
Somos uma entidade nacional, sem fins lucrativos, 
não-governamental, criada em 2005 e formada por 
pais, mães, amigos e simpatizantes da causa - todos 
voluntários.

O MOAB iniciou as suas atividades com uma "Blitz 
do Autismo", em 18 de junho de 2005, na celebração 
da primeira edição mundial do Dia do Orgulho 
Autista (2ª edição desta data, que fora criada 
um ano antes por uma instituição dos 
USA, formada por pessoas com 
autismo e seus familiares).

 

Conscientização

Criação de Legislações

O MOAB iniciou as suas atividades com uma 
Blitz do Autismo, em 18 de junho de 2005, na 
celebração da primeira edição mundial do Dia 
do Orgulho Autista. Este evento recebe o apoio 
da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os 
voluntários distribuem  panfletos informativos a 
respeito do autismo aos motoristas.

O Prêmio Orgulho Autista, busca evidenciar 
pessoas, órgãos e entidades que verdadeiramente 
trabalharam significativamente pela melhoria da 
qualidade de vida destas pessoas. Várias pessoas 
concorrem em 15 categorias, votadas pelos 
fundadores, diretores, conselheiros e 
coordenadores diversos estados e municípios do 
Brasil.

Criado em 2013, o projeto Autismo e Família 
nasceu  da preocupação com a saúde 
psicológica e emocional dos familiares de 
pessoas no espectro do autismo. O objetivo 
do projeto é dar apoio Psicológico Integral a 
todos os envolvidos: Atendimento à família; 
Atendimento ao Casal; Atendimento 
individualizado de cada membro da família de 
acordo com sua necessidade.

Criado desde 2005, o Desabafo Autista - 
Asperger consiste em encontros, em que pais, 
familiares, amigos, especialistas, professores e 
outras pessoas interessadas no tema Autismo 
e Asperger trocam experiências, apresentam 
novas informações e, principalmente, relatam e 
debatem sobre suas vivências com filhos, 
conhecidos ou familiares autistas.

Outro trabalho importante realizado pelo 
movimento é o projeto Autistas e 
Artistas em que pessoas se encontram 
para realizar a arteterapia. Busca 
ensinar atividades artísticas com 
pessoas autistas e com suas famílias, 
objetivando o aprendizado, o 
entretenimento, a diversão, terapia 
ocupacional e a geração de renda.

O projeto Autistas Plásticos 
trabalha com a possível identificação 
e posterior promoção de talentos de 
destaque que, muitas vezes, não 
tem a oportunidade de serem 
conhecidos.

Realizado em um parque da cidade, o 
projeto Autistas no Parque chama a 
atenção da sociedade para conhecer 
quem são as pessoas autistas, 
objetivando através do conhecimento, 
o respeito, a aceitação e a parceria 
para um mundo melhor.

O projeto Autismo na Escola 
proporciona palestras e cursos sobre 
o autismo, que são realizados desde 
a pré-escola até os cursos de pós 
graduação, além de 
aconselhamento para o corpo 
docente do estabelecimento de 
ensino.

O MOAB é responsável direto pelas leis:

Lei 12.764/2012 - Berenice Piana
Lei 13.370/2016 - Romário
Lei 13.438/2017 - Diagnóstico Precoce
Lei 13.830/2019 - Equoterapia
Lei 13.861/2019 - Autismo no Censo
Lei 13.977/2020 - Romeo Mion
Lei Distrital 4.568/2011 - Fernando Cotta 

Por meio de parcerias com o poder público e 
privado, o Movimento realiza diversos eventos 
tais como audiências públicas, sessões solenes, 
atos públicos, palestras, cursos, encontros, 
seminários, passeatas, caminhadas, carreatas, 
Prêmio Orgulho Autista, Projeto Anjos Azuis, 
Desabafo Autista & Asperger, Blitz do Autismo, 
Autistas Plásticos, Autistas e Artistas, Autismo e 
Família, Autismo na Igreja, Autismo na Escola, 
Autismo & Universidade, etc.
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