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 RESUMO 
 
Este artigo se propõe a refletir sobre inclusão e princípios éticos da 
psicanálise, ressaltando a profissão do professor que deve ser 
pautada em uma formação contínua voltada para uma melhoria 
pessoal e profissional, onde existe possibilidade do autoconhecimento 
como também de uma abertura para que práticas educacionais sejam 
repensadas. O mundo atual nos convida a uma nova leitura. Estamos 
vivendo uma época de rupturas, de quebra de fronteiras e mudanças 
de paradigmas com acesso para novas possibilidades. Essa realidade 
mostra a necessidade do homem se cuidar para viver melhor. O 
estudo é uma revisão teórica com base em Haddad (2009), Maurano 
(2010), Jannuzzi (2007), Oliveira (2010), Zolty (1995), e outros. O 
resultado nos conduz a pensar e assumir esse vazio existencial 
presente em muitos profissionais, inclusive o professor, que muitas 
vezes pensa ser o único responsável pela aprendizagem, seja ela 
exitosa ou não. O estudo nos instiga ainda, a ter coragem necessária 
para compreender essa cegueira que a sociedade nos atribui. Para 
tanto, os princípios da Psicanálise surgem como possibilidade de um 
olhar menos viciado para o aluno e professor, onde a escuta deve ser 
relevante para ambos, especialmente o diferente, acolhendo a sua 
vida, não numa dimensão ideal como desejaria que fosse, mas em sua 
dimensão real. Enfim, o professor estando aprisionado em seus 
conflitos internos e externos, necessita ser também acolhido, escutar a 
si mesmo, por meio da análise pessoal  
que possibilita reorganizar a subjetividade, contribuindo para o seu 
desempenho profissional e pessoal. 
 

Palavras-chave: Inclusão. Psicanálise. Análise Pessoal. 
 

This article proposes to reflect on the inclusion and ethical principles of psychoanalysis, 
highlighting the profession of the teacher that should be based on a continuous formation 
aimed at a personal and professional improvement, where there is possibility of self-
knowledge as well as an openness for educational practices to be rethought The present 
world invites us to a new reading. We are living in a time of ruptures, of breaking of borders 
and changes of paradigms with access to new possibilities. This reality shows the need for 
man to take care to live better. The study is a theoretical review based on Haddad (2009), 
Maurano (2010), Jannuzzi (2007), Oliveira (2010), Zolty (1995), and others. The result leads 
us to think and assume the existential void present in many professionals, including the 
teacher, who often thinks that he is the only responsible for learning, whether successful or 
not. The study instills us still, to have the courage to understand this blindness that society 
attributes to us. In order to do so, the principles of Psychoanalysis arise as a possibility of a 
less vicious look at the student and teacher, where listening must be relevant to both, 
especially the different, welcoming their life, not in an ideal dimension as I would wish it to 
be, but in its real dimension. In short, the teacher, being imprisoned in his internal and 
external conflicts, needs to be welcomed, to listen to himself, through personal analysis 
which makes it possible to reorganize subjectivity, contributing to their professional and 
personal performance. 
 
Keywords: Inclusion. Psychoanalysis. Personal Analysis. 
 

RAIMUNDA CID TIMBÓ 
Psicanalista (SCOPSI). Mestre em 
Educação Especial - UECE; Especialista em: 
Psicopedagogia – UECE; Formação 
Continuada em Pesquisa Científica – 
UECE. Graduada em: Pedagogia. 
Professora convidada UECE, INSTITUTO 
PLUS e UVA. Professora FACPED/IPEIS.  
Atendimento Psicanalítico - Clínica de 
Psicopedagogia PLUS. Membro do Grupo 
de pesquisa em Educação Especial 
CNPq/UECE. E-mail: 
rcidtimbo@hotmail.com 
 
MARIA ANGELICA PIRES DE 
SOUZA 
Psicanalista (SCOPSI). Especialista em: 
Pesquisa Científica - UECE; Psicopedagogia 
e Deficiência Mental – UNIFOR; 
Deficiência Visual – SEDUC. Graduada em: 
Economia Doméstica – UFC; Nutrição – 
UECE; Graduanda Pedagogia – 
KURIOS/PLUS. Professora convidada 
UECE. Professora FACPED/IPEIS. 
Atendimento Psicanalítico - Clínica de 
Psicopedagogia PLUS. Membro do Grupo 
de pesquisa em Educação Especial 
CNPq/UECE. E-mail: 
angepires2005@yahoo.com.br. 
 
MARIA STELA OLIVEIRA COSTA 
Psicanalista (SCOPSI). Dra em Ciências da 
Educação – Universidade Americana; 
Mestre em Educação Especial - UECE; 
Especialista em Literatura Luso brasileiro – 
UFC e Deficiência Mental – UNIFOR e em 
Libras (Docência e tradução) (FA7). 
Graduada em: Letras Português/Inglês – 
UFC; Professora convidada UVA, UECE e 
PLUS. Professora FACPED/IPEIS. Membro 
do Grupo de pesquisa em Educação 
Especial CNPq/UECE. E-mail: 
mariastelaoc@hotmail.com 
 

REFLEXÕES SOBRE INCLUSÃO 
E PRINCÍPIOS DA PSICANÁLISE 



 

 

      Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014          p. 58, nº 4, Jan/2018 

58 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando paramos para pensar a sociedade em movimento, percebemos 

alguns sintomas que ela apresenta como também valoriza, no caso a anomia, o 

individualismo, a competitividade e o sucesso a todo custo, ou seja, exclui e adoece 

qualquer ser humano, e, nesse processo o que acaba predominando é o desamparo, a 

solidão. 

Portanto, o que impede de olharmos os desconcertos diários, a compulsão 

por produtividade e aceitá-los como nossa responsabilidade? “Há sempre uma escolha 

diferente a fazer, é preciso ter coragem para romper” (HADDAD, 2009, p. 39).  

Ao analisarmos essa resposta, podemos verificar a necessidade de 

mudança no comportamento do indivíduo para alcançar tal maturidade que o permita 

assumir nova postura, ou seja, ter coragem e mais ainda, segurança para romper com 

modelos pré-estabelecidos estigmatizados pelos modismos aceitos pela sociedade, e 

muitas vezes por ele mesmo.  

Se em outros períodos, a humanidade tinha suas dificuldades e enfrentava 

apelando a outros valores como a fé, as luzes da razão, a constituição da lei, no mundo 

contemporâneo o anseio é outro, e as respostas para a resolução dos seus problemas 

quase sempre são vistas no outro, “sujeito que se relaciona”, mesmo que este não 

possa contribuir para minimizar suas angústias, como coloca Maurano (2010, p.11). 

 
[...] anseio de criar laços, de comunicar-se, que o homem aspira a 
encontrar a salvação para suas dificuldades [...]. Ancorados uns nos 
outros buscamos obter algum apoio, mesmo que o outro ao qual nos 
ligamos esteja nas mesmas condições de desamparo que nós mesmos. 
[...] 
 

Nessa situação de desamparo, vive o sujeito que tem um corpo cheio de 

possibilidades, mas limitado em algum aspecto biopsicossocial. Nessa perspectiva, 

como olhar para esse corpo com possibilidades que muitas vezes não são percebidas? 

Quais as relações que podem ser feitas sobre Inclusão e Psicanálise na 

contemporaneidade? 

 Ao refletir sobre inclusão, parafraseamos Jannuzzi (2007) incluir é 

essencialmente colocar para dentro, de modo integral, pleno. Não é diferente a 

Psicanálise, que por sua vez, defende a vida em toda sua plenitude, afirmando a vida 

com tudo que nela há de alegria, sofrimento, leveza e dureza. (MAURANO, 2010). 

Na busca por respostas a essas questões, podemos pensar que esse sujeito 

que apresenta necessidade educacional especial (NEE) é um ser de desejos como 
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qualquer pessoa e para compreendê-lo, o afeto precisa ser regado, tanto nele, quanto 

em nós interlocutores da relação. Necessário também, se faz ter um olhar com 

profundidade para enxergar além do que está explícito e descobrir o que esse sujeito 

com limitações tem de melhor para receber e oferecer em uma relação. 

 

DIÁLOGO ENTRE INCLUSÃO E PSICANÁLISE 

 

Diante dos questionamentos realizados nos propomos iniciar um diálogo 

entre a proposta inclusiva legitimada mundialmente e a realidade vivida por todas as 

profissões notadamente o professor foco do nosso estudo. 

Não é difícil escutar na sociedade contemporânea com destaque nos 

espaços educativos professores repetindo a mesma fala com relação ao aluno e a ele 

mesmo: “não estamos preparados para ensinar alunos com deficiências em uma sala 

com muitos alunos”; “ou olhamos para eles ou damos aula”; “estamos cansados 

precisamos de ajuda”; “são muitas tarefas para nós professores, a gente cuida de todos 

e quem vai cuidar de nós? ” Todas essas angústias mostram a fragilidade em que se 

encontram grande parte dos profissionais da educação. Na verdade, há uma razão para 

tanta ansiedade, o medo do novo, o sentimento de impotência, e a dificuldade em falar 

sobre suas relações pessoais.  

Diante de tais incertezas observamos a validade em buscarmos um tempo 

para nós mesmos. A terapia nos parece uma alternativa interessante para ajudar o 

professor em seus desafios na docência. Falar de obstáculos pessoais e profissionais 

para encontrar soluções nos fortalece enquanto sujeito. E, o resultado pode mudar 

sobremaneira a visão do educador sobre ele mesmo e a inclusão escolar, foco das 

nossas discussões.  

Embora cuidar de si mesmo não seja exatamente tarefa fácil, porque exige 

tempo, dedicação, planejamento, atenção e determinação. Foucault citado por Leal 

(2015, p.21) contribui nessa reflexão “A prática do cuidado de si não constitui um 

exercício da solidão, mas sim uma verdadeira prática social”. 

Portanto, o cuidado consigo mesmo se reflete na autorização interna de 

ocupar os próprios espaços, assumindo os erros e acertos, trazendo para si as escolhas 

e suas consequências, afastando-se do ego ideal que tem como parâmetro referenciais 

externos, psiquicamente limitantes (LEAL, 2015). 

 Diante disso, no contexto educacional inclusivo, nós educadores não 

podemos mais imputar ao aluno com NEE possíveis dificuldades para convivência no 

espaço da sala de aula. Precisamos sim, ir além e assumir com responsabilidade o 
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papel de sujeito formador de opiniões que deve ser ético com todos, 

independentemente de suas limitações. Além do que, buscar um responsável para as 

nossas falhas será a solução? Nosso mal-estar irá diminuir? 

Pontuamos aqui o pensamento de Pires citado por Oliveira (2010, p. 145), 

 
Os professores, em seu processo formativo devem, portanto, ir além da 
aquisição dos conhecimentos e dos saberes disciplinares, e incorporar 
atitudes, vivências e valores inerentes aos princípios da inclusão, e este 
“ir além” implica em ser capaz de conhecer-se a si mesmo e de 
descobrir o sujeito em cada um de seus alunos. [...] 
 

O professor, além das habilidades e competências necessárias ao trabalho, 

segundo Tardif (2002) deve aplicar conhecimentos produzidos por outros, ser um ator 

no sentido forte do termo, ou seja, um sujeito que assume sua prática a partir dos seus 

significados, suas vivências, sua história, seus valores, seus conhecimentos e um 

saber-fazer provenientes de sua própria atividade. O seu fazer visa os interesses e 

necessidades individuais e coletivos. 

Como vemos, no Brasil há muito a avançar em relação à formação de 

professores, primeiro por ser um sistema que se modifica de forma lenta, e mesmo se 

os professores conhecessem as deficiências e suas decorrências, tais informações, não 

seriam suficientes para atender o sujeito com seus conflitos e suas fragilidades 

decorrentes da própria deficiência. 

Na relação entre aluno e professor devido aos descompassos atuais 

(formação/inclusão) percebemos o sofrimento de ambos, porque não está existindo a 

escuta necessária e singular que preencha essa falta. 

 A fala seria a possibilidade inicial de encontro. Dessa forma, confirma 

Roudinesco (2000, p. 9) “A psicanálise atesta um avanço da civilização sobre a 

barbárie. Ela restaura a ideia de que o homem é livre por sua fala e de que seu destino 

não se restringe a seu ser biológico”. Cabe então ao professor entender as 

especificidades do aluno que apresenta limitações, para tanto, a comunicação é o 

primeiro passo, pois sabendo o desejo do outro, o processo de aprendizagem se torna 

mais fácil. 

Outro fator importante na perspectiva psicanalítica, na relação 

professor/aluno é a transferência positiva que facilita o aprendizado e se consegue 

melhores desempenhos, ou seja, a importância desse conhecimento não está voltada 

para os conteúdos propriamente ditos e sim, na maneira como esse é passado. Queiróz 

(2009) ao citar Lacan afirma que o sujeito não se identifica somente com o indivíduo, 

mas também com a história e nas estruturas sociais. 
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 Além disso, não podemos esquecer que o ser humano é um ser de 

linguagem e em sua fala, há uma necessidade de reconhecer e buscar interlocução 

mesmo que seja inconsciente. Porque parece constituir-se uma característica básica do 

homem, a utilização de meios indiretos para se comunicar. E, na falta de compreensão 

dessa comunicação, nos tornamos cegos e apáticos para esse pedido de socorro. 

A esse respeito Maurano tece comentário: 

 
O que o caracteriza é que, frente ao desamparo inerente à própria 
condição da humanidade, que não pode se fiar no seu instinto, como o 
outro animal não tem alternativa senão se alienar no outro, ou no 
desejo do outro que o acolhe no mundo da linguagem, via pela qual ele 
tenta sanar seu prejuízo. (MAURANO, 2006, p.33). 
 

Ao dar continuidade nas reflexões sobre Inclusão e Psicanálise, e com base 

nesse conceito “comunicar”, importante para a educação e psicanálise questionamos: 

Como tem sido a comunicação do diferente? Existem espaços para sua realização? 

Como compreendemos as sutilezas da comunicação nesse sujeito? 

Para elucidar tais quesitos, acreditamos ser necessário observar os alunos 

com mais cuidado, ser mais cauteloso em suas afirmações sobre o outro, se aproximar 

para manter diálogo (comunicação), estabelecer critérios, para validar os conceitos que 

os alunos possam ter a respeito de objetos e/ou fatos vivenciados. 

É importante ressaltar que para haver aprendizagem, o professor não pode 

ser meramente um transmissor de conhecimentos, mas precisa comunicar uma ação 

pedagógica, onde estão entrelaçados os saberes discentes e docentes. Nessa 

perspectiva de estimular a comunicação ou a fala do aluno, o professor necessita 

compreender qual o sentido que o sujeito que está em sala de aula dá a sua fala 

(CUNHA, 2015)  

  Outro aspecto também importante, a ser discutido neste momento, diz 

respeito ao narcisismo. Por natureza, o ser humano deseja ser inteiro e bastar-se a si 

mesmo, e a própria teoria do narcisismo afirma algo assim (HERRMANN, 1984). Não se 

trata de cair na fantasia ressentida de que não precisamos de ninguém, afinal, como a 

própria psicanálise ensina nos constituímos a partir do olhar do outro, do encontro. Mas, 

até para que isso seja possível, é fundamental também ao professor cuidar de si para 

que tenha suporte interno para enxergar com mais clareza a diversidade que é hoje a 

sala de aula. 

Neste sentido recorremos à ideia de Foucault citado por Leal (2015) onde 

enfatiza que o tempo de dedicação a si pode ser repleto de atividades práticas como a 

leitura, a meditação, exercícios de memorização, cuidados com o corpo e com a saúde, 
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incluindo nessa relação, a reserva de espaço para a conversa com amigos, confidente 

ou um mestre espiritual. 

 Ainda nessa perspectiva, ressaltamos Leal (2015, p.23): 

 
[...] o cuidado consigo mesmo se manifesta em variados níveis, 
tanto em hábitos que podem parecer corriqueiros, quanto no 
reconhecimento de nossas emoções e no respeito aos próprios 
limites e nos relacionamentos que construímos [...].  
 

A partir das necessidades que são reconhecidas pela fala do professor sobre 

suas fragilidades, reconhecemos que o mesmo tem acesso a muitas alternativas que 

podem ajuda-lo nessa travessia da proposta inclusiva. No entanto, o aluno que 

apresenta limitações necessita da mediação e o professor nesse caso é protagonista. 

Mas, a realidade nos mostra lacunas sobre a atenção dada a esse sujeito 

Daí surge uma nova questão: Como a pessoa que é excluída, no caso o 

diferente, vai procurar outros objetos ou pessoas, no mundo externo e tudo que nele há 

se não existe o reconhecimento pelo professor a primeira instância externa de diálogo e 

escuta desse sujeito?  

Pela própria escolha no caso o professor, cuidar do outro passa a ser uma 

ação de extrema importância e muitas vezes necessária. A escuta verdadeira acontece 

quando estamos tranquilos conosco. Dessa forma, estaremos verdadeiramente 

disponíveis, sem exigir algo em troca de nossa dedicação, ou misturar os próprios 

sentimentos e desejo, fazendo projeções e cobranças ao outro ainda que não 

conscientes ou expressas claramente (LEAL, 2015). 

 A complexidade da inclusão nos leva a recorrermos à psicanálise, onde 

Freud chama atenção sobre o conceito de transferência, que se define como amor e 

investimento afetivo entre os pares. Neste sentido, até que ponto nós professores 

estamos com essa condição empática, para oportunizar e facilitar essa transferência 

junto ao aluno com NEE?  

Enfim, a transferência está presente em todas as nossas relações, inclusive 

em sala de aula. É o manejo da transferência que se distinguirá a posição do professor 

e do aluno. Ou seja, nada substitui a relação do professor com seus alunos.  

É fundamental então, que o educador saiba em que lugar está sendo 

colocado pelo aluno na relação escolar. E que uso este, está fazendo dele, em sua 

organização subjetiva. 

Ao refletir essa afirmativa, é prudente ao professor conhecer o aluno, não lhe 

dando denominações e diagnósticos que podem quebrar possibilidades para manter um 

diálogo sobre ansiedades e desejos dos alunos que apresentam maiores dificuldades 

nomeado pela sociedade, mesmo que em alguns casos sem oralidade. 
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Assim sendo, para compreender um conceito psicanalítico, Zolty (1995, p, 9. 

in: NASIO, 1995), reitera: “Um conceito psicanalítico recebe tantos sentidos quantas são 

suas pertenças a contextos diferentes. Essa é a razão de podermos afirmar que, em 

psicanálise, toda significação conceitual é, definitivamente, uma significação contextual”. 

Ou seja, responde conforme a individualidade subjetiva de cada sujeito que é único e 

pode replicar aos desafios do seu jeito.  

Não podemos deixar de trazer ainda para a reflexão final, a ideia da 

existência de processos inconscientes que Freud propõe como uma forma de usá-los 

para aliviar o sofrimento psíquico e os sintomas, de modo a tornar a vida das pessoas 

menos dolorosas. 

Esse estranho que nos habita, o inconsciente, apresenta conteúdos que nos 

perseguem tais como: o sexual, o infantil e o recalcado (DUNKER, 2015). Diante disso, 

podemos inferir que esses conteúdos, estão presentes também em uma pessoa que 

apresenta alguma necessidade educacional especial. Pois todos os indivíduos 

apresentam frustrações, dor e sofrimento.  

Enfim, compreendemos que diante dos desafios que a vida nos apresenta e 

das dificuldades inerentes não só ao magistério, mas a qualquer profissão é possível 

reiniciar novas aprendizagens independentemente da marca inscrita em nosso 

inconsciente ou do lugar que nos encontramos. Para que isso aconteça de maneira 

saudável e que não cause transtornos a nossa essência enquanto pessoa  acreditamos 

que a análise pessoal nos dias atuais serve para melhorar as condições vividas pelo 

sujeito em seu espaço familiar, profissional ou lazer. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

                

Pensar na inclusão nos mostra à importância que ela adquire na atualidade, 

e, com isso podem se verificar a relevância da ampliação do olhar, da escuta e 

principalmente a compreensão da complexidade do ser humano. Ou seja, o sujeito para 

compreender o outro, precisa antes de tudo se compreender. Porém deve este procurar 

estar em análise pessoal, pois estará sempre diante de conflitos afetivos, para evitar 

que seus próprios conteúdos e desejos se confundam com o do aluno. 

                Portanto, para vivenciar uma Pedagogia inclusiva, é reconhecer que a 

inclusão não se refere tão somente a pessoa com necessidades educacionais especiais, 

refere-se, em sua essência e legitimidade, a toda a educação para todos. 
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Em relação ao educador (na atuação profissional), se faz necessário 

repensar sua formação acadêmica e pessoal, uma vez que em todas as profissões há 

um sujeito de desejo. Em se tratando do professor, esse processo deve ser intensificado 

para que o mesmo possa ter mais ciência de seu compromisso de estar em sala de 

aula, de conhecer com profundidade os aspectos cognitivos, psicoafetivos e 

psicomotores envolvidos no processo de aprendizagem. 

É sempre bom lembrar que, aprender exige uma relação transferencial de 

encantamento, que resulta em alguma intervenção. Neste sentido, devemos mostrar 

nossas emoções porque sempre estarão presentes, notadamente as emoções de 

impactos positivos, daí a necessidade do professor, ou qualquer outro profissional, se 

conhecer, saber lidar com suas possibilidades e limites e para ser mais inteiro nessa 

relação, a análise pessoal surge como uma alternativa promissora. 

Enfim, em se tratando do professor, é prudente lembrar que ele precisa se 

dar conta de que vai trabalhar com o sujeito do inconsciente. Sendo assim, é importante 

a validação que ele faz do outro, mesmo que esse outro possa trazer consigo 

dificuldades e limitações biopsicossociais. Essa estratégia nos parece adequada para 

estimular as potencialidades adormecidas em muitos alunos, dentre eles, os que 

apresentam necessidades educacionais especiais. 
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