precisamos continuar... A 
certeza de que seremos interrompidos 
antes de terminar.... Portanto deve-
mos: Fazer da interrupção, um caminho 
novo ... Da queda, um passo de dança... 
Do medo, uma escada... Do sonho, uma 
ponte... Da procura, um encontro... “
Esperamos comemorar esta data com 
todos nossos amigos, em 29 de agosto, 
na “Tarde Beneficente” e que juntos, 
com orgulho e alegria, contribuamos 
para que esta história tão positiva con-
tinue por muitos e muitos anos.
O amadurecimento já alcançado pela 
AMA ficou muito visível no “XVI En-
contro de Amigos pelo Autismo – Envel-
hecimento e Autismo” que  tratou de um 
assunto tão delicado e sério, com res-
ponsabilidade, mas com muita ternura.
Vimos uma equipe que divide tarefas, 
participa e atua ao mesmo tempo de ma-
neira eficiente e acolhedora, trazendo 
ao evento uma grande contribuição em 
conhecimento e em propostas para no-
vas discussões.
A AMA evoluiu muito e continua evoluin-
do graças às pessoas que aqui trabalham 
e às que por aqui passaram dei-xando 
sua contribuição e sua marca.
Por isso meu primeiro abraço vai à equipe 
de estagiários responsáveis em grande 
parte pelos muitos elogios recebidos à 
organização do evento.
Um para as mães que cuidaram do bazar 
que também recebeu muitos elogios nas 
avaliações do evento.
Um grande abraço de toda a AMA ao 
Coronel da Reserva PM Paulo Marino 
Lopes pela cessão do auditório do Hos-

pital Cruz Azul e também a toda a 
equipe do Hospital como a Lucrecia 

que sempre nos acolheu 
e à Daniela e ao Roque da 
Comunicação Social que 
nos vem ajudando tanto 
desde o XV Encontro de 
Amigos pelo Autismo que 
aconteceu em 2009.
Um agradecimento de 
todo coração à Maria Te-
resa Lindsey e às tradu-
toras da EIC Escritório 

de Intérpretes de Conferência que 
nos ajudam com competência e soli-
dariedade sempre que a ajuda do 
Governo não vem.
Agradecemos ao casal Paula Balducci 
de Oliveira e Hermelindo Ruete de 
Oliveira que 
comovidos com 
a nossa preo-
cupação com a 
falta de ajuda 
oficial cola-
borou genero-
samente para 
permitir que 
este evento 
acontecesse.
Aproveitamos para agradecer ao sen-
hor Odair da Magnata Refrigeração 
Ltda. pela doação da peça frontal do 
bebedouro da Unidade Lavapés.
Lembrando que agosto é o mês dos 
pais, gostaria de mandar um grande 
abraço a todos os pais.
Finalmente gostaria de transmitir o 
agradecimento de todos nós da AMA 
ao Brandão, pai do Ciro, pelas doa-
ções tão especiais que nos tem feito. 
Atendendo ao pedido da campanha 
do NdA de Março, doou um aparelho 
de som e um microondas. Alem disto, 
no mês dos pais, ele nos doou uma 
bicicleta para o sorteio da “Tarde 
entre Amigos”. Muito obrigado de 
todos nós ao Brandão.
Um grande abraço a todos,
Ana Maria
anamaria@ama.org.br

Curso Training Of 
Trainers – TOT

Nos dias 12; 13 e 14 de julho tivemos 
o prazer de ter a presença da Maria 
América Andrade conhecida carinhosa-
mente como Meca, mestre em Analise 
do Comportamento e que atualmente 
atua como especialista curricular no 
NECC New England Center for Children 
em Boston – EUA.
A Meca nestes três dias, com o apoio da 
Ana Cristina, profissional que trabalha 
em Parelheiros e que é atualmente a 
treinadora oficial da AMA, ministrou o 
curso TOT – Training of Trainers para 10 
profissionais da AMA (Carol, Edna, Felipe, 
Priscila, Cristiane, Marta, Luana, Yara, Di-
ogo e Sara).

Este curso tem como ob-
jetivo formar profissionais 
para serem treinadores do 
CALM (técnicas e estra-
tégias seguras e eficazes 
para a prevenção e gestão 
de todos os tipos de com-
portamentos desafiadores, 
bem como medidas de 
proteção para minimizar 
a possibilidade de auto e 

heteroagressão).
O curso aborda a importância de preven-
ção de problemas de comportamento e 
a conscientização na aplicação de téc-
nicas corretas para a segurança dos as-
sistidos e profissionais, e a importância 
de intervenções comportamentais que 
previnam as crises. 
Os profissionais que realizaram o curso 
serão responsáveis em manter o treina-
mento de toda a equipe da AMA. 
Cursos como esses são fundamentais 
para termos uma equipe mais segura e 
confiante no     desempenho de nosso 
trabalho.
O curso foi muito proveitoso e estamos 
todos agradecidos pela presença da 
Meca e a oportunidade oferecida pela 
AMA.
Carolina Dutra Ramos e Marta P. Casaburi 
- coordenadoras pedagógicas



 

Aniversariantes  
de Agosto
Aluno         dia

Todos nós, pais e profissionais da AMA, 
lamentamos profundamente o faleci-
mento, aos 57 anos de idade, do Secre-
tário de Estado da Saúde, Dr. Luiz Ro-
berto Barradas Barata.
O Dr. Barradas foi um Secretário que 
deu muita atenção ao autismo. Ele nos 
visitou no Cambuci e em Parelheiros, foi 
através dele que fizemos o convênio com 
a Secretaria de Estado da Saúde e que 
conseguimos ajuda para fazer uma parte 
muito significativa do prédio da Unidade 
Parelheiros.

Uma nota muito 
triste
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Nos dias 15 e 16 de julho foi realizado o 
XVI Encontro de Amigos pelo Autismo – 
Envelhecimento 
e Autismo.
Este ano as ins-
crições se es-
gotaram um mês 
antes da data do 
evento, ou seja, 
o Encontro foi 
um sucesso de 
adesão e críticas. 
Na avaliação do evento obtivemos 93% 
entre ótimo e bom.
Este é o segundo ano consecutivo que a 
AMA não tem apoio do Governo para re-
alizar o Encontro e embora este tipo de 
promoção de evento seja um dos pon-
tos da missão da AMA, que é “...Promover 
e incentivar pesquisas sobre o autismo, 
difundindo o conhecimento acumu-

lado...”, para Instituição é muito difícil arcar 
com todo o custo que um evento como esse 

representa, por isso, esperamos 
que as autoridades competentes 
não deixem de apoiar iniciativas 
inovadoras e de relevância como 
essa.

Rafael E de L F Olivares
rafaelolivares@ama.org.br

XVI Encontro de Amigos pelo Autismo

Julho é um mês muito especial para a 
AMA, pois além de servir para que os 
nossos professores recarregarem suas 
baterias, já que nesse mês eles tiram suas 
merecidas férias, serve também para in-
vestirmos em ações importantes de for-
mação para toda a nossa equipe. Além 
dos cursos ministrados pelos nossos 
especialistas este ano tivemos também 
o prazer de proporcionar à equipe um 
curso com a Gunilla Heijbel pedagoga e 
editora de Autism center for A d u l t s  
em Stocolmo – Suécia, que  orientou 
os profissionais da AMA sobre Ética, 
Brincar e Estruturas de painéis.
Com certeza todas as informações 
foram de grande valia para todos que 
participaram. Obrigada a todos os pa-
lestrantes, profissionais e em especial 
a Gunilla por sua atenção, dedicação e 
amizade para com a equipe da AMA.
Márcia Pauluci
marciapauluci@ama.org.br

Formação da equipe da 
AMA

A História de Temple Grandin
Temple Grandin, nasceu em 29 de agosto 
de 1947, em Boston, Massachusetts.
Ela  tem autismo e cresceu num tempo 
em que este não era conhecido e talvez 
por isto o seu diagnóstico inicial foi de 
lesão cerebral aos dois anos de idade.
Graças à percepção de sua família ela 
obteve estímulos e ensino adequado po-
dendo estudar e desenvolver-se como 
pessoa.
Já na idade adulta, foi diagnosticada com 
síndrome de Asperger, ou autismo com 
inteligência normal.
Ela bacharelou-se em psicologia no 
Franklin Pierce College, em 1970, fez 
mestrado em ciência animal na Arizona 
State University  em 1975 e doutorado 
em ciência animal na Universidade de Il-
linois em Urbana-Champaign, em 1989. 
Dr. Grandin regularmente toma anti-de-
pressivos e usa uma “máquina do abraço” 
inventada por ela, aos 18 anos de idade, 
como uma forma de terapia pessoal. 
Grandin ficou conhecida depois de ter 
sido descrita por Oliver Saks em seu 

livro, “Um antropólogo em Marte”, o título é 
derivado da descrição de Grandin a respeito 
de como ela se sente junto a pessoas neu-
rotípicas. 
Com base em sua experiência pessoal, Gran-
din preconiza a intervenção precoce no trata-
mento do autismo e apóia professores a ori-
entar crianças autistas em direções que façam 
sentido e valham a pena.
Ela mesma descreveu a sua hipersensibili-
dade ao ruído e outros estímulos sensoriais 
e caracterizou a si mesma como uma pensa-
dora essencialmente visual. Ela atribui seu 
sucesso no campo do tratamento humaniza-
do para o gado à sua capacidade de memo-
rizar detalhes, o que é uma característica de 
sua memória visual. Grandin compara sua 
memória a filmes guardados em sua cabeça e 
com possibilidade de serem projetados à von-
tade, permitindo o seu acesso a pequenos de-
talhes que, de outra forma seriam ignorados. 
Ela também é capaz de editar sua memória 
alterando as posições das luzes e sombras.
Atualmente é professora da Colorado State 
University 


