
 

PROGRAMA DE GRUPO DE FAMÍLIAS DE PESSOAS COM TRANSTORNO 
DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

 

 

É inevitável a necessidade de ampliar, redirecionar e ressignificar o nosso 
olhar frente a infância, as crianças, os impasses no desenvolvimento e as pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

O autismo é uma condição que se manifesta no desenvolvimento, geralmente 
antes dos 3 anos de idade. Sabe-se que a intervenção precoce traz resultados 
importantes no desenvolvimento e evolução destes indivíduos. A intervenção efetiva 
envolve a pessoa com TEA, sua família e os serviços que o mesmo acessa (escola, 
terapias, etc). 

Ainda existe muitos mitos e preconceitos quanto a pessoa com TEA. Diante 
disso, as famílias por vezes sentem-se julgadas e não compreendidas pela sociedade. 
Cada um de nós é responsável pela conscientização e compromisso com essa causa, 
pois “quando nos envolvemos as peças se encaixam”. 

Assim, todos os atores envolvidos no trabalho e tratamento de crianças com 
autismo necessitam ser capacitados e instrumentalizados para lidar com essas 
singularidades dos sujeitos e suas necessidades. Diante disso, nasceu a ideia de 
promover um grupo com pais, familiares e cuidadores, em formato de oficinas de 
grupo, envolvendo os profissionais da saúde, assistência social e educação, para 
trabalhar demandas do cotidiano destas famílias. 

 

OBJETIVOS 

• Promover um espaço para familiares de escuta, sensibilização, orientação e 
construção de estratégias terapêuticas para as pessoas com TEA. 

• Sensibilizar sobre o diagnóstico para promover o entendimento dos 
comportamentos, gestos e atitudes de seu filho. 

• Desenvolver melhores rotinas, facilitar a comunicação e a organização da vida 
das pessoas com TEA. 

• Ofertar um espaço de escuta as necessidades das famílias e engajamento de 
grupo. 

 

 METODOLOGIA 

Este grupo ocorre através de processo grupal, em formato de oficinas que 
possibilitem vivências, dinâmicas e trabalho concretos para compreensão de 
questões do Autismo e consequentemente auxiliar os filhos. 



Este trabalho é realizado por equipe multidisciplinar envolvendo psicóloga, 
fonoaudióloga e professores, ou ainda outros convidados. 

O planejamento será construído junto aos pais e profissionais de acordo com 
as demandas levantadas no primeiro encontro do ano. 

Várias temáticas podem ser abordada, por exemplo: Conscientização sobre 
Autismo – 02 de abril; Participação da Família no processo terapêutico; Autonomia e 
Independência; Diferenciação de crises e birras em pessoas com TEA; Estratégias de 
gerenciamento de crises; Desenvolvimento de comportamentos adaptativos; 
Realidade x expectativas frente aos filhos; A importância do brincar no 
desenvolvimento infantil; Direitos das pessoas com TEA; Inclusão;  

Os encontros ocorrem em frequência mensal, nas quartas feiras, pelo turno da 
tarde. A duração dos encontros geralmente é de duas horas, das 13:30 até as 15:30. 

O público alvo são os familiares de crianças, adolescentes e adultos com 
diagnóstico de Autismo. 

O acesso ao grupo é por convite de famílias que seu filho tenha diagnóstico. A 
forma de acesso é espontânea, sendo que os pais são convidados via bilhete e grupo 
de WhatsApp para participar. 

 

RESULTADOS: 

 
Na instituição temos cerca de 20 beneficiários com o diagnóstico de TEA todos 

são convidados. A média de participantes 10 familiares nos grupos, com 
assiduidades oscilantes por se tratar de atividade não obrigatória. 

 
Pode-se identificar alguns resultados no decorrer dos grupos: 

• Ampliou-se o olhar e a conscientização sobre o autismo, bem como 
desenvolveu-se mobilizações e atividades para comunidade, como 
panfletagem, etc. 

• Proporcionou conhecimentos aos familiares sobre formas de manejos com 
seus filhos; 

• Promoveu trocas de experiências entre os pais, sendo que um compartilha 
com o outro as dificuldades e as estratégias para lidar com suas realidades; 

• Alguns destacam que percebem as mudanças de comportamentos dos filhos; 

• As famílias sentem-se acolhidas e compreendidas quanto as suas necessidades 
e particularidades; 

• Espaço de integração para a família, gerando sentimento de pertença e 
identidade de grupo; 

• As famílias desenvolvem senso crítico quanto a importância da inclusão e o 
papel dos pais nesse processo. 

 


