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Este texto analisa como os discursos de diferentes campos de saber se relacionam para 
colocar em funcionamento a inclusão escolar no município de Novo Hamburgo/RS. A 
partir de fichas de encaminhamentos, questionários e entrevistas, e do uso da noção 
foucaultiana de governamentalidade, desenvolvemos a análise, percebendo um conjunto de 
efeitos produzidos por diferentes saberes: Moralização dos infantis – enunciados sobre o 
comportamento dos alunos produzem uma forma de ser e se conduzir, baseada em 
determinados princípios morais. Fortalecimento dos discursos psi – técnicas de expressão 
são exercidas pelos especialistas da área da psicologia para desvendar a subjetividade 
infantil e produzir uma autotransformação de si. Medicalização da anormalidade – partindo 
do discurso científico, os alunos são classificados por meio de diagnósticos, colocando em 
funcionamento técnicas de normalização que operam pelo uso de medicamentos e dos 
atendimentos. Pulverização das intervenções educativas – com vistas a atender as 
especificidades dos sujeitos anormais, as práticas pedagógicas se pulverizam e por vezes 
secundarizam a aprendizagem desse aluno.   
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O presente texto apresenta resultados de uma investigação que teve como objetivo 

analisar como os discursos de diferentes campos de saber se relacionam para colocar em 

funcionamento a inclusão escolar no município de Novo Hamburgo/RS. Ao fazer isso, foi 

preciso também estudar quais as práticas pedagógicas são desenvolvidas para trabalhar com 

os anormais1 na escola. Para tanto, utilizamos a ferramenta teórico-metodológica 

foucaultiana da governamentalidade. 

Governamentalidade pode ser compreendida em dois sentidos. O primeiro, como 

um processo de deslocamento histórico das formas de conduzir as condutas de todos e de 

cada um (FOUCAULT, 2008). Para isso, Foucault estuda as mudanças nas formas de 

governar, nos Estados da Europa Ocidental, no início da Modernidade, ou seja: “dos 

problemas do território para os problemas da população, da administração dos recursos 

para a administração do poder sobre a vida (ou seja, o biopoder), das ameaças exteriores 

                                                 
1 Utilizamos o termo anormais por entender que independente da nomenclatura utilizada para referir esses 
sujeitos está-se marcando suas diferenças e posicionando-os como normais e anormais através de uma 
processo constante de comparabilidade. Mesmo aquelas terminologias consideradas politicamente corretas, 
como é o caso de “pessoas com necessidades educacionais especiais”, ou “incluídos” também fazem essa 
operação de classificação. 



ao Estado para os riscos internos que emergem em relação à população” (FIMYAR, 2009: 

38, Grifos da autora). O segundo, como uma forma de ser do pensamento político, 

econômico e social para conduzir a conduta dos outros, a partir do qual as práticas 

(discursivas ou não) passam a ser operadas. Podemos dizer que são racionalidades políticas, 

ou seja, concepções de meios e fins considerados adequados, em determinada época, para o 

governamento de populações e indivíduos de modo a constituí-los como um determinado 

tipo de sujeito.  

Em particular, o segundo sentido, possibilitou compreender a inclusão escolar como 

uma estratégia da governamentalidade contemporânea. Assim compreendida, a inclusão 

coloca em funcionamento uma rede de poderes e saberes que age sobre os sujeitos 

anormais, moldando e normalizando suas condutas, suas formas de ser e de se relacionar 

consigo mesmos e com os demais.  Ao serem desenvolvidos procedimentos para a 

condução das condutas dos sujeitos anormais, se desenvolvem também e, ao mesmo tempo, 

técnicas de gestão governamental. É preciso agir sobre cada indivíduo para conseguir 

alcançar o governo no plano da população, evitando e reduzindo ou extinguindo a ameaça 

que tal sujeito representa à sociedade e à vida coletiva.  

As diferentes intervenções desenvolvidas sobre os sujeitos incluídos na escola e os 

efeitos que elas produzem, foi o “fio condutor” utilizado para o desenvolvimento da 

pesquisa conforme apresentaremos nas seções a seguir. 

 

1- Diferentes saberes produzindo a inclusão escolar 

 

Esta investigação focaliza diferentes discursos — compostos por conhecimentos e 

saberes das diferentes áreas como pedagogia, psicologia, medicina — que circulam nas 

escolas contemporâneas, a partir dos quais se descrevem (e ao descrever produzem) tanto 

os alunos, quanto às práticas pedagógicas desenvolvidas para atendê-los. Em um primeiro 

momento analisamos um conjunto de fichas de encaminhamentos, referentes aos anos de 

2007 e 2008, preenchidas pelos professores e coordenadores pedagógicos das escolas, ao 

encaminhar alunos para algum atendimento especializado: psicologia, arteterapia, 

psicopedagogia, equoterapia, psicomotricidade, dançaterapia, fonoaudiologia, neurologia, 

entre outros. Esses documentos constituem-se em um formulário padrão com perguntas que 



solicitam ao professor descrições de “como é e como deveria ser o aluno”, por que ele 

necessita de um atendimento especializado e quais as estratégias que foram realizadas pela 

escola para o acompanhamento do caso.  

O encontro com esse primeiro aporte documental instigou-nos a buscar maiores 

informações sobre esses saberes que se faziam presentes constantemente na enunciação de 

diferentes profissionais. Os psicólogos, os psicopedagogos, os neurologistas, eram 

frequentemente citados nas fichas analisadas como experts indicados para a intervenção e 

de solução das dificuldades apresentadas pelos alunos. Sendo assim, foi construído um 

questionário para conhecer as propostas de trabalho elaboradas pelos especialistas, para o 

atendimento de cada um desses alunos.  

Com a análise das informações contidas nos instrumentos de pesquisa, percebemos 

um conjunto de efeitos produzidos por diferentes saberes, conforme destacamos a seguir. 

 

1.1 A moralização dos infantis: produção de valores e comportamentos 

desejáveis 

O termo moralização foi tomado emprestado de Foucault (2001), quando se refere a 

uma série de faltas, de comportamentos inadequados ou de atitudes indesejadas cometidas 

por um sujeito em sua infância e que, naquele momento, serviam de argumentação para o 

perito psiquiatra no decorrer do julgamento de um crime. No curso de 1975, Os Anormais, 

Foucault cita alguns laudos produzidos por peritos psiquiatras que descreviam cenas da 

infância do réu. Suas atitudes, o seu relacionamento com os pais, com colegas e com 

pessoas próximas, a forma agressiva como se comportava já desde muito cedo eram relatos 

que marcavam o seu desvio moral. Por isso, esses fatos, eram trazidos à tona pelo perito 

psiquiatra, a fim de justificar um crime cometido. É interessante observar o que o perito 

dizia sobre o réu: “[...] ele brincava com armas de madeira, [...] ele magoava os pais, ele 

matava aula, ele não aprendia a lição.” (FOUCAULT, 2001: 46).  

Semelhantes práticas de descrição das atitudes e dos comportamentos das crianças e 

jovens são recorrentes também na atualidade, porém com outros significados. Não se pode 

afirmar que são as mesmas práticas, pois elas se modificam, se atualizam e operam de 

formas diferenciadas nos dias de hoje. Se, naquele momento, o objetivo era incriminar o 

réu pela descrição de suas atitudes infantis, agora se pode dizer que tais descrições 



funcionam a partir de outra lógica, de outra forma de ser do pensamento político que aposta 

na prevenção no lugar da penalização. Portanto, o que ocorre é a reativação de algumas 

práticas, porém com objetivos distintos. Alguns registros das professoras, extraídos das 

fichas de encaminhamento, descrevem as atitudes e os comportamentos dos alunos 

apontados como aqueles que possuem problemas de conduta e de relacionamento:  

 

Tem dificuldade de relacionamento, [...] e de seguir normas (8C, 2008);  

Está sempre se envolvendo em brigas e confusões. (8E, 2007).  

Apresenta muita dificuldade de relacionamento com os colegas, falsifica bilhetes, conta histórias 

inventadas por ela e acredita nelas. (6C, 2007).  
Ele resiste em atender qualquer combinação [...]. Resolve a maioria das situações com 

agressividade. Algumas vezes pega coisas dos outros sem pedir.  A criança foge de casa e fica até 

às 22h na rua, é agressivo e diz que quer ser ladrão. (1L,2008).  

 

O que encontramos nos relatórios dos docentes talvez seja um exercício que siga o 

caminho inverso daquele produzido pelos peritos. Em vez de buscar nas atitudes e 

comportamentos infantis do réu uma forma de justificar um crime já cometido, o que 

encontro nos pareceres dos professores é, também, a descrição de atitudes e 

comportamentos dos alunos, porém com o intuito de identificar aqueles sujeitos que 

possam se constituir, futuramente, como um perigo para a sociedade. Observando os 

comportamentos, as falas e as reações dos alunos, os professores identificam aquelas 

atitudes indesejáveis que, com o passar do tempo, podem agravar-se e produzir sujeitos 

perigosos, ameaças à convivência pacífica de uma população. Essas atitudes geram 

preocupação no espaço escolar, pois sinalizam um desvio moral, marcando uma forma de 

ser e de agir desses sujeitos que ameaça à vida na coletividade. Esses sujeitos significam 

um perigo para os colegas de classe, para os professores e para a própria sociedade, 

considerando a manifestação das atitudes agressivas e dos valores distorcidos. Esses 

sujeitos produzem aquilo que se pode chamar de pânico moral, ou seja, aqueles  

[...] fenômenos que surgem como evidência de uma preocupação social profunda 
sobre temas como moralidade sexual, consumo de drogas, ou outras formas de 
comportamentos considerados ameaçadores para a sociedade em um determinado 
momento. (MISKOLCI, 2006: 231).  

 

Para evitar ou prevenir que esses sujeitos se constituam como ameaças à sociedade, 

a escola emprega de uma série de estratégias que objetivam moldar suas condutas. Ela é, 

portanto, uma “instituição envolvida na civilidade, ou seja, na transformação dos homens: 



de selvagens em civilizados.” (VEIGA-NETO, 2003:104).  Porém, nos excertos analisados, 

fica evidente que a escola não se preocupa apenas com os agitados, inquietos ou agressivos. 

Ela também lanças suas intervenções para aqueles alunos quietos, tímidos, desatentos ou 

lentos demais.  

 
Parecer estar por fora dos acontecimentos. Apresenta desinteresse em aprender.  Apenas quer 

brincar nas aulas. (3G,2007). 

A aluna é muito distraída e muito lenta na realização das atividades. (4E, 2008). 

Demora excessivamente cansando com frequência e por isso fica um longo tempo olhando para o 

quadro, ou se dispersa olhando para outros lugares da sala. Preciso incentivá-lo várias vezes para 

que termine sua cópia. (5F, 2007). 

A. é um aluno bastante distraído. Dificilmente ouve-se a sua voz na sala de aula. Não se expressa 

no grande grupo. Tem bom relacionamento com os colegas e a professora. Dificuldades em 

concluir as atividades escritas realizadas em sala, pois fica constantemente distraído. (10A, 2007). 

 

Percebe-se como a apatia, a desatenção, a distração e a lentidão apresentadas pelos 

alunos se constituem em preocupações para a escola e os professores. Mas por que isso 

acontece? Se os sujeitos descritos, não incomodam e não prejudicam a ordem escolar, por 

que se tornam, também, uma preocupação? Por que também eles precisam ser 

encaminhados a diferentes atendimentos a fim de modificar suas formas de ser? No estudo 

realizado por Caliman (2006), sobre a constituição do sujeito desatento, ela afirma que a 

desatenção está relacionada com o fracasso, pois o sujeito desatento é “[...] incapaz de 

gerenciar sua própria atenção e ação, incapaz de direcionar sua energia mental para os fins 

corretos e mais importantes, incapaz de realizar os planos futuros que ele mesmo propôs.” 

(CALIMAN, 2006:54). O sujeito desatento, abordado pela autora, assim como os sujeitos 

distraídos, lentos ou dispersos, descritos documentos aqui analisados, apresentam-se como 

sujeitos não produtivos, que têm dificuldade de direcionar sua atenção àquelas atividades 

consideradas fundamentais no ambiente escolar e, dessa forma, acabam prejudicando a si 

mesmos e suas aprendizagens. As atividades ficam incompletas e o tempo não é utilizado 

de forma adequada para o seu crescimento intelectual. Portanto, “[...] o desatento se 

identifica com o sujeito não produtivo, incapaz de autogestão.” (CALIMAN, 2006:68). 

 

 

 



1.2 - O fortalecimento dos discursos psi por meio de saberes e técnicas que 

operam para o governo de si mesmo 

 

 Psicologia. Psicopedagogia. Psicomotricidade relacional. Dançaterapia, 

Arteterapia. Equoterapia. Eis alguns dos atendimentos disponibilizados aos alunos 

anormais. Pode-se perceber que todos esses atendimentos estruturam-se a partir de um 

mesmo campo epistemológico, qual seja, o das ciências psi. Entre os nove atendimentos 

existentes na Rede Municipal, seis apresentam em seu nome, ou o prefixo “psico”, ou o 

sufixo “terapia”, o que nos possibilita compreender que as práticas psicoeducativas, ou 

pedagógico-terapêuticas, foram, pouco a pouco, inserindo-se no campo pedagógico por 

meio da articulação entre saberes médicos-psicológicos-pedagógicos. As análises realizadas 

por meio das fichas de encaminhamento, assim como das repostas coletadas pelos 

questionários, levam-nos a inferir que as ciências psi operam por intermédio de duas 

estratégias que têm se mostrado eficientes no governamento desses sujeitos: o desvendar da 

subjetividade infantil e a produção de uma autotransformação de si. 

Quanto a primeira estratégia, percebemos nos discursos encontrados, como a 

psicologia utiliza, principalmente, técnicas de expressão de si como ferramentas produtivas 

para o desvendamento da subjetividade infantil. As atividades de dramatização, de criação 

artística, de jogo simbólico, de fantasia e de autoexpressão são realizadas para fazer com 

que os sujeitos expressem suas emoções, seus pensamentos ou seus sentimentos. Segundo 

Larrosa (1994:63), a palavra “expressão” provém de “ex-premere’, que significa algo como 

‘apertar para fora’, ‘trazer algo para fora’, ‘exteriorizá-lo’ e, assim, ‘mostrá-lo’ ou ‘torná-lo 

manifesto.’” Desse modo, as técnicas de expressão utilizadas têm como intencionalidade 

acessar o interior do sujeito, seu eu privado, sua subjetividade. 

 

Na sala existem três espaços: o do jogo simbólico (fantasias, panos), o dos jogos de construção 

(madeiras, legos) o do jogo pulsional (colchões, bolonas, cordas, escadas, arcos). A 

psicomotricista interfere com cada criança de acordo com suas possibilidades e necessidades. No 

final de cada sessão se discute sobre a mesma, se dá um significado para o jogo/brincar que foi 
realizado. (Questionário A). 

O atendimento divide-se em quatro momentos: 1.º acolhimento, 2.º Exercícios de relaxamento e de 

sensibilização, 3.º Expressão plástica, 4.º Apresentação e leitura do trabalho realizado pelo aluno 

e discussão em grupo. As atividades sempre variam, dependendo do material disponível: argila, giz 

de cera, tinta, cola colorida, lápis de cor. (Questionário B). 

Primeiramente é feita uma avaliação. Após, é realizado um plano de atendimento seguindo uma 

proposta lúdica que pode ser modificado segundo a resposta dos alunos. As atividades são de 



acordo com a necessidade de desenvolvimento do aluno: artísticas com pinturas, colagens, 

música, psicodrama e jogos diversos. (Questionário C). 

 

Falar sobre si, sobre suas produções, brincadeiras ou desenhos, são atividades feitas 

com o intuito de externar, de exteriorizar, de desvendar aquilo que, se acredita, repousa na 

interioridade do sujeito. Para isso, os especialistas psi que atendem aos alunos utilizam uma 

variedade de técnicas – desenhos, pinturas, psicodrama, jogos, danças –, que incitam os 

alunos a verbalizar sobre si, sobre sua vida, seus sentimentos, desejos e falhas. Falar, narrar, 

expressar, são práticas que podemos qualificar como confessionais, ou seja, que pretendem 

inserir o sujeito no jogo produtivo da confissão, o qual torna público o seu eu privado. 

Sendo assim, 

[...] o jovem aluno começou a ser incentivado a desenvolver a auto-inspeção e a 
auto-problematização, ao mesmo tempo que entrou numa relação de troca 
terapêutica, confessando os seus segredos mais íntimos àqueles recém-chegados 
experts da alma. (Ò, 2003:401).  

 

Segundo o autor referenciado, a narrativa do sujeito permite ao médico 

psicoterapeuta detectar um conjunto de sinais e sintomas que, de imediato, são reinscritos 

num campo de observação científica e devolvidos ao aluno como traços de sua identidade.  

No que tange a segunda operação — a produção de uma autotransformação de si —, 

a atuação dos especialistas psi não se resume apenas a interpretar as falas dos sujeitos e 

classificá-los sob o crivo do seu saber científico. Mais do que isso, tais profissionais 

pretendem modificar esses alunos, pretendem fazer com que tais alunos modifiquem a si 

mesmos, reconstruindo sua própria identidade. Isso pode ser percebido através da descrição 

dos objetivos do trabalho desenvolvido nos diferentes atendimentos. 

 

A psicomotricidade auxilia na autoestima, socialização, superação de timidez, no respeito às 

regras e limites, nos movimentos corporais, na descoberta das capacidades, na liberação de 

emoções e conflitos etc. (Questionário A). 

A proposta desse trabalho é construir um espaço de criação e arte com fins terapêuticos. O 

trabalho da arteterapia é trabalhar a subjetividade do aluno. Estimular o conhecimento de suas 

emoções, melhor dizendo, estimular o aluno a expressar suas emoções plasticamente, 

proporcionando a organização das percepções sentimentos e emoções.  (Questionário B). 

Sempre que é possível se atingir quem atua junto a esse sujeito e a ele mesmo o trabalho tem o 

resultado esperado que é tirá-lo dessa situação de aprisionamento da inteligência (Questionário 

C). 

Vivenciar experiências, socializar pensamentos, verbalizar emoções, superar limites, 

solucionar conflitos, elevar a autoestima, eis o trabalho sobre si mesmo que é executado por 



esses experts da alma humana. Seus trabalhos têm o objetivo de situar o sujeito em relação 

a si mesmo, promovendo a auto-reflexão, o autoconhecimento e a autotransformação. Para 

isso, desenvolvem técnicas de reflexão e avaliação sobre si mesmo, sobre ações, sobre 

pensamentos, para modificar formas de ser, de viver e de se conduzir. Essas técnicas podem 

ser relacionadas com aquilo que Foucault (1990:48) denominou “tecnologias do eu”, ou 

seja, procedimentos  

[...] que permitem aos indivíduos efetuar, por conta própria ou com a ajuda de 
outros, certo número de operações sobre seu corpo e sua alma, pensamentos, 
condutas, ou qualquer forma de ser, obtendo assim uma transformação de si 
mesmo com o fim de alcançar certo estado de felicidade, pureza, sabedoria ou 
imortalidade.  

 

Postas estas considerações, é possível entender como a psicologia – aqui 

materializada nas formas de atendimento oferecidas aos alunos – constitui-se como uma 

“tecnologia de eu”, pois tem a pretensão de desvendar a subjetividade humana, 

promovendo uma transformação de si mesmo. Esse é o objetivo central, pode-se dizer, do 

trabalho desenvolvido pelos especialistas psi: ajustar, corrigir ou modificar as formas de ser 

do sujeito e transformá-lo em algo que ele não era no início, em algo sempre melhor e mais 

adequado aos princípios de uma vida coletiva em sociedade. 

 

1.3 - A medicalização da anormalidade: vontade de nomear, vontade de 

normalizar 

A presença do saber médico é marcada nos discursos escolares aqui analisados por 

meio de descrições, classificações, diagnósticos e tratamentos a que são submetidos os 

sujeitos anormais. Ele se mostra recorrente nos relatórios e nas explicações sobre a não 

aprendizagem dos sujeitos. A partir do encontro com esses discursos, foi possível observar 

duas operações diferentes, mas articuladas entre si, que o saber médico põe em 

funcionamento:  a vontade de nomear e  a vontade de normalizar. Os excertos agrupados a 

seguir foram retirados das fichas de encaminhamentos e apresentam laudos e diagnósticos 

produzidos sobre os alunos. 

Apresenta distúrbios de comportamento (1D,2007); Tem hiperatividade (1E, 2008); O menino tem 

retardo mental (1G, 2008); O aluno é portador da síndrome do X frágil (2A, 2007); Tem crises 

convulsivas – Epilepsia (3D, 2007); Tem síndrome de Down (4A, 2008); Suspeita-se de 

hiperatividade (5A, 2008). 

 



Os diversos diagnósticos descritos passam a invadir a escola e definir as 

dificuldades e potencialidades dos alunos. Com isso não queremos marcar um postura 

contrária à produção dos diagnósticos. Sabemos que oferecessem ferramentas produtivas 

para o desenvolvimento do trabalho na escola, como aponta Freitas (2009:19), 

O conceito de diagnóstico pode trazer inúmeras conformações, dependendo da 
teoria e/ou do tempo histórico em que se constitui. Um diagnóstico elaborado 
com cuidado é interessante e necessário. O diagnóstico é importante para poder 
tratar, mas existem outros que selam, que aprisionam. É o modo de usá-lo que 
estabelece sua pertinência, ou mesmo sua inconveniência. O que é necessário 
combater é o uso irresponsável do diagnóstico. O diagnóstico traduzido em rótulo 
desencadeia dispositivos de armadura.  

 

Não pretendemos produzir um juízo de valor posicionando o saber médico como 

bom ou ruim à humanidade. Apenas estabelecemos uma postura de suspeita sobre esses 

determinismos que ele produz. Mais do que isso, por vezes, limita o nosso olhar sobre o 

sujeito e, principalmente, sobre aquilo que acreditamos que possa produzir ou aprender. 

Portanto, é preciso entender que a “vontade de nomear” os sujeitos, faz com que eles 

ocupem lugares diferenciados, e muitas vezes, posiciona-os não aprendentes, ou com 

dificuldades de aprendizagem.  

A “vontade de nomear” vem acompanhada por uma “vontade de normalizar”. Não 

basta apenas desenvolver saberes sobre os sujeitos, sobre seus comportamentos, sobre suas 

características, para poder enquadrá-los num diagnóstico. Além disso, passa-se a 

desenvolver diferentes técnicas de normalização para aproximar os sujeitos da normalidade. 

O conjunto de técnicas de normalização encontramos nos documentos estudados nos 

permitiu usar a expressão “vontade de normalizar”. 

 

Tomou Tegretol por dois anos. Nunca teve convulsões. (1K,2008).Tem crises convulsivas – 

Epilepsia. Toma medicamento Gardenal. Tem acompanhamento com Neuro. (3C, 2008) Faz 

acompanhamento com neuropediatra em POA e toma medicação. (9H, 2008). 

 

A ingestão de medicamentos dos mais variados tipos e o acompanhamento por 

neurologistas, constituem-se em técnicas de normalização desenvolvidas pela medicina e 

monitoradas pela escola com o objetivo de controlar esses sujeitos, aproximando-os ao 

máximo do normal.  Há, na atualidade, uma proliferação do uso de medicamentos para os 

mais variados fins, como por exemplo, Ritalina, cujo uso tem se alastrado na última década. 

Hiperatividade, déficit de atenção, distúrbios de comportamento, depressão, entre outras, 



são doenças inventadas recentemente, que afetam a produtividade dos alunos na escola e 

passam a ser gerenciadas pelo saber médico.  

Na fala da professora, podemos perceber o uso do medicamento como um 

instrumento de controle do corpo, de seu comportamento e de suas atitudes. 

Eu acho que ele precisa de um remedinho. Ele é muito agitado, o nível de ansiedade dele é muito 

grande. Se ele tomasse um remédio acredito que ele ia se acalmar, conseguir se concentrar 

melhor e com isso aprender melhor. (Entrevista, 2B). 

 

O uso de medicamentos, com a finalidade de moldar as condutas dos sujeitos, 

proliferou-se no interior das escolas e de certo modo parece estar se naturalizando (ou 

banalizando?). Parece que quando as demais técnicas de disciplinarização dos corpos 

fracassam com determinados sujeitos, recorre-se ao uso de medicamentos que acalmam, 

concentram e disciplinam os alunos agitados, hiperativos ou agressivos. Para usar uma 

expressão de Bujes, os alunos passaram a ser quimicamente disciplinados. Segundo a 

autora (2006:226), 

Para essas crianças, nem o confinamento, nem a vigilância têm sido suficientes, 
os controles do tempo e sua fixação no espaço da sala de aula têm se revelado 
inoperantes. O encaminhamento a especialistas em terapias da área médica e 
psicológica tem sido a solução preconizada. Em muitos casos, o diagnóstico 
especializado e a intervenção medicamentosa se tornam a saída proposta. O aluno 
passa desta condição para a de paciente. Faz-se neste caso a transposição de uma 
lógica que se poderia chamar até agora de disciplinar para uma outra. [...] uma 
forma de impor uma ação inibitória ou estimuladora da conduta, através de um 
fármaco que age sobre o sistema nervoso central.  
 

Os medicamentos são utilizados como uma forma química de conduzir as condutas 

dos sujeitos, acalmando, concentrando e melhorando suas possibilidades de estabelecer um 

convívio social mais adequado. A medicina, com seus saberes e instrumentos diferenciados, 

age sobre cada indivíduo que se constitui como um risco para o restante da população. Por 

meio do saber médico, moldam-se condutas e normalizam-se formas de ser, corrigindo e 

adequando os sujeitos para a vida em sociedade.   

 

2. A pulverização das intervenções educativas constituindo práticas 

pedagógicas que secundarizam as aprendizagens escolares  

 

De posse das informações anteriores, buscamos conhecer quais as práticas 

pedagógicas desenvolvidas para trabalhar com os anormais na escola. Para tanto, 



realizamos entrevistas semiestruturadas com os professores que têm alunos frequentando 

quatro ou mais atendimentos diferentes durante a semana. Dos seis alunos selecionados, 

conseguimos localizar quatro deles na Rede Municipal de Novo Hamburgo/ RS. 

 Analisando as práticas discursivas escolares advindas das entrevistas e também, 

novamente recorrendo às fichas de encaminhamento, o que percebemos não foram práticas 

desenvolvidas pela escola, ou pelos professores, no que se refere às propostas pedagógicas 

planejadas e desenvolvidas em sala de aula. No lugar disso, o que encontramos foram 

descrições sobre os encaminhamentos realizados pela escola. Há, portanto, certo 

silenciamento das práticas de ensino e uma pulverização intervenções educativas, 

evidenciadas pela proliferação discursiva em relação aos encaminhamentos e atendimentos 

oferecidos aos alunos anormais. 

Considerando o contexto em que se inserem as fichas de encaminhamento, talvez 

seja possível argumentar que não poderiam apresentar discursos sobre as práticas de ensino 

ou sobre as intervenções dos professores, visto que objetiva fornecer informações sobre o 

aluno aos profissionais que o atenderão. Dessa forma, deveria descrever o aluno, suas 

aprendizagens, sua vida familiar e social e também os tipos de atendimentos que ele recebe. 

O fato é que a ficha, a ser preenchida pelos professores, contém uma pergunta que remete, 

diretamente, às práticas, aos procedimentos e às intervenções realizadas pela escola e pelo 

professor para atender esse aluno na sala de aula. Observando as respostas encontradas, 

evidencia-se uma série de procedimentos exteriores à escola e à sala de aula. Os professores 

e coordenadores pedagógicos, ao responderem a essa pergunta, citam como procedimentos 

da escola, basicamente, o encaminhamento a diferentes profissionais, tais como:  

Conversa freqüente com a família. Em 2006 foi encaminhado para atendimento psicológico no 

saca. Evoluiu e ganhou alta em dezembro de 2006. Fez regressão nas férias. Estamos buscando 

atendimento psicológico para A. e para a mãe. (2F,2007). 

A escola desde o ingresso do aluno teve papel importante auxiliando a mãe a levá-lo à 

especialistas e a mantê-lo nesses atendimentos (4F,2008). 

Ficha de encaminhamento ao saca
  [Serviço de Atendimento à Criança e ao Adolescente Françoise 

Dolto], orientação sobre o atendimento e local. Entrega de passagens à mãe devido a situação 

social da família. Retorno da mãe à escola dizendo que não conseguiu atendimento lá. Então agora 

estamos encaminhando para Feevale. (6D,2007). 

São realizados todos os procedimentos possíveis em relação ao aluno: encaminhamentos aos 

atendimentos especializados, participação do aluno em projetos oferecidos pela escola, diálogo 

sistemático com os profissionais que atendem ao aluno. (8H,2008). 
 



Os excertos mostram o envolvimento da escola e dos professores em diferentes 

questões que não se centram, necessariamente, no trabalho pedagógico. A preocupação da 

equipe diretiva e dos professores das escolas é encaminhar os alunos para especialistas 

variados e criar estratégias que os mantenham nesses atendimentos. Até mesmo nos casos 

em que o aluno recebe alta do especialista, a escola insiste em reencaminhá-lo – às vezes 

para o mesmo atendimento – e a mantê-lo nesse “estado permanente de corrigibilidade.” 

(ARNOLD, 2007). Em outros casos, há uma variedade nos atendimentos oferecidos a esses 

alunos: eles transitam entre psicólogos, neurologistas ou fonoaudiólogos e participam de 

diferentes projetos extraclasse oferecidos pela escola ou por outras instituições. Porém, não 

encontramos, em nenhuma das respostas a essa pergunta, procedimentos desenvolvidos 

pela escola no que concerne ao seu trabalho pedagógico. Pensando sobre essas questões é 

que decidimos desenvolver entrevistas semi-estruturadas com os professores sobre 

diferentes aspectos da sua prática pedagógica.  

As entrevistas reafirmaram o fenômeno da pulverização das intervenções 

educativas. Intervenções que podem ser situadas em dois grupos: 1) os atendimentos 

desenvolvidos por especialistas – psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos etc – que 

apresentavam uma via terapêutica; 2) aqueles atendimentos oferecidos pela escola como 

uma extensão da sala de aula ou de estratégias pedagógicas. Seguem alguns excertos do 

primeiro grupo: 

Ele freqüenta  a sala de recursos, tem a professora C. e tem a professora M. que é a professora de 

projetos e artes. Ela está pegando um grupo de alunos, para que através da arte eles possam 

liberar as emoções, enfim trabalhar outras coisas. O A. é a criança que tem mais atendimento fora 

da escola também. Tanto que agora é por isso que ele está mais tranquilo. Foi muito difícil no 

início, mas agora ele tem o atendimento no Caps-I [Centro de Atendimento Psicológico Infantil] e 
também com o psiquiatra e a gente foi a semana passada conversar com ele né, o Dr. R. A oficina 

da escrita com a M. e a A. lá no Cepic [Centro de Preparação e Iniciação à Ciência da 
Informática/Núcleo de Tecnologia Educacional -CEPIC/NTE] também está ajudando, pois lá ele 

faz as atividades no computador, junto com a psicologia. Agora ele conseguiu fono essa semana 

também. Ele tava na lista de espera. (Entrevista, 2A). 

 

Na 4ª feira, ele sempre vai com o A. na equoterapia, da qual eu vejo que ele sempre volta mais 

tranquilo, então ele deve ter um atendimento pra diminuir esta ansiedade dele. (Entrevista, 3A). 

Então agora a gente vê a evolução, a escola tem uma rede de atendimento e é isto que esta 

conseguindo manter ele pelo menos equilibrado. (Entrevista, 7A). 

 

Novamente, se observa a circulação do aluno por uma variedade de atendimentos 

diferenciados que são descritos pelos professores como procedimentos desenvolvidos pela 



escola. Os entrevistados atribuem aos atendimentos uma suposta melhora ou evolução dos 

alunos e também destacam que, ao frequentar os atendimentos, os alunos retornam mais 

calmos e equilibrados à escola. Na busca por maior concentração, tranqüilidade e 

equilíbrio, esses alunos são submetidos a uma variedade e a uma quantidade de 

atendimentos especializados. Temos, portanto, um aluno que se movimenta 

constantemente, que não para, que circula entre uma variedade de procedimentos de 

normalização. Esse aluno frequenta diferentes espaços educativos e terapêuticos, é atendido 

por uma variedade de especialistas e se encontra transitando entre a escola, as clínicas, os 

atendimentos psicológicos, as oficinas pedagógicas, os centros de recuperação etc. Esse é, 

pode-se dizer, um “aluno em trânsito.” Na fala da professora entrevistada, pode-se observar 

todo o itinerário semanal de um aluno como esse: 

Nas segundas-feiras, eu fico com ele até na hora do recreio, aí depois a professora M. pega ele pra 

fazer artes e depois, no último período, a professora R. trabalha com ele na sala de recursos. [...] 

Daí nas terças-feiras [...] no 1º período eu pego ele e mais uns dois junto, para fazer um 

atendimento mais individualizado. Aí, depois do recreio ele fica com a professora C. que faz um 

trabalho de alfabetização especificamente. Depois ele vai para o computador que ele tá gostando 

bastante. [...] Então nas quartas-feiras ele não vem na escola porque quarta-feira ele tem todo o 

atendimento fora, tem fono, tem psicólogo e um trabalho de motricidade. [...] e quinta eu tenho 

projetos. Aí ele fica toda a manhã com os professores dos projetos (biblioteca, educação física, 

artes) e no turno da tarde ele tem ecoterapia.[...] Nas sextas-feiras ele tem aula a tarde inteira 

comigo. Aí, que fica difícil na sexta-feira. Porque, daí é só eu. (Entrevista 2B). 

O aluno se encontra transitando não só entre diferentes instituições, mas também, 

dentro dos próprios muros da escola. Sua agenda semanal encontra-se sempre cheia; ele se 

desloca constantemente de um atendimento a outro e dificilmente permanece uma manhã 

inteira na escola participando da aula.  

Através dessa pulverização de encaminhamentos, percebe-se, nos excertos 

apresentados, o envolvimento da escola e dos professores em diferentes questões que não se 

centram, necessariamente, no trabalho pedagógico. Há poucos espaços e investimentos para 

as possíveis aprendizagens escolares que o aluno pode desenvolver. São oferecidos alguns 

espaços, dentro da escola, mas, na maioria das vezes fora da sala de aula, onde esses 

sujeitos possam ser atendidos de uma forma mais individualizada e recebam intervenções 

mais pontuais, como destacamos nos excertos a seguir:   

A professora C. veio para a escola para dar suporte[...] Então ela retira da sala de aula um grupo 

de alunos e faz um trabalho específico com eles. (Entrevista, 2A). 



Por exemplo, quando ele vai para a equoterapia ele precisa esperar mais ou menos uma hora[...] 

Daí a AFA fica com ele e foca no trabalho especificamente de alfabetização.(Entrevista, 7A). 

Tanto nos atendimentos quanto nas práticas pedagógica oferecidos aos alunos, não 

podemos perder de vista que ambos são realizados com o intuito de normalizá-los, numa 

tentativa incansável de aproximá-los, cada vez mais, dos padrões de normalidade 

inventados. Esse indivíduo é, portanto, o indivíduo a corrigir, que precisa ser 

constantemente submetido a aparatos de saber e mecanismos de correção e de 

normalização. O indivíduo a ser corrigido é uma das figuras apresentadas por Foucault 

(2001), quando realiza a genealogia da anomalia. 

O que define o sujeito a ser corrigido, portanto, é que ele é incorrigível. E, no 
entanto, paradoxalmente, o incorrigível, na medida em que é incorrigível, requer 
um certo número de intervenções específicas em torno de si, de 
sobreintervenções em relação às técnicas familiares e corriqueiras de educação e 
correção, isto é, uma nova tecnologia de reeducação, da sobrecorreção. 
(FOUCAULT, 2001: 73). 
  

Destacamos essa figura, neste momento de análise, pois estabelece relação com o 

que é possível observar através da “pulverização das intervenções educativas.” Os 

indivíduos a corrigir são submetidos a uma aparelhagem de normalização composta por 

diferentes instituições e também por diversos profissionais, empenhados em normalizar o 

sujeito, pois sua correção passa a ser condição para sua vida em sociedade. Ou seja, para 

garantir a segurança da população, se estabelece toda uma rede de instituições para o 

controle, a condução e a normalização do indivíduo anormal. O que se vê é uma vontade de 

trazer todos esses sujeitos desviantes para a normalidade, para a média e, com isso, prevenir 

a ameaça de tais sujeitos para a sociedade.  

 

Considerações finais 

 

As discussões desenvolvidas neste texto pretenderam mostrar a existência de uma 

rede de poderes e saberes que agem sobre os sujeitos anormais, moldando e normalizando 

suas condutas, suas formas de ser e de se relacionar consigo mesmo e com os demais. Essa 

rede é uma da formas de sustentar a inclusão, aqui entendida como uma estratégia da 

racionalidade governamental atual para evitar que os sujeitos anormais se tornem ameaça 

ou “peso” para a sociedade atual.  



Entender a inclusão escolar a partir desta perspectiva, não significa desenvolver 

uma análise valorativa, colocando-se contra ou a favor da inclusão escolar. Problematizar, 

suspeitar e questionar são exercícios bastante complexos no desenvolvimento do trabalho 

intelectual e jamais podem ser simplificados a um reducionismo binarista de ser contra ou a 

favor. Para além destas simplificações, gostaríamos de lançar um olhar de suspeita sobre os 

discursos escolares aqui apresentados, problematizando os efeitos que eles produzem no 

campo da educação. Ao questionar a ausência ou escassas propostas pedagógicas de 

ensino-aprendizagem, por exemplo, não estamos querendo afirmar que as intervenções 

postas em funcionamento pela escola são inadequadas ou ineficientes. Chamamos atenção 

que ao priorizar uma variedade de outros procedimentos, a escola, tem possivelmente 

secundarizado tanto o ensino, quanto as aprendizagens potenciais que os sujeitos ditos 

anormais podem realizar na escola.  Esse é um dos aspectos que a pesquisa está “mexendo” 

junto as escolas nesses tempos de políticas inclusivas.  Não podemos, em nome da inclusão 

escolar, esquecer o compromisso que a escola tem com a construção dos conhecimentos 

escolares. Isso não significa construir um currículo único para todos os sujeitos, mas, 

significa estar preocupado com a construção das aprendizagens diferenciadas para todos os 

sujeitos, pensando, criando e inventando novas formas de ensinar e de aprender.  
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