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Resumo: 

 

Este estudo tem por objetivo realizar uma análise documental da Nota Técnica nº 24/2013, 

emitida pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI), quanto às práticas educacionais para alunos com autismo. Diante de um discurso 

legal que preconiza a educação para todos, cabe perguntar se há lugar para o estilo de 

aprendizagem de cada um, entendido aqui a partir da noção psicanalítica de singularidade, 

escapando à ilusão de enunciados universalizantes sobre esses estudantes. O documento 

analisado prescreve uma formação de professores visando à superação do foco de trabalho nas 

estereotipais e à organização das atividades escolares de forma compartilhada, 

desconsiderando as especificidades de cada um no encontro com o universo escolar. Contudo, 

a nota apresenta  alguns preceitos que parecem dar espaço à singularidade como o conceito de 

adaptação razoável. A noção de singularidade nos possibilita pensar o percurso escolar de 

cada um, evitando premissas universalizantes que poderiam obstaculizar o processo de 

inclusão do aluno real. 
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Em tempos de educação para todos, a inclusão escolar tornou-se um imperativo 

legitimado no discurso social e escolar, devendo a instituição escolar matricular todos os 

alunos, independentemente de suas necessidades educacionais específicas. A inclusão de 

alunos com autismo tem sido um desafio para as escolas de ensino comum, as quais passaram 

a receber com maior frequência esses sujeitos que apresentam formas tão singulares de se 

relacionar com os outros e com os conhecimentos escolares.  

Apesar de seus méritos, o fato de se assegurar, por meio de políticas públicas, o direito 

à matricula e à permanência de todos os alunos, não esgota a discussão sobre a inclusão 

escolar. Ao contrário, apenas dá início às inúmeras questões que precisam ser debatidas no 

campo educacional para que a escola possa ser um espaço de aprendizagem para os 

estudantes. 
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No Brasil, seguindo a tendência mundial dos documentos que asseguram a educação 

para todos
1
, foi publicada, em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva. O preceito dessa política é o de que todos os alunos devem ser 

matriculados no ensino comum (BRASIL, 2008). Nesse sentido, os dispositivos normativos 

passaram a vigorar com o intuito de fundamentar e assegurar a inclusão dos alunos 

considerados público-alvo da Educação Especial nas escolas regulares.  

As políticas educacionais vigentes intensificaram o movimento de inclusão escolar no 

Brasil a partir da publicação dessa política. Dessa forma, é possível observar, nas escolas, um 

aumento significativo no número de matrículas de alunos considerados incluídos. Esse fato 

pode ser constatado por meio da análise dos dados do Censo Escolar no que se refere à 

quantidade de matrículas na modalidade de ensino da Educação Especial.  

Em 2007, ano anterior à promulgação da atual política, havia 348.470 alunos 

matriculados em escolas e classes especiais, e 306.136 alunos frequentando as classes 

comuns, totalizando 654.606 matrículas na Educação Especial. Em 2013, houve uma 

diminuição significativa no número de estudantes que frequentam as classes e escolas 

especiais, totalizando 194.241 alunos, e um aumento no número de matrículas nas classes 

comuns, sendo 648.921 estudantes matriculados, perfazendo um total de 843.342 matrículas 

na Educação Especial (BRASIL, 2014). 

Diante do atual contexto, é possível perceber que há um movimento intenso para 

assegurar, em documentos normativos, o direito de todos à educação. No entanto, 

Jerusalinsky (2015, p. 252) adverte que a legislação em vigor “[...] tem polido as arestas dos 

empecilhos para tal inclusão, mas não tem apagado os obstáculos”. Os diversos estudos 

realizados a respeito da inclusão escolar e os diferentes documentos normativos publicados a 

cada ano atestam a complexidade da operacionalização da educação para todos. 

Através da apreciação desses documentos constatamos a universalização do tempo e 

espaço escolar, numa educação que se pretende para todos, como um imperativo 

contemporâneo que os torna reféns de um ideal educativo. Assim, a orientação é que todos os 

alunos considerados público-alvo da Educação Especial, dentre eles os alunos com autismo, 

frequentem as quatro horas do ensino regular, garantindo as oitocentas horas distribuídas em 

duzentos dias letivos conforme determina a LDB 9.394/96. Os espaços para a educação desses 

                                                           
1
 Dentre esses documentos podemos citar a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem (BRASIL, 1990) e a Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 

necessidades educativas especiais (BRASIL, 1994). 
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alunos são prioritariamente a escola de ensino regular e a sala de recursos multifuncionais que 

oferece o atendimento educacional especializado no contra turno. 

No discurso da educação inclusiva, enunciados, como educação para todos ou todos 

os alunos, são expressões que perpassam incisivamente o texto da lei. Esses enunciados 

podem ser constatados no excerto da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 

da Educação Inclusiva (2008) que segue: 

 

Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos 

recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da 

aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender as necessidades 

educacionais de todos os alunos (BRASIL, 2008, p. 12, grifos nossos). 

 

Por mais sedutor que possa parecer, à primeira vista, um discurso que pretende incluir 

a todos, sem distinção, nos faz pensar se, em face do que vivemos hoje nas escolas, há, de 

fato, espaço para a singularidade, no sentido psicanalítico do termo. Diante disso, este estudo 

tem por objetivo empreender a análise documental da Nota Técnica nº 24/2013, emitida 

pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI), quanto às práticas educacionais para alunos com autismo. Diante de um 

discurso legal que preconiza uma educação para todos, cabe perguntar se há lugar para o 

estilo de aprendizagem de cada um, entendido aqui a partir da noção psicanalítica de 

singularidade, escapando à ilusão de enunciados universalizantes sobre esses estudantes. 

Quais possibilidades poderiam ser criadas no encontro singular do aluno com a escola e seus 

professores? 

Evidentemente não está se questionando o direito à educação dos estudantes com 

autismo, mas diante desse imperativo, poderíamos perguntar sobre as possibilidades da sua 

escolarização, uma vez que cada sujeito se apresenta de forma única na escola, exigindo um 

olhar cuidadoso sobre o processo de aprendizagem. 

 

A Nota Técnica nº 24/2013: a noção de singularidade em oposição aos enunciados 

universalizantes  
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Com o propósito de investigar as orientações quanto às práticas educacionais para 

alunos com autismo em documentos promulgados pelo Ministério da Educação (MEC), 

realizamos um levantamento inicial das publicações após a Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva entrar em vigor, em 2008. Esse recorte 

temporal foi estabelecido porque a partir da publicação dessa política os alunos com autismo 

passaram a figurar de forma mais clara entre sujeitos considerados público-alvo da Educação 

Especial. Além disso, desse momento em diante a modalidade de ensino da Educação 

Especial passa a se organizar de forma específica, delimitando claramente seu público, 

reiterando o direito de todos os alunos a frequentarem o ensino comum e priorizando a 

realização do atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais 

das escolas regulares. Essa nova política origina diretrizes estabelecidas em diversos 

dispositivos normativos para a organização da Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva.  

Nesse levantamento inicial encontramos dois documentos que versam acerca de 

práticas educacionais para alunos com autismo, foco deste estudo. O primeiro documento é a 

Nota Técnica nº 24/2013, publicada em 21 de março de 2013, que orienta os sistemas de 

ensino sobre a implementação da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista - Lei 12.764/2012 (BRASIL, 2013). O segundo documento é 

um fascículo denominado Transtornos Globais do Desenvolvimento, publicado em 2010 pela 

extinta Secretaria de Educação Especial do MEC em parceria com Universidade Federal do 

Ceará. Essa publicação faz parte da coleção A Educação Especial na perspectiva da Inclusão 

Escolar, composta por dez volumes que discorrem sobre o atendimento educacional 

especializado para alunos com deficiência (intelectual, visual, surdez, surdocegueira e 

deficiência múltipla), com transtornos globais do desenvolvimento, sendo que dentre esses 

transtornos estava situado o autismo
2
, e com altas habilidades/superdotação. Além disso, 

abordam a organização da escola comum inclusiva e os recursos pedagógicos e de 

                                                           
2 Até o ano de 2012 a nomenclatura utilizada no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o 

DSM-IV, era transtornos globais do desenvolvimento. Dentre esses transtornos eram descritos o autismo, a 

síndrome de Rett, a síndrome de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância e o transtorno global do 

desenvolvimento sem outra especificação. Cabe sublinhar que o DSM, elaborado pela Associação Americana de 

Psiquiatria - APA, é referência mundial de diagnóstico para o campo da psiquiatria e foi utilizado como base 

para a nomeação e a descrição dos transtornos globais do desenvolvimento na políticas de Educação Especial no 

Brasil. Em 2013, foi publicada a nova versão do manual, o DSM-5. Nessa edição, ocorreu a modificação da 

nomenclatura, passando a ser utilizada a terminologia transtorno do espectro autista (TEA) em detrimento de 

transtornos globais do desenvolvimento. Além disso, ocorreu a supressão das cinco categorias que figuravam 

entre os transtornos globais do desenvolvimento.  
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acessibilidade a serem utilizados no processo de inclusão dos alunos considerados público da 

Educação Especial.  

 O referido fascículo trata especificamente dos transtornos globais do 

desenvolvimento, apresentando uma descrição de cada um desses transtornos e tratando da 

aprendizagem, da comunicação, do trabalho em sala de aula e do atendimento educacional 

especializado desses estudantes (BELISÁRIO FILHO; CUNHA, 2010). Neste momento, 

tendo em vista os diversos aspectos a serem analisados em ambos os documentos e os limites 

deste estudo, optamos por nos deter apenas na apreciação da Nota Técnica nº 24/2013. 

A análise empreendida evidenciou, inicialmente, que a Nota Técnica endossa a 

definição apresentada pela Lei nº 12.764/12 de que a pessoa com autismo é considerada uma 

pessoa com deficiência e, como tal, são assegurados a ela os direitos garantidos, por lei, aos 

sujeitos com deficiência. Além disso, a nota destaca que, ao instituir a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a referida lei atende aos 

princípios da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 

2013).  

Em seguida, a Nota Técnica apresenta as diretrizes estabelecidas na Lei nº 12.764/12 

referentes ao direito à educação. Por meio dessas diretrizes são assegurados a 

intersetorialidade tanto no atendimento das pessoas com autismo quanto no desenvolvimento 

de políticas e de ações para esses sujeitos; a participação da comunidade na elaboração, 

implantação e avaliação de políticas públicas; o incentivo à inserção da pessoa com autismo 

no mercado de trabalho; e, finalmente, o fomento para formar e capacitar profissionais para 

atenderem essas pessoas. O texto desse documento afirma, ainda, que essas diretrizes se 

alinham aos objetivos da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva. 

Em relação à educação, a Nota Técnica nº 24/2013 assevera o direito a um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis de ensino, orientando quanto à formação inicial e 

continuada dos profissionais. Além de assegurar o direito à matrícula no ensino comum, o 

documento afirma que é garantido ao aluno com transtorno do espectro autista o atendimento 

educacional especializado e o profissional de apoio, disponibilizado pelo sistema de ensino, 

sempre que identificada a necessidade desse acompanhamento.  
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No que tange à formação de professores, o documento refere que a formação inicial e 

continuada dos profissionais precisa subsidiá-los para que sua prática pedagógica contemple: 

“a superação do foco de trabalho nas estereotipais e reações negativas” desses estudantes; a 

mediação “por meio da antecipação da organização das atividades”; o arranjo da atividades 

escolares de forma compartilhada com os outros alunos, “evitando o estabelecimento de 

rituais inadequados”; a flexibilização da avaliação pedagógica, considerando as 

especificidades; a intervenção para “o desenvolvimento das relações sociais e o estímulo à 

comunicação”; o uso de estratégias visuais de comunicação e o conhecimento da área da 

comunicação alternativa/aumentativa; o planejamento do atendimento educacional 

especializado para esses alunos, “considerando as características individuais de cada 

estudante”; a elaboração do plano de atendimento educacional especializado visando “a 

eliminação de barreiras que dificultam ou impedem a interação social e a comunicação”; entre 

outros (BRASIL, 2013, p. 2-3).  

Especificamente em relação às orientações quanto às práticas educacionais para alunos 

com autismo contidas no texto desse documento, pretendemos discutir dois pontos: o arranjo 

das atividades escolares de forma compartilhada com os demais alunos, “evitando o 

estabelecimento de rituais inadequados, tais como: horário reduzido, alimentação em horário 

diferenciado, aula em espaços separados” e a “superação do foco de trabalho nas estereotipias 

e reações negativas” dos alunos com autismo (BRASIL, 2013, p. 2-3). Os pontos destacados 

para discussão remetem a enunciados universalizantes que parecem incluir todos os 

estudantes com autismo e apagar a singularidade de cada um.  

O primeiro ponto, ao postular o compartilhamento de atividades sem estabelecer 

rituais inadequados diz respeito ao tempo e ao espaço considerados mais indicados no 

processo de escolarização dos alunos com autismo. O texto da lei parece não abrir exceções 

para aqueles alunos que devido a sua condição subjetiva, poderão ter dificuldades para se 

enquadrar nas normas da escola. Nesse sentido, notamos nessa orientação um enunciado que 

restringe o tempo e o espaço escolar para esses estudantes. 

O segundo ponto, ao prescrever a superação do foco de trabalho nas estereotipais, 

evidencia novamente uma orientação que serve a todos e apaga o que há de singular nas 

manifestações de cada um. Ao mesmo tempo parece sugerir que as estereotipias sejam 

ignoradas ou extintas ao orientar para que não sejam o foco do trabalho, ou seja, denota-se 
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mais uma vez, o apagamento da singularidade. É como se disséssemos: “tudo bem que você 

frequente a escola, desde que deixe de ser autista”. 

É importante sublinhar que as estereotipias são manifestações bastante observadas na 

escola. O professor precisará considerá-las, dando-lhes sentido. Inclusive a intervenção 

pedagógica poderá iniciar pelas estereotipias, que revelam os interesses desses alunos. Por 

exemplo, o balanceio de corpo poderá ser lido como uma dança e a música poderá ser 

introduzida; uma batida insistente do apagador no quadro negro poderá ser vista como a 

tentativa de apagar os traços ali escritos; aos riscos feitos de forma aleatória nesse mesmo 

quadro negro poderão ser atribuídos sentidos de escrita. Dessa forma, gestos descompassados 

ou rodopios ao redor de si poderão ser considerados estereotipias típicas do transtorno do 

espectro autista, que não devem ser foco do trabalho, ou, pelo contrário, poderão vir 

carregados de significado norteando a intervenção pedagógica do professor.  

Diante das estereotipias motoras, disso que não tem palavras para ser traduzido, mas 

que se revela como um ponto de angústia para a criança, o professor poderá criar uma 

história, montar um contexto que permita tirar o aluno desse registro da vivência puramente 

corporal. Dar sentido, atribuir um nome às produções do aluno fará toda a diferença. Então, 

aluno e professor darão vida às suas histórias e a escola se transformará num lugar para 

invenções, onde a criatividade abrirá portas para acolher a todos que quiserem usufruir desse 

espaço à sua maneira. 

Paradoxalmente a esses princípios que remetem a enunciados herméticos, fechados de 

significação, essa nota apresenta orientações aos professores quanto a “parâmetros 

individualizados e flexíveis de avaliação pedagógica”, “flexibilização mediante as diferenças 

de desenvolvimento emocional, social e intelectual dos estudantes com transtorno do espectro 

autista” e “planejamento do atendimento educacional especializado considerando as 

características individuais de cada estudante” (BRASIL, 2013, p. 3). Essas premissas indicam 

que as especificidades desses alunos devem ser consideradas nas ações pedagógicas da escola, 

o que contradiz as orientações sobre a organização das atividades escolares e a superação do 

foco de trabalho nas estereotipias, como consta nas páginas dois e três da Nota Técnica nº 

24/2013. As postulações citadas remetem à noção de singularidade, que se contrapõe à ilusão 

de um saber totalizante sobre os sujeitos. 

O conceito de adaptações razoáveis, referenciado nessa Nota Técnica, também parece 

dar lugar à singularidade, ao estilo de aprendizagem de cada um na inclusão escolar. O texto 



 8 

da nota utiliza esse conceito ao reafirmar o direito das pessoas com deficiência à educação, 

com base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Dessa forma, os 

alunos com deficiência, e dentre eles os estudantes com autismo, tem “[...] garantidas as 

adaptações razoáveis de acordo com suas necessidades individuais, no contexto do ensino 

regular [...]” (BRASIL, 2013, p. 4). 

A definição de adaptação razoável foi determinada na Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e reiterada na Nota Técnica nº 24/2013. De acordo com o texto 

da convenção: 

 

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e 

adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando 

requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência 

possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 

todos os direitos humanos e liberdades fundamentais (BRASIL, 2009, p. 3). 

 

Assim, a Nota Técnica nº 24/2013 prescreve uma formação de professores visando à 

superação do foco de trabalho nas estereotipais, não levando em conta as manifestações 

singulares dos alunos com autismo. Também se refere à organização das atividades escolares 

de forma compartilhada, não estabelecendo rituais inadequados, desconsiderando as 

especificidades de cada um no encontro com o universo escolar. Contudo, a nota apresenta 

alguns preceitos que parecem dar espaço à singularidade, como o conceito de adaptação 

razoável, que pressupõe modificações necessárias em cada caso de inclusão. 

O acompanhamento do processo de inclusão escolar de alunos com autismo nos 

permitiu constatar que alguns deles, especialmente nos primeiros anos escolares, apresentam 

dificuldades para, por exemplo, permanecer um turno inteiro em sala de aula. Muitas vezes, 

esses estudantes demonstram seu desconforto com o ambiente escolar, expresso através do 

choro e da automutilação. Esses comportamentos revelam o quanto faltam palavras para 

expressar a dor frente a situações que eles não compreendem e que por isso tem um sentido 

real, petrificado. Nas palavras de Kupfer (2005, p. 24), “os outros poderão ser localizados em 

uma posição ameaçadora, e essas crianças terão grande dificuldade em aceitar o barulho e a 

‘invasividade’ dos outros ao seu redor”. Em alguns momentos de muita desorganização 

psíquica esses alunos precisam de um “agasalho humano” e de um espaço mais tranquilo para 
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se acalmar. A sala de recursos multifuncionais pode ser esse espaço, um refúgio onde o aluno 

permanecerá por um tempo para depois retornar à sala de aula.  

Nesse sentido, a obra freudiana evidencia algo que pretendemos tencionar nesta 

escrita: “é quase impossível que o mesmo método educativo possa ser uniformemente bom 

para todas as crianças”, afirma o pai da Psicanálise nas primeiras décadas do século passado 

(FREUD, 1988, p. 147). Seria possível pensarmos que, se o mesmo método não beneficia a 

todos, como afirma Freud, talvez a mesma dinâmica escolar também não favoreça a 

aprendizagem de alguns alunos, pelo menos não em um primeiro momento. As postulações de 

Lajonquière (2003) sobre o discurso pedagógico hegemônico podem servir a esse 

tensionamento. 

No discurso pedagógico hegemônico, está implícita, não poucas vezes, a crença de que 

o professor detém o domínio do processo de aprendizagem. Então, partindo de certas etapas 

evolutivas, aplicam-se “métodos” e esperam-se resultados adequados dos alunos. Lajonquière 

(2003) afirma que, no discurso pedagógico hegemônico, há espaço garantido para afirmações 

behavioristas. A partir dessas afirmações, acredita-se que o aluno aprendeu quando há a 

consolidação de respostas corretas frente a estímulos. Dessa forma, o autor acredita que esse 

discurso “[...] repousa na ilusão (Freud: ‘crença animada por um desejo’) de que ‘saber é 

poder’, ou seja, que, conhecendo as leis da aprendizagem, o pedagogo detém o poder de 

calcular os efeitos dos métodos que coloca em ação [...]” (LAJONQUIÈRE, 2003, p. 15). 

Assim, o professor teria a pretensão de controlar o processo de aprendizagem, delimitando o 

que o aluno deve aprender e a melhor maneira de ensiná-lo. 

Lajonquière discorre acerca do que denomina de discurso (psico) pedagógico 

hegemônico. Nesse discurso, quem fala (e sabe) acerca da Educação é o (psico) pedagogo, 

profissional que é “[...] detentor de uma série de saberes ‘psi’ aplicados que possibilitariam 

calcular os efeitos psicodesenvolvimentistas das metódicas intervenções ‘educativas’ 

colocadas em ação” (LAJONQUIÈRE, 2002, p. 29). Mais uma vez, o autor põe em evidência 

a ilusão que permeia o discurso e o fazer pedagógico: conhecer as leis da aprendizagem para 

calcular o efeito dos métodos aplicados. 

A ilusão de um saber completo e de domínio dos métodos educativos, além de colocar 

o professor na posição de “detentor do saber”, alimenta um discurso pedagógico de pretensas 

certezas que busca o controle do processo de aprendizagem do aluno a partir do suposto 

conhecimento de suas leis, sempre universais. Dessa forma, evidencia-se a importância de, 
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tanto nos textos legais que orientam a formação de profissionais e os sistemas de ensino 

quanto no cotidiano escolar, haver espaço para o singular, para o cada um.  

As contribuições de Silva (2014) acerca da educação inclusiva previnem que o para 

cada um pode, por vezes, ser tomado como sob medida, pressupondo que “[...] haveria uma 

correspondência direta entre ‘O’ diagnóstico e ‘A’ metodologia mais adequada, por exemplo” 

(SILVA, 2014, p. 210). Em uma educação sob medida o aluno “[...] reduzido ao significante 

incluído, quase como uma referência a uma etnia estrangeira supostamente homogênea, 

tornar-se-ia totalmente compreensível graças à captura e aprisionamento da sua singularidade 

por um discurso tecnocientífico” (SILVA, 2014, p. 210-211). Assim sendo, a ação pedagógica 

seria direcionada de acordo com o “diagnóstico” do aluno, favorecendo generalizações, 

fechando de forma hermética as possibilidades de invenção. 

A autora avança em suas postulações argumentando que: 

 

Um anteparo possível a essa massificação é a aposta de que a educação, a 

despeito das exigências globais, precisaria reivindicar seu caráter artesanal. Dito 

de outro modo, só seria possível garantir um resíduo mínimo de singularidade, 

tanto para o professor quanto para o aluno, se a escola abrisse espaço (e tempo) 

para o trabalho artesanal, não serial, tecido a partir do (des) encontro entre 

professores e alunos. (SILVA, 2014, p. 239). 

 

O trabalho artesanal permitiria o encontro singular com o aluno e possibilidades 

particulares de escolarização poderiam ser tecidas. É na invenção de um espaço e de um 

tempo que está para além da convencionalidade do cotidiano escolar que permitiremos que a 

singularidade de cada sujeito apareça. É no caso a caso e diante das especificidades do 

processo de escolarização dos alunos com autismo que as práticas educacionais poderão ser 

recriadas, definindo o lugar de cada um diante da riqueza do que é ser humano. 

 

Notas finais a fim de seguir perguntando 

 

A inclusão escolar de alunos com autismo configura-se um desafio que precisa ser 

pensado no caso a caso. As orientações quanto às práticas educacionais para esses sujeitos 

contidas no documento analisado apontam para discursos universalizantes, que são bastante 

comuns quando se trata de estabelecer princípios para a educação inclusiva. No entanto, 
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conforme discutimos, alguns preceitos nessa mesma nota dão lugar ao singular, àquilo que se 

evidenciará no percurso de cada aluno.  

Abrir espaço para o singular no contexto escolar possibilita que cada um se apresente 

com as ferramentas subjetivas que lhe são próprias. Caberá ao professor fazer a leitura disso e 

a partir da sua prática lançar desafios para que esse aluno se mostre cada vez mais a partir do 

seu estilo, do seu jeito de se posicionar diante do outro. Tal atitude terá efeitos diretos no 

processo de aprendizagem desses sujeitos. 

Nesse sentido, a dinâmica pedagógica, que envolve as práticas educacionais, os 

tempos e os espaços escolares na inclusão de alunos com autismo, precisa ser repensada. 

Mediante algumas flexibilizações observamos que muitos alunos conseguem, aos poucos, 

permanecer um tempo maior na escola e na sala de aula e passam a se interessar pelos 

artefatos do universo escolar. Essas flexibilizações permitem vislumbrar possibilidades de 

trabalho pedagógico que levam em conta a singularidade e não se restrinjam somente à 

extinção de comportamentos, mediante condicionamentos e treinamentos.  

Ao observarmos as orientações prescritas em documentos, no que diz respeito à 

inclusão de alunos com autismo, parece-nos que uma série de recursos pedagógicos e 

tecnológicos, seriam suficientes e garantiriam a aprendizagem desses sujeitos. Percebe-se, 

porém, que os recursos para o trabalho com esses alunos são também de outra ordem. 

Deverão estar ancorados nas possibilidades psíquicas e cognitivas de cada sujeito, não sendo 

possível, de forma massiva, que esses recursos sejam aplicados a todos os alunos, 

indiscriminadamente. É preciso também pensarmos em outros tempos e espaços de circulação 

para essas crianças, dentro da escola e fora dela, levando em conta a flexibilidade que a 

complexidade dos casos exige. 

 Problematizar as práticas pedagógicas faz com que pensemos em um novo jeito de 

olhar para a maneira como esses alunos se enunciam em sala de aula. É num ato de invenção, 

diante de uma mão, por exemplo, que insiste em balançar diante dos olhos que o professor 

descobre junto com seu aluno uma forma de enlaçar esse gesto, de modo que um sentido 

possa ser criado, e esse aluno retirado do lugar do estranho, do diferente. Frente a essa criação 

a estereotipia deixa de ser o foco e o sujeito poderá dizer o que deseja de nós e da escola. 

Os professores, ao iniciarem o trabalho com esses alunos, muitas vezes, demandam 

um método, um jeito de ensinar. Evidentemente há particularidades que precisam ser 

consideradas, mas pensar em um método de ensino que seja “mais adequado” para todos os 

alunos com autismo não contribui para avançar nas questões referentes à educação desses 
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sujeitos. Enquanto permanecermos no nível do ideal, na busca pela excelência nos processos 

de ensino e aprendizagem que nivele a todos, mais nos afastaremos dos alunos.  

A noção psicanalítica de singularidade propicia considerarmos o percurso escolar de 

cada um, evitando premissas universalizantes que poderiam obstaculizar o processo de 

inclusão do aluno real. Assim, seria possível levarmos em conta a singularidade dos encontros 

entre o aluno, seu professor e a escola para o planejamento das intervenções pedagógicas. No 

que tange ao tempo escolar, por exemplo, poderíamos pensar em um tempo que é próprio de 

cada um, que obedeça a lógica do desejo de aprender desse sujeito. A partir dessa 

compreensão, uma educação para cada um seria uma possibilidade frente à educação para 

todos, uma vez que o universal tende a anular e apagar a singularidade. 
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