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AUTISMO
O autismo hoje é também chamado de TEA, que 
significa Transtorno do Espectro Autista.
Esse transtorno se caracteriza pelo 
comprometimento em dois domínios:

• Déficits Comunicação Social e Interação Social
• Comportamentos repetitivos/restritos

O diagnóstico é feito pela observação 
comportamental, incluindo os aspectos sensoriais, 
genéticos e de comunicação social do paciente e é 
baseado nos critérios internacionais propostos pelo 
CID (Classificação Internacional de Doenças) e pelo 
DSM (Diagnosticand Statistical Manual of Mental 
Disorders – Manual Diagnóstico Estatístico de 
Doenças Mentais).



AUTISMO  
SINTOMAS 
• Perda do Contato visual

• Não responde ao nome

• Prejuízo na comunicação e 
na falta de uso de gestos 
para apontar e ou mostrar, 

• Prejuízo na Interação social -
falta de brincadeiras 
interativas, falta de interesse 
em outras crianças, falta de 
compartilhar...

• Falta de sorriso



AUTISMO CARACTERÍSTICAS





AUTISMO E O 
DESENVOLVIMENTO
• O diagnóstico precoce ainda na primeira infância,  
vai contribuir para um melhor desenvolvimento da 
pessoa com autismo. Uma vez que as intervenções vão 
auxiliar o desenvolvimento cognitivo e a interação 
social.

• Nesse momento a família, a escola, as terapias e o 
estado devem se comprometer com esse processo 
para que essa criança se desenvolva e tenha 
autonomia.



Autismo

• Leve (Nível 1)– Há uma dificuldade na comunicação social com pouco
prejuízo no entendimento. Mas conseguem estabelecer relações sociais. 
Conseguem se desenvolver com mais independência e autonomia nas AVD 
(atividades da vida diária).

• Moderado (Nível 2) – Há uma grande dificuldade na comunicação social e 
também para o entendimento dos outros. Tem dificuldade de estabelecer
relações sociais, se isolam com mais facilidade e tem atraso na fala. 
Necessitam de atenção e suporte tanto familiar como terapêutico. Possuem
dificuldades de autonomia passam mais tempo fazendo estereotipias.

• Severo/grave (Nivel 3) – Há prejuízo na comunicação, são dependentes
nas atividades das AVDs, não tem relações sociais, necessitam de apoio
para tudo. Não tem autonomia. Custumam ser muito isoladas, tem muita
dificuldade de flexibilização.  Podem se desorganizar com facilidade. 
Normalmente tem DI (deficiência intelectual). 





Sensibilidade Auditiva

• Muitas vezes no cotidiano somos surpreendidos com sons. 
Seja de veículos, aviões, rojões... Essa falta de previsibilidade
(antecipação) pode confundir e pode até mesmo ser  
assustadora para o indivíduo com TEA. 

• Já os padrões previsíveis normalmente encontrados em
estímulos musicais podem fornecer um caminho
reconfortante e previsível para o processamento de emoção. 

Exemplos de pacientes. (Mari, He, Iv)



AUTISMO E 
SOCIEDADE

• Dentro da nossa sociedade 
identificamos que ainda há  
preconceito muito com os 
autistas. Isso é sentido por eles e 
pelos seus familiares. 
Lembramos também que  há 
ainda um tipo de preconceito 
que não escolhe classe social, 
orientação sexual ou cor de pele.  
Esses fatores podem  intensificar 
ainda mais essa discriminação. 



AUTISMO



CADDA – BELO HORIZONTE
2016, 2017, 2018 E 2019



2 DE ABRIL DIA 
MUNDIAL DA 
CONSCIENTIZAÇÃO 
DO AUTISMO
2022



CADDA

Comissão das 
Associações de Defesa 
dos Direitos dos Autistas 
MG



Um pouco da 
nossa trajetória

A CADDA MG é um coletivo que reúne
associações, entidades educacionais e
culturais, autistas, familiares, profissionais
e amigos que se uniram em 2016 em torno
da causa das pessoas com autismo e seus
familiares.

A partir daí outras demandas surgiram,
criando um espaço para dialogar, planejar,
informar e divulgar sobre os temas de
inclusão social, direitos, saúde, educação e
trabalho para autistas e seus familiares.

2018



Plano 
Estratégico

CADDA - MG

2017

2017



Missão

Desenvolver projetos e ações sociais 
que promovam o conhecimento, a 
conscientização, bem como a 
consolidação de políticas publicas que 
efetivem a inclusão das pessoas com 
autismo e o acolhimento dos seus 
familiares, assegurando a atenção 
integral e coordenada, em 
alinhamento com as leis de inclusão 
em vigor. 



Visão

Chegar ao final de 2020 com o 
Decreto 15.519/14 de BH, bem
como a LBI divulgadas, conhecidas
e aplicadas na sua
intersetorialidade social, cidadã, 
educacional e profissional, 
assegurando as condições de 
igualdade, o exercício dos direitos
e das liberdades das pessoas com 
TEA e seus familiares.



Objetivo maior

Articular associações e governos
buscando a implementação das 
políticas públicas para as pessoas
com autismo



02 de Abril 
Dia Mundial de Conscientização 
sobre o Autismo - ONU 2007

https://brasil.un.org/pt-br/176593-dia-mundial-de-conscientizacao-sobre-o-autismo-2-de-abril

Na mensagem de Abril/22, a ONU apoia os
direitos das pessoas com Autismo, em
participar plenamente da sociedade,
conforme a Convenção Internacional dos
direitos das Pessoas com Deficiência e a
AGENDA 30 para o desenvolvimento
sustentável cujo compromisso é:

“Não deixar ninguém
para trás”

https://brasil.un.org/pt-br/176593-dia-mundial-de-conscientizacao-sobre-o-autismo-2-de-abril


Oportunidades que se 
apresentam para a 
ampliação de serviços e 
cidadania para as 
pessoas no TEA e seus 
familiares em BH. 

Decreto Municipal Nº 
15.519 - 1º Abril/14 



FÓRUM 
INTERSETORIAL  DE 
ATENÇÃO INTEGRAL 
À PESSOA COM 
TRANSTORNO DO 
ESPECTRO DO 
AUTISMO



Decreto 
Municipal 
de Belo 
Horizonte 
Nº 15.519 
de 1º DE 
Abril de 
2014

➢ Capacitação
➢ Planejamento
➢ Intersetorialidade 
➢ Coordenação



Decreto Municipal 
de Belo Horizonte 

Nº 15.519, de 1º 
DE Abril de 2014 

• Atenção Integral e Coordenada

• Intersetorialidade 

• Participação da Comunidade e 
Controle Social 

• Inclusão no Mercado de 
Trabalho

• Articulação em Rede

• Territorialidade 

Previsões 
legais:



Decreto 
15.519/2014 
de Beagá



Cultura

• Inclusão dos autistas nas oficinas, projetos, 
ações e atividades desenvolvidas pelas 
entidades públicas e privadas.

• Promoção da Acessibilidade, com destaque 
para a acessibilidade Atitudinal.

• Adoção de um calendário anual de 
atividades culturais voltado para as pessoas 
com autismo e deficiência intelectual.



caddabh@gmail.com

OBRIGADA!



AUTISMO COM 
OUTRO OLHAR

• LUGAR DE AUTISTA É EM TODO LUGAR!



Muitas vezes não entendemos o que 
um autista quer nos dizer. A arte nos 
ajuda a ter uma visão melhor deles. 
Isso é maravilhoso.

Artista: Mateus Oliveira Gonçalves 
pintando uma obra de arte - CE



GALERIA AUT

Instagram:@galeriaaut
Facebook: Galeria Aut
Youtube: Galeria Aut
Site: www.galeriaaut.com.br

• A Galeria de Arte feita por Pessoas com Autismo.

• A Galeria Aut foi fundada em 2014 e faz exposições virtuais e físicas. Fazemos 
isto através, participando de eventos de autismo, escrevendo e divulgando 
nosso espaço na internet através do nosso site e em nossa página no Facebook, 
Instagram e nosso canal no Youtube.

• Hoje temos mais de 250 artistas autistas de todas as regiões do Brasil e também 
de Portugal, Cuba, Estados Unidos, Escócia e Uruguai. Nosso acervo conta com 
mais de 2.000 obras. São fotos, vídeos, desenhos, pinturas, esculturas, literatura, 
música... todos feitos por autistas desde os mais variados graus do TEA.



Símbolo

O símbolo mostra, em sua contraforma
(espaços vazios) representações de três 
formas humanas simplificadas, 
trasmitindo a idéia de comunidade,
cooperativa.



Inauguração da 
Galeria Aut foi no 

Museu de Arte da 
Pampulha



• Inauguração da Galeria Aut no Museu de Arte da 
Pampulha



Desenho 
coletivo



Construção
coletiva de 
arte



Expressão através 
da Arte

Desde a sua inauguração em 
2014, há diversos relatos de 
várias famílias de autistas que 
dizem que eles conseguem se 
expressar através da arte, 
colocar os sentimentos deles, 
transmitir aquilo que ele faz, ser 
compreendido... Isso traz uma 
grande realização pessoal. 









Um dos objetivos da nossa galeria é um maior engajamento e 
participação da sociedade civil para uma maior conscientização 
sobre o tema.

Neste espaço, podemos publicar desenhos, pinturas, dança, som, 
fotografias, literatura ...  

A arte pela arte sob a visão das pessoas com autismo.

Releitura: Autorretrato de Pablo Picasso - Gustavo Marques

18 anos - MG

OBJETIVO



OBJETIVO
Elevar a autoestima e promover a valorização da arte das pessoas 
com autismo, já que a Galeria Aut é uma galeria de arte feita por 
pessoas com TEA (transtorno do espectro do autismo).

Obra: Constance 4 ecchi APTS
Cristiano Camargo – 51 anos - SP



Obras de arte da Galeria Aut



Antigamente as pessoas achavam 
que um não era incapaz de 
produzir qualquer coisa. Hoje eles 
estão provando que a realidade é 
bem diferente. Independente da 
capacidade de produção de cada 
um, é importante revelar o 
resultado pra sociedade. Dessa 
maneira tanto a sociedade como 
os autistas se beneficiam. A arte 
cria essa ponte e mostra que eles 
são capazes.

Obra: “Vitalidade” - Cristiano 
Roscoe - MG



Via Constelação

• Maya Rubinger, diagnosticada 
com Síndrome de Asperger aos 
38 anos



Exposições

Obra: "Chris Hemsworth"

Gabriel Dolfini - 24 anos - SP



Exposições



Reportagem da TV 
Assembleia de Minas 
Gerais - Galeria Aut - 2019

• Na semana de 
Conscientização do 
Autismo, nossa Galeria Aut 
marcou presença na 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais! Além do 
espaço destinado à 
exposição física, estamos no 
portal da Assembleia 
Legislativa de Minas e 
também saímos na 
reportagem na TV Interna 
Assembleia e na 
reportagem.



EXPOSIÇÂO: SOB MEU OLHAR

CMBH – Mostra na Câmara
Municipal de Belo Horizonte –
04/2019



Setembro Verde - Mês 
da Pessoa com 
Deficiência - 2019

A Galeria Aut está fazendo mais 
uma exposição: Sob Meu 
Olhar!!!! E também a exposição 
do livro: Unidas Pelo Autismo!

Há outras exposições no local! 
Vale a pena conferir!!!

Duração: 02/09 À 30/09/2019

Local: Hall da Prefeitura de Belo 
Horizonte

Endereço: Av. Afonso Pena, 342

Horário: 8h às 18h

Veja a programação:

https://prefeitura.pbh.gov.br/sm
asac/setembro-verde

#galeriaaut

#prefeituradebelohorizonte

https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/setembro-verde?fbclid=IwAR2-XVkKO84kUeRPu-qA94g18nsIH91Nv4DmRkrJvU6l4UHc1xsyLjxdBKE
https://www.facebook.com/hashtag/galeriaaut?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXuHOXGoC6kPtDcfJxqLxLKM-HgNW1hVprtR7M26mVRGDIe4Pg7cDWmzAbnHuf-k9cskSptEFeDuzUV72NLSfUYh0AJC3rUHI_24UBeOIeWg7ucEiF2m0ti-5eG39jpxa-Y2XgTGExYehpx-z2vDc6y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prefeituradebelohorizonte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXuHOXGoC6kPtDcfJxqLxLKM-HgNW1hVprtR7M26mVRGDIe4Pg7cDWmzAbnHuf-k9cskSptEFeDuzUV72NLSfUYh0AJC3rUHI_24UBeOIeWg7ucEiF2m0ti-5eG39jpxa-Y2XgTGExYehpx-z2vDc6y&__tn__=*NK-R








Exposições 2021



Exposições
2022



CONCURSOS

Pintura da artista Raquel Isabel Micano - Portugal



Concursos de Arte



Concurso Capa de Livro, realizado
pela GALERIA AUT, PRAIA.UFMG e 
AMPLA EDITORA.



Obra: Minha cabeça como autista

Samuel Vítor Patente Pereira Carvalho

6 anos - MG

Vencedor do Concurso do Livro











GALERIA AUT

Facebook: Galeria Aut
Youtube: Galeria Aut



Programa de 
rádio

CONEXÃO ÁUDIO



FLASMOB INCLUSIVO

A Galeria Aut (Meiry Geraldo) e Musicoterapia 
BH (Simone Presotti Tibúrcio) comemoram a 
participação no Compêndio 2020 da ONU (Music 
as a Global Resource)… Foram escolhidos 109 
projetos entre 54 países, e o Flashmob Inclusivo 
ficou entre um dos quatro representantes do 
Brasil.

Acesso ao Compêndio:
https://www.musicasaglobalresource.org/2020compendium



SUGESTÕES

Cinema azul



Exposições

• Fazer exposições PCD.

• Proporcionar um horário
deslocado … Onde a visitação
tem menos pessoas.



Oficinas especiais

• Dança 

• Dança para cadeirantes

• Música

• Teatro

• Arte

• Etc...

Exemplo: escultura em sabão no Museu da Pampulha



Jardim Sensorial promove experiência interativa no Jardim Botânico
Rio de Janeiro tem espaço de inclusão em um dos mais conhecidos espaços verdes do País

https://guiaderodas.com/jardim-sensorial-promove-experiencia-interativa-no-jardim-botanico/



Em Petrolina, no Sertão de 
Pernambuco, o Parque 
Municipal Josepha Coelho 
conta agora com um Jardim 
Sensorial.

Jardim Sensorial no Parque Municipal Josepha Coelho estimula os cinco sentidos | Petrolina e Região | G1 
(globo.com)

https://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/noticia/2019/08/29/jardim-sensorial-no-parque-municipal-josepha-coelho-estimula-os-cinco-sentidos.ghtml




A COMUNICAÇÃO SENSORIAL NOS ESPAÇOS 
CULTURAIS BRASILEIROS  por Viviane Panelli Sarraf

“Os espaços culturais que reconhecem a comunicação e mediação
sensorial como estratégias de formação de públicos e como premissas
indispensáveis para sua atuação de extensão cultural consideram que o
relacionamento e a comunicação com o indivíduo extrapolam o
predomínio da visão, como sentido prioritário de percepção, usando
estratégias de mediações acessíveis, com o objetivo de estabelecer
vínculos afetivos que resultam no equilíbrio dos sentidos na fruição do
patrimônio cultural.”

V Congresso Internacional de Comunicação e Cultura - São Paulo – 2015



Experiências de comunicação e mediação 
sensorial em espaços culturais brasileiros 

Apresentamos nessa parte análises de alguns espaços culturais que 
realizaram experiências de acesso ao patrimônio cultural por meio dos 
sentidos de percepção e comunicação dos indivíduos. 

• Exposição “Hélio Oiticica – O Museu é o Mundo” – Casa França 
Brasil, Paço Imperial, MAM – RJ, Central do Brasil e demais espaços 
público – Rio de Janeiro





AUTISMO EMPATIA 
AMOR, UNIÃO 
TRANSFORMAÇÃO

• LUGAR DE AUTISTA É EM TODO LUGAR!





MUITO 
OBRIGADO!

MEIRY GERALDO

E-mail:
contatogaleriaaut@gmail.com

Instagram: @galeriaaut
Facebook:  Galeria Aut
Youtube:    Galeria Aut
Site: www.galeriaaut.com.br

mailto:contatogaleriaaut@gmail.com

