
Depois de formada, ela trabalhou em diversas 
frentes, incluindo centro de tratamento em 
domicílio, pacientes de hospitais psiquiátricos, 
pacientes de clínicas e consultórios.

Anne incorpora o melhor dos vários 
treinamentos e workshops dos quais participou 
em sua prática. Uma buscadora de coração que em sua prática. Uma buscadora de coração que 
está constantemente procurando o que mais 
pode agregar que possa beneficiar crianças de 
todas as idades e os adultos de suas vidas.
  

Além de sua experiência clínica, atualmente 
Anne viaja pelo mundo ministrando classes e 
falando a grupos de pais, professores e falando a grupos de pais, professores e 
psicoterapeutas que trabalham com e/ou 
representando crianças.

Anne Maxwell, LCSW, RPT-S é uma psicoterapeuta
que trabalha há mais de 25 anos com crianças que
têm dificuldades por não serem aceitas, por serem
diferentes, por serem rotuladas por ter 
"transtornos". Ela desenvolveu uma abordagem 
única para estas crianças, seus pais e familiares que
 lhes permite mudar do desânimo, angústia e  lhes permite mudar do desânimo, angústia e 
preocupação para a capacidade de mudar tudo isso 
e criar uma maneira diferente de ser que funciona 
melhor para elas.

• Crianças e famílias relatam mais facilidade e 
  paz em casa, na escola, com amigos e na 
  comunidade.
•• Alunos com dificuldades na escola têm mais
   facilidade no aprendizado.
• Pais relatam menos incômodo com deveres 
  de casa.
• Crianças com dificuldades de interação social 
  conseguem interagir com outros melhor do 
  que antes.

Anne cresceu em um lar bilíngue onde "diferente"Anne cresceu em um lar bilíngue onde "diferente"
não era certo nem errado. Era apenas diferente.

Antes de trabalhar diretamente com crianças e f
amílias, ela trabalhou em Washington, DC, na 
política nacional. Ela teve sucesso ao intermediar 
a autorização e verbas de 25 milhões de dólares 
para o programa de prevenção primária e intervenção 
rápida para mães em risco e seus bebês. Ávida para rápida para mães em risco e seus bebês. Ávida para 
trabalhar com crianças e famílias, ela mudou de 
direção, de intervir por crianças e famílias para ir 
para a faculdade e assim ser credenciada a trabalhar 
diretamente com elas em capacidades clínicas.
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LIVROS

RÁDIO INTERNET / IMPRENSA

Você Ensinaria Um Peixe A Subir Em Árvore? Uma abordagem diferente 
sobre crianças com TDA, TDAH, TOC e Autismo 
por Anne Maxwell, LCSW, Gary M. Douglas e Dr. Dain Heer.

Este livro, best-seller internacional, está cheio de ferramentas, histórias, 
observações e perguntas práticas que transformam vidas e podem ser usadas por 
qualquer pessoa que tem uma dessas crianças em sua vida e está buscando algo 
diferente. Pais, irmãos e parentes; professores, terapeutas e administradores; diferente. Pais, irmãos e parentes; professores, terapeutas e administradores; 
colegas, amados e amigos... todos se beneficiarão deste livro inovador. Ele nos 
provê uma perspectiva nova e revigorante sobre essas crianças que são tão 
diferentes de seus colegas.

Anne tem sido entrevistada em vários programas 
de rádio nos Estados Unidos, incluindo:

Anne tem participado e sido entrevistada em 
vários artigos impressos e on-line, incluindo:

• Escolhas Inspiradas
• Ensinando a partir do 
 coração
• O Programa de Dana Roc
• Alegria de Viver com 
 Laleh Hancock

• The Courier-Post, 
 on-line e impresso
• About.com
• 5 Minutos para Mãe 
 (5 Minutes for Mom)

• Os Professores Escritos
 (The Write Teachers)
• Voz dos Escritores
 (Writer's Voice)
• Maternidade tardia
 (Motherhood Later)

• Voz América 
• Rádio Lei da Atração 
• MyNDTALK Radio
• O Programa E Se
• Rede de rádio EHealth

As Chaves Para A Mágica: Um Guia Para Terapeutas Lúdicos De Terapias 
Lúdicas Centradas Na Família
por Anne Maxwell, LCSW

"O guia que eu queria ter recebido quando comecei minha carreira como terapeuta 
lúdica de crianças e famílias". Com base na forma de terapia que Anne desenvolveu 
ao longo de sua experiência clínica em Terapia Lúdica Centrada na Família, este livro 
é um guia para todos os terapeutas lúdicos que gostariam de integrar os pais ao é um guia para todos os terapeutas lúdicos que gostariam de integrar os pais ao 
processo de terapia lúdica. O modelo da Anne facilita cura e cria um caminho para 
terapeutas sentirem-se mais confiantes e à vontade com a inclusão - ou não -dos pais 
nas sessões de terapia lúdica.
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