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Leia o texto: 

Marcos Históricos do Autismo 
 

O termo autismo foi criado em 1908 pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler para descrever a fuga da 

realidade para um mundo interior. 
 

Durante os anos 50, houve muita confusão sobre a natureza do autismo, e a crença mais comum 

era de que o distúrbio seria causado por pais emocionalmente distantes. 

No entanto, nos anos 60, crescem as evidências sugerindo que o autismo era um transtorno 

cerebral presente desde a infância e encontrado em todos os países e grupos socioeconômicos e 

étnicos- raciais. 

É importante ter em mente que cada autista tem suas particularidades, limitações e facilidades. 

Tratar de maneira individual e humanizada é muito importante, bem como garantir a inclusão 

dessas crianças e adultos. 

Em 2007 a Organização das Nações Unidas (ONO), declarou todo 2 de abril como “Dia Mundial 

de Conscientização do Autismo”, quando cartões-postais do mundo todo se iluminam de azul (cor 

escolhida por haver, em média, 4 homens para 1 mulher com TEA). O objetivo da data é garantir a 

conscientização a respeito do Transtorno do Espectro Autista e, desse modo, reduzir cada vez mais 

o preconceito existente contra esse público. 

Em 2018, o 2 de abril passa a fazer parte do calendário brasileiro oficial, como o “Dia Mundial da 

Conscientização do Autismo”. 
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Em 2012 é sancionada no Brasil a Lei Berenice Piana (12.764), que instituiu a Política Nacional de 

Proteção dos DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DE TEA, a 

Legislação determina o acesso a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias e medicamentos 

pelo Sistema Único de Saúde; à Educação e a proteção social; ao trabalho e a serviços que 

propiciem a igualdade de oportunidades. 

18 de junho “Dia do Orgulho Autista” 
 

O Dia Mundial 18 de junho, é o “Dia do Orgulho Autista (simbolizado pelo infinito nas cores do 

espectro do arco- ires), considerando o autismo como identidade, uma característica da pessoa _ 

data celebrada originalmente em 2004, pela organização Aspies for Freedom (EUA). 
 

O símbolo do autismo é o quebra- cabeça, que denota as diversidade e complexidade _ criado em 

1963 pela National Autistic Society, no Reino Unido. 
 

 
 

Agora é com você, responda: 
 

1-Quem criou o termo autismo e quando foi? 
 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

2-Qual é o dia mundial da conscientização do autismo? E para que foi criado este dia? 

  _ 

  _ 

  _ 
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3- Para que foi criada no Brasil a Lei Berenice Piana? 
 

_   

_   

_   
 

4- Em que dia comemoramos o “Dia Mundial da Conscientização do Autismo? 
 

_   

_   

_   
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GEOGRAFIA 
 
 

 
Leia o texto, copie e responda as questões no seu caderno. 

Números e informações sobre autismo no Brasil e no mundo 

Aproximadamente um terço das pessoas com autismo permanecem não verbais (não desenvolvem 

a fala) _ conforme estudos de 2005 e 2012. Estima- se também que um terço das pessoas com 

autismo tem algum nível de deficiência intelectual (atraso no seu desenvolvimento, dificuldades para 

aprender e realizar tarefas do dia a dia e interagir com o meio em que vive). 

Em 2007, a ONU decretou todo dia 2 de abril como o “Dia Mundial Da Conscientização Do Autismo”, 

(em inglês, World Autism Awareness Day), quando vários cartões-postais do mundo iluminam-se 

de azul em prol da causa para chamar atenção da sociedade ao tema. Como o Cristo Redentor, no 

Brasil, o Empire State, nos Estados Unidos, CN Tower, no Canadá, Torre Eiffel, na França, as 

pirâmides do Egito, entre outras. 
 

CRISTO REDENTOR TORRE EIFFEL PIRÂMIDES DO EGITO 
 

No Brasil foi criada a “Lei Berenice Piana” _ Lei 12.764, com a finalidade de proteger os direitos 

das pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo e os equipara às pessoas com deficiência. 

Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês: Centers 

for Disease Control and Prevention) estima a prevalência de autismo em 1 a cada 54 crianças naquele 

país, números referentes a 2016. O número de meninos é quatro vezes maior que o de meninas. 

Estudos na Ásia, Europa e América do Norte dão conta de números entre 1% (um para cada 100) e 

2% (1 para cada 50) com autismo. 

Segundo a (OMS), a estimativa de pessoas com autismo no Brasil pode chegar a mais de 2 milhões 

de pessoas com o transtorno. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), através da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

considerando a estimativa de que aproximadamente 1% da população mundial esteja dentro do 

espectro do autismo, a maioria sem diagnóstico ainda. www.revistautismo.com.br 

http://www.revistautismo.com.br/
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Agora complete as lacunas abaixo: 
 

Em 2007, a ONU decretou todo dia 2 de abril como o “Dia _ Da Do 

  ”. 

 
B- Vários cartões-postais do mundo iluminam- se de azul em prol da para 

  atenção da _ ao . 

 
C- No Brasil foi criada a” Berenice Piana”, com a finalidade de os 

  das pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo. 

 
D- Segundo a (OMS), a estimativa de pessoas com autismo no Brasil pode chegar a dois milhões de

 _ com o transtorno. 

 
E- A Organização Das Nações Unidas (ONO), através da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

considerando a estimativa de que aproximadamente 1% da mundial esteja dentro do 

espectro do autismo, a maioria sem _ ainda. 


