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TEXTO 1 

Para acompanhar filhas autistas, pedreiro faz aulas de balé 

Pai é o único homem entre nove mães, além de outras oito alunas, na turma 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/para-acompanhar-filhas-autistas-pedreiro-faz-aulas-de-bale.shtml 
 

TEXTO 2 
A mobilização dos familiares levou ao ineditismo da aprovação de uma lei federal específica para o autismo. Em 27 

de dezembro de 2012, foi sancionada a Lei nº 12.764, que “Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista” (BRASIL, 2012). Além de reconhecer a pessoa com transtorno do 

espectro autista (TEA) como “pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais” (Lei nº 12.764, § 2o ), produz 

incidências em diversos campos, como na esfera assistencial, político/gestora, científico/acadêmica, 

educacional/pedagógica, bem como no campo dos direitos básicos (OLIVEIRA, Políticas para o autismo no Brasil: 

entre a atenção psicossocial e a reabilitação 711 Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 27 [ 3 ]: 707-726, 

2017 2015). Para os ativistas, a Lei representou um marco histórico na luta pelos direitos dos autistas, de maneira 

que tal inclusão no campo das deficiências viabiliza politicamente o acesso a direitos previstos na legislação já 

existente para pessoas com deficiência no país, como benefícios financeiros, garantia à educação em escolas 

regulares e de ingresso no mercado de trabalho, entre outros. Além disso, consideram que esse veículo jurídico 

representa a condição de acesso a atendimentos em serviços de saúde especializados, em oposição aos ofertados 

pela rede de saúde mental (NUNES, 2014), como será mais bem abordado adiante. 

http://www.scielo.br/pdf/physis/v27n3/1809-4481-physis-27-03-00707.pdf 

TEXTO 3              TEXTO 4 
 

 

Nas bancas, personagem autista André é  

capa da revista da Turma da Mônica de julho 2019 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema    A POSTURA DA FAMÍLIA E DO ESTADO FRENTE À CONDIÇÃO DO AUTISTA NO BRASIL. 
Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 
Paracetamol aumenta riscos de autismo ou TDAH nas 
crianças - É FAKE NEWS! 
Olá! Essa mensagem é falsa por não ser conclusivo 
os estudos. Entenda: De fato, o artigo citado na 
reportagem *sugere o aumento de risco de 
paralisia cerebral com o uso da aspirina e... 
 
Vacinas causam autismo - FAKE NEWS 
Fake News! Um estudo apresentado em 1998, que 
levantou preocupações sobre uma possível relação 
entre a vacina contra o sarampo, a caxumba e a 
rubéola e o autismo, foi posteriormente... 
 
http://www.saude.gov.br/fakenews?start=30 
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