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Na seara da cidadania, para a implementação dos direitos sociais e fundamentais, em 
especial no tocante à educação, é indubitável a eficácia dos instrumentos extrajudiciais 
disponíveis ao Ministério Público para a consagração dessas garantias constitucionais. 
Nesse sentido, o direito à inclusão escolar, consubstanciado no art. 208, III, da 
Constituição Federal, que determina a inclusão e garantia de vagas, preferencialmente na 
rede regular de ensino, às crianças e adolescentes diagnosticados dentro espectro do 
transtorno autista, tem sido objeto de diversos termos de ajustamento de conduta, 
procedimentos extrajudiciais (inquérito civil, procedimento administrativo, etc) e ações 
civis públicas.   
 

Ocorre que, ainda quando exitosa, essa inclusão cumpre um aspecto formal, qual seja, o 
de garantir a vaga e a participação/frequência do menor diagnosticado no Transtorno do 
Espectro Autista na escola. Essa conquista é, de fato, importante, mas não alcança a 
completude da efetiva educação inclusiva. É preciso que os profissionais da instituição 
escolar, em especial os professores da rede pública regular de ensino, tenham 
preparação prévia e disponham de ferramentas didático-inclusivas para acolher o aluno 
na sua sala de aula. 
 

Foi pensando nesse aspecto que no projeto em análise, trabalhou-se a formação do 
professor, consagrando a esse profissional um verdadeiro papel de multiplicador e 
consolidador da inclusão escolar na sua acepção formal e material, pois é ele que irá 
oportunizar o aprendizado à criança e ao adolescente inserido no transtorno do espectro 
autista. Se para os pais, familiares, responsáveis, um mundo novo (por vezes, assustador 
e sombrio) cheio de dúvidas, informações e desafios se abre após o diagnóstico, imagine-
se o professor, ao receber um aluno especial na rede regular, muitas vezes já proveniente 
de uma demanda jurídica para o acesso à escola. 

 
Então, visando à efetividade dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, para 
além da ferramenta legal de acesso a educação inclusiva, apostou-se no professor e 
educador como um efetivo agente transformador e efetivador da educação efetiva. Não é 
demais salientar, inclusive, que o artigo 205 da Constituição da República estabelece que 
a educação deve ser promovida e incentivada com a participação da família, Estado e 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa (com e sem 
autismo!), seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
 

A proposta consiste, em suma, na realização de um curso de capacitação modulada, em 
parceria com uma Instituição de Ensino Superior, com objetivo de conferir bases 
pedagógicas e multidisciplinares aos professores da rede pública de ensino, mediante um 
ajuste e parceria com as Secretarias Municipal e Estadual de ensino. O curso contempla 
carga horária compatível com uma capacitação concreta  (120h), certificado por uma 
instituição de ensino superior (FAF/FADAF), com abordagens teóricas e práticas para a 
formação de um educador capaz de consagrar a inclusão dos autistas. 
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