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RESUMO 

Freud, em “A análise finita e a infinita” (1937/2019), aponta o ofício de educar dentre 

aqueles atravessados por uma impossibilidade. Algumas crianças, em sua posição subjetiva 

frente ao Outro, parecem radicalizar essa afirmação e, nas instituições, incluí-las se torna um 

grande desafio. Neste trabalho, tem-se como objetivo discutir acerca de uma experiência de 

Estágio em Psicologia em um Serviço de Acolhimento Institucional Infantil, buscando analisar 

como uma criança de seis anos provoca rachaduras nos modos de educar e incluir propostos 

pela instituição. Foi possível observar que o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista 

serviu, neste caso, para nomear a impossibilidade de educar e incluir, orientando o manejo e os 

cuidados. Apesar disso, também mantém o sujeito fixado em uma posição, de forma que o 

incluir parece, assim como educar, uma tarefa impossível.  

No entanto, fundamentados na psicanálise, busca-se incluir o sujeito, mais além dos 

discursos dominantes na instituição. A partir disso, também se discute a atuação do estagiário 

que, partindo de um lugar de não-saber, pode dirigir uma escuta para além do que o diagnóstico 

norteava. 
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___________________________________________________________________________ 

Introdução 

A partir da psicanálise, considera-se que a educação carrega a marca de uma 

impossibilidade que atravessa o seu ofício (FREUD, 1937/2019), de forma que há sempre um 

resto, algo da pulsão que não é possível domesticar, resistindo aos ideais civilizatórios. Este 

resto, descrito por Freud (1930/2020) como mal estar, demanda novas propostas na busca por 

soluções. Algumas crianças, em sua posição subjetiva frente ao Outro, parecem radicalizar essa 

necessidade. Nas instituições, nos deparamos com um desafio: como incluí-las? É possível que 

a inclusão se dê a partir da subjetividade de cada criança? 

Dentre os desafios encontrados no cuidado com as crianças na instituição em questão, 

destaca-se a busca por garantir, em um espaço coletivo, a possibilidade de que cada uma 



encontre acolhimento para sua singularidade. As crianças são submetidas a rotinas, organizadas 

a partir dos traços de similaridade, para que seja possível estabelecer uma coletivização. Os 

educadores de referência são orientados a escutar e incluir as manifestações de singularidade 

de cada criança, para que possam garantir uma “individualidade”. Este é um ponto de conflito: 

o direito da criança de construir um espaço individual, e, por outro lado, a presença de muitas 

outras crianças, dividindo estes espaços. As crianças tentam, de muitas formas, se fazer notar 

em sua singularidade. Isso aparece, em alguns momentos, como uma forma de protesto, de 

contestação por um espaço próprio para realizar atividades que são propostas de forma coletiva 

e, portanto, não cessam em demonstrar que algo escapa à inclusão no coletivo.  

Diante disso, haviam discussões acerca da possibilidade de incluir ou não o que 

escapava, estabelecendo acordos com elas. Em geral, os combinados funcionam, sendo possível 

fazer uma invenção a partir destas intercorrências. Assim, algumas diferenças parecem mais 

aceitáveis, estabelecendo-se um laço entre a singularidade da criança e a instituição. No entanto, 

outras diferenças parecem impossíveis de conviver, caracterizando a “criança-problema”, o que 

coloca o debate da inclusão de forma mais radical. Recolhe-se, dentre elas, a história de João 

(nome fictício), que parecia escancarar o impossível que atravessa os ideais de inclusão e 

educação que norteiam o cuidado com as crianças.  

Discussão  

João, uma criança de seis anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Tem 

a sua história marcada por sucessivos episódios de abandono. É afetuoso, solicita a todo tempo 

a presença dos educadores e demais funcionários. Tem muita dificuldade com a fala e utiliza 

de gestos para convocar companhia para as brincadeiras. Dentre elas, uma preferida, que é 

brincar de balanço e cantar algumas canções infantis. Contudo, nos momentos de atividades 

coletivas, João puxa cabelos, bate, empurra; se recusa a sentar à mesa, não usa talheres, enfia 

as mãos nos pratos das outras crianças. Por conta disso, há uma grande dificuldade em incluí-

lo, uma vez que, para tanto, entende-se necessário educá-lo, de acordo com as regras 

compartilhadas por todos. Se, com o objetivo de seguir as diretrizes de incluir a singularidade, 

as demais crianças são convidadas a falar, com João, por sua vez, o desafio está escancarado, 

não há resolução por acordos, regras ou diretrizes da instituição. O ideal de educação 

pedagógica, voltado para uma educação normativa, falha incessantemente. A frustração dos 

cuidadores é constante e recorrente.  

Diante disso, o diagnóstico parece cumprir uma função: “ele age desta forma por que é 

autista”. A partir disso, é possível se preparar, se antecipar à instauração de um caos quando as 

regras institucionais só podem falhar. Assim, se observa uma forma de nomear este impossível 



de educar e incluir, em uma tentativa de explicar e dar conta do que se apresenta, orientando o 

manejo e os cuidados com a criança. Apesar disso, também mantém João fixado em uma 

posição, que não aceita grandes movimentações. A forma como seu diagnóstico é encarado 

delimita sua condição de vida, impossibilitando a construção de outras formas de viver, de 

ocupar espaços, de estar no laço social. E o desafio que se apresenta para as cuidadoras se traduz 

em um comportamento de afastá-lo da convivência com as outras crianças, uma vez que parece 

ser impossível que ele seja incluído no coletivo. Assim, o recurso ao diagnóstico é paradoxal: 

o que parece servir para orientar cuidados e delimitar uma singularidade, ao mesmo tempo, faz 

com que João encarne a posição de uma alteridade radical, de forma que o incluir parece, assim 

como educar, uma tarefa impossível. 

De acordo com Bernardino (2010), a partir do DSM 4, encontra-se a tentativa de criar 

grandes categorias nosográficas, trazendo, para as psicopatologias da infância, uma 

generalização de sintomas. Com isso, o processo de formação psíquica se perde em meio a uma 

preocupação generalizada com aspectos cognitivos. Nesse contexto, o diagnóstico aparece 

como uma solução para um problema, parece ser a explicação, encerrando as demais 

considerações possíveis a respeito do sujeito em questão. A autora, ao seguir uma perspectiva 

psicanalítica, propõe que a criança seja escutada a partir de seu lugar de sujeito. Para além do 

funcionamento cognitivo e cerebral, o ser humano é habitante da linguagem e, portanto, a 

constituição da criança como sujeito depende também do lugar que ocupa em uma estrutura.   

Se, de acordo com Lacan (1969/1988), o sintoma da criança pode representar a verdade 

do casal familiar, sendo uma resposta ao que há de sintomático na estrutura familiar, é 

importante considerar que a posição subjetiva de João também responde aos fatores que 

constituem sua história, indicando uma saída singular encontrada pela criança. Com isso, pode-

se pensar o sintoma infantil para além do discurso médico, articulando-o a outros elementos 

significativos que constituem a história de cada sujeito.  

Assim, pode-se questionar, no caso de João, em que medida ser a “criança problema” é 

uma resposta encontrada frente a instituição, trazendo para a cena um debate que inclui suas 

diretrizes e não simplesmente a justificativa de que a criança é o problema, ou a atribuição de 

falhas no trabalho dos educadores. Então, ainda que algo na constituição subjetiva de João não 

ande bem, sua posição frente ao Outro parece também denunciar o que não vai bem na 

instituição. É importante escutá-lo, a fim de dar um lugar para o sofrimento decorrente de sua 

posição subjetiva, mas, sem deixar de perceber as inconsistências que caracterizam a tentativa 

de incluir, na instituição, a partir de uma perspectiva universal, o que também é causa de 

sofrimento para a criança.  



Considerações finais 

Fundamentados na psicanálise, é possível apostar no sujeito, mais além dos discursos 

dominantes na instituição, como forma de provocar rachaduras nos saberes estabelecidos e 

convocar invenções, incluindo o sujeito para além dos ideais, muitas vezes imperativos, de 

incluir e educar. Com isso, pode-se considerar que o psicanalista, ao atuar desde uma 

“extimidade”, mantendo um lugar vazio de saber, dá lugar ao aparecimento da posição subjetiva 

e singular de cada criança (RIBEIRO; BASTOS, 2007).  

O estagiário, por sua vez, ainda não é um psicólogo, e se insere no campo com o objetivo 

de conhecer, observar, experimentar as diferentes possibilidades, ele é um explorador, não há 

uma função definida para ele. A partir disso, é possível pensar a respeito de sua atuação, que 

parte de um lugar de não-saber, desde onde pode dirigir um outro olhar para a criança, mais 

além do que o diagnóstico norteava. Por não se ocupar de uma atuação voltada para a educação, 

estabelece um outro laço com as crianças e, por estar “desavisado”, faz estremecer um pouco 

da posição tão fixa em que João se encontrava. Além disso, por não ter como objetivo adaptar 

o sujeito às normas da instituição, provoca fissuras, introduz um equívoco no saber estabelecido 

sobre o caso, oferecendo a possibilidade de acolher esta alteridade radical a partir de outra 

perspectiva. 
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