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Dentre os desafios com que os professores do ensino fundamental, principalmente os que atuam nos anos iniciais, são confrontados em sua prática docente, destaca-se a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, mais especificamente alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento (DGD) Essa expressão é atribuída pelo DSM-IV (Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Distúrbios Mentais), da Associação Americana de Psiquiatria, para classificar as crianças que eram anteriormente diagnosticadas como psicóticas ou autistas (Colli & Amâncio, 2000; Bastos, 2003).
. 
O tema da Inclusão Educacional tem sido alvo de debates e vem despertando o interesse da população.A Educação Inclusiva constitui-se numa aplicação prática ao campo da Educação de um movimento mundial, denominado Inclusão Social.
Ao movimento pela inclusão social está atrelada a idéia de uma sociedade democrática, na qual a diversidade é respeitada. A construção de uma sociedade inclusiva passou a ser considerada como peça fundamental para o desenvolvimento e a manutenção da democracia, pois a educação inclusiva é parte essencial desse processo.
O paradigma da inclusão é hoje palavra de ordem em todas as ciências humanas. Embora a discussão sobre a Educação Inclusiva se refira a uma população mais ampla, aplica-se também à população da Educação Especial, que historicamente vem sendo excluída da escola e da sociedade.
A Educação Inclusiva aparece em importantes movimentos, como na Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, na Tailândia, em 1990, a qual conclamou todos os países a assegurar o direito à educação de qualidade para todos.
Sob o prisma da democratização do ensino e com vistas a garantir o acesso de todos à educação regular, merece destaque também a Declaração de Salamanca, aprovada pela Conferência Mundial da Unesco em 1994, que se tornou referência básica de toda discussão sobre a educação para todos. O documento reitera que “(...) as escolas devem acolher a todas as crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras ...” (Brasil, 1997, p. 17).
Em meio a esse universo, questões sobre a inclusão de alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento têm sido alvo de estudos e reflexões em instituições do país, como o trabalho realizado pelo Grupo Ponte (Colli, 1997). O trabalho desenvolvido por este grupo tem como objetivo propiciar a inclusão e fazer o acompanhamento da escolarização de alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento em tratamento na Pré-escola Terapêutica Lugar de Vida Instituição pertencente ao Instituto de Psicologia da USP para tratamento e escolarização de crianças com Distúrbios Globais do Desenvolvimento., do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, quando elas já têm condições de ingresso na escola regular. Esses estudos revelam quão fundamental é o papel dos professores, quando a escola se abre para receber os alunos que diferem da norma, introduzindo-os num universo regido por leis que permitem a construção do laço social.
A escola constitui-se uma ferramenta terapêutica para a inclusão de alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento, na medida que os  professores são peças-chave, uma vez que poderiam responder às demandas dos alunos através de questionamentos sobre a sua prática, ressignificando assim o seu percurso pedagógico e remetendo o aluno ao lugar de sujeito desejante. Sabe-se, porém, que essa não é a realidade encontrada nas poucas escolas brasileiras que recebem alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento, dentre essas algumas escolas públicas regulares de Santa Maria/RS.
A intenção desta pesquisa foi realizar um estudo que possibilitasse investigar as Representações Sociais dos professores acerca da inclusão de alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento em Santa Maria no ano de 2004, para que, através deste trabalho, possamos discutir sobre a temática, indicando possíveis caminhos para a inclusão educacional desses alunos.
A seguir apresentar-se-á o referencial teórico que fundamenta a pesquisa, bem como a metodologia utilizada e, finalmente, os resultados e discussões do presente estudo.
A revisão bibliográfica constituiu-se da Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici e das idéias de Maria Cristina Machado Kupfer sobre a Educação Terapêutica entendida como uma possível aproximação entre a Psicanálise e a Educação.
O primeiro contato com o conceito de Representação Social foi delineado pelo psicólogo social francês Serge Moscovici, em 1961, trabalho intitulado “La psychanalyse, son image et son public” que em português recebeu o título “A Representação Social da psicanálise”, que visava mostrar como a Psicanálise no nível das relações interpessoais apodera-se da consciência e toma as dimensões de um fato social.
O objetivo de Moscovici era redefinir os problemas e os conceitos da Psicologia Social, apontando para sua função simbólica e seu poder de construção do real.
Moscovici buscou em Durkheim, na obra intitulada “As formas elementares da vida religiosa”, publicada em 1912, o conceito de Representação Coletiva. Através desse conceito, Durkheim procurava dar conta de fenômenos como crenças, mitos, ciência e religião. Para Moscovici, essa era uma gama muito variada de formas de conhecimento, por esse motivo Moscovici discordava de Durkheim alegando que os fenômenos acima são inerentes à sociedade. 
Outro aspecto em que Moscovici não concordava com Durkheim diz respeito à visão reducionista com que ele entendia as representações coletivas. Para Durkheim, essas eram estáticas, imutáveis, e com pouca mobilidade nas representações contemporâneas, não havendo espaço para qualquer tipo de contestação ou análise. Esse era um fato que, para Moscovici, não se enquadrava na velocidade e plasticidade dos fenômenos do nosso tempo.
Em autores como Piaget e Vigotsky, Moscovici encontrou a fonte para sua teoria. Ambos os autores chamam atenção para a relação entre a atividade representacional e a atividade do Eu, dizendo que é no contato do corpo infantil sobre o mundo, ou seja, na sua relação concreta com o mundo que a criança reapresenta tanto o mundo como a si própria. É nas brincadeiras, aprendendo a colocar uma coisa no lugar de outra, representando um objeto por outro, que a criança se reapresenta e se reconhece, aprende assim, a simbolizar, dar sentido, significar. Esses são os processos resultantes da relação criança – mundo. É através da atividade da criança com os outros e com os objetos que as representações têm origem. Ao mesmo tempo que a criança descobre a si e ao mundo, ela também descobre e recria esse mundo. 
Segundo Jovchelovitch (1998, p.57), Piaget e Vigotsky contribuíram para a teoria das Representações Sociais, pois através desses autores Moscovici: “buscou a origem profundamente social da construção do saber e resgatou o entendimento de que o saber social é simbólico e, enquanto tal é de uma só vez produto da ação, da comunicação e da construção do sujeito”.
Moscovici foi buscar também em Freud a essência dos processos inconscientes que determinam a produção dos saberes sociais.
Um dos textos decisivos para a construção da teoria das Representações Sociais foi a obra freudiana “Sobre as teorias sexuais infantis”, de 1908, que fala sobre o desejo de saber da criança sobre aqueles que detêm o saber. Através de questões como: “de onde eu vim?” ou quando da chegada de um irmãozinho ela se pergunta: “de onde saiu esse intruso?”, a criança é tomada pela curiosidade relacionada à vida sexual de seus pais e os mistérios do nascimento. Levada por esses enigmas, a criança constrói “teorias” a partir das relações entre o universo infantil e o adulto. Essas teorias carregam o peso da transmissão cultural, pois é através do que ela ouve, vê ou do que é dito que ela internaliza os aspectos da cultura. É na interface entre as suas interrogações sobre o sexual e as tentativas dos adultos de esconder o jogo que a família se constitui como a constituição primeira da transmissão cultural. Nesse sentido, Jovchelovitch (1998) aponta para a constatação de que o saber envolve desejo e luta desde muito cedo, a partir das representações da primeira infância.
Freud se interessou pela cultura e pelos fenômenos de massa. Percebeu que os fenômenos de massa se relacionavam através da identificação com um líder. Nesse sentido, Farr (2000) comenta que Freud revisou sua teoria da mente para uma direção social, a fim de poder explicar esses fenômenos. Continua Farr, dizendo que, ao passar do nível coletivo para o individual, Freud desenvolveu uma teoria social da mente. Nesse sentido, sendo fiel à teoria e indo diretamente à fonte, Freud (1921, p. 91) nos diz que: “na vida anímica individual aparece integrado sempre, efetivamente, ‘o outro’, como modelo, objeto, auxiliar ou adversário, e, deste modo, a Psicologia Individual é ao mesmo tempo e desde um princípio Psicologia Social, em um sentido amplo e plenamente justificado”.
Podemos perceber que a representação é uma ação simbólica do sujeito com o mundo que o rodeia. Um mundo que o institui como sujeito, e ao mesmo tempo em que vai se transformando enquanto resultado da ação humana. Nesse sentido, Lane (1993, p. 60) nos fala com propriedade: “a elaboração de Representação Social implica, necessariamente, um intercâmbio entre intersubjetividade e o coletivo na construção de um saber que não se dá apenas como um processo cognitivo (Piaget), mas que contém aspectos inconscientes (Freud), emocionais e afetivos na produção como na reprodução das Representações Sociais”.
Sobre o conceito de Representação Social, Moscovici (1978, p. 41) logo no início do primeiro capítulo da sua obra “A representação social: um conceito perdido”, afirma: “... se a realidade das representações sociais é fácil de apreender, não o é o conceito”. Autores como Pedrinho Guareschi, em bibliografia, diz que Moscovici sempre se recusou, não se sabe por que, a dar uma definição, ou conceituar Representação Social, o que lhe tem acarretado críticas. Para saber mais, ver a entrevista entre Ivana Marková e Serge Moscovici no capítulo 7 da obra: MOSCOVICI, S. Representações sociais, investigações em psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. Essa advertência segue por todo o livro e o autor apresenta diversos conceitos no decorrer da obra. Pensando por este viés, pode-se dizer que as Representações Sociais são “teorias sobre saberes populares e do senso comum, elaboradas e partilhadas coletivamente, com a finalidade de construir e interpretar o real” (Oliveira & Werba, 2002, p. 105). São “teorias” dinâmicas, fluidas e, por isso, levam os indivíduos a interagir com o meio, modificando os sujeitos em questão, bem como o mundo ao seu redor.
Moscovici (2003, p. 209), falando sobre o que difere uma Representação Social, afirma que: 

As representações se mostram semelhantes a teorias que ordenam ao redor de um tema (as doenças mentais são contagiosas, as pessoas são o que elas comem, etc). Uma série de proposições que possibilita que coisas ou pessoas sejam classificadas, que seus caracteres sejam descritos, seus sentimentos e ações sejam explicados e assim por diante.

Podemos apreender das idéias de Moscovici o quanto criamos “fórmulas”, “clichês” para explicar a realidade, as quais acabam se tornando rígidas, em função dos movimentos e da flexibilidade das relações grupais, somando a isso a velocidade da comunicação dos conhecimentos e da efervescência das crenças que emergem do tecido social.
Outro referencial utilizado na pesquisa foi a Educação Terapêutica de alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento. Pensar a escolarização de alunos é hoje um desafio, não só para a instituição escolar como para a sociedade como um todo. A inclusão desses alunos requer transformações e necessita de uma escola que sustente e promova não só uma inclusão física, mas que esteja disposta a repensar suas práticas e dialogar com outras áreas do conhecimento, para que essas crianças possam usufruir do convívio escolar à sua maneira.
O pensamento norteador para discutirmos a escolarização de alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento partirá de pesquisas realizadas na Pré-escola Terapêutica Lugar de Vida, do Instituto de Psicologia da USP e demais autores que trabalham com os dispositivos da Psicanálise, acreditando numa possível conexão desta com a Educação.
A Pré-escola Terapêutica Lugar de Vida é uma instituição de atendimento terapêutico e educacional para crianças com graves distúrbios. Funciona no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, desde 1991. O atendimento é em grupo, quatro vezes por semana, alternadamente nas atividades dos grupos de jogo, do educacional, da recreação, nos espaços de ateliês de artes e contar histórias.
De acordo com Kupfer (2000), a idéia inicial era de uma clínica orientada pela psicanálise clássica. Com o tempo, ficou claro que esse fazer necessitava ser ampliado. Nesse sentido, introduziu-se o institucional como ferramenta terapêutica e de trabalho. A seguir, introduziram-se atividades educacionais; e por último, a necessidade de entender toda a montagem, em sua dimensão clínica, institucional e educacional, como uma só ferramenta, chamada Educação Terapêutica. Assim, o campo teórico sobre o qual se assentam as suas práticas clínico-teórico-educacionais chama-se Educação Terapêutica.
A Educação Terapêutica no Lugar de Vida passou a ser concebida por toda a equipe (educadores, psicanalistas, coordenadores de ateliês, médicos, fonoaudiólogos) como uma prática articulada visando a um só objetivo: o sujeito. Sendo assim, Kupfer (2000, p. 83) define a Educação Terapêutica como sendo: “(...) um conjunto de práticas interdisciplinares de tratamento, com especial ênfase nas práticas educacionais, que visa à retomada do desenvolvimento global da criança ou à retomada da estruturação psíquica interrompida pela eclosão da psicose infantil, ou ainda, à sustentação do mínimo de sujeito que uma criança possa ter construído”.
	Kupfer cunhou o termo “Educação Terapêutica” para intervir junto às crianças com problemas do desenvolvimento, sejam elas psicóticas, autistas, pós-autistas ou com problemas orgânicos associados a falhas na constituição subjetiva. Vale lembrar que a posição adotada pelos profissionais do Lugar de Vida com relação à inclusão desses alunos é viável, às vezes sim, às vezes não. Dependerá, conforme Jerusalinsky (1997), do grau de extensão das metáforas não paternas que cada criança venha a constituir, mobilizando seu desejo de aprender.
A Educação Terapêutica compreende três eixos de trabalho: o campo institucional, as atividades educacionais e a inclusão escolar. A Educação Terapêutica é o campo teórico que norteia as práticas da Pré-escola Terapêutica Lugar de Vida.
O primeiro eixo chamado de inclusão escolar diz respeito a importância do lugar social desempenhado pela escola ao receber alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento, uma vez que a escola é um lugar com regras e papéis definidos, podendo constituir-se como um organizador psíquico para essas crianças.
Após a entrada na escola regular, as crianças do Lugar de Vida são acompanhadas pelo Grupo Ponte O Projeto Ponte é responsável pelo ingresso e convívio das crianças do Lugar de Vida nas escolas regulares quando elas têm condições de ser incluídas., formado por psicólogos escolares, pedagogos, um pediatra e psicanalistas encarregados de acompanhar o percurso da criança na escola.
O trabalho do Grupo Ponte é fundamental para a entrada das crianças na escola. É um meio de dar sustentação e apoio ao professor da classe regular, pois “(...) as crianças poderão ter sido preparadas para ir à escola, mas a escola pode não estar preparada para recebê-las” (Kupfer, 2000, p. 92).
O  segundo eixo refere-se ao campo institucional. A montagem institucional poderá funcionar como ferramenta terapêutica para o tratamento de crianças com psicose e autismo.
Uma montagem institucional atravessada pela psicanálise produz efeitos estruturantes para os sujeitos. Não quer dizer que a dimensão institucional seja mais importante que a individual, mas que estas complementam-se.
Este eixo da educação terapêutica propõem-se a trabalhar com grupos, orientados pela psicanálise, tendo como coadjuvantes para o tratamento, a inserção na cultura e a busca do laço social através de atividades como os ateliês, passeios e atividades escolares.
O terceiro eixo é o escolar propriamente dito. Este terceiro eixo é acionado quando as crianças do Lugar de Vida entram na escola regular e passam a ser acompanhadas pelo Grupo Ponte. Para Kupfer (2000, p. 92): “aqui se dá efetivamente uma ação com direito ao nome de inclusão escolar e sem a qual as crianças correriam o risco de não prosseguir (...)”. 
Neste terceiro eixo trata-se de fornecer instrumentos como a leitura, a escrita, de acordo com as condições subjetivas e cognitivas de cada criança. É uma forma da criança poder dizer de si, de acordo com suas possibilidades. Sendo assim, a aquisição da leitura e da escrita poderá ser um meio, um caminho para a sua subjetivação. Através do ato de escrever a criança constrói a si mesma. De acordo com Kupfer (ibid), é um exercício de “letração” que reordena a criança. 
Os processos de estruturação subjetiva podem produzir efeitos nos mecanismos de desenvolvimento da aprendizagem. Neste sentido, Filidoro (1997) especifica a importância da psicopedagogia enquanto intervenção no processo de subjetivação da criança psicótica. Segundo a autora, a psicopedagogia fornece objetos de conhecimento, propostas de atividades vinculadas a situações de aprendizagem para que a criança possa se representar, localizar-se. Conforme Filidoro (1997, p. 122): “não se trata de oferecer qualquer objeto nem de propor qualquer atividade à criança: trata-se de oferecer objetos muito valorizados por nossa cultura, objetos privilegiados no momento de pensar em sua circulação social, objetos que se apresentam com legalidade que lhes é própria, e que a criança constrói apropriando-se dela”.
Percebe-se que a escrita enquanto oferta ao sujeito psicótico, poderá ser um exemplo de atividade que produzirá um efeito concreto em sua vida fazendo-o circular com menos dificuldade pelo espaço da cultura.
Vimos até aqui os eixos que sustentam o campo da Educação Terapêutica como forma de articular a educação de crianças psicóticas e autistas. Kupfer (2000) propõe que pensemos a Educação como sendo um jeito de fazer Educação Terapêutica. Continua a autora admitindo que se é possível pensar em uma educação especial psicanaliticamente orientada, pode-se imaginar espaço também para uma educação psicanaliticamente orientada.
Esta pesquisa trata-se de um estudo qualitativo que visa a descrever o modo como a escola atual trata as questões ligadas à inclusão educacional como um todo, mais especificamente, no que se refere à inclusão de alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento.
A pesquisa qualitativa trabalha com um universo de valores e significados que poderá também concorrer para que identifiquemos as Representações Sociais dos professores acerca da inclusão de alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento. Tais representações emergem das situações de trabalho, ou seja, no lugar onde se efetuam trocas sociais que é a escola.
É nesse mundo de significados da escola que este trabalho encontra sua finalidade: investigar o fenômeno das Representações Sociais acerca da inclusão de alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento, constituindo-se o presente estudo num documento que reflete algumas das preocupações atuais da nossa sociedade.
Caminhando por esse viés, pergunta-se: as Representações Sociais dos professores acerca da inclusão de alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento determinam as práticas inclusivas adotadas pelas escolas públicas estaduais de Santa Maria?
Os sujeitos intervenientes nesta pesquisa foram professores do ensino fundamental das escolas da rede pública municipal e estadual localizadas no perímetro urbano de Santa Maria/RS que possuíam alunos com diagnóstico de psicose e autismo incluídos nas suas turmas. 
Para a caracterização do grupo de professores, foi realizado um mapeamento em quarenta escolas estaduais e em oitenta e seis escolas municipais de Santa Maria, a fim de identificar em quais escolas se encontravam os alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento e os respectivos professores que lecionam esses alunos.
O mapeamento foi realizado primeiramente através de contato telefônico com os diretores e/ou coordenadores das 126 escolas de Santa Maria que informavam sobre os alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento incluídos na instituição. O momento seguinte constitui-se de visitas às escolas para o primeiro contato com os professores desses alunos.
O mapeamento revelou um total de oito alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento incluídos nas escolas estaduais  e um aluno matriculado em uma escola municipal, porém não freqüentando. Por este motivo, o estudo restringiu-se somente às escolas estaduais.
Os dados foram recolhidos junto aos atores sociais através de entrevistas semi-estruturadas que partiram de um roteiro com quatro questões relativas à inclusão de alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento. Este roteiro de entrevistas não constou de categoriais previamente estabelecidas. Elas emergiram da análise de conteúdo das falas dos professores. As entrevistas coletaram informações, procurando identificar as preocupações, as dificuldades, as carências, as expectativas e as representações dos professores acerca da inclusão de alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento.
Para a realização das sínteses descritivas e interpretativas das entrevistas, utilizou-se como método a análise de conteúdo de Bardin (1977).
A análise de conteúdo permite fazer inferências, as quais, de acordo com Bardin (1977, p. 39), são “operações lógicas, pelas quais se admite uma proposição em virtude de sua ligação com outras proposições já aceitas como verdadeiras”.
As categorias que compuseram a pesquisa foram elaboradas a partir da leitura das entrevistas. Fizeram parte da pesquisa as seguintes categorias:
1ª) A delimitação conceitual de psicose e autismo;
2ª) A perspectiva dos professores: implementação e validação do processo de inclusão;
3ª) A condução do processo de inclusão: das expectativas dos professores à construção de possíveis caminhos.
Com relação à primeira categoria de análise, esta revelou a dificuldade dos professores para conceituarem a psicose e o autismo. Os professores buscaram na sua trajetória profissional argumentos para justificar a desinformação sobre o assunto relatando que nunca haviam trabalhado com alunos tão diferentes. Através das entrevistas dos professores foi possível observar o desconhecimento acerca do tema, apesar de alguns possuírem anos de experiência no magistério. 
Os professores relataram também nunca terem trabalhado com alunos “fora do padrão”, o que poderia remeter a idéia de uma escola que está presa a critérios e aptidões para a aprendizagem, ou seja, uma escola que acredita que todos os alunos aprendem do mesmo jeito e no mesmo tempo. Essa questão reporta-nos a Representação Social de um aluno modelo, pressupondo que existe uma uniformidade para a apropriação do saber.
Na tentativa de conceituarem psicose e autismo, os professores referiram-se a esses alunos como vivendo em um mundo próprio, particular, um lugar de onde esses sujeitos devessem ser resgatados uma vez que, segundo os professores, encontram-se fora da realidade. Esta é uma Representação Social que enfatiza o déficit e o não saber desses alunos, desprezando assim as suas singularidades e o modo como esses sujeitos se apresentam no mundo.
Na segunda categoria de análise que contempla a visão dos professores acerca da inclusão de alunos com psicose e autismo, os professores se posicionaram dizendo que a inclusão serve somente para a socialização desses alunos, não havendo outra razão de ser da escola, além desta. Ao dizerem isto os professores estão depositando no aluno a responsabilidade pelo seu fracasso na aprendizagem, ou seja, o aluno deveria se modificar para permanecer na escola e a escola permaneceria isenta de rever sua prática frente à diversidade de seus alunos.
Os professores, ao verem na socialização a única razão para a inclusão de alunos com psicose e autismo, fecham aí uma idéia, um conceito e, com isso, deixam de vislumbrar, por exemplo, que a exclusão desses alunos possa estar ligada a fatores sociais em ação nos processos de aprendizagem, bem como a fatores provenientes do próprio funcionamento do sistema escolar, que precisa se modificar para receber todos os alunos e que, por diversas razões, têm sido excluídos, abandonando precocemente a educação escolar.
Outro ponto de destaque é que a chegada de uma criança com psicose ou autismo na escola detona uma série de questionamentos sobre o funcionamento geral da instituição. Isso causa resistências, pois desloca as pessoas de seus lugares, fazendo-as se perguntarem sobre os caminhos que a educação está tomando para atender os alunos que, supostamente, não aprendem.
Com relação à socialização desses alunos, uma ressalva a ser feita é que para algumas crianças com psicose e autismo será necessário que a escola se adapte a esse sujeito que fala e se comporta de forma singular, de acordo com as suas possibilidades. Para isso, a escola deverá contar com um quadro de profissionais dispostos a entender a língua “estrangeira” desses sujeitos e buscar um assessoramento necessário à situação. O assessor aqui em destaque poderá ser o professor de Educação Especial.
A terceira categoria de análise abordou a opinião dos professores a respeito de como deveria ser feita a inclusão de alunos com psicose e autismo. Os professores deixaram transparecer a idéia de que estar preparado para trabalhar com esses alunos é uma condição alcançada a partir de uma formação profissional que, vinda de fora (orientações, direção, estado), dar-lhes-á autonomia para atuar. Esse é um comportamento justificável diante do horror de não saber lidar com o enigma, com o diferente, com aquilo que desloca o professor do lugar que pensa ocupar, ou seja, do lugar de professor-todo, daquele que sabe e detém o conhecimento.
A questão da formação docente é um ponto delicado, porque não se trata de um treinamento para competências profissionais, mas requer uma certa transcendência dessas competências, no sentido de que o professor possa trabalhar as representações sobre o ofício de ser mestre. Como diz Voltolini (2004) Palestra proferida no V Colóquio do Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas e Educacionais sobre a Infância (LEPSI) – Universidade de São Paulo, em outubro de 2004.: “Não basta dizer ao professor como deve fazer com o autista. Não se produz o novo assim. É preciso elaborar o passado, o antigo”. Elaborar o passado é uma forma de ressignificar as representações acerca da inclusão de alunos com psicose e autismo. Esta poderá ser uma proposta de trabalho para os professores que se dispuserem a falar de si e das suas representações, contribuindo desta forma, para o processo de sua própria formação.
Pensar a formação de professores para atuarem com a diversidade é um fato que remete a uma mudança de postura de todo e qualquer professor, independente dos alunos em questão. Nesse contexto, a formação vai além de uma mera atualização didática e pedagógica e se transforma na possibilidade de criar espaços, onde as pessoas aprendam a conviver com a mudança e a incerteza.
Os professores pensam também que para a inclusão acontecer é preciso que esta seja realizada em turmas menores que as habituais e com  acompanhamento de um profissional especializado.
Apesar de alguns professores compactuarem com a idéia de que uma classe menos numerosa seria o “ideal”, um professor discorda de que a formação técnica é imprescindível para o trabalho com alunos com psicose e autismo. O professor deixa claro que é preciso ver, no aluno, não só um sujeito do conhecimento, como também um sujeito do desejo, quando diz que é preciso estar “muito atento ao que eles sentem em cada momento”. Ao ampliar a visão de sujeito cognitivo, o professor percebe que não há o que corrigir, errar é do humano. Na verdade, todas as crianças aprendem; o que os alunos com psicose e autismo possuem é dificuldades na sua escolarização. Essa atitude demonstra uma aposta no sujeito que, a partir daí, poderá aparecer na sua singularidade.
Outro ponto alto da pesquisa refere-se à questão da afetividade do professor para com esses alunos. Os professores destacam também a importância dos colegas, pois estes, através do relacionamento interpessoal, poderão “mostrar o caminho”, tirando o sujeito com psicose ou autismo de um possível ponto de estagnação, fazendo com que ele se movimente e seja “puxado” para o mundo da escola, ocupando o lugar de estudante como os demais que ali estão.
Sobre como deveria ser feita a inclusão de alunos com psicose e autismo os professores deixaram transparecer que para esta acontecer é necessário um acompanhamento de um profissional especializado. Nesse sentido pode-se pensar que é de um lugar de escuta para as dúvidas e angústias que reclamam os professores. Este lugar de escuta poderia ser pensado em termos de formação continuada dentro ou fora da escola.
Pode-se pensar a partir do que foi levantado nesta pesquisa, que o fato de os professores encontrarem-se desamparados e sem acompanhamento para dar vazão aos seus sentimentos e questionamentos sobre a inclusão de alunos com psicose e autismo, poderá fazer com que se sintam incapazes de trabalhar com esses alunos.
É necessário pontuar que a incapacidade referida acima poderá ser uma suposta incapacidade. Na verdade, os professores possuem um saber inconsciente sobre como atuar frente a esses alunos. Um exemplo disso, foi o de um dos professores entrevistados, que, diante do aluno que não conseguiu realizar a avaliação no tempo previsto, buscou alternativas, conversando com a acompanhante do aluno e resolveu a questão. O que os professores precisam é falar sobre suas experiências, para que, ao falarem, possam escutar a sua própria mensagem e consigam, assim, dar um nome para aquilo que sentem.
Para concluir, enfatiza-se que esta pesquisa constitui-se num ponto de partida para se pensar a inclusão de alunos com psicose e autismo em Santa Maria; por isso, é um espaço que permanecerá aberto para novas pesquisas. Para tanto, será necessário compromisso e seriedade daqueles que se dedicarem à causa, uma vez que a inclusão educacional no nosso município encontra-se em estágio embrionário, um campo fértil para troca de idéias e novas investigações.
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