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Resumo O Grupo de Estudos sobre Autismo (GESA) foi instituído em agosto de 2011 e integra-se 

às atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo Núcleo de Estudo, Pesquisa e 

Extensão em Educação Especial, do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Este grupo tem como objetivo geral ampliar os espaços de estudos e discussão sobre a inclusão do 

aluno com autismo no ensino comum, com vista à promoção de condições educativas que 

efetivamente contribuam para avanços em seu desenvolvimento e apropriação de conhecimentos 

trabalhados na escola. A metodologia de trabalho do grupo organiza-se em dois eixos centrais. O 

primeiro abarca os estudos e produção de conhecimento sobre autismo em âmbito nacional e 

internacional. O segundo está voltado para a promoção de minicursos, palestras e oficinas para 

profissionais que atuam com sujeitos com autismo. O GESA tem um caráter permanente, cuja prática 

consiste em encontros quinzenais para organização de estudos sobre a temática e elaboração de 

projetos de formação, levando em consideração principalmente os textos produzidos à luz da 

abordagem teórica histórico-cultural predominantemente, mas que, face à diversidade das linhas 

teóricas dos componentes do grupo, dialoga com outras abordagens, como a pós-moderna de oposição 

e a fenomenológica. Atualmente, o grupo é formado por uma professora Doutora da linha de 

Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas, por alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação/UFES, duas professoras Mestres em Educação, que 

discutem em seus projetos de pesquisa o tema autismo, além de professores colaboradores da linha 

de Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Espírito Santo. Os resultados congregam ações como: discussão de 

pesquisas provenientes do curso de mestrado e doutorado realizadas pelos membros do grupo de 

estudo; divulgação de conhecimentos e experiências produzidos no âmbito do grupo por meio de 

participação em eventos científicos e publicação de trabalhos em eventos e periódicos da área 

educacional; e o evento “Dia de estudo sobre autismo na perspectiva da educação inclusiva”, em 

colaboração com as unidades, redes e sistemas de ensino, público e privado, para profissionais da 

educação que atuam na educação básica. 
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