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Resumo: 
Este trabalho tem o objetivo de pensar sobre a inclusão escolar de crianças com 
problemas psíquicos graves. Com a terminologia crianças com problemas psíquicos 
graves estamos nos referindo àquelas que tiveram problemas no processo de 
constituição subjetiva, a ponto de ficar comprometida sua possibilidade de 
estabelecer laços sociais. São crianças que causam desconforto nas pessoas, 
precisamente pelo comprometimento da capacidade de estabelecimento de 
contatos. Nesse sentido, a escolarização dessas crianças geralmente traz muitos 
embaraços aos educadores. Este artigo traz algumas reflexões sobre os caminhos 
possíveis para tornar um pouco menos espinhoso esse processo de inclusão. 
 
Palavras-chave: inclusão escolar – crianças com roblemas psíquicos graves – 
Psicanálise e Educação 
 
Summary:  
The purpose of this article is to think about the school inclusion of children with 
serious psychological problems. With the terminology children with serious 
psychological problems we are referring to those who have had problems in the 
process of the subjective constitution, to the point of getting compromised their ability 
to establish social ties. These are children that cause discomfort in people, precisely 
by the impaired ability to establish contacts. Because of that, the education of these 
children usually causes many embarrassments to the educators. This article raises 
some reflections on the possible solutions to turn this process of inclusion a little less 
tricky. 
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Com a rubrica crianças com problemas psíquicos graves estamos nos 

referindo, neste artigo, àquelas crianças classificadas pelos psiquiatras como 

portadoras de Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10), ou Transtornos 

Invasivos do Desenvolvimento (DSM-IV), ou ainda distúrbios do espectro autista, 

segundo a terminologia americana atual. 

Seguindo a orientação sugerida por Kupfer e Pechberty (2010), optamos por 

adotar a terminologia problemas psíquicos graves para enfatizar o fato de que 

supomos e levamos em conta a necessária hipótese do inconsciente, colocada pela 

psicanálise. Sob essa perspectiva, posicionamo-nos contrariamente à tendência de 

reduzir a dimensão psíquica à dimensão cognitiva, e contrariamente também à 

presença massiva do discurso médico, que faz equiparar o “diferente” ao “deficitário” 

e ao “doente”. Como afirmam os autores, 

A palavra “distúrbio” tem todas as ressonâncias dessa visão da 
deficiência como doença. Já a palavra “problemas” indica a 
existência de uma perturbação, ou de um sofrimento, de ordem 
psíquica, mesmo que ele tenha um fundamento orgânico. Esse 
sofrimento está sendo indicado pelo sujeito ou por seus pais, e não é 
necessariamente uma categorização no interior de uma nosografia 
médica. (KUPFER & PECHBERTY, 2010) 

E concluímos, com os autores, que essa abordagem pode ser mais imprecisa, 

mas “permite maior aproximação com o singular de cada sujeito”. (KUPFER & 

PECHBERTY, 2010) 

Estamos nos referindo, assim, àquela categoria de crianças cujas falhas no 

processo de constituição subjetiva as deixaram sem inscrições simbólicas, essas 

que propiciam, ao humano, construir representações de si e do outro, estabelecer as 

distâncias necessárias entre um e outro, para poder circular pelo social. As crianças 

de que estamos aqui tratando são as que ficaram, em certa medida, fora da rede 

discursiva, a ponto de ficar comprometida a sua possibilidade de fazer laços sociais; 

não são necessariamente deficientes, embora algumas tenham síndromes ou 

deficiências associadas. 

São crianças que costumam causar, nas outras pessoas, sentimentos de 

medo e angústia ou, no mínimo, de desconforto, em função precisamente do 

comprometimento da capacidade de estabelecer contato: apresentam 

comportamentos bizarros, estereotipados, que não se endereçam ao outro; a 

linguagem, quando existe, nunca é usada para comunicação.  



Em relação à escolarização dessas crianças, Kupfer e Pechberty (2010) 

afirmam que ainda faltam pesquisas que abordem a especificidade das dinâmicas 

psíquicas que esse processo mobiliza nos educadores. No entanto, não é difícil 

supor que se trata de uma escolarização difícil de sustentar. Se o educador 

encontra, nas respostas dos alunos aos seus investimentos, os recursos narcísicos 

para agir, pensar, manter seu lugar de professor e seu saber ensinar, cabe 

perguntar onde e ele buscaria esses recursos quando se trata desses alunos tão 

desconcertantes, que não respondem a seus investimentos educativos. 

A partir da experiência de uma das autoras com o acompanhamento da 

inclusão escolar de crianças com problemas psíquicos graves, traremos algumas 

reflexões a respeito dessa questão, para apontar de que forma uma instituição 

orientada pela psicanálise pode contribuir para a construção de processos 

educativos menos segregativos. 

 

Lugar de Vida 

 

A referida experiência de acompanhamento de inclusão escolar de crianças 

com problemas psíquicos graves se deu no Lugar de Vida, um serviço criado em 

1990 e que, até 2007, pertenceu ao Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo.iv Trata-se de uma instituição pioneira no Estado de São Paulo, reconhecida 

por algumas respostas que tem podido construir às questões que se impõem a 

quem trabalha com crianças com problemas psíquicos graves.v Respostas que se 

traduzem na excelência dos serviços prestados, referentes não somente ao 

atendimento terapêutico, mas também à pesquisa e produção de conhecimentos e à 

formação e aperfeiçoamento de profissionais da área da Saúde e da Educação. 

O Lugar de Vida, norteando-se pela psicanálise de orientação lacaniana, 

entende que o objetivo do tratamento dessa criança deve ser a retomada de sua 

constituição subjetiva. Com base nessa ideia, desenvolveu todo um campo teórico 

para fundamentar as intervenções que ali são feitas, ao qual se deu o nome de 

Educação Terapêutica: um conjunto de práticas interdisciplinares que procura aliar o 

educacional e o terapêutico. A inclusão escolar, que é um dos seus eixos,vi enfatiza 

os efeitos terapêuticos que podem ter, para a criança com problemas psíquicos 

graves, a designação do lugar de aluno.  



É um princípio que vai ao encontro dos movimentos de lutas antimanicomiais 

que, desde os anos 1960, vêm evidenciando que a melhor forma de tratamento da 

pessoa com doença mental é não retirá-la do convívio social, propiciar que ela 

circule por ambientes menos segregados, por onde passa uma certa “normalidade 

social”. 

No Lugar de Vida, trabalha-se com crianças. Nada mais natural, portanto, que 

se indique a escola como a principal parceira desse processo. Afinal, são dois 

termos – criança e escola – que nos tempos atuais caminham praticamente juntos, 

como se não pudéssemos dissociar uma ideia da outra.vii  

Como afirma Jerusalinsky, 

 (...) do ponto de vista da representação social, a escola é uma 
instituição normal da sociedade, por onde circula, em certa 
proporção, a normalidade social. Portanto alguém que frequenta a 
escola se sente geralmente mais reconhecido socialmente do que 
aquele que não frequenta. (...) E efetivamente isso acaba tendo um 
efeito terapêutico. (19977, p.91) 

Assim, o simples fato de ir para a escola pode se tornar, no caso dessa 

criança, um poderoso instrumento para a sua “cura”, na medida em que isso a 

marca como uma criança que pode estar entre as outras, que pode andar pelos 

lugares por onde andam as demais. 

Porém, há aí uma prevalência do registro imaginário e, portanto, uma certa 

artificialidade: é um outro – o olhar de um adulto – quem faz a montagem dessa 

imagem e que, ao situar a criança como um aluno, faz uma aposta imaginária em 

suas capacidades. Mas isso não será suficiente para que ela venha a emergir como 

sujeito. Se assim fosse, “bastaria colocar as crianças psicóticas em escolas, e a 

reversão espontânea de seu quadro estaria garantida”. (Kupfer, 1997, p.59) 

Daí a necessidade da associação entre essa inserção escolar e um trabalho 

clínico que se direcione para o advento de um sujeito ali onde justamente falta um, 

para que essas crianças possam, minimamente, construir alguns recursos psíquicos 

e tirar proveito, para sua estruturação, dessa imagem de aluno que lhe estão 

atribuindo, que por ora “lhe estão emprestando”, como diria Kupfer (1997, p.57). 

O prosseguimento do tratamento terapêutico tem, ainda, a importante função 

de continuar a dar suporte aos pais dessas crianças.  Como pudemos constatar em 

alguns casos, há aqueles para os quais esse momento de entrada do filho na escola 

se torna insuportável, e que passam, mesmo sem percebê-lo, a plantar pequenas – 

ou grandes – dificuldades pelo caminho. 



Pelo que já dissemos em relação ao lugar da escola no discurso social 

contemporâneo, conclui-se que ela pode funcionar, para alguns, como um sinal de 

crescimento e de possibilidade de separação, de uma independência que se 

anuncia. E, dependendo da posição subjetiva dos pais, isso pode acionar muita 

angústia, pois como aponta Mannoni: 

Mudando a relação do sujeito ao mundo, chocamo-nos infalivelmente 
contra adultos que, por suas próprias dificuldades, criaram na criança 
esse tipo perturbado de relação. É preciso que adultos possam 
aceitar a cura daquela que, pela sua doença, veda a ferida dos pais. 
(1988, p.52) 

Mas sabemos que, ainda que com todo esse aparato, a inclusão escolar 

dessas crianças é sempre difícil. É uma inclusão que precisa ser acompanhada com 

muito cuidado; dentro do Lugar de Vida, esse acompanhamento era feito pelo Grupo 

Ponte, equipe de psicólogos, psicanalistas, pedagogos e psicopedagogos que se 

responsabilizava por essa passagem, por essa travessia para a escola. 

 

A travessia pelo “Ponte” 

 

E como isso era feito? Primeiramente, buscando parcerias – escolas e 

professores dispostos a receber essa criança. Jamais se fazia uso da 

obrigatoriedade de matrícula conferida pela lei para forçar a sua entrada, pois 

entendia-se que isso não funcionaria; uma das condições para o sucesso da 

inclusão escolar é o acolhimento. 

Isso não significa que todas as escolas e todos os educadores com os quais 

trabalhamos fossem, desde o início, instituições e profissionais com ampla 

experiência em educação inclusiva. Longe disso. Na verdade, são poucos os casos 

que poderiam aí se enquadrar. O que se tinha, em geral, eram profissionais que 

deixavam claro que não tinham “a mínima ideia do que fazer” para incluir os alunos 

diferentes, mas que por algum motivo aceitavam o desafio que lhes era colocado. 

Um motivo que, formulado de formas variadas, geralmente apontava que os 

profissionais da instituição escolar tinham passado a depositar, no Grupo Ponte, um 

certo saber sobre o que eles deveriam fazer nesse percurso. Ou seja, o ingresso e a 

permanência na escola, dos pacientes atendidos pelo Lugar de Vida, tornavam-se 

possíveis na medida em que havia o estabelecimento de um campo transferencial, 

uma suposição de saber. 



O que a partir daí fazíamos era um certo manejo dessa transferência, sem 

entretanto cairmos no erro de uma identificação a esse lugar de saber. Sobre isso 

que esses professores nos perguntavam – o que e como fazer para educar esse 

aluno – não tínhamos resposta alguma a dar. Afinal, o que se passará em um 

encontro – no caso, entre um professor e seu aluno – escapa a qualquer 

possibilidade de predição, já que não ocorrerá “por meio de uma apropriação que o 

professor possa fazer do aluno, (...) se dará em um espaço vazio, em que impera o 

acaso”. (MENDONÇA Filho, 2008, p.100) 

Se cedêssemos à tentação de preencher esse espaço com as nossas 

próprias significações, seria certamente a partir de uma presença idealizada, e com 

isso perderíamos a oportunidade de convidar esses professores a ir em busca do 

aluno real. Um convite que, precisamente, nos permitia assumir a função de suporte 

de um trabalho de investigação e de elaboração de saber que o professor, ele 

próprio, tinha que empreender.  

A psicanálise, nesse contexto, não entrava, portanto, como um saber que 

deveria substituir as antigas concepções desse professor; não se tratava de fazer a 

mera troca de uma ideia de criança – a das teorias de desenvolvimento, por exemplo 

– por uma outra que julgávamos mais elaborada. A psicanálise, nesse trabalho, 

vinha nos apontar para a ética da singularidade: cada criança é uma criança, cada 

professor é um professor, cada sujeito é um sujeito, cuja totalidade nenhuma teoria 

tem o poder de apreender. 

E fomos levados a constatar, cada vez mais, que não havia nada que 

pudesse ser universalizado; não tínhamos o saber sobre as transformações que 

deveriam ocorrer em uma escola, ou em um professor, para que a inclusão 

acontecesse. Mas transformações ocorriam, e inclusões aconteciam. Em cada 

escola e em cada sujeito de uma forma particular, como se pode verificar nos 

registros de algumas das histórias do Ponte. (Colli, 1997; Colli & Amâncio, 2000). 

E como seguíamos verificando nessas outras histórias que vivíamos. 

Mudanças institucionais e individuais que testemunhamos, por exemplo, quando 

ouvimos a resposta de uma diretora a um pedido de vaga para uma outra criança 

“diferente”, sem nenhum vínculo com o Lugar de Vida, ou com o Grupo Ponte: “Pode 

trazer, vamos dar um jeito”. Uma resposta direta, que não interrogou sobre o 

diagnóstico ou o “quadro clínico” da criança, nem sobre os tratamentos que 

supostamente garantiriam o sucesso da inserção escolar. Uma resposta que nos 



mostrava que havia ali uma escola, e profissionais obviamente, que haviam deixado 

de se nortear por um certo ideal de homogeneidade, que sabiam, a partir de então, 

que cada aluno que chegasse seria único, e que a sua história com ele ainda teria 

que ser tecida. 

Para a equipe do Grupo Ponte, a quem sempre se impunha a pergunta sobre 

o final de seu trabalho, ou seja, sobre o momento de concluir, eram esses os sinais 

que se apresentavam, e que iam apontando que se aproximava o momento de sua 

retirada. Mas não sem antes termos deixado expressa nossa profunda gratidão a 

todos esses sujeitos que haviam nos ensinado que a construção de um espaço de 

convívio com a diversidade é bem árdua, mas viável. 
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