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1. RESUMO: 

  Esse trabalho se inicia com uma abordagem genérica sobre o tema, seguida 

da especificação dos objetivos geral e secundários, consistentes na análise 

das leis pertinentes às pessoas com deficiência a intitulada Transtorno do 

Espectro Autista (TEA). Nesse contexto, são analisados a capacitação de 

profissionais para o atendimento de pessoas com TEA, divulgação e 

conscientização das necessidades dos mesmos e ampliação juntamente de 

aplicação de políticas públicas. No final, são formuladas considerações 

valorativas acerca do tema, ainda que em caráter especulativo, dada a 

abordagem propedêutica do presente trabalho. É feita uma análise do 

trabalho de campo desenvolvido, consistente numa pesquisa realizada em 

alguns setores sociais no intuito de colher informações pertinentes ao tema.  

2. INTRODUÇÃO:  

   Muito se tem discutido, acerca de Leis que amparam pessoas com 

necessidades especiais, pois há dúvidas e fatos que conduzem à reflexão se 

tais Leis têm a efetividade esperada, garantindo os direitos das pessoas com 

deficiência como: saúde, educação inclusiva, segurança, oportunidades no 

mercado de trabalho, entre outros meios de inclusão social. Este trabalho 

analisa a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista. 

3. OBJETIVO:  

   Como objetivo principal, por meio de estudos e pesquisas, pretende-se 

verificar a amplitude e funcionalidade da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 

2012, conhecida popularmente como Lei Federal dos Autistas no campo da 

educação e inclusão. Como objetivo secundário, é feito um estudo sobre o 

posicionamento das políticas públicas em face da inclusão social de pessoas 

com necessidades especiais.  

4. METODOLOGIA: 

    O trabalho pautou-se, para consecução dos objetivos almejados, na 

pesquisa de campo onde foi aplicado um questionário com diversas 

perguntas acerca do tema. Não obstante, utilizou-se anda do método dedutivo 



e dialético na abordagem da legislação pertinente e ainda o levantamento 

doutrinário jurídico sobre o tema. Foram realizadas entrevistas com diversas 

pessoas objetivando enriquecer a abordagem do tema. 

5. DESENVOLVIMENTO: 

    Lê-se desde 2013 após o lançamento da quinta edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) em único 

diagnóstico, por vezes elaborado de forma que beira a leviandade, Transtorno 

do Espectro Autista (TEA), como um subterfúgio para esconder toda uma 

gama de distúrbios do Autismo.  Pessoas com Transtorno do Espectro Autista 

costumam apresentar comportamentos repetitivos, dificuldades em interpretar 

frases subjetivas. Além disso, a interação social é vagarosa, pois possuem 

dificuldades qualitativas na comunicação social, motoras e de atenção¹. 

Muitas pessoas com TEA se destacam em habilidades artísticas, matemáticas 

ou visuais, pois dispõem de uma capacidade de memória acima da média, 

são detalhistas inclusive para a exatidão. Por vezes, a pessoa com deficiência 

tem alma artística ou científica, nos permitindo destacar grandes nomes da 

música, teatro e ciências com o Transtorno do Espectro Autista.   Mesmo com 

as múltiplas habilidades que as pessoas com Transtorno do Espectro Autista 

apresentam, há falta de conscientização da população sobre o TEA, como de 

demais, transtornos, deficiências e distúrbios, desencadeando em 

discriminações e transgressões aos Direitos Fundamentais. As pessoas com 

deficiência devem gozar dos mesmos Direitos que qualquer pessoa, como é 

disposta na Constituição Federal. Um dia Hannah Arendt disse que o 

“Homem tem Direito a ter direitos”. E para garantir tais direitos, fora 

necessária a criação de mais leis com teor inclusivo, complementando as Leis 

existentes e o Decreto nº6. 949, de 25 de Agosto de 2009, o qual “Promulga a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 

2007.” Uma destas leis é a Lei nº 12.764 que em sua letra traz diretrizes para 

a inclusão, proteção dos Direitos da pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista, sendo um destes direitos o Direito a dignidade. É essencial para a 

garantia de direitos a participação da população na elaboração de Políticas 

Públicas voltadas para as necessidades daqueles que tem TEA e o 

acompanhamento da implantação, devendo juntamente o Poder Público arcar 



quanto à informação pública relativa ao transtorno e suas implicações, 

resultando em uma sociedade consciente e justa. A formação e capacitação 

de profissionais especializados no atendimento à pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, bem como pesquisas cientificas, devem ser incentivadas 

pelo Estado, podendo este firmar convênios com Pessoas Jurídicas de Direito 

Privado, para a garantia do cumprimento de tais diretrizes². Quando os 

profissionais olham para a pessoa com TEA e buscam descobrir coisas 

novas, quebrar paradigmas e proporcionar uma vida digna a ela, estão 

iluminando novos caminhos para a inclusão³, garantindo deste modo a 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

¹ Sueidy, Thalita. O Autista no Contexto Escolar. 
² Cartilha Autismo e Educação ,pág 8. Autismo e Realidade. 
³ Martins, Marjorie. Neuropsicologia na infância Autismo. 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

     Ainda que o trabalho esteja em caráter embrionário, foi possível verificar 

que as Instituições de Ensino de nosso País não possuem profissionais 

capacitados para auxiliar pessoas com TEA. Outra conclusão é a insuficiência 

de informações que são obrigatórias por parte do Poder Público agravando a 

deficiência no cuidado destas pessoas. Não obstante os pais e responsáveis 

das pessoas com TEA desconhecem o amparo legal aos tutelados. Ressalta-

se ainda a necessidade de aprimoramento legislativo, não perdendo de vista 

a evolução normativa constante da Lei 12.764. Por fim, constatou-se a 

necessidade de elaboração de políticas públicas voltadas ao tema com a 

participação inclusive da comunidade.  
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