
Temas abordados:

1. O que é o Autismo;

2. Ciclo Virtuoso da Inclusão na 

Igreja;

3. Estrutura Funcional do 

Ministério de Inclusão;

4. Desafios da Inclusão na Igreja;

5. Transtorno do Processamento 

Sensorial; e

6. Plano de Ensino 

Individualizado.



O que é o Transtorno do Espectro Autista?

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), amplamente conhecido como

autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento presente em cerca de 1% da

população mundial (OMS), e que gera prejuízos em duas áreas do indivíduo –

comunicação social e comportamento repetitivo ou restrito.

A fim de facilitar o entendimento, neste treinamento usaremos a tríade do

autismo, apresentada pelo DSM-4: Comunicação, Socialização e

Comportamento.

De acordo com o DSM-5 (Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais),

o autismo pode apresentar demandas específicas que o classifica em três níveis

de suporte.

É comum pessoas com autismo apresentarem outras comorbidades, como a

Deficiência Intelectual, Epilepsia e Transtorno do Processamento Sensorial.



Quais são as classificações do Autismo?
Até o DSM-IV, o TEA era classificado em:

- Autismo Leve;

- Autismo Moderado;

- Autismo Severo.

Também era usado o diagnóstico de “Síndrome de Asperger” para pessoas com autismo 

de alto funcionamento.

A partir do DSM-V (2013), a classificação passou a ser baseada nos níveis de 

suporte que a pessoa autista precisa. Assim sendo:

- Nível 1: Precisa de pouco ou nenhum suporte substancial.

- Nível 2: Precisa de suporte substancial.

- Nível 3: Precisa de muito suporte substancial.

Na atualização do DSM, entrou em desuso tanto o diagnóstico de Síndrome de Asperger

como também Transtorno Global/Invasivo do Desenvolvimento.



Mas, o que é 

INCLUSÃO?

Antes de falar o que é 

inclusão, nós precisamos 

esclarecer o que NÃO É

inclusão.

Parece desnecessário, 

mas se cada um dos 

paradigmas a seguir não 

estiverem claros, 

podemos cometer o erro 

de chamar de inclusão 

aquilo que ainda não é!

Isso é 

Inclusão!



Ciclo Virtuoso da Inclusão na Igreja

Primeiramente, nós precisamos entender que a INCLUSÃO é um fim, e para 

que ela aconteça de maneira efetiva um caminho precisa ser percorrido 

anteriormente.

INCLUIR

ACOLHER

INFORMAR

CONSCIENTIZAR



Estrutura do Ministério de Inclusão

1. Rede de Apoio
- Profissional;

- Familiar;

- Voluntariado.

2. Parceria com a Família

3. Entenda o Ambiente

4. Compreenda o Indivíduo

5. Adaptação de Material



Principais ferramentas utilizadas no
Ministério de Inclusão

1. Rotina Estruturada
- Antecipação;

- Previsibilidade;

- Quebra de Rotina.

2. Análise Funcional do Comportamento
SETA – Sensorial – Esquiva – Tangível - Atenção

3. Reforçador do Comportamento

4. Integração Sensorial de Ayres / Acomodações Sensoriais

5. Comunicação Alternativa e Aumentativa / Material Estruturado



Exemplos de Rotina Estruturada



Acomodações Sensoriais



Material Estruturado



Material Estruturado



Material Estruturado



Perguntas???

Intervalo.



O TEA no contexto social:

O autismo na atualidade ainda é um mistério para a maioria das pessoas,

é motivo de desconforto e, até mesmo, medo, justamente por não se ter muito

conhecimento a respeito do assunto e assumir determinados estereótipos.

Sendo essa compreensão ainda pouco difundida, é comum que se revele a

presença de dificuldades.

A conscientização sobre o tema é de relevância fundamentalmente atual e

permeia a realidade de muitos brasileiros.

De acordo com o DSM-V (2013) o Transtorno do Espectro Autista é

considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por déficits

na interação social e comunicação, bem como presença de comportamentos

repetitivos e interesses restritos. Características comuns ao autista, como a

irritabilidade, presença de rituais comportamentais podem atrapalhar seu

convívio social.



O processo de formação do sujeito é altamente atravessado por suas

vivências e experiências na infância, sendo que um bom ambiente e uma boa

rede de apoio, mostram-se essenciais para o desenvolvimento.

Estima-se que no Brasil a população com o transtorno ultrapassa a

marca de 2 milhões de pessoas. Dessa forma, é de suma importância

compreender a situação da criança com Transtorno do Espectro Autista, bem

como a melhor forma de auxiliá-la em seu processo de interação social nos

mais diversos espaços, inclusive na igreja.

O TEA no contexto eclesiástico:

Uma breve pesquisa sobre o autismo nas redes sociais é capaz de

revelar, de forma assustadora, o quanto precisamos avançar como igreja para

responder essa demanda emergente.



Por não conhecer o autismo, por não saber suas especificidades e

comorbidades que podem estar presentes, em muitos momentos as pessoas

autistas e seus familiares passam por situações constrangedoras e traumáticas

num ambiente que deveria ser de acolhimento, inclusão e amor.

Muitas famílias desistem de frequentar a igreja após o diagnóstico de

autismo dos seus filhos. É uma realidade dura, que esbarra no despreparo em

nossas estruturas, aliado à falta de compreensão e a intolerância ao diferente.

A Bíblia apresenta várias referências que nos mostram que a inclusão é

algo que está no coração de Deus desde os tempos mais remotos.



Onde foi que nós nos perdemos? Esta é uma pergunta para nos fazer

refletir sobre isso...

Fato é que nunca é tarde para começar, ou mesmo recomeçar!

Se você está aqui, é porque provavelmente você se importa, e Deus vai

usar você para fazer a diferença na sua igreja local.

Inconscientemente, as pessoas com a intenção de ajudar, acabam se

embaraçando por contas do comportamento que eu costumo chamar de “vícios

eclesiásticos”. Com o passar dos anos, a igreja foi convencida de que “tudo se

resolve com oração”, quando na verdade, não há motivos para orar por

situações que não precisam de cura, mas sim de compreensão.

Como pastor e pai de autista, estou extremamente feliz em saber que

tantas pessoas têm se juntado a nós na nobre missão de edificar uma igreja

para todos!



Compreendendo o Autismo e as dificuldades na interação no

ambiente cúltico.

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que provoca

comprometimentos e dificuldades na comunicação, nas relações sociais e

afetivas e com comportamentos estereotipados, restrito e repetitivos.

Esses comprometimentos também são conhecidos como TRÍADE DO

AUTISMO.

Para falar de INCLUSÃO na igreja, necessariamente, é preciso considerar os

aspectos relacionados à tríade do autismo.



TRÍADE DO 
AUTISMO

INTERAÇÃO

SOCIAL

COMUNICAÇÃO
(VERBAL E NÃO VERBAL)

COMPORTAMENTO



AMBIENTE 
DA IGREJA

PESSOAS

COMUNICAÇÃO REGRAS DE 

CONDUTA



AMBIENTE 
DA IGREJA

PESSOAS

COMUNICAÇÃO REGRAS DE

CONDUTA

TRÍADE DO 
AUTISMO

INTERAÇÃO SOCIAL

COMUNICAÇÃO
(VERBAL E NÃO VERBAL)

COMPORTAMENTO

Normalmente, o resultado desse encontro 

é um choque!



O Transtorno do Processamento Sensorial

O Transtorno do Processamento Sensorial (TPS) é um conjunto de

alterações na forma como o cérebro recebe, integra e organiza informações para

realizar atividades e cumprir papéis sociais.

De uma maneira geral, nossa interação com o ambiente que nos cerca

acontece por intermédio dos nossos sentidos. No indivíduo com TPS os

estímulos recebidos não são processados de maneira eficiente, ocasionando

alterações importantes e influenciando diretamente a maneira como se responde

ao estímulo.
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A grosso modo, é como se o processamento sensorial fosse um

filtro, que seleciona os estímulos que são importantes para a execução

de uma tarefa que uma pessoa se dispõe a fazer e descarta o que não

é relevante para a situação.
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Quando há alterações no Processamento Sensorial, os

estímulos são percebidos de forma mais ou menos intensas, resultando

em níveis de responsividade alterados. Ou seja, o indivíduo pode ser

HIPERRESPONSIVO ou HIPORRESPONSIVO aos estímulos que

recebe, e isso influencia diretamente no processo de inclusão.
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Principais alterações comportamentais em 
pessoas autistas

1. Crise x Birra

2. Tipos de Crises
Meltdown – Shutdown – Burnout

3. Comportamentos Autorregulatórios

4. Comportamentos Disruptivos



E o que fazer para conseguir se comunicar com a pessoa autista?

• Comece pelo interesse da pessoa autista;

• Identifique os seus níveis de respostas sensoriais, e apresente os estímulos

conforme essa condição (use acomodações sensoriais);

• Respeite os limites de tempo e tolerância aos estímulos;

• Permita pequenas pausas durante a realização das atividades propostas;

• Ofereça Reforço Positivo todas as vezes que a pessoa apresentar a resposta

esperada;

• Tenha recursos e brinquedos sensoriais sempre por perto para ajudar na

autorregulação, caso a pessoa autista apresente sinais de que está prestes a

ter uma sobrecarga sensorial.



DICA!!!
É importante saber as preferências do indivíduo e quais são os recursos

que o ajudam a se acalmar e se autorregular.

Para isso, sugiro que a família prepare um “kit de primeiros socorros”

que carinhosamente nós apelidamos de “CALMA INBOX!”



Desenvolver um Plano de Ensino Individualizado (PEI)

• Acessar o nível de desenvolvimento da pessoa autista.

• Definir metas a longo prazo;

• Contemplar: cognitivo, social, motor, autocuidado;

• Tão importante quanto definir metas, é estabelecer quando, como e onde elas 

irão acontecer; e

• Reservar tempo para se encontrar com a equipe periodicamente.

• O que ela sabe fazer bem?
• O que ela faz com auxílio?
• Quais suas preferências?
• Quais seus maiores desafios?

• Visão da Igreja
• Visão dos terapeutas
• Visão da Família



Conheça o livro Autismo na Igreja e o combo com
ebook + aulas do TLI + outros bônus.

ADQUIRIR O LIVRO IMPRESSO ADQUIRIR O EBOOK + 3 AULAS

https://amzn.to/3FIdpGw
https://pay.hotmart.com/P69539317L?off=6g4tlpra&checkoutMode=10


Conheça o curso e a mentoria, ambos 100% online.

CONHEÇA O NOSSO CURSO CONHEÇA A MENTORIA

https://www.autismonaigreja.com.br/escola
https://www.autismonaigreja.com.br/mentoriamaternidadeatipica

