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DEDICATÓRIA

A todas as crianças que muito nos ensinam e são nossa maior 
fonte de inspiração. A todos os pacientes que nos oportunizaram 

auxiliá-los nessa difícil jornada que é ajudar o cérebro 
a organizar seus moradores!



APRESENTAÇÃO

Como tudo começou...
Era uma vez seis criaturinhas que mora-
vam no cérebro humano. Cada uma tra-
balhava de um jeito para que ele conse-
guisse viver tranquilo.
 O problema era que esses moradores eram 
muito, muito diferentes e, às vezes, entra-
vam em verdadeiras confusões, deixando o 
Senhor Cérebro muito atrapalhado.
Os nomes dos moradores eram: Senhora 
Alegria,  Senhora Tristeza, Senhora Rai-
va,  Senhor Nojo,  Senhor Medo e Senhor 
Amor. 
Dentro do cérebro cada um tinha sua pró-
pria moradia. Eles ficavam quietos, espe-
rando Dona Correspondência passar para 
saber quando poderiam sair e começar 

a dirigir a situação. A carta da notícia era 
depositada, Dona Correspondência se enca-
minhava para o cérebro e os moradores cor-
riam para ler a notícia (ou seja, a situação): 
Que situação seria? Quem iria conduzir? E 
a confusão estava armada.  Um puxava para 
um lado, o outro puxava para outro, até de-
cidirem quem finalmente iria dar o coman-
do. De acordo com quem conduzisse a situa-
ção noticiada, as informações eram passadas 
para o Sr. Cérebro, que ficava cheio de pen-
samentos que não ajudam ou de pensamen-
tos que ajudam. 
Só o que eles nem imaginavam... TODOS 
são PEÇAS fundamentais que dependem 
uns dos outros para o melhor funcionamento 
do Sr. Cérebro. Precisam trabalhar juntos.
Vamos entender um pouco mais as confusões 
do Sr. Cérebro e de seus moradores!!!!



Olá amiguinho! 
Tudo bem? Você não 

sabe a confusão 
que eu vivo...

Meu nome é Sr. 
Cérebro e não vivo 

sozinho. Vou contar 
um pouco da minha 
história para você.

Sou guiado por seis moradores, 
seis criaturinhas diferentes e 
superengraçadas. São elas: 

Sra. Alegria, Sra. Tristeza, Sr. Medo, 
Sr. Nojo, Sra. Raiva e Sr. Amor. 
E por uma visitante constante: 

Dona Correspondência.

Sabe como funciona? Dona Correspondência 
chega com suas cartas (as situações) e todos 

os moradores correm para saber quem vai 
ficar com a correspondência e isso vira uma 

grande bagunça. Essa escolha vai moldar 
o estado de como vou ficar... Se cheio 

de pensamentos que ajudam ou cheio de 
pensamentos que não ajudam.

Eles vivem em batalhas constantes! 
Um morador quer expulsar o outro, 
quer tomar seu lugar, não aceita o 
que o outro faz. 
Eles também não 
sabem dosar suas 
características 
e acabam 
exagerando. 
Isso trás 
problemas.


