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Ao longo dos últimos anos, venho me dedicando ao acompanhamento de 

escolarização de crianças que, por diversos motivos, enfrentam dificuldades persistentes 

em usufruir da experiência escolar. Para balizar esse dispositivo de trabalho, me oriento 

pelos estudos psicanalíticos no campo da educação. E é através das ferramentas desse 

referencial teórico-clínico que venho me indagando acerca de como atuar nesse campo 

da dita inclusão escolar sem de alguma forma recair nas ilusões próprias ao que 

Lajonquière (1999) cunhou como discurso (psico)pedagógico hegemônico. 

O discurso da educação inclusiva, ora vigente em termos legais no Brasil, não 

coloca em questão a lógica dicotômica do regular versus especial, senão na medida em 

que, ao afirmar que toda educação deve “atender” às supostas necessidades educativas 

mais ou menos especiais das crianças, só faz mergulhar ainda mais a educação na ilusão 

(psico)pedagógica, colocando em suspenso as próprias condições de possibilidade da 

experiência educativa. 

Em diversas situações, mesmo nos meios em que o debate está atravessado pelo 

referencial psicanalítico, nos deparamos com a formulação de que, para incluir as crianças 

diagnosticadas com transtornos mentais os mais variados, é preciso conhecer e respeitar 

suas características intrínsecas peculiares e adequar a intervenção educativa às ditas 

“necessidades educativas” mais ou menos especiais. 

Mantoan (1998) afirma que um sistema educacional que seja “para todos” precisa 

estar estruturado em função das “necessidades educativas” de cada um. Assim, com o 

intuito de romper com a lógica segregativa da educação especial, o que se propõe, 

paradoxalmente, é a expansão dessa mesma lógica, ao entender que não só aqueles ditos 

PAEE (público-alvo da educação especial), mas todas as crianças devem ser consideradas 

como portadoras de necessidades educativas próprias. 

Silva (2016) nos alerta para esse fenômeno que permeia o discurso da educação 

inclusiva no Brasil. Mostra como essa lógica do especial se sobrepõe ao regular a partir 



da ideia de tranversalidade da educação especial. Assim, predomina a ideia de que cada 

criança possui necessidades educativas intrínsecas que o educador deve saber localizar a 

fim de oferecer uma educação especializada para cada um. 

Contudo, seguindo essa lógica da educação especial expandida para a educação 

regular, o que predomina é a ilusão naturalista própria do discurso (psico)pedagógico que 

supõe ser possível e desejável que a intervenção educativa junto a uma criança seja 

ajustada às capacidades psicológicas previamente dadas (LAJONQUIÈRE, 1999). Se no 

âmbito da educação dita regular esse discurso busca a definição dessas capacidades na 

psicologia da criança, sendo inclusive acusado de generalização e de deixar de lado as 

diferenças, com a sobreposição da lógica da educação especial, não se questiona a própria 

ideia de capacidades psicológicas naturalmente dadas. Apenas incorpora-se a ela a ideia 

de que tais capacidades são plurais, individuais, diferentes. A diferença comparece aí 

como ponto de partida, sendo ela mesma algo supostamente “natural”. 

Além disso, a lógica da educação especial assim expandida traz consigo a 

proliferação dos discursos ditos especializados em todos os tipos de diferenças 

naturalmente dadas. Convocados pelos educadores, os “especialistas” respondem 

indicando modos de ajustar a intervenção educativa junto à criança de acordo com suas 

supostas particularidades. 

Em meio a esse debate, minhas pesquisas, intervenções e reflexões têm se dado 

em torno da pergunta sobre o que de fato se trata de ter como horizonte numa proposta 

de acompanhamento da escolarização. Quando falamos de inclusão escolar de crianças 

que, por apresentarem impasses no laço social, estiveram historicamente impedidas de 

usufruir de uma experiência escolar, como orientar um trabalho de inclusão que não 

contribua para a própria degradação de tal experiência? Nesse sentido é que supomos 

encontrar nos estudos psicanalíticos no campo da educação balizas importantes. 

Levando em consideração a história da presença da psicanálise no campo da 

educação, história essa cheia de idas e vindas e de não poucas polêmicas, é pertinente 

destacar que essa presença está marcada pela operação de virar do avesso o discurso 

(psico)pedagógico, buscando explicitar a ilusão sobre a qual está assentado. Esse aspecto 

me parece servir de bússola porque aponta justamente para aquilo que esse discurso não 

quer saber que é a realidade da castração e, com ela, da impossibilidade inerente ao 

educar. Mannoni (1977) nos alerta que o reconhecimento desse ponto de impossibilidade 

inerente a todo ato educativo é condição necessária para que uma educação venha a ser 

possível. Em outras palavras, quando um adulto endereça a palavra a uma criança em 



nome do desejo – e não de nenhuma suposta natureza mais ou menos especial intrínseca 

à criança em questão – estão dadas as condições de possibilidade – ainda que não haja 

garantias – de que a criança usufrua de uma experiência educativa. 

Mas o que é isso de endereçar a palavra à criança em nome do desejo? O desejo é 

justamente aquilo que possibilita a diferença. Isso porque ele é o desdobrar da infidável 

pergunta sobre o que quer de mim o Outro. Nesse sentido, a diferença é da ordem de um 

efeito, algo que se produz na medida em que haja, de um lado, uma demanda no campo 

do Outro e, de outro lado, uma abertura significante por onde a criança se lança ao 

trabalho psíquico de conquista de um lugar singular no laço social. Em outras palavras, o 

desejo é a hiância entre um significante e outro que faz com que no encadeamento de um 

a outro se produza um efeito de discurso que a psicanálise chama um sujeito do desejo. 

Considerando isso, tenho buscado me situar no campo das práticas inclusivas no 

ambiente escolar colocando em questão a ideia de que incluir é respeitar as diferenças. 

Não para necessariamente me contrapor a essa ideia, mas para pôr em suspeita o que é 

que estamos chamando de respeito às diferenças, pois disso depende em grande medida 

o modo como intervimos nos impasses da escolarização das crianças. 

Passa, então, a me interessar o trabalho que uma criança é convocada – ou não – 

a realizar na conquista de um lugar singular no laço social para além de toda classificação 

identitária de dificuldades, entraves e deficiências. Convocação essa que, na medida em 

que esteja balizada pelo reconhecimento do desejo e, portanto, da impossibilidade de uma 

resposta de sujeito que não esteja marcada pela diferença, carrega consigo a necessária 

margem de manobra que todo trabalho psíquico exige.  

Com isso, busco sustentar como condição necessária à inclusão escolar a 

sustentação da tensão inerente à demanda educativa, tensão essa que a ilusão 

(psico)pedagógica visa escamotear, colocando em xeque  a própria função significante 

como motor subjetivante nas entrelinhas da demanda educativa. Ao acompanhar o 

(des)encontro entre a instituição escolar e a criança, trata-se de apoiar ou dar suporte à 

sustentação da demanda educativa, buscando evitar que ela se torne de tal forma 

desmedida que não reste à criança qualquer brecha para inscrever alguma diferença, 

porém sem também substitui-la pela ilusão de vir a satisfazer necessidades dadas pela 

suposta natureza particular de cada criança. Em ambos os casos, dificulta-se o trabalho 

psíquico das crianças na conquista de um lugar de enunciação no laço social. 

A perspectiva de uma “educação especializada na criança” põe abaixo a demanda 

escolar, qual seja, a de interpelar a criança como aluno (LAJONQUIÈRE, 2020). O 



abandono de qualquer referência que convoque a criança a vir a ser diferente de uma 

suposta natureza já dada de entrada, pelo fato mesmo de que essa natureza não passa de 

uma ilusão, contribui para que ela fique à deriva, tendo maior dificuldade em vir a 

interrogar o desejo em causa em sua educação. Por outro lado, o reconhecimento da 

impossibilidade de saber sobre a criança e suas supostas necessidades mais ou menos 

especiais é o que faz com que a demanda escolar possa se desdobrar em uma experiência 

para a criança que ali ingressa, da qual ela tirará algum proveito por entrar no jogo de 

fazer-se aluno. 
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