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Nota sobre o Autor

 Lucas Moura Quaresma é um jovem autista que mora em Belém/PA e é 

universitário do curso de Design de Produtos. Desenvolveu sozinho a habilidade de 

desenhar, fazendo suas ilustrações desde a infância. As historinhas são inspiradas em 

situações reais que vivencia em seu cotidiano e  em desenhos animados, filmes e novelas, 

tendo como características sempre presentes o bom humor, emoção e  aventura.





PREFÁCIO

 Este livro é o #2 de uma série de historinhas em quadrinhos criadas pelo jovem Lucas 

Moura Quaresma que vem compartilhar com você, leitor, várias de suas vivências do dia-a-dia e 

situações imaginárias, sempre bem humoradas e divertidas.

 Nesta nova ocasião, Lucas nos mostra um jeito diferente de encarar o desconforto que os 

ruídos do ambiente podem causar, especialmente para ele, que é sensível ao barulho.

  Você também se incomoda com isso? Quem sabe a estratégia dele sirva pra você 

também?! 

Boa leitura!

ThayzMagnago
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Haaa!

Será que não agüento?
Todo mundo faz esse

 ‘‘hum’’, ‘‘hum’’,‘‘lá’’, ‘‘lá’’, ‘‘lá!’’



Não sei por quê isso me irrita?!

No carro, quando meu pai acompanha

a música... Ufa!



Será que ele é desafinado?

Ou será que meu ouvido 

é diferente?

Poxa! Me deixa maluco 

se meu pai cantarola!



Ele diz que agir assim

é ruim pra mim...

...Pode parecer que sou intolerante.

Vou procurar um jeito de

melhorar isso!



S N A P !

Já sei!!! Se ele cantarolar 

vou pensar em outra coisa!

Coisas boas como no filme do

Peter Pan.



Pensando assim, a Wendy e seus

irmãos até conseguem voar.

Sei que vou melhorar isso se 

pensar positivo.



Pensamentos maravilhosos

vão me ajudar.

Sei que vou conseguir!

Serei tolerante aos ruídos 

dos outros pensando em coisas 

boas e engraçadas. 

Fim
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