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“Para que os indivíduos autistas tenham sucesso 
neste mundo, eles precisam encontrar seus pontos 
fortes e as pessoas que os ajudarão a realizar seus 
sonhos e esperanças. Para fazer isso, a habilidade 
de fazer e manter amigos é uma obrigação. Entre 
esses amigos, deve haver mentores para mostrar o 
caminho. Um ambiente de apoio onde eles podem 
aprender com seus erros é o que nós, como socie-
dade, precisamos criar para eles. ” 

Bill Wong, terapeuta ocupacional, autista
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Por que falar de autismo
para educadores espíritas?

O autismo é a síndrome mais frequente e mais recorrente em crianças. Atualmente 
estima-se que afete mais de 1% da população mundial. Em 2020 os dados oficiais 
nos Estados Unidos, o país que mais controle tem sobre os números, revelaram que 
1 em cada 54 crianças está dentro do Transtorno do Espectro do Autismo - TEA. 

Isso quer dizer que as casas espíritas estão recebendo cada vez mais autistas, 
dessa forma, é essencial saber não apenas como acolher estas famílias, mas também 
como incluir a criança autista na educação espírita. Pensando nisso esse trabalho de 
orientação foi elaborado. 

 
Esperamos que você tire proveito das informações e links extensivos que 

disponibilizamos aqui e amplie seus conhecimentos sobre este tema. Além do 
impacto positivo em nosso trabalho como educadores espíritas, seremos capacitados 
para agir de forma a também impactar positivamente a vida do autista e das pessoas 
que direta ou indiretamente tem suas vidas tocadas pelo autismo. 

Autismo, o que é?

É uma desordem do neurodesenvolvimento infantil e isso significa que afeta a vida de uma 
pessoa desde a infância. Desta forma, as aprendizagens e aquisição de habilidades que deveriam 
acontecer de forma crescente e ordenada, irão sofrer um impacto que será sentido por toda a vida.  

 
Embora presente desde o nascimento, muitas vezes os sinais deste transtorno do desenvolvimento 

podem ser percebidos tardiamente a depender do grau de comprometimento, o que abordaremos 
com mais detalhes à frente. O importante é saber que o autismo está presente desde o nascimento, 
mesmo quando é somente percebido mais tarde ou até mesmo identificado já na fase adulta.   

 
O autismo ainda não tem uma causa definida e isso significa que não existe um exame de 

laboratório que comprove o diagnóstico. O transtorno afeta o comportamento, a comunicação e a 
capacidade de se relacionar socialmente e são estas dificuldades que irão levar a família a buscar 
a ajuda de um especialista. É então que o diagnóstico clínico, aquele que é feito pela observação 
dos sintomas e sinais, é dado à família. 

 
É importante considerar as características comuns nos quadros de autismo, mas é muito mais 

importante não reduzir a pessoa a um diagnóstico, pois cada pessoa diagnosticada com autismo irá 
vivenciar de forma diferente os desafios impostos pelo transtorno e também suas características 
especiais.  

 
Vale lembrar que a ciência ainda não encontrou a cura para o autismo e os medicamentos quando 

indicados, ajudam de forma relativa no controle da ansiedade, foco de atenção ou problemas 
relacionados ao sono, mas não há medicação para o autismo em si. 

 
Mais uma vez enfatizamos, que o autismo vai afetar a pessoa durante toda sua vida, variando 

em intensidade de indivíduo para indivíduo, porém, de acordo com as intervenções que receber 
através de terapias e educação, esta pessoa pode se desenvolver até o ponto de levar uma vida 
independente, trabalhar, se casar e ter filhos, esse prognóstico também pode estar relacionado ao 
grau de comprometimento. 

 
Caso esse grau de comprometimento seja muito expressivo, a pessoa pode seguir sendo 

dependente de assistência nos cuidados mais básicos por toda a sua vida. Devemos mencionar 
também que uma grande parte dos autistas podem não desenvolver a fala, são os chamados 
autistas não verbais que se comunicam por outras vias que não seja a fala, se comunicam pelo 
comportamento ou com o apoio de mecanismos de comunicação alternativa ou aumentativa. 

Entre um e outro extremo existem muitas variações no quadro de características e é por isso 
que a nomenclatura atual é Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, e justamente para pontuar 
esta variação imensa, que o termo espectro foi utilizado. 
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Conhecendo um pouco mais

O termo Autismo vem do Grego Authós 
que significa: em si mesmo. Foi em 1943 que 
Leo Kanner, um psiquiatra Austríaco radicado 
nos EUA estudou um grupo de crianças com 
comportamentos não orientados para a interação 
e cunhou o termo Autismo Infantil1. Na mesma 
época (1944) o Austríaco Hans Asperger2 
estudou também um grupo de crianças com as 
mesmas características e mesmo sem saber da 
pesquisa de Kanner usou o termo Autismo para 
descrever o quadro de características até então 
não catalogado pela medicina.  

 
O trabalho de Kanner foi conhecido 

imediatamente e se tornou referência na 
ampliação dos estudos sobre a síndrome, 
naquela época, considerada rara. Quando na 
década de 80 o trabalho de Hans veio à público 
a forma mais branda do autismo, foi em sua 
homenagem nomeada Síndrome de Asperger, 
que era na época, o autismo no seu grau mais 
leve de comprometimento. Entretanto desde 
2018 a nomenclatura correta para se referir ao 
autismo é TEA ou Transtorno do Espectro do 
Autismo que atualmente engloba qualquer grau 

de autismo. O termo “espectro” explica muito 
do autismo, ele foi introduzido pela Britânica 
Lorna Wing ainda na década de 80, para explicar 
a variedade dos graus de comprometimento que 
abrange do nível leve com sinais sutis ao nível 
mais grave, que pode trazer a ausência da fala 
e um quadro de maior necessidade de suporte.

Para o diagnóstico de autismo é utilizado 
um manual de referência chamado DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders) e foi este grande livro referência que 
estabeleceu o uso do termo TEA  englobando 
em um único diagnóstico o que antes era um 
grupo de condições. O DSM, na sua 5ª edição 

No Reino Unido, estudos indicam 
que 1.1% da população está no es-
pectro do autismo, ou seja, 700.000 
autistas segundo documento do 
Parlamento Britânico. 

trouxe também um “marcador de grau” baseado no nível de funcionalidade e independência do 
autista que podem ser:  Nivel ou Grau 1 (Requer pouco suporte); Nível ou Grau 2 (Requer suporte); 
Nível ou Grau 3 (Requer suporte substancial).** 

  
O diagnóstico de TEA tem crescido em prevalência no mundo todo. Na época de Kanner 1 em 

cada 2000 crianças era diagnosticada com autismo, atualmente nos EUA - país que por lei, registra 
todos os casos em uma única base de dados – 1 em cada 56 crianças recebe este diagnóstico. A 
Organização Mundial de Saúde estima que 1% da população Mundial tenha Autismo.  No Reino 
Unido, estudos indicam que 1.1% da população está no espectro do autismo, ou seja, 700.000 
autistas segundo documento do Parlamento Britânico1.  

O autismo é três vezes mais frequente em meninos, mas atualmente é considerada de forma cada 
vez mais consistente a hipótese de que é menos diagnosticado em meninas, por elas mascararem os 
sintomas e por isso deixam de ser diagnosticadas. Estudos preliminares indicam que a proporção 
muda do que era considerado 4 meninos para uma menina diagnosticada para 4 meninos para cada 
3 meninas2.  

 
Por ter impacto na fase inicial de formação do indivíduo, ou seja, na base do desenvolvimento, 

o autismo é considerado invasivo. Isso significa que ele vai afetar várias áreas do desenvolvimento 
e significa também que é para a vida toda.  

 
Não se fala em cura do autismo sem que se levante uma polêmica, mas se sabe que os sintomas 

podem se tornar bem leves e impactar bem menos a vida de uma pessoa se o diagnóstico for 
precoce e o tratamento adequado oferecido, desta forma, o impacto no desenvolvimento pode ser 
amenizado e a pessoa poderá ter uma vida independente e autônoma. 

 
Quase a totalidade dos autistas apresentam também uma disfunção do processamento sensorial 

que se caracteriza por dificuldades que variam da sensibilidade ao toque, a sons, cheiros, a 
dificuldades de postura corporal, habilidades motoras (fina, ampla), equilíbrio postural, entre 
outras. Este processamento sensorial diferente do padrão típico pode trazer outros trantos 
comprometimentos como por exemplo, na percepção de dor ou da sensação de frio e calor. Todas 
estas questões que variam muito de indivíduo a indivíduo, irão compor um quadro complexo 
aumentando a necessidade de suporte específico, compreensão e acolhimento.  

 
Como o grau do autismo está diretamente relacionado ao nível de autonomia, a presença ou 

não, de fatores associados como: dificuldade de aprendizagem ou déficit cognitivo, dificuldades 
motoras ou outros comprometimentos, que são as chamadas “comorbidades”, irá impactar ainda 
mais o quadro geral de desenvolvimento.  Desta forma, você pode ter alguém que tem autismo e 
epilepsia, ou autismo e déficit de atenção ou ainda Síndrome de Down e autismo. Um diagnóstico 
não se sobrepõe ao outro.  

Nestes casos, entender que o autismo está presente em conjunto com outro diagnóstico é 
importante, pois as estratégias específicas ao autismo irão promover um melhor desenvolvimento 
das aprendizagens e habilidades. 

de forma voluntária

 1 Leo Kanner “autistic disturbances of affective contact.”
 2 Hans Asperger “autistic psychopathy”.

1 https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/what-is-autism/autistic-women-and-girls
2 https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosis-criteria-dsm-5
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Causas espirituais do Autismo?
 

Na segunda parte deste Manual esta análise está apresentada de forma ampliada, por agora 
apenas a título de reflexão, consideramos alguns aspectos para nosso entendimento deste 
transtorno sob a ótica da Espiritismo.

Muito comum no movimento espírita as palestras, artigos ou textos relacionando o autismo 
a compromissos em vidas passadas. Isso se justificou quando a síndrome começou a ser 
mais conhecida e a prevalência, ou seja, o número de afetados na população foi se tornando 
significativo. As pessoas estavam curiosas em entender mais sobre o autismo e buscavam saber 
sobre as causas de alguém nascer autista. 

“Na maior parte da minha vida, ser diferente foi equiparado a ser uma má pessoa, 
embora eu nunca tenha me considerado assim.” 
        John Elder Robison

Atualmente, já sabemos que não há como (nem porque) saber o que trouxe o autismo ou 
qualquer outra deficiência para a vida de alguém. A lei de causa e efeito não funciona de forma 
padronizada e sim de forma personalizada. 

Outro ponto a considerar é o aspecto fundamental do acolhimento. Como Consolador Prometido, 
o espiritismo pode ser tanto fonte de conhecimento, quanto lugar de acolhimento para o autista 
e para as famílias que vivenciam o autismo. Um pouco de empatia e caridade serão muito bem-
vindas. Imagine você sendo autista ou tendo um filho autista e ao procurar a espiritismo, venha 
a ouvir em uma palestra que autismo é a consequência de crueldade ou suicídio, que os pais são 
provavelmente os comparsas ou responsáveis e que ser autista é como um “castigo”. 

Além de ser extremamente capacitista, tal visão contribui para o preconceito e a exclusão destas 
pessoas. Por isso, se alguém vier te perguntar a que o espiritismo atribui o autismo, fique com 
Kardec e com Jesus:

Na Revista Espírita - Jornal de estudos psicológicos - 1865 > Agosto > Problema psicológico
 
“Do ponto de vista da intenção providencial, é uma das mil nuanças da expiação, que tem sua 

razão de ser para o indivíduo, mas cujo motivo muitas vezes seria difícil sondar, pelo simples fato 
que ele é individual. É preciso aí ver, também, um desses fatos que diariamente vêm confirmar, 
para o observador atento, as bases da Espiritismo, e sancionar, pela evidência, os princípios da 
reencarnação. “

  
 E vemos em João: 9:1-3

E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que 

nascesse cego?
Jesus respondeu: Nem ele pecou nem seus pais; mas foi assim para que se manifestem nele as 

obras de Deus.
 

Para encerrarmos esta análise apenas salientamos que antes de buscar respostas e tentar 
adivinhar motivos pelos quais alguém nasceu autista ou porque uma família recebe alguém com 
autismo ou até mesmo tentar entender a razão daquele seu aluno de evangelização ter autismo 
seja no grau que for, o nosso papel é acolher e exercitar o amor que é em si a própria essência da 
educação espírita. E de forma ainda mais abrangente aliarmos conhecimento e amor. 

“A maior das nossas provações é a ideia de que estamos causando sofrimento 
aos outros. Conseguimos lidar com nossas próprias dificuldades, mas o 
pensamento de que nossa vida é a fonte da infelicidade de alguém é quase 
insuportável”    
     Naoki Higashida - escritor, autista
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Mitos no Autismo que em nada contribuem

O autismo está presente com grande frequência em filmes, documentários e livros, destas fontes 
as pessoas que não conhecem o assunto, constroem estereótipos  a partir de um personagem, 
essas ideias se propagam e acabam se tornando no imaginário das pessoas, um molde para todo e 
qualquer autista caber. Conhecer estes mitos pode auxiliar a desmistificar muito do que já se tornou 
até mesmo senso comum em relação ao autismo, acrescentando desafios como o preconceito e o 
capacitismo à vida do autista. 

  
 
• É falta de educação ou falta vontade (culpa dos pais) 
 
Por não apresentar sinais físicos aparentes, o autista não vai despertar a imediata compreensão 

diante de suas dificuldades. Como existe um desequilíbrio entre as diversas áreas do 
desenvolvimento, algumas habilidades podem estar até acima da média, ao mesmo tempo que 
outra área, pode apresentar um atraso importante. Isso faz parecer a quem não conhece, que a 
criança está se esquivando, manipulando a situação ou simplesmente é mal educada. Este talvez 
seja o ponto central das dificuldades que uma família ou os próprios autistas vivenciam.  

 
Por isso, não se impressione se um autista consegue memorizar todo o conteúdo sobre a vida 

de Jesus e não consegue entender que a hora da prece é um momento de silêncio. Ou que seja 
capaz de fazer cálculos complexos, mas na hora de repartir o lanche coloca a maior parte para um 
amiguinho que ele gosta mais e deixa o outro colega sem nada. Esse é apenas um exemplo para 
ilustrar dificuldades que podem realmente vir a surgir no dia a dia da evangelização e estão na 
verdade ligadas ao desenvolvimento desigual das diversas áreas de habilidades.   

 
É muito importante lembrar que seu olhar deve ser direcionado para a criança em si e não suas 

dificuldades e que culpar os pais ou achar que a criança está fazendo algo inadequado de propósito 
ou por ser mal educado é um sinal de desinformação.  

  
• Autistas são muito inteligentes 
 

Estudos indicam que de 60 a 70 por cento dos autistas tem dificuldade de aprendizagem1, o que 
derruba o mito do autista ser um gênio ou apresentar habilidades especiais.
  
Entre os que tem o que chamamos de funcionamento cognitivo preservado ou típico, há de fato um 
pequeno percentual que apresenta um QI acima da média. Como este índice é maior em autistas 
do que na população em geral, encontramos muitos gênios ou pessoas que se destacam por sua 
inteligência, diagnosticadas como autistas e assim o mito segue existindo. Porém, isso não ajuda 
em nada na inclusão do autista, uma vez que cria uma expectativa falsa de desempenho acima da 
média. Na verdade, atribuir genialidades a um autista pode trazer sim sofrimento, pois a pessoa 
sentirá que não correspondeu à expectativa que veio de um julgamento falho sobre a existência de 
habilidades que ela não precisa ter para ser respeitada.   

“Como as cores do prisma 
que degrada a luz solar, 
as diferenças entre as 
pessoas marcam a beleza da 
individualidade humana.

Entre todas as diferenças, está 
o autismo, que ama em silêncio 
e luta como um símbolo a mais 
contra a indiferença de uma 
sociedade acostumada a olhar 
o próximo sem compreender 
sua integridade.”

Dr. Juan Danilo Montilla

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462006000500002
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 • Seu próprio mundo 

 Muitas vezes a falta de olhar nos seus olhos ou mesmo na direção de sua face quando você está 
falando, a atenção difusa enquanto o educador explica algo, o andar de um lado para o outro na 
sala, a interação que foge ao padrão que conhecemos, faz parecer que o autista está absorto na sua 
própria mente, perdido em um mundo imaginário, alheio ao que acontece à sua volta. 
 
Não se engane, mesmo sem prestar a atenção como você vê outras crianças fazerem, o autista 
consegue perceber e entender tudo o que está acontecendo.  
 
O olhar e o foco de atenção podem estar em um padrão que te parece vago e desinteressado, mas 
acredite, do seu próprio jeito autistas prestam atenção e muitas vezes dão mostras que captaram 
a sua mensagem melhor do que você esperava. Com o tempo você terá provas disso, quando 
ele ou ela te mostrar que lembra de uma antiga orientação ou seguir uma regra estabelecida e 
compreendida apesar da aparente falta de atenção. 

O autista está bem aqui, apenas com uma diferente forma de interagir com este nosso mundo.  

 • Todo autista... 
  
Esqueça qualquer sentença que comece desta forma, pois reduz uma variedade imensa de 
características em um único rótulo.  
 
Por isso, substitua a frase “todo autista é assim” por outra citação que vem dos próprios autistas: 
“Se você conheceu um autista, você conhece UM autista”. Isso quer dizer que há autistas tímidos 
outros expansivos, autistas birrentos ou meigos, ativos ou mais quietos como todas as outras 
crianças, e ainda assim, com um tronco de características comuns. A combinação disso trará 
extremas diferenças entre eles. 
 
Para ilustrar essa diversidade de uma forma melhor, podemos exemplificar com a questão da 
nacionalidade. É comum ouvirmos “todo Brasileiro é...” Se pensarmos bem, há aspectos culturais 
que realmente nos une em uma identidade, mas dentro deste conjunto há uma imensa variedade 
nas características individuais que não devem ser desconsideradas.
  
Por isso é bom que você veja o autismo como explicação de muitos comportamentos, mas nunca 
o definidor do seu aluno de evangelização. 

Saber e agir 

Ao receber uma criança autista na sala de evangelização você deve estar ciente de algumas 
particularidades quanto à forma dela processar informação e apreender conteúdos de maneira 
geral. Sempre lembrando que cada característica pode variar de criança a criança por isso, quanto 
mais você conviver e conhecer aquela criança, mais adequações personalizadas você poderá fazer.  

 

Colha toda a informação que puder da família, 
há uma sugestão de questionário aqui mesmo 
neste manual. Se possível, tenha um diário para 
anotar tudo o que você percebe que agrada ou 
desagrada a criança em questão. Isto irá compor 
um perfil de preferências e vai te ajudar muito 
em momentos que esta criança se desorganize 
ou não esteja participando das atividades que 
você propõe.  

 
Os primeiros contatos sempre que possível, 

devem acontecer em ambientes mais calmos, 
de preferência com poucas pessoas para que 
a ambientação se dê sem a sobrecarga de 
estímulos externos e assim um vínculo afetivo 
possa começar a ser formado.  

 
Pode acontecer que o início seja mais 

desafiador, mas à medida que a rotina da aula 
traga mais familiaridade, é bem provável que a 
criança autista consiga se organizar melhor. Uma 
estratégia valiosa, considerada por terapeutas e 
educadores como fundamental é a rotina visual.  

 
Organize com imagens (fotos, desenho) 

a sequência de atividades do dia, diga de 
forma objetiva o que você espera da criança, 
estabeleça quanto tempo cada atividade deve 
demorar. Combine sinais, códigos, ou mesmo 
as palavras que ela possa usar para te dizer 
que está desconfortável. Muitas vezes articular 

uma frase e encontrar o momento certo de se 
expressar exige muito das funções executivas, 
por isso um cartão vermelho, por exemplo, ou 
um gesto com a mão pode ser um código para 
você saber que a criança precisa de um break.  

 
O autismo pode trazer grandes desafios para a 

aprendizagem, alguns destes estão diretamente 
ligados a estas dificuldades comuns:

• Processamento mais lento da linguagem 
expressiva e/ou receptiva;   
• Entendimento literal da linguagem; 
• Distrações causadas por dificuldades sensoriais 
variadas; 
• Dificuldades em trabalhar em grupo; 
• Inabilidade em entender e prever as emoções e 
motivações dos outros; 
• Necessidade de rotina visual e estrutura;
• Dificuldade em lidar com mudanças;
•  Predominância da aprendizagem visual.

Muitas vezes o autista apresenta um interesse 
específico, pode ser que a criança autista goste 
obsessivamente de um desenho animado, um 
brinquedo ou até mesmo algo inusitado como 
máquinas de lavar ou vulcões. Estes interesses 
especiais podem ser seu principal assunto e 

“Se você disse a uma criança 
mil vezes e ela não entendeu, 
então não é a criança que tem 
dificuldade de entender”.  
       Walter Barbee
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também podem (e devem) ser usados como aliado à aprendizagem. Sempre que possível coloque 
este interesse  como motivador senão na lição do dia, pelo menos em sua conversa direta com a 
criança. 

 
O  autista terá dificuldades nas áreas de comunicação, interação, comportamento e processamento 

sensorial. Para cada uma destas áreas há estratégias de apoio, algumas delas relacionamos a seguir. 

• Dificuldades de comunicação  
 
  Primeiramente precisamos diferenciar comunicar de ser capaz de falar, pois sabemos que uma 

grande parcela dos autistas são não verbais o que significa que não usam a fala para se comunicar 
e mesmo sem usar a fala, conseguem se comunicar muito bem. Há também os que são capazes de 
falar, mas se comunicam com mais dificuldades.

Para os autistas que tem a fala preservada, ou seja, tem vocabulário compatível com sua idade 
cronológica, a dificuldade mais comum está em não serem capazes de sustentar um diálogo e 
muitas vezes em expressar suas emoções, solicitar ajuda ou comunicar o que desejam. 

 
É importante sabermos que eles podem muitas vezes se valer da comunicação suplementar e/ou 

alternativa, que pode ser desde uma pasta com figuras a um aplicativo que os ajude a se comunicar. 
Se for este o caso vale a pena uma pesquisa para se informar melhor sobre comunicação alternativa/
aumentativa ou suplementar.  

 
O mais importante, porém, é sabermos que autistas se comunicam através do comportamento, 

ou seja, cada comportamento irá expressar muito do que o autista não consegue expressar usando 
palavras.   

  
Mesmo quando falam, geralmente os autistas se comunicam de uma forma diferente, podendo 

dizer coisas que você julga fora de hora, inadequado ou desconectado do contexto. Podem 
responder com frases prontas que ouviram antes (isso se chama ecolalia) ou podem conversar com 
você enquanto andam pela sala, aliás, não olhar nos olhos de outra pessoa é reconhecidamente uma 
característica relacionada ao autismo, por isso busque não exigir o olhar fixo em você. Mesmo 
sem fixar o olhar, a criança estará captando o que você tem a dizer uma vez que este canal de 
comunicação esteja aberto.  

 
Outro ponto importante é que também existe uma inabilidade nas expressões corporais como 

expressões faciais ou gestos que estejam de acordo com o que a criança está tentando expressar. 
Isso traz também a dificuldade na leitura do outro, por isso é muito comum as dificuldades que um 
autista tem em reconhecer expressões faciais. Muitas vezes isso será erroneamente interpretado 
como falta de empatia, o que está longe de ser verdade. 

Pode ser que a criança que fala se expresse com uma tonalidade de voz que julgamos inadequada, 
é preciso entender que isso faz parte do quadro e não que a criança está sendo agressiva ou mal-
educada.  

 
Com o tempo você vai estabelecer a sua forma de se comunicar com a criança, por isso chegue 

sem expectativas, faça dos primeiros encontros o seu laboratório e colha o máximo de informações 
com a família sobre a forma que esta criança acessa informação e sobre a melhor forma de se 
comunicar com ela.  

Uma coisa é certa, se ela se sentir acolhida por você, o processo irá fluir com muito mais 
naturalidade.  

Estratégias de apoio (Comunicação): 
 
• A sua fala deve se apoiar em imagens o quanto for possível. Use figuras, fotos, aponte para 

objetos. Evite falas longas, explicações excessivas e não exija atenção plena.  A programação da 
aula  pode ser apresentada com figuras ou fotos.

• Faça uma lista de antes e depois (antes sentar, depois ouvir história/ antes levantar a mão, 
depois perguntar, antes atividade, depois intervalo). 

• Deixe claro o que você espera da criança falando diretamente para ela. Ordens gerais como : 
“todo mundo senta no chão” podem não ser entendidas. 
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• Use frases curtas, diretas, que dizem 
exatamente o que você deseja que seja feito.  
• Para apoio visual use figuras, símbolos 
disponíveis na internet ou melhor ainda, fotos 
do próprio ambiente ou das atividades em 
questão.  
• Evite fazer perguntas que exigem respostas 
elaboradas, ao invés disso mostre opções de 
escolha (ao invés de: “o que você quer fazer 
agora?”pergunte: você quer ouvir a história 
sentado na cadeira ou no chão?) 
• As suas orientações devem ser claras com um 
passo a passo definido (ao invés de: “pegue uma 
folha em branco” diga: Vá até aquela caixa,
pegue uma folha para você, traga para a mesa 
e coloque na sua frente. Ou moste uma folha e 
diga para a criança pegar uma igual.)
• Ofereça pausas quando notar que a criança 
está agitada e não consegue se comunicar 
como antes. Talvez ela esteja sobrecarregada de 
estímulos.

Outros exemplos:
Ao invés de dizer: “vamos desenhar as 

formas de fazer a caridade”, é melhor que você 

apresente a tarefa em etapas claras como: sente-
se na mesa; pegue uma folha de papel; pegue 
os lápis de cor; faça um desenho de alguém 
fazendo algo de bom para outra pessoa.  

Conforme a criança, você pode deixar 
imagens de boas ações na mesa para que ela 
escolha uma para copiar, ou agrupar imagens 
de boas ações, separar atitudes caridosas de 
outras ações comuns. Isto para dar um exemplo 
de que as atividades podem ser mais apoiadas 
em imagens, desta forma ela consegue ficar 
mais centrada pois não entender uma demanda 
pode trazer comportamentos desafiadores como 
resposta.  

 Tenha sempre uma estratégia de “escolha 
dirigida” à mão. Ao invés de “desenhe agora” 
ou “vá para este grupo” você terá mais sucesso 
ao perguntar diretamente “querem desenhar no 
papel ou no quadro?”ou ainda: “quer se juntar 
ao grupo com os amigos A e B ou com os amigos 
C e D?”. É assim que o autista sente ter mais 
controle já que imposições tendem a encontrar 
mais resistência.

 Sempre que possível deixe o autista participar 
desta forma escolhendo entre atividades, pois 
esta sensação de controle da situação é uma 
poderosa estratégia. O descontrole vem ao ser 
dirigido por outros, o que eleva o stress e a 
ansiedade podendo vir a gerar comportamentos 
desafiadores e/ ou crises.

Alguns sons ou lugares muito barulhentos 
podem sobrecarregar o processamento 
sensorial de alguns autistas. O uso de aba-
fadores de ruídos ou fones com cancela-
mento de ruídos pode ajudar. 
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Diferenças no comportamento

Em termos gerais o comportamento de alguém com autismo será diferente de quem teve um  
desenvolvimento típico. Isto pode se dar porque não tiveram sua atenção direcionada para a 
interação com o outro e por isso não captaram certos códigos que formatam o nosso proceder. 
Muitas vezes o autista parece estar no seu próprio mundo porque tem dificuldades em entender 
e se adequar às normas sociais de comportamento que nós aprendemos a seguir, captando estas 
regras sutis ao longo do nosso desenvolvimento.  

 
Se uma criança com desenvolvimento típico vê que todo mundo olha diferente para ela quando 

ela faz birra ou percebe as crianças rindo porque ela gritou, a chance de ela repetir o comportamento 
é pequena ou pelo menos essa criança irá com o tempo, internalizar estes sinais sociais e isso 
vai promover uma adequação de comportamento. Porém, isso pode ser muito diferente em uma 
criança autista que não está orientada para a aprovação social. Esta criança simplesmente não 
percebe esses códigos sutis e não modula seu comportamento como fazem as pessoas não autistas.  

 
Assim, pode ser que uma criança autista não se importe com o que os outros pensam e assim, 

dizer com sinceridade sua opinião fazendo parecer que está sendo indelicada ou inapropriada. Ela 
também pode não agir só para agradar, mas vai orientar sua ação de acordo com seu desejo do 
momento. Com certeza, não fazem isso com o propósito de chocar ninguém, mas é importante 
ficar atento, pois se elas obtêm mais atenção fazendo algo inadequado do que quando se esforçam 
e ninguém parece notar, a chance de que repitam aquele comportamento aumenta muito, como 
acontece com qualquer criança. Por isto um comportamento “inadequado” natural pode se tornar 
repetitivo mudando a função de uma simples expressão para uma tentativa de obter atenção.  

 
Quando preciso, tente redirecionar a atenção ignorando o comportamento inadequado sem 

ignorar a criança. Você pode dizer o quanto você gosta dela, embora não tenha gostado do que ela 
fez, esta simples afirmação vale mais do que qualquer sermão. Lembre-se uma das características do 
autismo é a baixa tolerância às frustrações, por isso chamar a atenção é necessário e aconselhável, 
mas deve ser feito com a cautela pois muitas vezes, ao não entender o que um comportamento está 
comunicando, a frustração pode se tornar um fator desencadeante de uma crise.  Com regras claras, 
o autista irá entender o que se espera dele, o que será suficiente para evitar desentendimentos.  

 
Exemplo: Uma criança aprendeu que não se pode entregar um colega que faz algo errado (o 

famoso “dedo-duro”), na sala ouve que a regra é: não usar o celular. A criança vê o coleguinha 
usando o celular escondido, para ela regra é regra, porém ela não pode “entregar” o colega. Ela 
se levanta nervosa e começa a andar na sala, o educador/educadora  pede para ela se sentar, como 
não quer continuar vendo o colega desobedecendo a regra, a criança segue caminhando pela sala. 
Sem entender que este comportamento expressa nervosismo o adulto chama a atenção do autista, 
que fica sobrecarregado diante da situação, se joga no chão e começa a gritar.  

Situações assim nos ensinam que um comportamento nunca acontece sem um porquê. Por isso 
interpretar o comportamento é necessário e quanto mais convivemos com aquela criança, mais 
conseguiremos fazer isso.  

Estratégias de apoio (comportamento): 

• Evite ao máximo ficar corrigindo o tempo todo. Dê opções do que pode, ao invés de destacar 
o que não pode,  foque no que você quer que a criança faça. Eles precisam ser motivados a 
abandonar o que desejam fazer para fazer o que nós queremos que façam e na verdade, muitas 
vezes eles não entendem a nossa lógica. “Se eu quero ficar deitado no tapete agora, por que tenho 
que sentar na cadeira”. Mostre que é a hora de todos sentarem enfatizando que depois ele ou ela 
poderá ter um break e se deitar no chão um pouco, se quiser. 

• Talvez autistas não obedeçam a comandos imediatamente, dê a eles um tempo para processar 
o que escutaram e mover o desejo deles. Seja paciente e veja o bom resultado.

• Tenha um código de comportamento na sala que seja claro ao que é tolerado e ao que não é. 
O que é adequado ou não. Cobre que todos da turma sigam as mesmas regras. 

• Apresente uma programação de atividades de preferência com apoio visual no início da aula, 
diminuindo assim no autista o stress por não saber o que acontece a seguir.

• Perceba os sinais de agitação da criança e ofereça a possibilidades de intervalos para que 
ela saindo do ambiente se acalme. Cuidado, porém, para não transformar estes intervalos em 
estimuladores do comportamento inadequado. 

• Faça um encadeamento que coloque entre uma e outra atividade algo que a criança goste de 
fazer, por exemplo, fica mais fácil ele sentar e desenhar mesmo não gostando se souber que depois 
do desenho é a hora da música, atividade que ela gosta muito.

• Converse com os demais participantes da sala sobre inclusão, preparando as demais crianças 
para receberem o colega autista e entender alguma excessão adotada em prol do autista.

• Faça atividades em grupo, considerando a participação da criança autista, mesmo que seja 
preciso adequar regras, ou mesmo “traduzir” para o grupo o que a criança comunica sem palavras, 
desta forma o educador espírita estará não apenas incluindo, mas também favorecendo ao máximo 
o estabelecimento de vínculos afetivos. 

• Considere fazer um par com outra criança que seja uma facilitadora, uma companheira do 
autista durante aquela aula. Não atribua a este amigo nenhuma responsabilidade, pois não se trata 
de tornar um coleguinha em um cuidador, mas sim um apoio, para que a criança se sinta segura 
mesmo sem a atenção direta de um adulto.

 Muitos autistas apresentam quadros de comportamentos repetitivos. Segundo Dr.Caio Abujadi, 
“ao fazer a mesma coisa de novo e de novo é possível receber algum conforto que vem da repetição, 
os efeitos são previsíveis e controláveis e isso traz uma organização para alguém com muitas 
dificuldades em lidar com os muitos estímulos que chegam de forma inesperada a toda hora. É 
como um aterramento de alívio em meio a estímulos de angústia e por isso não devem ser cortados 
ou interrompidos, mas redirecionados se necessário. É possível encontrarmos outros interesses no 
contato social ou nas cadências sensoriais afetivas.” 
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Estereotipias  

Outro aspecto necessário mencionar são 
as estereotipias ou os chamados “stims”. São 
gestos ou maneirismos que podem parecer 
diferentes ou estranhos à primeira vista. Eles 
têm a função de regular estas crianças que 
conseguem se acalmar ou se concentrar melhor 
ou ainda, expressar emoções como por exemplo, 
excitação ou nervosismo.  

As estereotipias podem se manifestar pelo 
pular ou correr, enrijecimento de braços ou 
pernas, pode ser a vocalização de um som, 
segurar ou jogar um objeto qualquer. Pode ser 
o girar de alguma coisa, abrir e fechar portas, 
apagar e acender luzes, enfileirar objetos, 
balançar o corpo ou mais comum, abanar as 
mãos, o chamado ‘flapping’.  

 
Nós também temos nossos maneirismos e 

atendem à mesma necessidade de regulação 
sensorial. Sem percebermos balançamos a 
perna, roemos as unhas, mexemos nos cabelos, 
tamborilamos os dedos. A diferença é que 
conseguimos controlar e autistas agem assim em 
qualquer lugar, já que esses movimentos servem 
para sua autorregulação.  

 
Precisamos aprender a diferenciar ou seja, 

entender quando o stim é um calmante que 
vem para ajudar ou quando se torna uma fuga 
da atividade. Em qualquer situação, aja com 
respeito e paciência, pois a estereotipia está 
comunicando algo ou regulando o autista. 

 
 Birras e Crises 

Muitas vezes a criança apresenta uma 
imaturidade nas suas reações emocionais e são 
impulsivas e algumas vezes, essa impulsividade 
pode se expressar de uma forma inadequada. O 
desafiador é quando ela expressa sua frustração  
na forma de birras. É muito comum que consigam 

mais resultados assim e tendem a usar a birra 
como forma de comunicação. Porém, nem toda 
birra é expressão de desejo ou frustração. Muitas 
vezes o que chamamos de birra no autismo, 
pode ser na verdade, uma crise devido a uma 
sobrecarga sensorial ou uma sobrecarga de stress 
que vem de algo que a criança não conseguiu 
processar. 

 
As crises podem então ser confundidas com 

birras e deixam de ser vistas como pedido de 
socorro que realmente são, para serem tratadas 
como expressão de manha ou má vontade.  

Talvez este seja o ponto mais delicado no 
comportamento de uma criança e até mesmo 
adultos autistas. O fato das sobrecargas que 
levam a crises serem tão mal interpretadas pelo 
entorno social, fazem a vida de um autista e 
sua família muito mais difícil, Por isso, preste 
atenção, não julgue ou rotule, seja empático. 
Diante de uma crise é necessário acima de 
tudo: aparentar calma; Evitar o contato físico; 
se movimentar de forma calma; evitar gestos 
bruscos; manter distância; não chamar a atenção 
com sermão; estar atento ao poder das suas 
palavras neste momento; retirar as pessoas de 
perto; mostrar compreensão e apoio até que o 
autista se acalme.

 
Lembre que na birra a função vai sempre 

estar ligada a algo que a criança quer (atenção, 
escapar de uma tarefa ou obtenção de um objeto) 
se ela obtém o que quer, está resolvido. Na crise 
não é assim. Quando o autista está em crise, 
nada que você ofereça ou faça vai fazer passar, 
é necessário dar tempo para que com a descarga 
das emoções a pessoa autista se organize.

Estes não são momentos para chamar a 
atenção, dar sermão ou ensinar nada, pois nesta 
hora os canais de aprendizagem estão fechados. 
Uma lista de comportamentos não aceitáveis 
irá ajudar a colocar um limite que com o tempo 
será internalizado. 
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Estratégias de apoio (crises e demais desafios):  
 
 • Estabelecer um canal de comunicação é fundamental. Para isso acontecer o vínculo de 

afeto e confiaça precisa estar estabelecido. Lembre-se que ser diferente em um mundo que 
busca padronizar traz muito julgamento e pouca aceitação, por isso é comum o autista demorar a 
estabelecer este vínculo. 

 
• Valide as demonstrações de raiva e frustração dando nome ao que o autista está sentindo. 

Acredite, muitas vezes o autista tem dificuldade de interpretar as próprias emoções e ao invés de 
falar, se expressa com um impulso. Não é racional, não é proposital é apenas um impulso que faz 
com ele ou ela fique muito arrependido no minuto seguinte. Validar não é deixar de corrigir, é 
dizer que você entende e que o que o autista está sentindo naquele momento que isso vai passar e 
que não é preciso gritar, bater ou jogar coisas, podemos usar a palavra ou gestos para isto. 

• Quando o educador espírita estiver familiarizado com seu aluno autista verá sinais de 
sobrecarga começando a aparecer no comportamento. Muitas vezes é o aumento da estereotipia, 
as vezes o autista fica mais agitado ou se cala de repente e se fecha “em seu mundo”. Pode ser 
também que ele ou ela começe com comportamentos desafiadores desobedecendo ou fazendo 
algo que sabe não ser o esperado ou correto. Nesta hora o sinal de alerto  do educador já dee 
mostrar que esta pessoa precisa de um tempo. Retire o autista do ambiente assim que possível ou 
diminua o ruído, os estímulos para que este sistema sensorial se acalme antes do comportamento 
escalar para uma crise. 

• Talvez em alguns momentos o educador terá que planear um trabalho em paralelo com a turma. 
Quando um conteúdo for abstrato demais e exigir habilidades que para o autista é desafidor, talvez 
seja preferível ter alguma outra atividade mais estruturada para o autista trabalhar em paralelo, 
mas cuidado. Esta estratégia é extrema e exclui ao invés de incluir, por isso que ela seja uma rara 
exceção e não a regra. 

 
• Quando o elogio é sincero, ele opera milagres com qualquer indivíduo, seja autista ou não. 

Muitas vezes, sem perceber nós damos muito mai atenção para o erro do que para o acerto. Uma 
criança mostra orgulhosa o rabisco que fez e o adulto elogia sem afetação. Se ela derruba algo 
ou faz um desenho de um monstro a atenção que recebe é muito maior. Por isso não espere pelo 
comportameto inadequado, dê atenção e elogie com empolgação cada pequeno gesto, desenho, 
expressão do seu aluno ou aluna autista. Muitas vezes, um simples “por favor” pode merecer seu 
elogio e reforçar um comportamento positivo que então tende a se repetir. 

 
• Se uma crise acontecer, dê espaço ao autista. Tente retirar as pessoas da sua volta, abra espaço 

para que ele se expresse. Se for uma crise muito séria, esta pessoa pode se tornar mais impulsiva 
e  isso traz um desafio maior ainda ao educador. Chame alguém da família imediatamente.

• Uma crise é uma situação de extremo estresse por isso a situação criada pede calma e paciência, 
porém por ser tão incomum vai fazer com que todos no amibente fiquem assustados e apreensivos. 

O desafio ao educador é trazer para a situação o que está faltando, por isso traga a sua calma, 
quando um líder aparenta ter controle, todos tendem a segui-lo. Seja o educador, este líder e fale 
com a voz pausada pedindo com carinho que todos se afastem e dêem espaço a quem está em 
crise, siga dizendo que tudo vai ficar bem e dê um tempo para que aquela expressão extrema deixe 
extravazar toda a frustração que aos poucos irá diminuir. 

• Quando tudo passar é hora de conversar com a turma. Não ignore a oportunidade de trazer 
a reflexão e fazer disso um momento de conversa sem julgamentos. Tente separar a criança do 
comportamento e mostrar a todos que perder o controle não é algo proposital. 

• Crises assim acontecem raramente e são a expressão de extrema frustração. Não são todos 
os autistas que entram em crise e nem sempre significam que haverá gritos e agressão. A melhor 
estratégia é evitar que aconteçam em primeiro lugar, use todas as estatégias que já indicamos 
no presento trabalho, pois ao se sentir acolhido, com um canal de comunicação aberto e suas 
necessidades compreendidas não haverá acúmulo de estímulos nem de frstrações, logo, não haverá 
crises.
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“Penso aqui dentro desse corpo desobediente, com sensações que 
não temos como compartilhar de forma adequada, existe uma 
luta constante para sobreviver. E é esse sentimento de desamparo 
que ás vezes nos causa um ataque de pânico ou descontrole.
Quando isso acontecer, por favor, apenas nos deixe chorar e gritar 
e botar tudo pra fora. Com carinho, fiquem próximos e vigilantes, 
e se formos dominados por essa tormenta interior não deixem que 
machuquemos a nós mesmos ou alguém mais.” 
      Naomi Higashida, escritor, autista
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Dificuldades na interação social

Crianças com autismo terão muitas dificuldades em captar os códigos sociais que permitem que 
elas entendam o que as pessoas esperam delas. Elas têm dificuldades em entender por exemplo, o 
que chamamos de troca de turno, ou seja, a sua vez versus a minha vez e isso se aplica tanto a uma 
brincadeira quanto a um diálogo. A consequência disso é que se tornam muitas vezes inadequadas 
e não sabem escolher o momento oportuno de expressar a sua opinião ou sua necessidade, pois 
não sabem esperar a sua vez, além de dificultar a espera na hora de um jogo ou dinâmica.  

 
A criança desde muito cedo aprende a adequar a sua atitude ao que agrada as pessoas, por isso 

aprendem a não gritar, a controlar as emoções, dizer ou fazer coisas que as pessoas elogiam. Por 
ter falhas nesta percepção (falhas estas no nível neuronal mesmo), o autista pode, muitas vezes 
ser repetitivo, inadequado, carinhoso demais, impulsivo e cada uma destas características podem 
levá-lo ao isolamento social devido ao preconceito ou estranheza que este jeito de ser causa nas 
demais crianças e muitas vezes nos adultos também.  

 
Pode ser que a criança busque estimulação mordendo dedos, se balançando ou fazendo algum 

outro movimento autorregulador que lhe traga o rótulo de “estranha” e faça com que seus potenciais 
amiguinhos se afastem e assim ela se isole cada vez mais.  

 
Isso pode acontecer porque a criança típica acha o autista diferente ou simplesmente porque 

ela não sabe como reagir diante dos comportamentos inadequados ou não consegue manter um 
diálogo com a criança autista.  A falta de respostas ou a insistência em falar sobre um mesmo 
assunto pode afastar potenciais amiguinhos.  

A exclusão da pessoa autista é real e muito comum. Poucos são os que conseguem fazer amigos 
e infelizmente o índice de suicídio na população autista é muito elevado, com certeza o fato de se 
sentirem inadequados, incompreendidos e sozinhos favorece essa solidão. 

 
Não deixe de abordar com clareza para a turma as dificuldades que uma pessoa com deficiência 

enfrenta. Ter um autista na educação espírita abre um leque de possibilidades para que as noções 
de respeito, solidariedade e fraternidade sejam vivenciadas ali mesmo. 

Estratégias de apoio  (Interação Social):  
 
• Converse com os demais participantes da sala sobre inclusão, preparando as demais crianças 

para receberem o colega autista sem criar rótulos ou estranheza, enfatize a diversidade que existe 
na natureza, crianças aceitam muito bem essa diversidade.  

• Faça atividades em grupo, considerando a participação da criança com autismo, mesmo que 
seja preciso adequar regras, aceitar pequenas diferenças nesta participação ou mesmo “traduzir” 
para o grupo o que a criança comunica sem palavras, desta forma, o educador espírita estará não 
apenas incluindo, mas também favorecendo ao máximo o estabelecimento de vínculos afetivos e 
ensinando as outras crianças sobre aceitação e acolhimento fraterno.  

“Os relacionamentos humanos são como barcos que 
navegam. Alguns contam com sofisticadas bússolas 
para enfrentar a grandeza e os mistérios do mar, 
enquanto outros se orientam simplesmente pelo sol. 
Cada um faz o seu percurso com os instrumentos que 
dispõe. Desconhecer as diferenças, dentro dessa 
realidade, é deixar o barco à deriva.” 
        Cleonice Bosa 
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• Considere fazer um par da criança com autismo e outra criança para que ela seja uma 
facilitadora, uma companheira do autista durante aquela aula ou por algum tempo determinado. 
Não atribua a este amigo nenhuma responsabilidade, pois não se trata de tornar o coleguinha um 
cuidador, mas sim um apoiador, para que a criança se sinta segura mesmo sem ter a atenção de um 
adulto o tempo todo. Este papel de acompanhante pode ser alternado entre o amiguinhos ou não, 
o educador espírita pode escolher alguém que teve afinidade com o autista ou mesmo uma outra 
criança mais sensível que goste de ocupar este lugar de quem ajuda.  

Muito importante tambémsaber sobre:  
 
 Processamento Sensorial 
 

Sem aprofundarmos muito nestes aspectos 
que merecem um estudo mais detalhado, vale a 
menção destas dificuldades que são frequentes 
na composição do transtorno do espectro do 
autismo, TEA. 

 
Temos todos nós um processador interno 

que regula todos os estímulos que são captados 
pelos nossos sentidos. Se estamos em uma aula 
importante, não focamos a atenção no barulho 
mais insignificante que vem de fora da sala. 
Mesmo que este barulho nos incomode um 
pouco inicialmente, nós tendemos a ignorar 
o externo e daqui a pouco nem estamos mais 
dando conta do que se passa lá fora. Isso significa 
que esse sistema chamado pelos teóricos de 
processamento sensorial entrou em ação e 
deu preferência a um estímulo (a explicação 
do professor) ignorando o outro estímulo (o 
barulho).  

 
Se a gola da camisa nos incomoda, esquecemos 

essa sensação enquanto estamos envolvidos em 
uma conversa interessante. Se estamos em uma 
sala cheia de cartazes, focamos no que mais nos 
interessa ou ignoramos completamente o que 
está exposto na parede em detrimento de algo 
mais importante para nós. E assim é também 
com cheiros e todas as demais informações 
presentes o tempo todo nos ambientes que 
estamos. Esta habilidade de ignorar um estímulo 
externo e ajustar nosso corpo e postura o tempo 
todo sem sequer nos darmos conta, é possível, 
graças ao mecanismo interno de regulação ou 
processamento sensorial. 

 
Quase a totalidade dos autistas terá 

dificuldades neste processamento e por isso, 
cada qual com sua particularidade, traz em si 
uma sensibilidade em algum sentido ou mais de 

um. A criança pode ter uma dificuldade com a 
luz ou com o som, com toque ou com cores, 
podem buscar movimentos bruscos que exigem 
a melhor expressão do sistema vestibular 
responsável pelo equilíbrio ou podem buscar 
a compressão apertando seu corpo contra uma 
parede ou pulando ou mesmo andando na ponta 
dos pés, o que reflete uma busca de estímulo 
proprioceptivo que é responsável pelo controle 
da posição do corpo. 

 
Outro aspecto desta condição é que a criança 

pode ser hipersensível ou hipossensível a um 
estímulo ou seja, em alguns momentos a criança 
pode evitar e em outros  buscar determinado 
estímulo, pode ser sensível demais ou não ter 
sensibilidade alguma a um cheiro, uma luz, 
um barulho, ao toque e assim por diante. Isso 
também pode variar de acordo com o estado 
de humor, estresse ou pelo ambiente que ela se 
encontra e claro, essa variação traz naturalmente 
uma grande confusão e por isso precisamos 
muito conhecer estas características da criança 
em questão.  

 
É comum por exemplo que, ao mesmo tempo 

que a criança não aceite ser tocada, ela busque 
abraçar os colegas. É que ela sente necessidade 
de ter o estímulo sensorial da pressão, mas essa 
pressão tem que estar sob seu controle. Ou 
então, ela pode ter uma sensibilidade a barulhos 
inesperados, mas adora ouvir música alta. Mais 
uma vez, se o autista sente que tem o controle, a 
sensibilidade sensorial pode ser amenizada, ao 
passo que o inesperado a desorganiza. 

 
Assim, é muito importante que a família 

ofereça informações sobre o perfil sensorial 
da criança. Caso a família não tenha a clareza 
desta informação, o educador espírita pode ir 
prestando atenção na criança e anotando tudo 
o que a deixa mais tranquila e também o que a 
deixa mais agitada e ir aos poucos fazendo estas 
inferências.  

“Não raramente sentia o desejo de sumir. Parecia não 
me adaptar a nenhum lugar, como se tivesse nascido 
no mundo errado. A sensação de nunca me sentir 
totalmente à vontade ou seguro, de estar sempre 
distante e separado, pesava sobre mim.” 
     Daniel Tammet , escritor, autista
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 Sempre que possível tente perceber quando 
a criança fica mais desatenta, mais inquieta ou 
mesmo quando começa a apresentar mudanças 
de comportamento sem razão aparente. O que 
acontece no ambiente naquele momento, dará 
pistas sobre este perfil sensorial. 

Nos tornando detetives, ajudamos a 
desvendar o que motiva e o que irrita esta 
criança ou jovem. Procure os antecedentes 
dos comportamentos e aos poucos você irá 
identificar estas preferências e os desafios que 
chegam pelos senitdos. 

Quando não for possível identificar no 
ambiente o fator que desencadeou a sobrecarga 
sensorial (que pode se acumular ao longo 
do dia e ser ativada por um stress anterior à 
aula), considere oferecer um intervalo em um 
ambiente de mais calma e silêncio, mesmo que 
seja no corredor fora da sala. 

Há muito material sobre este assunto 
disponível online e o profissional qualificado 
para tratar desta questão é o Terapeuta 
Ocupacional, mais uma vez incentivamos 
uma ampla pesquisa, há muitos bons sites que 
abordam com seriedade o este assunto. 

Funções Executivas 
 

Trata-se de mais um tema complexo que também merece estudo aprofundado, mas que não 
pode deixar de ser trazido para que o educador espírita compreenda como são significativos os 
desafios que a criança com autismo enfrenta na tentativa de se ajustar.  

Todas as habilidades cognitivas que precisam de memória, foco de atenção, inibição de impulsos 
e que nos deixam em estado de prontidão para a aprendizagem, fazem parte deste amplo conjunto 
denominado Funções Executivas 

 
Quando conseguimos guardar um número de informações sobre um trajeto e ainda seguir tendo 

em mente o lugar para onde estamos indo, estamos usando essa “mesa de trabalho” interna.  
  
Quando temos que entregar um projeto, mas vem aquele desejo de comer um chocolate e 

inibimos esse desejo para terminamos logo o que estamos fazendo, estamos também nos valendo 
de uma das nossas funções executivas, neste caso, o controle inibitório e nos valemos dele cada 
vez que seguramos um impulso que nos traria resultados indesejáveis.  Autistas tem dificuldades 
desse nível e precisam por isso, de muita ajuda. Segundo Dr.Caio Abujadi, psiquiatra infantil 
e nosso colaborador no presente trabalho, com a imaturidade deste sistema a impulsividade é 
muito maior e por isso, crianças com dificuldades no controle inibitório precisam de suporte no 
movimento e também necessitam de liberdade para que seus movimentos adquiram aos poucos a 
centralidade desejada.  

 
Esta criança pode, apesar da boa memória que autistas geralmente tem, não conseguir responder 

a perguntas rapidamente, ou ainda pode precisar de instruções muito objetivas e claras, expostas em 
uma sequência curta, pois está presente, uma grande dificuldade para planejar uma ação complexa 
se esta não for apresentada no seu passo a passo, com começo, meio e fim. 

 
Essa criança durante a evangelização pode também se confundir e fazer o oposto do que você 

pede, ou pode resistir em fazer o que é solicitado não por ser teimosa ou querer contrariar, mas por 
não conseguir processar a solicitação que lhe chega, o processamento auditivo pode se confundir.

O foco de atenção, a concentração na atividade, a atenção conjunta tão necessária quando 
alguém está nos ensinando alguma coisa, tudo isso faz parte desta “equipagem” e que também se 
apresenta afetada pelo transtorno do desenvolvimento. Isso vai trazer impactos na aprendizagem, 
no comportamento geral e na interação com os colegas. 

  
Imagine então que esta criança deseje muito se ajustar ao que é esperado de uma criança de 

sua idade, mas não tem estes instrumentos cognitivos que todos temos. É justamente dificuldades 
deste nível que compõe essa deficiência não aparente que é o autismo. 

 
Desta forma, precisaremos apoiar esta criança nas suas dificuldades, mesmo quando nos parece 

que estão sendo acomodados ou preguiçosos. Não pedimos um cego para ler um livro impresso, 
não podemos exigir de um autista aquilo que ele deveria saber ou parece ser capaz, é necessário 
reconhecer que há limitações e não falta de vontade. 

“O estímulo tátil, para mim e para muitas crianças autistas, é 
uma situação em que só podemos perder. Nossos corpos pedem 
o contato humano, mas quando esse contato se estabelece, nós 
nos retraímos, porque provoca dor e confusão. Foi só quando já 
tinha quase chegado aos trinta anos que consegui trocar apertos 
de mão com as pessoas, ou olhar diretamente em seus olhos .” 
                         
        Temple Grandin, autista  
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Teoria da Mente  

Este termo define uma habilidade essencial que todos temos, a capacidade de entender que 
outras pessoas têm pensamentos, desejos e sentimentos diferentes dos nossos. Ou seja, você é 
capaz de teorizar sobre o que estaria se passando na cabeça da outra pessoa e com isto você se 
ajusta frente a este outro indivíduo. Essa é uma habilidade que se desenvolve naturalmente e nos 
capacita a navegar socialmente.   

 
Quando estamos conversando com alguém, vamos modulando a nossa fala de acordo com o 

interesse de quem nos ouve, mas não somos capazes de garantir que esse interesse existe de fato. 
Vamos inferindo ao imaginar o que a pessoa está pensando.  

 
Se executamos um trabalho, imaginamos o que outras pessoas vão pensar ao verem o que 

fizemos, compramos uma roupa imaginando o que outras pessoas vão achar. Ao escrever estas 
linhas, imaginamos como nossos leitores irão interpretar o que estamos comunicando. Ou seja, a 
teoria da mente é uma função extremamente importante. 

 
Vários estudos apontam que o desenvolvimento desta habilidade é alterado no autista, e embora 

seja muito provável que se desenvolva ao longo do tempo, é possível que este déficit resulte em 
uma dificuldade permanente e por isso, para o autista entender o porquê de certas atitudes ou ler 
as intenções de outras pessoas será sempre um desafio.  

 Por isso as pessoas com autismo são muitas vezes rotuladas por não expressarem emoção ou 
não serem empáticas, mas na verdade elas são sim. Autistas sentem ao verem os outros sofrerem 
e se preocupam com as outras pessoas, mas não expressam o que sentem ou não demonstram 
emoções nos moldes que estamos acostumados a ver as pessoas típicas fazerem.  

 
Esta dificuldade também faz com que pessoas com autismo acreditem facilmente no que as 

pessoas dizem e sejam tidas como ingênuas e fáceis de enganar. Porém, vale sempre lembrar que 
“ter dificuldade em” não é o mesmo do que “não ser capaz de”. Com o tempo, o amadurecimento 
acontece e estas habilidades vão sendo ampliadas e mesmo com alguma diferença a pessoa consegue 
se desenvolver não apenas nesta, mas nas demais áreas do desenvolvimento global. O déficit vai 
trazer a dificuldade, mas não a impossibilidade de aprender, se desenvolver e amadurecer. Por isto 
nunca espere menos de alguém baseado na sua deficiência. 

 
Para o contexto das aulas de evangelização, é sempre útil considerar a grande dificuldades que 

o autista enfrenta, por exemplo, para entender conceitos subjetivos como compaixão, indulgência, 
caridade, por isso, apresente conteúdos da forma mais objetiva possível usando muitos exemplos 
do dia a dia, com imagens, teatros ou suporte visual.  

 
Não espere também que o autista irá interpretar fielmente a sua expressão facial ou sua 

entonação, explique com clareza e mais de uma vez. Use poucas palavras na sua comunicação 
evitando a linguagem figurada ou a ironia.  Faça revisão da história lida, cheque o entendimento 
da criança, pois os aspectos subjetivos estão sempre muito abundantes em nossas explicações sem 
que nos demos conta disso.  

“Assumimos que temos mentes parecidas e pensamos de 
forma semelhante. Atribuir estados mentais aos outros é uma 
habilidade que vem da interação social como atenção conjunta, 
uso funcional da linguagem e o entendimento das emoções e 
das ações do outro. Os déficits da Teoria da Mente trazem uma 
percepção distorcida dos comportamentos, na forma de atender 
e responder às atitudes alheias.” 
  Professor Simon Baron Cohen, Cambridge University 
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Teoria da Coerência Central  
 

Nosso cérebro está orientado o tempo todo a buscar significado para tudo, coisas, acontecimentos, 
rostos, situações. Diante dessa função tão primordial para nossa vida de relação e até mesmo para nossa 
segurança, partimos do todo para as partes, vamos explicar isso melhor com exemplos. 

 
Se você vê uma foto de um grupo de pessoas, você imediatamente dá o primeiro significado: um 

grupo. Logo em seguida começa a olhar rostos, posturas e expressões para dar significado de amizade, 
animosidade ou o que seja para o que a foto esteja comunicando.  

 
Assim fazemos para tudo, um objeto que você nunca viu você olha o todo e depois presta atenção 

nos detalhes, você atribui  significado na frase que ouve mais do que na palavra isolada e é exatamente 
essa a habilidade chamada coerência central.  

 
Como o cérebro não consegue se atentar para duas coisas ao mesmo tempo, tendemos primeiro a 

olhar o todo e depois examinar as partes, mas os estudiosos perceberam que a maioria dos autistas irão 
se fixar primeiro nos detalhes e muitas vezes não farão o movimento de percepção do todo. Muitas 
vezes o contexto vai importar pouco ou passar despercebido. Isso gera uma percepção muitas vezes 
inadequada do contexto geral. Há autistas que conseguem por exemplo decorar um livro extenso, 
lembrando do texto exato em cada página e ainda assim serem incapazes de dizer sobre que assunto o 
livro tratava.  

 
Um dos testes clássicos apresentados para testar essa habilidade em autistas é uma cena de um filme 

antigo onde uma mulher está ao lado de seu amante quando o marido chega e começa a conversar com 
ambos. Uma pessoa adulta com padrão típico de desenvolvimento irá fixar o seu olhar nas expressões 
faciais de todos os envolvidos, o autista perde totalmente as pistas sociais e não da conta das sutilezas 
do que se passa em uma cena assim. Ele se atenta à decoração da sala, à roupa que os personagens usam 
e perde a informação importante para aquele contexto.  

 
Dessa forma, muita informação é perdida ao longo das realções do auttista e isso leva a uma 

diferença no processo de desenvolvimento como um todo. O hiper foco se desenvolve muitas vezes 
pelo interesse intenso  justamente por um detalhe ou aquele único tópico,  que chama tanto a atenção 
que tudo o mais fica em segundo plano.  

 
 Muitas outras teorias suportam o entendimento dos déficits e habilidades no autismo. Nenhuma 

delas, porém, consegue representar todos os autistas ou explicar todo o espectro. Sempre haverá aquele 
autista cujo perfil não se enquadra naquela única explicação. Mais do que identificar qual área do 
desenvolvimento está afetada naquele indivíduo, ou explicar porque tal comportamento acontece, é 
necessário compreender que somos todos dotados de instrumentos internos para essa nossa jornada 
terrena. Há, porém, algumas pessoas que trazem estes ‘instrumentos internos’ diferentes, ou aquelas 
que não podem contar com essa ‘equipagem’ em todo seu potencial.

  
 Além de não exigir destas pessoas o comportamento padrão, devemos acolher e ajudar naquilo que 

estiver ao nosso alcance e é por isso que este conhecimento te fará mais capaz de fazer sua parte neste 
acolhimento e inclusão.

 

Ansiedade e Autismo

Os transtornos de ansiedade são a mais comum comorbidade no autismo depois dos transtornos 
sensoriais. Na fala de alguns autistas chama a atenção quanta dificuldade encontram em tarefas simples, 
constantemente. Imagine você lidando com algo que tem dificuldades, como falar um novo idioma 
ou executar uma tarefa complexa que acabou de aprender, a atenção e o esforço te trazem ansiedade 
e quando você sabe que vai passar por uma situação que irá te exigir esse esforço todo, isso te traz 
ansiedade também.  

 
Para autistas qualquer relacionamento pode trazer esta necessidade de esforço constante em interpretar 

códigos sociais e a busca de não cometer erros e se fazer caber em alguns espaços e situações. Há pois 
esse imenso exercício que demanda energia e que, muitas vezes vai desregular estes indivíduos, sem 
que as pessoas em volta, na maioria das vezes, validem esses esforços invisíveis.   

 
Mais uma vez citamos Temple Grandin que nos diz que o autista está hipervigilante em qualquer 

ambiente que não seja familiar, como um animal que fica o tempo todo alerta com medo do seu predador.

Assim como muitos outros com 
autismo, me vejo ansioso e com medo 
sempre que tenho que lidar com 
pessoas novas ou situações 
diferentes. Eu sei que a ansiedade 
é comum a incontáveis autistas. Eu 
escondo bem mas medo e ansiedade, 
estão sempre comigo. 

       John Elder Robinson, escritor, autista 
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Quanto mais ansiosa, menos interativa uma pessoa é, por isso é tão necessário reduzir a ansiedade 

trazendo acolhimento e familiaridade, não corrigindo com rispidez, não valorizando os erros mais do 
que acertos, oferecendo previsibilidade, entregando pistas visuais, mostrando a lista de tarefas. Sem 
dúvida isso fará o ambiente mais propício à comunicação e interação do autista.  

 
Os sinais de ansiedade são expressos no comportamento. Quanto mais a criança for conhecida, 

mais claro será essa comunicação que chega pelo jeito que ela se porta. Muito importante identificar a 
ansiedade e buscar apoiar e colocar as estratégias calmantes necessárias.  

 
As transições de uma atividade para outra, os intervalos, o final da aula, são sempre fontes de 

ansiedade, pois exigem a flexibilidade mental para transitar entre as atividades. Mais uma vez, a agenda 
antecipada, o aviso de que aquela atividade está para acabar e a orientação sobre o que fazer a seguir, 
vão servir para que a criança se ajuste e não se sobrecarregue de ansiedade por não saber o que vem a 
seguir ou por ser interrompida em algo que está fazendo. 

 
O conceito do balde: alguns teóricos utilizam desta figura para explicar sobre a sobrecarga que afeta 

particularmente o autista ansioso. Imagine que você começe o dia com um balde vazio nas mãos e cada 
problema, dificuldade, contrariedade vai enchendo aos poucos o seu balde particular. Ao final do dia, 
você chega em casa, relaxa, descansa e no outro dia seu balde está vazio outra vez. Para grande parte 
dos autistas, o dia já se inicia com o balde pela metade e os eventos que enchem essa balde são muito 
mais frequentes, por isso essa sobrecarga é comum e as crises acontecem.  

 
Ao receber a criança, muitas vezes mesmo fazendo tudo o que está a seu alcance, ela trará uma 

sobrecarga acumulada anteriormente. A crise é a expressão dessa sobrecarga e comunica sofrimento. 
Assim, o ambiente e a sua postura podem trazer tranquilidade para o outro prato da balança e favorecer 
o equilíbrio da criança.   

 
Um grande aliado do educador espírita ao receber um autista com ansiedade é a já mencionada 

previsibilidade, ou seja, deixar claro o que vai acontecer na aula e o que se espera do autista e também 
dar o controle para a criança. Este controle não significa que a criança passa a mandar na aula, mas 
deixar que ela decida sempre que possível ainda que o educador limite a escolha em duas possibilidades 
apenas. Sentir que não será coagido e que tem voz nas escolhas, faz o autista menos ansioso e mais 
organizado emocionalmente.  

 
Lembre-se então que: 
 
Ansiedade cria sofrimento para a criança 
Ansiedade contribui para os comportamentos desafiadores 
Ansiedade requer tempo e esforço para manejar  
Ansiedade afeta as habilidades 
Ansiedade como comorbidade no autismo é muito comum 
 
 
Fonte: www.morethanbehavior.com e Youtube: Anxiety, Autism and the Five Suspects

    

Perguntas frequentes 
 
• O autista tem sempre uma habilidade especial? 
 
Não. Este é um mito que o cinema ajudou a disseminar. A maioria das pessoas com autismo 

podem ter até mesmo uma dificuldade de aprendizagem. Menos de 10% irão apresentar uma 
habilidade extra e raríssimos irão ser o que é considerado um Savant, uma pessoa que é genial 
mesmo em um determinado aspecto.   

 
Algumas pessoas com autismo têm sim o que chamamos de hiper foco ou assunto de interesse. 

Às vezes podem falar muito a respeito disso e se for este o caso do seu evangelizando, aproveite 
o seu assunto de interesse e a partir dele faça as atividades.  

 
Exemplo: o aluno tem foco em super-heróis. Use este tema para atividades e adeque temas 

evangélicos trazendo algum super-herói para a historinha que você contar.  
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• Como esta criança pode ser tão esperta para algumas coisas do seu próprio 
interesse e tão lenta quando precisa fazer algo que lhe é pedido? 

 
Há uma grande dificuldade de ajuste entre o que ela está interessada e o interesse ou desejo de 

uma outra pessoa. Todos nós somos assim, mas temos mecanismos internos que nos dizem que 
para obtermos o que queremos (descanso, atenção, elogio) devemos primeiro fazer o que a outra 
pessoa espera que façamos. 

 
As crianças com autismo são falhas para acionar este “filtro social” e são absolutamente 

autênticas, desta forma, se elas não veem sentido em fazer uma atividade não vão dobrar a própria 
vontade por algo subjetivo. Por isto é tão importante a rotina estruturada para ela entender que o 
lanche vem depois da roda de histórias e desta forma, ela talvez consiga se motivar com algo assim 
mais palpável. 

 
 • Como incluir o autista em uma atividade se ele não quer? 
 
Converse, negocie. Mostre que o tempo da atividade é curto e que ele vai fazer o que quer 

contando que espere a hora certa. Parta a atividade em partes bem pequenas e quando ele executar 
a primeira delas (que seja sentar na cadeira), celebre, elogie e aos poucos ele ou ela irá se ajustar. 
Não desista diante dos fracassos, a repetição traz a previsibilidade que o autista gosta e desta 
forma ainda que seja devagar a criança irá se adaptar. 

O mais importante é não desistir e acreditar que é possível, parece clichê, mas a sua crença na 
possiblidade de verdade, ajuda muito.  

 
 • Quais as estratégias usadas para o ensino de um autista? 
 
Elas variam muito. A mais comum das abordagens, entretanto, é a comportamental. Por ser direta, 

com resultados mais imediatos, estruturada e baseada na área mais critica que é o comportamento, 
afinal o autismo é um transtorno comportamental, as abordagens comportamentais se mostram 
muito eficientes.  

Vale a pena estudar um pouco sobre A.B.A, DIR Floortime, TEACCH, SCERTS, entre outras 
abordagens. Mesmo que você não se torne especialistas, os conceitos e as estratégias propostas 
podem te inspirar.  

Um dos recursos muito utilizados na educação do autista são as chamadas Histórias Sociais. 
De uma forma bem resumida e simplista podemos dizer que são algumas frases acompanhadas de 
imagens que podem ser recortes de revistas ou símbolos retirados da internet e que dizem o que se 
espera daquela criança frente a uma determinada situação. 

Esta pequena história pode ser compartilhada com a família para que se leia várias vezes com 
a criança. 

Mais algumas dicas  
 
No geral vale enfatizar ao máximo o quanto a informação que será disponibilizada para o 

educando com autismo precisa ser clara e visual. Não esquecer que a recepção, bem como o 
processamento da informação e a verbalização serão muitas vezes dificuldades estruturais inerentes 
ao autismo, por isso negar estas adaptações é como negar uma rampa de acesso a um cadeirante ou 
o negar o braile a um cego que deseja ler.  

 
Receba a criança de coração aberto. Muitas vezes guardamos sem saber pré conceitos sobre o 

autismo que geram o preconceito que nem sabemos que carregamos.  

• Não tenha expectativas antecipadas. 

• Colha o máximo de informação da família. Tenha um relatório do que a criança 

gosta para que você use como motivador e do que ela não gosta para que você evite 

situações de crise.  

• Tenha a programação de cada atividade antecipando para a criança o que vem a 

seguir para que ela se prepare para a transição de atividades.  

• Use recursos de apoio visual.  

• Tenha certeza de que o autista está captando  e compreendendo a instrução que 

você está passando para a turma evitando assim, que você espere resultados que ele 

ou ela nem sequer compreeenderam. 

• Evite instruções em sequências longas, faça um passo a passo para cada atividade. 

• Relembre sempre as regras de preferência usando cartões com imagens associadas. 

• Sempre dê opção frente a um “não”. “Você não pode usar a tinta agora, mas pode 

usar o lápis de cor”, “Não pode escrever no quadro branco mas pode usar o giz de cera 

neste papel aqui no chão”, por exemplo. 

• Tenha um cartão ou um código que o autista possa usar na hora que precisar 

de ajuda, às vezes ele não consegue verbalizar um pedido porque está justamente 

começando uma crise ou em meio a uma sobrecarga sensorial. Ter um cartão ou um 

gesto padrão que simblize este pedido de ajuda vai ajudar muito.  

• Verifique se a criança tem tolerância aos barulhos naturais da aula, como  o das 

músicas que geralmente se usa como recurso nestas aulas. Talvez nem a criança se 

dê conta de sua própria dificuldade por isso toda a atenção para investigar se tais 

sensibilidades possam ser motivos para  comportamentos indesejados.  

• Não desista de incluir. Mesmo diante das dificuldades e desafios, lembre-se que 

ninguém  cruza nosso caminho, por acaso. 
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A introdução da criança em um grande grupo talvez seja um desafio, por isso, a ideia 
de um educador espírita específico poder trabalhar com ela seria ideal.  Na perspectiva 
de um educador “chave” ser determinado, é possível se estabelecer um vínculo com essa 
criança, podendo este se dedicar ao conhecimento e formação de laços, possibilitando a 
esse educador espírita uma melhor leitura das emoções da criança.  

 
Nesse caso, com uma pessoa chave, a comunicação também é priorizada. Ela poderia 

estar em contato direto com as famílias, trocando mensagem de texto, por exemplo, em caso 
de qualquer mudança que possa ocorrer no dia da evangelização, ou até mesmo no caso de 
o educador precisar se ausentar. Assim, a família pode se organizar, preparar a criança e 
trabalhar em torno dessas mudanças que possibilita desenvolver estratégias para prevenir a 
possibilidade de escalar a ansiedade diante da frustração que vem com a mudança de rotina 
e que em muitos casos, poderá desencadear uma crise. 

 
Entendendo este contexto, a família e a “pessoa chave” sabem da necessidade de dividir 

detalhes sobre o dia a dia dessa criança para que essa a evangelização seja produtiva e 
prazerosa. Que se tenha um olhar atento e sensível, sempre respeitando e acolhendo as 
necessidades da criança como um individuo que traz consigo suas bagagens, experiências e 
histórias que ainda não conhecemos, mas que aos poucos se tornam familiares e fortalecem 
o vínculo tão necessário para a comunicação acontecer.  

Entendemos perfeitamente a dificuldade de espaço que enfrentamos na maioria das 
casas espiritas no Reino Unido, e como os espaços das reuniões na maioria das vezes são 
alugados, não há possibilidade de armazenar nossos materiais de apoio pedagógico, porém 
existe uma necessidade de preparar na sala ou mesmo em um corredor menos movimentado 
um cantinho quieto (se possível mais reservado), de fácil acesso onde o autista possa 
encontrar refúgio para se acalmar quando isso se fizer necessário. Recursos simples como 
luzes, texturas, almofadas, diferentes suportes sensoriais que possam auxiliar no processo 
são bem-vindos e podem ter resultados muito positivos, principalmente no momento de 
acolhimento. 

Muito do que está sendo falado aqui, em termos de acolhimento de famílias com 
crianças autistas, podem e devem ser usados como recurso de suporte emocional para 
crianças neurotípicas também ou com outros tipos de necessidades especiais com ou sem 
diagnóstico.  

 
Respeitar as características das crianças e acomodá-las dará a todos os melhores exemplos 

de inclusão, e muito provavelmente, essas crianças da evangelização serão envolvidas por 
esses exemplos de amor e respeito, e essa será uma grande lição que eles irão vivenciar e 
carregar no coração.  

 
Ao perceber todo este cuidado na implementação destes ajustes e também, na entrevista 

inicial com o levantamento das informações, a família com certeza irá sentir o interesse 
genuíno da equipe em fazer o melhor e mais que isso, o preparo diante das necessidades 
específicas de sua criança autista.  

 
Referência Bibliográfica:  Kardec, Allan, (1944), Evangelho Segundo o Espiritismo, Rio de Janeiro, Ed. FEB (Federação Espírita Brasileira), 118ª edição.

Conexão com a Família  

Aline Camargo 
 

Entendemos que cada criança no espectro do autismo é única, assim como suas características, 
interações, desejos e necessidades. Por isso teremos diferentes qualidades a serem exploradas e 
diferentes necessidades a serem acomodadas.  Desta forma, o acolhimento à família que vem até 
o centro espírita é o primeiro e mais importante passo, que deve ser planejado cuidadosamente, 
levando em consideração aspectos relativos ao bem-estar, estágio de desenvolvimento e aspectos 
comportamentais dessa criança. 

 
Faz-se necessário que o educador (ou a pessoa responsável pelo acolhimento) tenha um 

tempo inicial dedicado a essa família no intuito de identificar em especial os interesses a serem 
considerados e usados como ferramenta no período de adaptação, identificando também, quais 
seriam as necessidades sociais, sensoriais e físicas a serem acomodadas para que aquela criança 
possa se sentir confortável e segura (aspectos importantíssimos) no período em que estará aos 
cuidados dos educadores espíritas.  

 
Desenvolvemos um questionário apresentado como anexo, que se mostra bastante objetivo e 

eficaz na comunicação com os pais ou cuidadores no que se refere aos parâmetros básicos a serem 
conhecidos pelo educador espírita.  

 

“Tenho apenas uma 
derradeira sugestão a 
oferecer. Se você não puder 
curar a criança autista, 
ame-a. 
De todo o seu coração, com 
todo o seu amor e toda 
a sua aceitação. Alguma 
tarefa importante ela está 
desempenhando junto a você, 
certamente em proveito a 
ambos.” 
  Hermínio Miranda 
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O Autista, a Família e a Casa
Espírita 

Dr. José Fernando Sousa 

Quando uma família procura ou é encaminhada a uma Casa Espírita, em busca do alívio e 
compreensão por ter um filho autista, estamos em verdade diante de um atendimento dos mais 
complexos que a direção desta instituição tem diante de si. 

 
Na sua complexidade a casa deve estar preparada para tal mister, seus departamentos de 

acolhimento e ausculta devem estar a priore em sintonia de como entender este sofrimento que 
individualmente atinge o coletivo que é a família. 

 
Quando a Casa Espírita possui médicos e outros profissionais, tais como psicólogos, assistentes 

sociais, que fazem parte do quadro de trabalhadores em verdade fica mais fácil a abordagem a essa 
família, que nos chega nem sempre aceitando o seu filho ser portador de semelhante enfermiço, 
que na verdade é um castigo aos pais e a criança, infligido por Deus. 

 Cabe-nos nessa ocasião buscar dentro da Espiritismo todo embasamento científico doutrinário 
como normativa de explicação, porque fatos como este atingem seres humanos.

O espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas 
irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o 
mundo corpóreo. 

O espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. 
(ESE, Cap. I, item 5).

Talvez um dos grandes embates de atendidos ocorre quando abordamos esta elucidação.  

O corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito, porquanto o 
Espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o Espírito do 
seu filho; ele mais não faz que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, 
no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo 
progredir. (ESE, Cap. XIV, item 08).

Após estes breves contextos aí sim, fica mais fácil a abordagem de cunho espírita à família do 
atendido. 

 
Algo notório que temos realizado como médico e espírita é sempre respeitar o credo daquela 

família que nos busca auxílio, precisamos entender que às vezes para aqueles pais somos nós o 
último recurso de que estão à procura de uma reposta. 

Outro fato que temos como premissa é alertar aos pais que a terapêutica espírita é uma terapia 
complementar, ela não substituirá a acadêmica científica; o que vamos fazer a criança e a família 
é fazê-los compreender as Leis Morais em que estamos todos contidos, e quando a elas infligimos 
temos diante de nós uma colheita amarga.  

 
Assim, nunca, nenhuma Casa Espírita deve de forma nenhuma suspender ou postergar 

tratamentos medicamentosos e ou terapêuticos diversos, que em verdade levaria a uma piora 
clínica. 

 
Temos acompanhado diversas crianças em tratamento médico e espiritual e em verdade vemos 

que ambos se complementam e se somam. 
Assim concluímos como médico espírita, que há espaço para acompanhamento espiritual dessa 

família e dessa criança; através da evangelhoterapia, passe e a água fluídica, além das reuniões 
desobsessivas, se houver indicação. 

 
Há outro fato a essas famílias, que devemos abordar na ausculta fraterna quem possui uma 

criança autista, são famílias especiais. Ser pai, mãe ou irmão de um ser autista é uma escolha que 
foi realizada no plano espiritual, antes da encarnação cuja função é colaborar com a obra de Deus 
na redenção desses seres. 

 
Buscarmos em o ESE, a expressão: “Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente 

a razão, em todas as épocas da humanidade”; fica mais suave quando compreendemos a Lei de 
Deus. 

“As visitas à minha família são sempre 
experiências felizes para mim. Agora 
me sinto muito mais próximo de cada 
um deles do que era possível quando 
eu estava crescendo. Olhando para 
trás, sou extremamente grato a todos 
pelo amor que me dispensaram e 
continuam dispensando. Seu apoio 
foi uma grande motivo de qualquer 
sucesso que eu tenha tido na vida” 
  Daniel Tammet - escritor, autista
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E se toda estratégia conhecida for tentada e falhar, 
lembre-se que o amor é capaz de tudo, até mesmo 
de perceber resultados no lugar que o mundo 
normal insiste em rotular como fracasso.
Muitas vezes o ajuste a ser feito é no olho que vê, 
no coração que vivencia e não no comportamento 
chamado difícil. 
Onde a palavra não alcança, o amor se expressa 
construindo pontes e criando vínculos.
Acima de tudo acesse o manual do amor impresso 
dentro de você. 
   F.Cristina Reis - mundodami.com

• Músicas instrumentais em tom mais baixo são aconselháveis e podem ajudar como parte das estratégias 
de permanência da criança na evangelização.  
• Tenha um cantinho para acomodação sensorial caso a criança fique sobrecarre-

gada ou super estimulada. Uma almofada no cantinho ou um tapete, algum ob-
jeto sensorial que a família disponha ou fones de ouvido ou ainda abafadores de 
ruídos. 
• Sempre que possível, prepare o ambiente de forma afetiva, incorporando ele-

mentos que o autista goste como luzes, cheiros e músicas. Explore também os 
ambientes abertos como jardins e gramados. Nos dias quentes, vale explorar a 
água como elemento pedagógico e mesmo a chuva pode ser em alguma ocasião 
o espaço adequado para que este vínculo se fortaleça. O contato com a natureza 
é sempre precioso para a criança autista ou não autista.  
• Conquiste a criança para a atividade e evite imposições 

 Finalizando, vamos lembrar que o autista será o nosso maior evangelizador, pois na verdade, 
neste como em outros trabalhos no bem, o grande beneficiado seremos sempre nós mesmos ao re-
ceberemos grandes lições e oportunidades de exercitar a caridade real. Que sejamos capazes de 
nos colocar na posição de servidores e aprendizes ao entrar em contato com essas pessoas tão es-
peciais. PARTE 1: 

DA EXISTÊNCIA DAS PLURALIDADES 
“Há Muitas Moradas Na Casa de Meu Pai”... (Jesus – João, 14:2). 
“Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? 
Deus criou iguais todos os Espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo, e, con-

seguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diver-
sidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-ar-
bítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. 
Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos 
desígnios da Providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais”. (Li-
vro dos Espíritos. Questão 804).

Diversidade e espiritualidade são luminares essenciais à compreensão do fenômeno do autis-
mo, uma vez que somos todos diferentes moradas na casa do Pai, somos mundos diversos e imer-
sos no espectro cósmico onde brilha a luz divina. Milenares viajantes siderais, sopramos incessan-
tes através de vidas vividas e por viver, além do espaço e do tempo –  do espaço de um corpo, do 
tempo de uma vida. Diversos, somos “as pedrarias variegadas de um imenso mosaico, as diversi-
ficadas flores de admirável parque”. Conhecer essa verdade é compreender a existência das plura-
lidades à luz da pluralidade das existências.

“O autismo é um espectro cuja condição afeta as pessoas de diferentes maneiras. Como todas 
as pessoas, os autistas têm suas próprias forças e fraquezas. [...] O espectro do autismo não é li-
near e muitas pessoas falam sobre o “perfil aguçado “. Isso significa que uma pessoa autista pode 
ser uma especialista líder em física nuclear, mas incapaz de lembrar de escovar os dentes ou lim-
par suas roupas” (National Society Autistic/UK). PARTE 1: PARTE 1: 

Segunda Parte

AUTISMO E ESPIRITUALIDADE 

Elsa Rossi, Andre Luiz Bis Pirola, Luciana Moura

DO ESPECTRO AO ESPÍRITO

Autismo é uma forma diversa de experienciar a existência. É também uma das condições 
humanas mais desafiadoras na contemporaneidade. Sua compreensão mobiliza desde as ciências 
médicas, biológicas até as ciências sociais, humanas. Fenômeno não apreensível pelos extremos, 
ao contrário, está projetado na “intercessão” do biológico e humano, corpo e mente. Que há no 
meio? A construção de pontes entre desconhecimentos e conhecimentos, perguntas e respostas, 
tem permitido abandonarmos as margens da nossa própria ignorância para acolhermos os que 
marginalizamos na travessia da ponte entre mundos diversos. Assim, na busca do sagrado caminho 
do meio, a composição desse inestimável quebra-cabeças dá nova paisagem ao Autismo: a ciência 
terrena descobrindo o ‘Espectro’, a ciência espiritual, sempre à frente, desvelando o ‘Espírito’
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Da existência das pluralidades

“Há Muitas Moradas Na Casa de Meu Pai”... (Jesus – João, 14:2). 
“Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? 
Deus criou iguais todos os Espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo, 

e, Deus criou iguais todos os Espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo, e, 
conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na 
diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o 
livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões 
diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a 
execução dos desígnios da Providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e 
intelectuais (Livro dos Espíritos. Questão 804). 

 
Diversidade e espiritualidade são luminares essenciais à compreensão do fenômeno do autismo. 

Uma vez que somos todos diferentes moradas na casa do Pai, somos também mundos diversos 
e imersos no espectro cósmico onde brilha a luz divina. Milenares viajantes siderais, sopramos 
incessantes através de vidas vividas e por viver, além do espaço e do tempo – do espaço de um 
corpo, do tempo de uma vida. Diversos, somos “as pedrarias variegadas de um imenso mosaico, 
as diversificadas flores de admirável parque”. Conhecer essa verdade é compreender a existência 
das pluralidades à luz da pluralidade das existências. 

O autismo é um espectro cuja condição afeta as pessoas de diferentes maneiras. Como todas as 
pessoas, os autistas têm suas próprias forças e fraquezas. [...] O espectro do autismo não é linear 
[...]. Isso significa que uma pessoa autista pode ser uma especialista líder em física nuclear, mas 
incapaz de lembrar de escovar os dentes ou limpar suas roupas (National Society Autistic/UK). 

 
Há uma grande variabilidade na natureza e intensidade da constelação de características que 

vão compor o autismo. O resultado é um “continuum” de apresentação que sombreia desde 
uma incapacidade grave e óbvia, através de variantes para se misturar em traços encontrados na 
população em geral (Royal College of Psychiatrists/UK). 

 
Enxergar o Autismo sob a visão da pluralidade das existências e da existência das pluralidades 

é olhá-lo com “olhos de ver”. É pousar um olhar de respeito e bondade gerando luz e vencendo 
trevas – as nossas trevas. Um olhar que vê em tudo e todos a sabedoria onisciente agindo sob 
lugares, tempos e circunstâncias variadas. É o vislumbre de um mesmo destino por diferentes 
caminhos, traçados sob condições espiritualmente oportunizadas no cenário do mundo. 

 
Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço, apenas sistemas planetários 

semelhantes ao vosso sistema planetário; não vejais, nesses planetas desconhecidos, apenas os 
três reinos que se estadeiam ao vosso derredor. Pensai, ao contrário, que, assim como nenhum 
rosto de homem se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, também uma portentosa 
diversidade, inimaginável, se acha espalhada pelas moradas eternas que vogam no seio dos espaços 
(A Gênese, Cap. VI. Pag.120) 

Para além do “carma”: corpo e cor...

“É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? 

Não; é obra do homem e não de Deus. [...] desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem 
de predominar. [...] Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de 
considerar-se como de sangue mais ou menos puro (Livro dos Espíritos. Questão 806) 

 
Assim como são os corpos celestes, todos os corpos são corpos divinos. A diferença é que 

a neurodiversidade dos corpos faz parte do plano maior - a desigualdade, não. As disparidades 
começam quando as oportunidades multiplicadas pelo mundo dos espíritos são subtraídas pela 
sociedade dos homens. Logo, as desigualdades sofridas pelas pessoas com autismo jamais 
deveriam ser creditadas ao “carma”, ao “além”... Além disso, quando a neurodiversidade resulta 
em vulnerabilidade temos sempre um sinal de doença - de doença social.   

 
Nesse sentido, o caminho das lutas por dignidade ao espírito imerso em corpos na condição 

autista sempre foi sinuoso e acidentado. Muitos desafios vencidos, outros tantos por vencer. 
Décadas atrás, insistíamos em determinismos psicológicos, atualmente, a psicologia é uma 
inestimável parceira. Ontem, destruíamos consciências maternas falando de “mães geladeiras”, 
hoje, construímos conscientes o empoderamento familiar. No passado, diagnósticos tardios eram 
a regra, no futuro, tendem a ser a exceção. Além é claro da luta interminável por vagas escolares 
e projetos educacionais adequados, amenizada pelas “intervenções com evidência científica”, 
por “modelos abrangentes de tratamento” (CTMs), “ABA”. São somente alguns exemplos, pois 
neurodiversidade não deveria ser sinônimo de vulnerabilidade.  

 
Mas se todos esses desafios são grandes aos neurodiversos vulneráveis, cabe lembrar que as 

vulnerabilidades, por sua vez, também são diversas. Como todas essas batalhas, então, impactaram 
e impactam a experiência socioespiritual dos reencarnados em minorias étnico-raciais?  

  
Se muitos espíritos sofrem disparidades por conta do corpo que encarna, outros sofrem pela cor 

que encarna no corpo. Capacitismo e preconceito étnico-racial são duras realidades e o caminho 
para a sua abolição está somente começando...  

 
Nunca é demais lembrar: precisamos das diferenças, não das desigualdades. Portanto, falar de 

espiritualidade e autismo é falar necessariamente de equanimidade entre o céu e a Terra, evitando 
que se torne entre o céu e o inferno... Afinal, “o Espírito pode sucessivamente revestir envoltórios 
diversos, nascer em posições diferentes, chega-se, pois, à consequência capital da igualdade de 
natureza e, a partir daí, à igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e à abolição 
dos privilégios de raças” (O Céu e o Inferno, p.381).   
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Da pluralidade das existências 

É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na Natureza, desde o átomo primitivo até o 
arcanjo [...] (O Livro dos Espíritos. Questão 540) 

 
Eu poderia viver recluso numa casca de noz e me considerar rei do espaço infinito... (William 

Shakespeare. Hamlet. Ato 2, Cena 2) 
 
Uma existência é um ato. Um corpo - uma veste. (André Luiz, Nosso Lar).  
 
Se antes falávamos do espírito na condição autista, agora falamos do autista na condição de 

espírito. Em verdade, tratando o assunto de forma essencial, não deveria ser estranho o fato de que 
a mensagem espiritual superior não se endereça a autistas, tampouco a qualquer outra condição. Se 
olharmos com “olhos de ver”, não existe educação para o autista, existe educação para o Espírito. 
Assim, a máxima continua a mesma: nossos filhos não são autistas, nossos filhos são espíritos!  

 
Tal visão espiritual, naturalmente, não descaracteriza em nenhum aspecto todos os esforços, 

estudos e práticas que visam ao desenvolvimento das faculdades psicofísicas dos espíritos 
que reencarnam com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo). Ao contrário, são estas que 
possibilitam ao espírito a sua expansão e expressão na experiência terrena. São elas que abrem ao 
ser imortal a oportunidade de fazer da Terra e do corpo suas passagens abençoadas ao eterno. A 
lição do Cristo é fulgurante: “Dai a Cesar o que é de Cesar”...  

 
Nesse sentido, afortunadamente, as pesquisas médicas, sociais e educacionais têm se 

desenvolvido exponencialmente nas últimas décadas. Informações, estudos e diagnósticos, até 
bem pouco incompletos e especulativos, têm agora se mostrado cada vez promissores e precisos. 
Algumas ricas experiências traduzidas em programas educacionais e sociais para pessoas com 
autismo têm se mostrado promissoras. Bons exemplos têm sido as “Práticas Baseadas em 
Evidências” (EBPs), destacando-se: os “Modelos Abrangentes de Tratamento” (CTMs) e as 
“Práticas de Intervenção Focadas”. As primeiras, consistindo em práticas projetadas para alcançar 
um amplo impacto sobre as principais características do autismo; as segundas, projetadas para 
abordar uma única habilidade ou objetivo de um aluno com autismo. A “Intervenção Baseada em 
ABA” e outras intervenções focais (tais como a terapia cognitivo-comportamental, integração 
sensorial e exercício físico) têm feito a diferença no desenvolvimento das pessoas com autismo. 

 
Os resultados das práticas baseadas em evidências científicas já são visíveis. A partir de 

uma variedade de EBPs, esses estudos já resultam em impactos significativos nos processos de 
autodeterminação, nas habilidades profissionais, cognitivas, motoras e de atenção compartilhada; 
em categorias relacionadas à comunicação, brincadeira, prontidão escolar e social. Com certeza, 
outros resultados ainda melhores estarão por vir e trarão excelentes notícias a todos nós.  

 
Contudo, nem mesmo os mais instigantes progressos científicos na vida no espectro deveriam 

desviar o nosso olhar da questão essencial: a vida do espírito. Qual seria a nossa meta espiritual? 
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Seria que os nossos filhos na condição de autismo se desenvolvessem ainda mais física e 
psicologicamente? Ou o propósito da reencarnação seria eles aproveitarem todos os avanços 
médicos, psicológicos, sociais possíveis? Seria somente isso então? Ou quem sabe seria aprender 
a se comunicar, interagir, reagir melhor aos estímulos externos? Andar, falar, cantar, correr? Seria 
essa a razão de suas existências e de todos os importantes avanços científicos?  

 
Afinal de contas, qual é o real objetivo reencarnatório de toda e qualquer pessoa que vive o 

espectro do autismo? A pergunta e a resposta não poderiam ser mais simples e profundas: 
 
Mestre, qual é o maior mandamento da Lei? Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, 

de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o 
segundo é semelhante a ele: Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos 
dependem toda a Lei e os Profetas.   

 
Existem muitas formas de autismo pois há muitas formas de amar... 
 
Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? 
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. [...] Visa ainda outro 

fim: o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para 
executá-la é que, em cada mundo, toma o Espírito um instrumento, de harmonia com a matéria 
essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim 
que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta (O Livro dos Espíritos. Questão 132). 

 
Com certeza, para muitos, pode parecer algo extremamente óbvio. Ainda assim, milhares de 

famílias e pessoas com autismo têm vislumbrado encarnações e desencarnações, do berço ao 
túmulo, vendo o limite da terra sem enxergar o céu...  

 
Olhai os lírios do campo... E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 

um côvado à sua estatura? [...] não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que 
beberemos, ou com que nos vestiremos? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será 
acrescentado (Jesus - Mateus, 6:27-33) 

 
A Rosa frágil tem o espinho por defesa / A humilde Ovelha exibe o chifre ameaçador / Porém 

ao branco Lírio é suficiente o Amor – Não há espinho ou ameaça a turvar-lhe a beleza (O Lírio, 
Willian Blake) 

 
Toda intervenção que possamos realizar aos que amamos e, a nós mesmos, deve ser direcionada 

ao amor à Deus, a si e ao próximo. A terapêutica espiritual superior não faz qualquer distinção de 
credo, cor e condição em seus objetivos maiores. O caminho é um só e há muito tempo revelado: 
“Eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim”.  

 
Nesse sentido, compreendemos o ato de educar na sua expressão mais sublime: educação do 

espírito. E todo e qualquer processo de educação tem por propósito contribuir para que o espírito 
alcance a perfeição, ou seja, que contribua para que o espírito vivencie o amar a Deus sobre todas 

as coisas e ao próximo como a ti mesmo, finalidade primeira das nossas existências. Sede, pois, 
vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial (Mateus, 5: 44-48).  

 
O segredo da existência humana reside não só em viver, mas também em saber para que se vive 

(Fiódor Dostoievski). 
 
Assim, no que se refere a intervenções em autismo, devemos distinguir o que é meio do que 

é fim, o que é acessório do que é essencial para adentrarmos nas várias vidas no espectro do 
Autismo - nas várias moradas na casa do Pai...  
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O Autismo e a Casa Mental do Espírito: andares do passado, presente e futuro
 
Como todos nós, as pessoas que vivem no espectro do autismo constroem suas várias moradas... 

Neurodiversas, experimentam a existência atual de dentro da sua casa mental, construída em 
existências passadas. Em verdade, algumas constroem casas, outras, palácios, outras ainda, 
castelos com fortes muralhas.  

 
O castelo, no entanto, tem andares: 
 
“Tomemo-lo como se fora um castelo de três andares: [...] no primeiro, situamos a residência de 

nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados; no segundo, 
localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades 
nobres que estamos edificando; no terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as 
eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo; no outro residem 
o esforço e a vontade, e no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Assim, estão 
distribuídos nos três andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente, representando, 
respectivamente, o passado, o presente e o futuro” (No Mundo Maior. André Luiz, cap.3, pp.46  
e 47).

 
Em qual andar das nossas casas mentais temos todos estagiado por mais tempo? À luz dos 

ensinamentos superiores, toda e qualquer abordagem sobre saúde mental é essencialmente 
abordagem sobre saúde espiritual. Educação direcionada ao autismo é educação direcionada ao 
espírito. Tal qual “um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha” (Jesus – Mateus, 
7:24) 

 
Será que podemos responder as perguntas seguintes com total tranquilidade, antes de fazê-las 

aos nossos irmãos do espectro? São elas: 
 
  Muitas vezes, em nossos próprios castelos, temos dificuldade ou facilidade de comunicação e 

interação com a divindade, com o próximo, conosco?  
 
Temos caído em comportamentos repetitivos e restritivos do passado?  
 
E o nosso foco? Talvez excessivo, negligenciando outras áreas da vida?  
 
Estamos sensíveis ou insensíveis à luz, ao som, ao toque da espiritualidade superior? Ansiosos 

por tudo isso?  
 
A boa notícia é que a espiritualidade superior sempre nos apoia. Mas... o quanto de apoio 

exigimos? Estamos somente “exigindo apoio” ou, talvez, “exigindo apoio substancial” ou, ainda, 
“exigindo apoio muito substancial”?  

 
Então? Seja qual for a resposta que dermos a nós mesmos para essas questões, uma antiga 

advertência pode ser relembrada: “[...] Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar 
o argueiro do olho do teu irmão” (Jesus - Mateus 7:5).  

 

Uma outra advertência cristã também é muito oportuna para todos os estudiosos do autismo 
que pretendem compreender esse fenômeno a partir das obras espiritualistas: “Examinem tudo. 
Fiquem com o que é bom” (Paulo - 1 Tessalonicenses 5:21).  

 
A advertência do apostolo Paulo é significativa e oportuna também nos dias atuais. Com 

o desenvolvimento dos estudos sobre o espectro do autismo e com a crescente demanda por 
explicações, somos confrontados com informações, discussões e especulações acerca da sua 
natureza física e espiritual.  

 
No que diz respeito à literatura espírita e espiritualista, na obra Autismo: uma leitura espiritual, 

o pesquisador Hermínio Miranda explana que “a entidade espiritual, seria movida por motivações 
que só ela pode explicar, decidida com firme determinação não mais reencarnar-se, mas, de 
repente, se veja ante a contingência incontornável de fazê-lo”. 

 
No livro Loucura e Obsessão, psicografado por Divaldo Franco, há: “muitos espíritos buscam 

na alienação mental, através do autismo, fugir do resgate de suas faltas passadas, das lembranças 
que os atormentam e das vítimas que angariaram nesse mesmo pretérito”. 

 
Em O livro dos Espíritos, questão 355, é ensinado que a aliança do espírito ao corpo não é 

definitiva, os laços pois que o prendem ao corpo são muito fracos, podendo desvencilhar-se da 
individualidade espiritual, que recua diante da prova que escolheu. 

 
Allan Kardec, na Revista Espírita de julho de 1860, ao comentar a presença de deficiências 

que ocorrem nos órgãos, afirma que elas podem oferecer ao espírito um sério obstáculo às suas 
atividades. “O Espírito está como que aprisionado e sofre essa constrição, mas nem por isso deixa 
de pensar como Espírito, do mesmo modo que um prisioneiro atrás das grades”. Nascer nessa 
condição pode ser “uma punição ou uma prova e, em todo o caso, não passa de incidente na vida 
do Espírito”. 

 
O Espírito Joanna de Ângelis, no livro Espelhos da Alma: uma jornada terapêutica, recorda que 

“o Espírito, estando lúcido e conhecendo a gravidade dos erros praticados, expia ou submete-se a 
rudes provas, a fim de esconder-se daqueles a quem prejudicou e agora reaparecem na condição de 
cobradores insanos. Trata-se de um mecanismo utilizado também para apagar as lembranças que 
ressumam do seu inconsciente e o atormentam. Nada obstante, experimentando as dificuldades 
de comunicação com o exterior, não fica indene ao sofrimento que carrega no imo do ser, embora 
não logre fazer uma catarse libertadora e terapêutica”.  

 
O grande problema começa quando enxergamos, seletivamente, algumas dessas passagens 

e autores, a partir do nosso olhar humano, algumas vezes, fatigado pelas batalhas. Então, 
conjecturamos respostas cujas linhas traçam, não raras vezes, determinismos reencarnatórios, 
doenças perispirituais, deficiências do corpo, culpabilização da mente, remorso do espírito ou 
qualquer coisa como crime e castigo. 

 
A realidade espiritual nos convida à compreensão de desígnios muito mais ricos e promissores 

aos nossos irmãos no espectro do que acalentamos em nossas ansiedades e expectativas desmedidas, 
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muitas vezes produzidas por uma sociedade marcada por uma extroversão exacerbada, interação 
superficial, comunicação fugidia e sensibilidade envernizada.  

 
Deveríamos considerar a sobrecarga que os neuroatípicos recebem, uma vez que, além dos 

significativos desafios dos seus próprios bastidores existenciais, são obrigados a enfrentar também 
a dislexia social de uma “sociedade do espetáculo”.  

 
A análise crítica e as demandas crescentes aos indivíduos no TEA em relação aos seus 

comportamentos não podem vir desacompanhadas de uma séria crítica e autocrítica do nosso 
comportamento psicológico, espiritual e social, que chamamos “normal”. Deus e Jesus planejaram 
algo muito melhor que isso... 

 
Assim, os comprometimentos e os efeitos podem ser dimensionados por fatores que nem sempre 

estão diretamente relacionados à deficiência, mas ao modo como a criança, seus familiares, amigos 
e demais pessoas vinculadas a ela lidam com a falha, a ausência, a desinformação, a partir, por 
exemplo, da sua cultura, religiosidade, conquistas morais, progresso espiritual. 

 
Como aponta a pesquisadora Sonia Hoffman, em relação ao ideário da culpa e da expiação, “a 

grande maioria dos pais apresenta, quase sempre, intensa preocupação quanto à providência de 
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recursos que amenizem e até desfaçam os efeitos da deficiência no corpo físico da criança. Assim, 
não é raro que haja inicialmente uma busca incessante pelo atendimento médico, psicológico, 
fisioterápico e outros mais que curem ou devolvam a perfeição ou a funcionalidade do corpo na 
íntegra” (Revista SENDA, nov-dez, 2020, p.7). 

 
A pesquisadora ainda relembra que, em O Evangelho segundo o Espiritismo (cap. V, item 

27), há um alerta de Bernardino, convidando à empatia, ao colocar-se na condição do outro, ao 
olhar para o outro de tal maneira que surja a criança antes da deficiência; que primeiramente não 
se fixe a imagem da cadeira de rodas, da bengala, da deformidade, mas de um ser vivendo sua 
etapa infantil ou adolescente, com suas aprendizagens e bagagens peculiares, porém igualmente 
aprendiz da arte do viver 

 
É nesse caminho, então, que o citado Hermínio Miranda pondera: “Acho que o autista não é uma 

pessoa perturbada, nem um doente mental, é apenas uma pessoa que tem um conflito qualquer, 
precisa ser entendida como ela é. Você não pode arrastá-la para o seu mundo. Afinal, o que é ser 
normal? Para o autista o normal é aquilo. No livro procurei dar essa visão de que a criança está 
diferente porque ela tem uma outra visão da vida e precisa ser respeitada. A nossa “normalidade” 
é a única possível? De jeito nenhum.” (Revista Universo Espírita, número 34)  

 
E a mesma Joanna de Ângelis, no livro Plenitude, apresenta outra causa para a existência do 

comprometimento sensorial, motor, neurológico e intelectual. Diz-nos que muitos Espíritos, 
em nome do amor, escolhem tais situações, “para lecionarem coragem e conforto moral aos 
enfraquecidos na luta e desolados na redenção”. 

 
Jesus, em sua excelsa sabedoria, mostra-nos que não somente doença ou culpa se impõem. 

Na cura do cego de nascença, seus discípulos perguntam: “Rabi, quem pecou, este ou seus pais, 
para que nascesse cego?” Ele responde: “Nem ele pecou nem seus pais; mas foi para que nele se 
manifestem as obras de Deus” (João 9:1-3). 

  
Assim, talvez todos nós precisemos renovar nosso olhar e sentimento em relação ao autismo: 

“Renova pelo espírito no vosso modo de sentir” (Paulo, Efésios, 4:23).  
 
 

“Renova o teu modo de sentir, pelos padrões do Evangelho, 

e enxergarás o Propósito Divino da Vida, atuando em todos os 

lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento.” 

      (Emmanuel, Fonte Viva, Lição 67)
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Vós Sois a Luz do Mundo... 
 
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 

glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus (Jesus – Mateus, 5:13-16). 
    
E sonhou Jacó: e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus; e eis que os 

anjos de Deus subiam e desciam por ela (Gênesis, 28:10-19). 
 
Você consegue ouvir o vento soprar? E você sabia que a sua escada se esconde no vento que 

sopra” (Stairway to heaven. Led Zeppelin).  
 
O vento sopra onde quer, você escuta seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai; 

assim ocorre com todos os nascidos do Espírito (Jesus - João, 3:8)  
 
Retomando a metáfora dos andares, proposta pelo mentor espiritual Calderaro, na obra “No 

Mundo Maior”, podemos dizer que existe um vasto e belo campo de reflexão e trabalho entre 
autismo e espiritualidade.  

 
Acreditamos que a educação para o espírito - espírito imortal cujo amor é amor a Deus, ao 

próximo e a si mesmo - é aquela que prepara os seres para habitarem suas moradas, transitando 
entre seus andares com paz e compassividade, fruindo tudo de bom que cada um deles pode 
oferecer ao longo do caminho à perfeição do espírito. 

 
Nesses termos, para além dos que emitem diagnósticos especializados, pensamos que os que 

vivem com as pessoas com autismo, com suas alegrias e dramas, também são habilitados para 
desenvolver esse desafiante trabalho educacional. São estes que, em geral, compreendem com 
maior profundidade o que se fala, faz e sente no mundo do autismo. Familiares e responsáveis que 
se dedicam diariamente aos seus cuidados podem captar, para além das expressões do corpo, o 
espírito em suas mais variadas expressões.  
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Acreditamos que todos que se dedicam verdadeiramente ao próximo acabam por desenvolver 
uma visão para além da visibilidade - “olhos de ver”. Desenvolvendo tal visão, podemos adentrar 
com respeito, carinho e perseverança na casa e nos andares dos espíritos: “Quando adentrarem 
numa casa, façam primeiro esta saudação: “Que a paz esteja nesta casa!” (Lucas, 10:5). 

  
Se relembrarmos as questões sobre a casa mental que fizemos anteriormente a nós mesmos, 

com certeza teremos um bom roteiro para trabalhar com os nossos amados. A diferença é que, a 
partir da reflexão feita primeiramente conosco, estaremos mais preparados para não confundir e 
projetar nossas dores e dramas aos que cuidamos.  

 
Nesse sentido, outra contribuição interessante é a relação entre os andares propostos pelo 

mentor Calderaro e os ensinamento dos espíritos superiores vistos nas “Leis Morais”, codificados 
por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Esta reflexão sobre os “andares” (do livro No Mundo 
Maior) e as “Leis Morais” é de autoria do médico Sérgio Lopes e pode ser encontrada no livro O 
Cérebro Triuno (2017), cujos os coautores são os médicos Décio Iandoli Jr e Irvênia Prada. À esta 
interessante relação, acrescentaríamos que, se por um lado, o “castelo” tem seus “andares”, por 
outro, é importante notar que os andares tem suas “escadas”.
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O Autismo e a Casa Mental do Espírito: as escadas das leis morais 

No primeiro andar, como vimos, situam-se os nossos impulsos automáticos, “sumário vivo 
dos serviços realizados”, andar do hábito e automatismo, região do subconsciente, construída no 
passado. Nesse andar, segundo Lopes (2017, p. 455) poderíamos vislumbrar uma relação mais 
direta com as leis de Reprodução, Conservação e Destruição.  

 
No segundo andar, localizam-se as conquistas atuais, onde se consolidam as qualidades nobres 

que estamos edificando; o esforço e a vontade, região do consciente, construída no presente.  Neste 
andar pulsariam mais diretamente as leis de Trabalho, Sociedade, Igualdade e Liberdade. 

 
No terceiro andar, temos a casa das noções superiores, o que nos cumpre atingir, nele estão 

planejadas o ideal e a meta superior a ser alcançada, a região do superconsciente, reconhecida 
pelo futuro. Nele, vislumbra-se a consolidação das leis de Adoração, Justiça, Amor e Caridade, e 
Perfeição moral. 

 
Quantas possibilidades de trabalho se abrem a todos nós a partir de tal relação entre casa mental; 

passado, presente, futuro; e escadas das leis morais? Muitas!  
 
É importante, no entanto, compreender que, em nenhum momento, pensamos os andares e 

escadas como um caminho único, unilateral - ao contrário. Como vimos na imagem da escada de 
Jacó, “os anjos de Deus subiam e desciam por ela”. É muito importante entendermos esse sentido, 
uma vez que encarnamos e reencarnamos na pluralidade das nossas existências e, em cada uma 
delas, não deixamos ou abandonamos os nossos tesouros do passado, presente e futuro; nossos 
instintos, emoções e sentimentos; o subconsciente, consciente e superconsciente.  

 
Nesse sentido, transitamos pela casa. Sabemos por experiência própria que há momentos em 

nossa existência que estamos mais em um andar que em outro. Usamos as ferramentas do andar de 
cima, no andar de baixo e vice-versa. Quando, por exemplo, os instintos sobressaem, balanceamos 
com a razão. Quando a razão está nublada, confiamos nos instintos. Quando arrastados pelo 
passado, precisamos do presente. Quando o presente é de muitas lutas, pensamos num futuro 
melhor. 

 
Ainda explorando essa reflexão: por mais que saibamos que todas as leis morais devem ser 

contempladas em sua totalidade, quais dessas leis poderíamos usar como escadas? Perguntamos: 
qual escada já começamos a subir ou em qual delas ainda estamos nos primeiros degraus? 
Conservação, Reprodução ou Destruição? Trabalho, Sociedade, Igualdade ou Liberdade? Ou quem 
sabe deveríamos fortalecer mais as escadas da Adoração, Justiça, Amor e Caridade, e Perfeição 
moral?  

 
Nada separa a terra do céu, a linha do horizonte é, antes de tudo, uma ilusão... 
 
Não somos seres fragmentários, estamos imersos no todo. Afinal “Eu e meu Pai somos Um” 

(Jesus - João 10:30) e “Tudo está em tudo” (LE. Questão 33). “A natureza jamais se encontra 

em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo: unidade-variedade. [...] 
Considerando as forças em si mesmas, pode-se formar com elas uma série, cuja resultante, 
confundindo-se com a geratriz, é a lei universal” (A Gênese, p.98) 

 
Então, em termos de terapêutica entre autismo e espiritualidade não podemos nos separar entre 

“nós” e “eles”. A mensagem enviada a todos nós é a mesma. As leis morais são as mesmas, a 
diferença é o nosso livre-arbítrio para usá-las.  

 
Assim, amando ao próximo como a nós mesmos, perguntamos: buscando uma análise verdadeira 

de nossa situação espiritual nessa existência, em qual andar ou em quais andares mentais nós e as 
pessoas com autismo que cuidamos, estariam estagiando por mais tempo, transitando ou visitado 
com mais frequência?   

 
Primeiro andar: Quais “hábitos ou automatismos” de ontem deveríamos (todos nós!) “conservar” 

ou “destruir” no hoje? Quais “serviços realizados” no passado deveríamos “reproduzir” em 
nosso presente? Em outras palavras: Quais “práticas de intervenção focada” poderíamos utilizar 
para alcançarmos nossos objetivos reencarnatórios? Sabemos que para “reduzir os estímulos 
negativos”, precisamos de muito “automonitoramento” e mais “integração sensorial” com tudo 
que seja da espiritualidade superior. 

 
Segundo andar: Quais “conquistas atuais” ou “qualidades nobres” espirituais edificamos nessa 

encarnação conosco e com os nossos amados no espectro?  Estamos “conscientes” e direcionando 
o nosso “esforço e vontade” às leis morais? Hiperfoco em uma única lei, negligenciando outras? 
Será que precisaríamos de uma “Análise do Comportamento Aplicada” (ABA) com a lei de 
“Trabalho” e “Sociedade”? Estaríamos, então, internalizando as leis de “Igualdade” e “Liberdade”, 
reduzindo fugas, agressões e autolesões no nosso corpo e espírito?  

 
Terceiro andar: Como estaria a nossa “casa” das “noções superiores? (tanto em relação a nós e aos 

outros que convivem com TEA). Estaríamos buscando o “ideal e meta superior” juntos? Projetando, 
dia a dia, paz e luz como “suporte visual”? Utilizando uma espécie de “videomodelação”(VM) do 
nosso próprio ser de hoje, para formar o ser de amanhã? Enfim, praticando a lei de “Adoração” no 
nosso presente e “Justiça, Amor e Caridade” com o nosso passado? 

  
Tantas histórias, quantas perguntas... 
 
Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos 

de beber? Te vimos sem teto e te hospedamos; ou despido e te vestimos? Quando foi que te 
soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? [...] Em verdade vos digo, todas as vezes que isso 
fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes (Jesus – 
Mateus, 25:31-46). 
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Eis o caminho, a verdade e a vida sobre autismo e 
espiritualidade. Almejado nível espiritual da “aprendizagem 
sem erros”,  “Perfeição moral”. Enfim, nossa iluminação interior 
que, nas palavras do Mestre: Brilhai a vossa Luz!

“Vós sois o sal da terra”,

“Vós sois a luz do mundo,

“Vos sois deuses”

ANEXOS
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Sugestão de Questionário para Entrevista com a Família

Download disponível no link: https://tinyurl.com/yv832557

Tudo Sobre Mim – Desenvolvimento e Aprendizagem da Criança 
Os estágios iniciais fornecem um guia curricular para crianças menores e promove um acolhimento 
inclusivo para as crianças e famílias 
 
Este formulário foi planejado para ajudar a trabalhar em parceria com você para que possamos conhecer 
você e sua criança e seus interesses e jeitos de aprender.  
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Outro exemplo para um Perfil completo neste link:
http://mundodami.com/manual-para-a-escola/

http://mundodami.com/manual-para-a-escola/
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Material com reprodução autorizada (free sampler)
Autoria: Carol Grey

https://carolgraysocialstories.com/social-stories/social-story-sampler/

https://carolgraysocialstories.com/social-stories/social-story-sampler/ 
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