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RESUMO 

OLIVEIRA, Alexandre César Gilsogamo Gomes de. Da “criança-problema” à “escola-

problema”: discursos e relações de poder. 2020. 201 p. Tese (Doutorado em Educação) – 

Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Crianças e adolescentes que não aprendem ou têm problema de comportamento na escola 

possuem algum comprometimento intelectual e/ou biológico. Esse enunciado esteve presente 

nos discursos (re)produzidos dentro e fora da escola pelas instituições educacionais, médicas, 

psicológicas, jurídicas e familiares ao longo dos últimos séculos. A partir dos anos de 1930, boa 

parte dos alunos que eram considerados “anormais” até a virada do século XIX para o XX, 

passou a receber o rótulo de “criança-problema”, deixando de ser considerado como portador 

de um defeito para ser visto como vítima de um meio desajustado. De condenados ao fracasso 

a priori, passaram a ser considerados “tratáveis”, tendo a pedagogia como principal aliada da 

medicina. Neste trabalho analisamos, sob a perspectiva foucaultiana, discursos educacionais 

presentes na rede pública paulistana tendo como referência a intervenção dos Núcleos de Apoio 

e Acompanhamento para Aprendizagem (NAAPA) que, direta e indiretamente, normalizam e 

controlam as práticas dos educadores frente aos estudantes que não atendem às expectativas de 

aprendizagem e comportamento da escola e da sociedade. Inicialmente, realizamos um 

levantamento de dissertações e teses publicadas – nas últimas três décadas – pelas principais 

universidades brasileiras que se dedicaram a analisar discursos institucionais/governamentais 

sobre “criança-problema”, “fracasso escolar”, “queixa escolar” e “medicalização”. No segundo 

capítulo apresentamos discursos produzidos pelos “homens da ciência” e legitimados pelas 

instituições que, desde o século XIX, vêm se apropriando de ideias racistas, eugenistas e 

higienistas que, em certa medida, ainda definem os que são ou não “aceitos”. Apresentamos 

também dois serviços acessados pelas escolas públicas paulistanas quando se trata de alunos 

“desajustados”: os “laudados”, ou seja, aqueles que foram classificados pelo poder médico 

como pessoas com deficiência e as crianças ou adolescentes considerados “normais” pelo saber 

clínico, mas que apresentam “problemas” de aprendizagem e comportamento no ambiente 

escolar. Nesse último caso, campo de atuação do NAAPA, entende-se que a vulnerabilidade 

social e as práticas escolares sejam os fatores que explicam o descompasso entre o ensino e a 

aprendizagem. O último capítulo é dedicado à caracterização dos discursos que são produzidos 

e reproduzidos no âmbito do NAAPA. A análise se detém sobre os quatro volumes dos 

Cadernos de Debate do NAAPA, nos quais estão reunidos discursos acadêmicos, legais e os 

produzidos nas experiências das equipes do Núcleo junto às escolas sobre os problemas de 

comportamento e aprendizado na escola. Por fim, utilizamos os conceitos de dispositivo e 

confissão, tal como formulados por Michel Foucault, para analisarmos os discursos produzidos 

pela rede municipal de educação paulistana acerca da “criança-problema”. Procuramos 

demonstrar que os discursos e as práticas levadas a efeito pelo NAAPA, deslocam o 

“problema”, antes localizado na criança e depois na família, para a escola, haja vista a sua 

“ineficiência pedagógica” e a sua incapacidade de “confessar” a sua “culpa”. Defendemos que 

esse último deslocamento produziu um novo objeto do discurso e de intervenção: a “escola-

problema”. 

 

Palavras-chave: “Criança-problema”. “Escola-problema”. Análise do discurso. Relações de 

poder. Dispositivos de controle. 



 

 

OLIVEIRA, Alexandre César Gilsogamo Gomes de. From the “problem child” to the “problem 

school”: discourses and power relations. 2020. 201 p. Tese (Doutorado em Educação) – 

Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

ABSTRACT 

 

Children and adolescents who do not learn have a behavior problem at school or some kind of 

intellectual and/or biological impairment. This statement was present in the discourses (re) 

produced inside and outside the school by educational, medical, psychological, legal, and 

families institutions over the last centuries. From the 1930’, many students were considered 

“abnormal” until the turn of the 19th to 20th century, when they began to receive the label of 

“problem child”, ceasing to be considered as having a defect to be seen as the victim of an  

unappropriated environment. From condemned to failures a priori, they became to be 

considered “treatable”, with pedagogy as the main ally of medicine. In this research, we 

analyze, from a Foucauldian perspective, educational discourses present in Sao Paulo public 

schools, having as a reference the intervention of the Center of support and monitoring for 

Learning (NAAPA), which directly or indirectly normalize and control the practices of 

educators in relation to the students who do not meet learning's and behavior's expectations of 

the schools and the society. Initially, we searched for all theses and dissertation published – in 

the three last decades – by the main Brazilian universities that were dedicated to analyzing 

institutional and governmental discourses about “problem child”, “school failure”, “school 

complaint” and “medicalization”. In the second chapter, we present the discourses produced by 

“men of science” and legitimized by institutions that, since 19th century, have been 

appropriating racist, eugenicist and, hygienist  ideas, that, to some extent, still define those who 

are or are not “accepted”. We also presented two services accessed by public schools in Sao 

Paulo when it comes to “maladjusted” students: the “diagnosed” who were classified by 

medical power as people with disabilities and children or adolescents considered “normal” by 

the clinical knowledge, but who present learning and behavior “problems” in the school 

environment. In the latter case, NAAPA’s field of action, it is understood that both social 

vulnerability and school practices are factors that explain the mismatch between teaching and 

learning. The last chapter is dedicated to the characterization of the discourses that are produced 

and reproduced in NAAPA’s scope.  The analysis focus on the four volumes of Cadernos de 

Debate do NAAPA, which reunite academic, legal discourses and those resulted by the 

professionals of NAAPA experiences about behavior and learning problems in the 

schools. Finally, we use the concept of dispositive and confession, as formulated by Michel 

Foucault to analyze the discourses produced by the Sao Paulo Municipal Schools about 

“problem child”. We seek to demonstrate that the discourses and practices carried out by 

NAAPA move the “problem”, previously located in the child and then in the family, to the 

school, given by its “pedagogical inefficiency” and the inability to “confession” its “fault”. We 

argue that the latest displacement produced a new object of discourse and intervention: the 

“problem school”.  

 

Keywords: “Problem child”; “Problem school”; Discourse analysis; Power relations, 

Dispositive of control.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O interesse por investigações ligadas à educação pública se deve, principalmente, à 

minha relação com as redes de ensino paulista e paulistana há quase trinta anos. Essa 

aproximação e consequentes inquietações me convocam, enquanto pesquisador e educador, a 

discutir questões voltadas ao discurso “escola democrática” e aos processos de ensino e 

aprendizagem. Ao mesmo tempo, me forçam a olhar para as relações de poder/saber existentes 

e para os efeitos gerados acerca do que é e do que não é dito. 

Minha experiência profissional, além de educador matemático, foi marcada por períodos 

enquanto diretor de escola, assistente de diretor, coordenador de ação educacional no CEU1 e 

professor-tutor em um curso de pedagogia oferecido pela Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho. Desde 2019, atuo como coordenador pedagógico na rede municipal de 

educação de São Paulo.  

A trajetória acadêmica iniciou-se com a graduação em Tecnologia de Processos de 

Produção Mecânica, passando pelas licenciaturas em Matemática e Pedagogia. Além dessas, 

sou especialista em Educação Matemática e Ensino de Astronomia. 

As experiências como pesquisador iniciaram em 2013 com o ingresso no programa de 

Mestrado em Estudos Culturais na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 

de São Paulo. Minha dissertação, intitulada “Poder e aprendizado: histórias de uma escola 

periférica”2, sob a orientação do Prof. Dr. Rogerio Monteiro de Siqueira, versou sobre as 

relações de poder existentes em uma escola – localizada em uma região com alto índice de 

vulnerabilidade social – que apresentava resultados elevados, em relação à média da cidade de 

São Paulo, de acordo com as avaliações externas. Nesta pesquisa, pôde-se constatar “práticas 

pedagógicas” que, em meu entender, revelaram posturas disciplinadoras em detrimento de 

outras. Segundo registrei então (Oliveira 2015, p. 13): 

 

Ao me deparar com elementos, que considero repressores, verificados em 

registros, e posturas policialescas, observadas no cotidiano escolar, tais 

aspectos, reorientaram o foco inicial da pesquisa. Sendo assim, a investigação 

 
1 Os Centros Educacionais Unificados (CEU), presentes na cidade de São Paulo desde 2003, são equipamentos 

ligados à Secretaria Municipal de Educação que reúnem, em um mesmo espaço, unidades de educação infantil 

(CEI e EMEI) e ensino fundamental (EMEF). Além disso, dispõem de espaços culturais, de esportes e de lazer 

como teatro, biblioteca, piscinas, parques, ateliês etc. 
2 Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100135/tde-09102015-191905/pt-br.php. Acesso 

em: 8 jan. de 2020. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100135/tde-09102015-191905/pt-br.php
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se ateve a uma questão central: em que medida as relações de poder existentes 

na escola favorecem o aprendizado dos educandos? 

 

A investigação ao longo do mestrado levou-me a pensar em que medida uma escola 

“eficiente” necessita ser disciplinadora, no limite, repressora. Pude constatar – em consultas aos 

registros produzidos pela escola, em observações de salas de aula, em participações de reuniões 

de familiares, nas entrevistas com os professores e gestores e nas conversas com os estudantes 

considerados “bons” e “ruins” – o quanto a escola pesquisada cerceava os direitos de seus 

estudantes, o quanto era inexistente o movimento de escuta e a participação daqueles 

adolescentes, o quanto os discursos presentes no ambiente escolar os “rotulavam” e, 

consequentemente, os excluíam dos processos de ensino e aprendizagem. Revelou-me, ainda, 

uma resistência, por parte do corpo docente, em se identificar com a comunidade e com a 

própria escola, uma vez que a maioria nascera e morava nas imediações da unidade pesquisada, 

algo que eu denominei de “paradoxo do professor periférico” (OLIVEIRA, 2015, p. 66).  

Estas inquietações em relação à uma escola que, em meu entender, “inclui” e “exclui”, 

muitas vezes na mesma proporção, permaneceram. Tais aspectos motivaram-me a ingressar no 

programa de Doutorado em Educação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. 

Desde então, vimos caracterizando os discursos que são produzidos sobre a “criança-problema” 

e/ou “escola-problema” dentro e fora da instituição escolar, neste caso, nas escolas públicas 

municipais paulistanas. 

 A pesquisa começa a se delinear após uma revisão bibliográfica e a participação nas 

disciplinas na Faculdade de Educação (FE), no Instituto de Psicologia (IP) e na Escola de Arte, 

Ciências e Humanidades (EACH), todas na Universidade de São Paulo. 

No segundo semestre de 2016 cursei a disciplina “Escrita Pós-Estruturalista e Educação: 

Subsídios para a Pesquisa Educacional” ministrada pelo Prof. Dr. Julio Groppa Aquino na 

Faculdade de Educação (USP). O curso procurou contextualizar analiticamente, a partir de 

alguns autores considerados pós-estruturalistas, principalmente Michel Foucault, Gilles 

Deleuze e Félix Guattari, algumas questões acerca dos modos de escrita utilizados no campo 

educacional. De acordo com a ementa do curso, o objetivo vai no sentido “de dar a 

conhecer/experimentar algumas estratégias crítico-criativas de levar a cabo o ato de escrever, 

em direção à constituição de um solo conceitual e empírico capaz de comportar modos 

expressivos virtualmente inventivos no que se refere à investigação educacional”. Tendo em 

vista que a presente investigação, numa perspectiva foucaultiana, faz uma análise dos discursos 

produzidos sobre a “criança-problema” em escolas públicas localizadas na periferia de São 
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Paulo, a disciplina contribuiu de maneira significativa, uma vez que discutimos alguns 

conceitos propostos por Michel Foucault. 

No ano seguinte, em 2017, frequentei o curso “História das Ideias Pedagógicas e 

Escolarização Moderna” ministrada pela Profª. Dra. Carlota Boto, também na FEUSP. A 

disciplina abordou a construção social dos conceitos de infância, educação, ensino e escola a 

partir da leitura de teóricos clássicos no domínio da história do pensamento pedagógico dos 

séculos XVI ao XVIII. Discutimos e analisamos textos sobre educação de autoria de filósofos 

e pensadores do Humanismo renascentista, do século XVII e do Iluminismo. Um dos textos 

analisados foi “Didática Magna”, escrito por Comenius (1592-1670) que inspirou o artigo 

apresentado como conclusão de curso intitulado “Crianças-problema em escolas públicas 

periféricas: um diálogo com o pensamento de Comenius”. Neste artigo, pude contrastar a escola 

do final do século XVII com a dos dias atuais o que me levou a perceber o quanto os discursos 

referentes a uma “boa” escola e “bons” alunos, defendido por Comenius, ainda estão presentes 

nas concepções e práticas nas instituições contemporâneas. Discutir a instituição escolar em 

outros contextos históricos nos possibilita pensar a escola contemporânea, aspecto fundamental 

para a presente investigação.  

 Em agosto de 2017 iniciei a disciplina “Construção Histórica dos Saberes e Práticas 

Psicológicas no Brasil: A Relação entre Psicologia e Educação” com as Profª. Dra. Marilene 

Proença Rebello de Souza e Profª. Dra. Deborah Rosário Barbosa no Instituto de Psicologia 

(USP). O curso focou as diferentes formas de descrever os dados históricos, neste caso, voltados 

à Psicologia. Assim, é possível afirmar que não há uma única história, mas que existem as 

histórias das diversas Psicologias. A relação da Psicologia com a Educação não foi diferente. 

Portanto, segundo as professoras responsáveis, já na apresentação do curso, destacavam o seu 

principal objetivo: “ (...) descortinar esse histórico de modo a contribuir para que o aluno possa 

compreender as bases históricas que configuraram aspectos que até hoje fazem parte da atuação 

do psicólogo em contextos educativos. O conhecimento da história poderá aprimorar a 

explicitação de aspectos do presente e possibilitar olhares diversificados que possam orientar o 

futuro”3. Ao final do curso, apresentei um portfólio com algumas ideias discutidas ao longo das 

aulas que dialogam com a presente pesquisa. Nesse texto, intitulado “Crianças que “não 

aprendem”: discursos e silenciamentos de hoje justificados por posturas e práticas do passado”, 

discutiu-se o quanto as bases históricas influenciaram na compreensão e na produção dos 

discursos sobre a “criança-problema” e de como tais aspectos ainda atravessam as práticas nas 

 
3 Texto distribuído aos participantes no primeiro dia de aula. 
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escolas que, muitas vezes, reproduzem “histórias” sem a devida reflexão e discussão no atual 

contexto, aspectos que não contribuem na problematização de questões que cercam as crianças 

com dificuldades de aprendizagem e comportamento. Identificar os aspectos que caracterizam 

a Psicologia e sua relação com a Educação, ao longo da história, se coloca como importante 

contribuição para a pesquisa, pois dialogamos de perto com os discursos produzidos por ambos 

os campos.   

No primeiro semestre de 2018 cursei a disciplina “Educação e Cultura” com as Profª. 

Dra. Ana Laura Godinho de Lima, Profª Dra. Graziela Serroni Perosa e Profª. Dra. Luciana 

Maria Viviani, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (USP). A disciplina se propôs a 

discutir os efeitos das classificações sociais no contexto educacional, assim como na sociedade. 

Segundo o entendimento do curso, estas classificações, quando são naturalizadas e legitimadas 

pelas culturas escolares influenciam diretamente na construção das identidades dos indivíduos. 

De acordo com as professoras que organizaram a disciplina, estas taxinomias sociais “na 

medida em que tendem a ser consideradas imutáveis, engendram inclusões, exclusões e 

estigmas, os quais, ao serem incorporados pelos indivíduos, limitam suas possibilidades de 

atuação”4. Portanto, coube à disciplina discutir a origem destas classificações, assim como os 

seus efeitos na formação dos sujeitos. Tendo em vista que a presente investigação se propôs a 

dialogar com alguns conceitos definidos por Michel Foucault e suas relações com a Educação, 

bem como transitar por alguns teóricos – dentre eles Dominique Julia – que discutem a cultura 

escolar, os textos e discussões propostos pela disciplina contribuíram de forma significativa. 

Como trabalho de conclusão de disciplina tive a oportunidade de realizar uma análise do 

discurso – diante das perspectivas apresentadas nas obras A ordem do discurso e A arqueologia 

do saber, ambas escritas por Michel Foucault e discutidas nas aulas da Profª Ana Laura Godinho 

Lima – tendo como referencial, documentos produzidos por dois órgãos ligados à Secretaria 

Municipal de Educação de da cidade de São Paulo: o Centro de Formação e Acompanhamento 

à Inclusão (CEFAI) e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem (NAAPA) 

que, embora estejam alicerçados em perspectivas distintas, visam mediar os “problemas” 

causados pelos alunos que não atendem às expectativas esperadas pelos educadores. 

 Além das disciplinas, foi fundamental o envolvimento em cursos e palestras, assim 

como participações e comunicações em seminários e congressos, onde pude apresentar algumas 

ideias que foram desenvolvidas nesta investigação. Dentre as atividades, destaco minha 

participação no 7º Seminário Brasileiro e 4º Seminário Internacional de Estudos Culturais e 

 
4 Excerto retirado da ementa do curso. 
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Educação – “Políticas do Ressentimento, do Medo e da Raiva: Reverberações na Educação”, 

realizado na cidade de Canoas no Rio Grande do Sul, no período de 12 a 14 de junho de 2017. 

Na ocasião, apresentei o artigo intitulado “Crianças-problema em escolas públicas periféricas: 

poder, discurso e (des) caminhos”. O texto apresentado no evento teve como principal objetivo 

expor as intenções da presente pesquisa à época, ou seja, realizar um estudo comparativo entre 

duas escolas municipais localizadas na periferia paulistana, que se diferem em relação à 

quantidade de encaminhamentos de crianças com dificuldades de aprendizagem e 

comportamento aos serviços de saúde. Mais tarde, a pesquisa assumiu outro foco: os discursos 

institucionais relativos às “crianças-problema”. 

  Outra atividade que tem proporcionado importantes contribuições para a presente 

investigação é minha participação no grupo de pesquisa “Coletivo de pesquisadores sobre 

educação e relações de poder”, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPQ), que atua na linha de pesquisa “Pedagogia, psicologia e relações de 

poder”. Este coletivo de pesquisadores, sob a coordenação da Profª Dra. Ana Laura Godinho 

Lima, dedica-se à análise de discursos especializados da psicologia e da pedagogia à luz da 

perspectiva arqueológica. Neste sentido, visa articular a análise dos discursos, das práticas 

escolares e de outros dispositivos pedagógicos, valendo-se dos conceitos de governabilidade e 

biopoder formulados por Michel Foucault.  

 Após este percurso inicial voltou-se para a análise dos discursos que são produzidos 

sobre crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem e comportamento. Alguns 

aspectos merecem destaque na presente pesquisa, dentre tantos outros igualmente relevantes: o 

primeiro foi o levantamento bibliográfico de dissertações e teses publicadas nos últimos trinta 

anos que tratam de temas como “criança-problema”, queixa escolar, fracasso escolar e 

medicalização. Após a consulta desses trabalhos percebemos que não havia investigações 

focadas nos discursos institucionais produzidos por redes públicas de educação no que tange à 

intervenção junto às crianças e adolescentes consideradas “problemas” nas escolas, fato que 

aponta a originalidade do presente trabalho.  Um segundo aspecto diz respeito à caracterização 

dos discursos presentes em quatro publicações institucionais da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo que orientam a atuação do NAAPA (Núcleo de Apoio e 

Acompanhamento para a Aprendizagem). O estudo cuidadoso dessas publicações (re)orientou 

a investigação e criou possibilidade de análises que consideramos fundamentais para as 

discussões propostas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quais outras contribuições uma investigação sobre crianças com dificuldades de 

aprendizagem e comportamento traria para as discussões educacionais contemporâneas, tendo 

em vista as inúmeras pesquisadas já publicadas sobre o tema? É possível identificar, caracterizar 

e analisar discursos produzidos e reproduzidos sobre a categoria “criança-problema” a partir de 

uma nova perspectiva? 

O primeiro capítulo da tese traz uma extensa pesquisa acerca dos trabalhos acadêmicos 

produzidos nas últimas três décadas. Ao verificá-los, não encontramos dissertações e teses que 

tratam especificamente da intervenção do Estado – por meio de suas estruturas/equipamentos 

associados à Educação – junto às escolas de determinada rede, com foco nas crianças e 

adolescentes considerados “problema”, ou seja, aqueles que ainda não foram “laudados” pelo 

saber/poder médico. Também não identificamos uma produção que tenha caracterizado 

discursos que responsabilizam/culpabilizam as práticas e posturas presentes nas unidades 

educacionais – ao mesmo tempo que isentam o governo – pelo fracasso escolar de alunos 

considerados desajustados. Neste sentido, entendemos que o presente trabalho se mostra 

original. 

O principal objetivo desta investigação é a caracterização de dois deslocamentos 

referentes à culpa, quando o foco são crianças e adolescentes que não atendem às expectativas 

da sociedade e da escola quanto à aprendizagem e ao comportamento. 

Portanto, no segundo capítulo do trabalho, reunimos elementos que indicam o que 

denominamos por primeiro deslocamento. O “problema” que antes estava localizado no corpo 

do sujeito anormal (Michel Foucault, 2001) – discurso influenciado, sobretudo, pelas teorias 

relacionadas ao determinismo biológico e darwinismo social (Lilia Schwarcz, 1993), onde a 

hereditariedade ligada às raças (Stephen Gold, 1991) era o principal argumento de 

hierarquização entre os indivíduos durante a século XIX e início do XX – se desloca, nas 

primeiras décadas do século passado, sob forte influência do movimento higienista dentro e 

fora do país, para as famílias e para os contextos sociais em que estavam inseridas. 

Porém, ao analisarmos discursos produzidos nos últimos cinco anos – tendo como 

referência o início do trabalho do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem 

(NAAPA) na cidade de São Paulo em 2015 e o estudo dos quatro volumes do Caderno de 

Debates do NAAPA publicados em 2016 pelo governo e distribuídos a todas escolas da rede 

pública paulistana – percebe-se que há um segundo deslocamento. Nesse mais recente, há um 
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movimento de anunciar as práticas escolares (proposta curricular, Projeto Político-Pedagógico, 

relações com a comunidade escolar etc.) como responsáveis pelos descompassos em relação ao  

ensino, aprendizagem e comportamento, ao mesmo tempo que minimiza o papel estatal ao 

longo do processo. 

Neste sentido, o terceiro capítulo da tese convida o leitor – por meio da caracterização 

dos discursos (re)produzidos pelas equipes do NAAPA e por parte da academia – a 

compreender dois aspectos fundamentais. O primeiro, relacionado aos mecanismos de controle 

que visam, fundamentalmente, identificar as “fragilidades pedagógicas” e, consequentemente, 

“ensinar” os educadores a lidar com a “criança-problema”, evitando, assim, o seu fracasso na 

vida (escolar). O outro aspecto é fazer com que a escola reconheça a sua culpa no processo de 

exclusão em curso, haja vista a ineficiência de suas práticas e posturas ao se relacionar com os 

estudantes que “não aprendem” e/ou se comportam “mal”. 

No entanto, antes de nos aprofundarmos nos capítulos em relação aos argumentos que 

estruturam essa narrativa, de modo introdutório, consideramos oportuna a aproximação com 

alguns discursos, cuja compreensão será fundamental durante a leitura do presente texto, 

sobretudo, em relação ao que se defende. Neste sentido, as pesquisas de Arthur Ramos, Maria 

Helena Souza Patto e Ana Laura Godinho Lima têm o seu papel. 

O rótulo de  “criança anormal”, associada fortemente às questões hereditárias e 

biológicas até a virada do século XIX para o XX, ganha um novo contorno a partir das décadas 

de 30 e 40 no contexto brasileiro. 

 

Se antes elas são decifradas com os instrumentos de uma medicina e de uma 

psicologia que falam em anormalidades genéticas e orgânicas, agora o são 

com os instrumentos da psicologia clínica de inspiração psicanalítica, que 

buscam no ambiente sócio-familiar as causas dos desajustes infantis. 

(PATTO, 1990, p. 44) 

 

 Como vimos, o “problema” que antes estava centrado nos corpos das crianças e 

adolescentes considerados “anormais”, encontra na família e nos contextos sociais, históricos e 

culturais ligados a ela o seu novo endereço. Foi a partir desse primeiro deslocamento que a 

higiene mental mobilizou todos os esforços no sentido de identificar e sanar os problemas 

causados pela dificuldade de aprendizagem e indisciplina. 

Arthur Ramos (1950), importante precursor do movimento higienista brasileiro, 

influenciado por estudos realizados no exterior e resultados de sua pesquisa com crianças nos 

anos iniciais de escolarização, tanto em Brasília como em São Paulo, escreve A criança 

problema: a higiene mental na escola primária. A obra – uma das principais referências para a 
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concepção higienista nacional e que foi amplamente discutida no segundo capítulo da tese – 

afirma: “sendo o homem produto da sua cultura e da sua sociedade, constitui uma enorme tarefa 

da higiene mental, estudar os fatores culturais e sociais que condicionam o comportamento 

humano” (RAMOS, 1950, p. 37). Ramos, ancorado nas teorias psicanalíticas, defende que as 

causas que determinam a “criança-problema”, enquanto categorização, e os consequentes 

distúrbios de aprendizagem e comportamento, se originam nas relações destas crianças com os 

seus familiares adultos, ambos, forjados em contextos desajustados. Segundo Ramos (1950, p. 

44): 

 

(...) mais poderosas do que as forças da herança, até agora julgadas onipotentes 

e soberanas, estão as influências do meio ambiente, cultural e social, as forças 

pedagógicas dos adultos que rodeiam a criança, modelando-lhe a 

personalidade e o caráter.  

 

Essas causas desencadeariam problemas na conduta das crianças e adolescentes, tais 

fatos, explicariam e/ou justificariam os descompassos na vida e no ambiente escolar. Sendo 

assim, não se pode considerar a criança como um ser isolado, tampouco responsável pelos seus 

atos, ela se apresenta como uma “entidade móvel e complexa, boiando à mercê de múltiplas 

influências do seu meio, e reagindo das mais variadas maneiras a essas influências” (1950, p. 

45). Assim, sob a influência dos estudos de Arthur Ramos e sua notoriedade no campo médico, 

a primeira metade do  século XX é marcada pelo discurso “criança-problema”, em 

contraposição ao estigma “criança anormal”. 

 Maria Helena Souza Patto (1990), em seu livro A produção do fracasso escolar: 

histórias de submissão e rebeldia, atenta-se para essa transformação do rótulo de criança 

“anormal” para criança “problema”. Segundo Patto (1990, p. 44), a higiene mental surge no 

Brasil e no mundo no sentido de prevenir e orientar, principalmente as famílias, no que tange à 

correção dos “desajustamentos infantis”. Uma das ações mais efetivas do movimento higienista 

foi a criação das clínicas ortofrênicas que tinham como objetivo apoiar e assessorar as escolas 

nos diagnósticos de crianças que apresentavam algum tipo distúrbio de aprendizagem. Assim, 

havia por parte dos higienistas um objetivo plenamente estabelecido: o de prevenir, assim como 

diagnosticar as crianças de modo cada vez mais precoce, uma vez que o lema era “mantenha 

normal a criança normal” (p. 46). 

 No entanto, além das clínicas psicológicas que atendiam as escolas diagnosticando e 

tratando as crianças que apresentavam problemas de aprendizagem e desajustamento 

comportamental, existia também uma preocupação com os professores que, no entendimento 
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dos higienistas, poderiam estar interferindo negativamente na saúde mental dos seus alunos. 

Nesta perspectiva, possíveis distúrbios emocionais apresentados pelos educadores refletiriam 

na relação com seus alunos, preocupação esta também salientada por Arthur Ramos (1950). O 

surgimento destas clínicas e a psicologização das dificuldades de aprendizagem nos ambientes 

escolares nas primeiras décadas do século XX, embora tenham nascido com intenções mais 

amplas que abrangiam um trabalho permanente de orientação de pais e professores, estas 

clínicas ortofrênicas “transformaram-se rapidamente em verdadeiras fábricas de rótulos” (p. 

45). 

 O pensamento de que a hereditariedade e as questões raciais influenciavam diretamente 

no comportamento humano não encontrava mais tantos adeptos no início do século passado. 

Contudo, era necessário explicar a frequência com que filhos de negros e crianças provenientes 

de classes menos favorecidas apresentavam resultados desfavoráveis nos testes psicológicos. 

Isso fez com que os aspectos biológicos, aos poucos, dessem lugar para as 

características/relações ligadas ao meio, aos costumes e hábitos que, por sua vez, justificariam 

os desajustes das crianças quanto à aprendizagem e comportamento nas escolas. Neste sentido, 

de acordo com Patto (1990, p. 45), os indivíduos mais afetados “pelos diagnósticos serão, mais 

uma vez, as crianças provenientes de segmentos das classes trabalhadoras dos grandes centros 

urbanos, que tradicionalmente integram em maior número o contingente de fracassados na 

escola”. 

 À primeira vista, podemos considerar que a mudança no paradigma que tinha a 

hereditariedade e a raça como principais meios para determinar os limites intelectuais dos 

indivíduos considerados “anormais”, seja um avanço. No entanto, considerar que as 

características culturais, sociais e históricas possam, do mesmo modo, interferir no sucesso das 

crianças em fase escolar se colocam, também, como elementos de segregação e hierarquização 

entre os sujeitos. Os estudos e testes apontavam que crianças provenientes de culturas 

“populares” obtiam resultados insatisfatórios, logo supunha-se que o rendimento escolar estava 

atrelado, particularmente, aos aspectos culturais:  

 
(...) os juízos de valor centrados no modo de viver e de pensar dos grupos 

dominantes impregnam os trabalhos dos antropólogos culturalistas, que 

frequentemente consideram “primitivos”, atrasados” e “rudes” grupos 

humanos (muitas vezes, classes sociais) que não participam ou participam 

parcialmente da cultura dominante. (PATTO, 1990, p. 45) 

 

Ana Laura Godinho Lima (2018), em A criança-problema na escola brasileira: uma 

análise do discurso pedagógico, realiza uma análise dos discursos educacionais sobre a 
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“criança-problema” que, como já mencionado, até as primeiras décadas do século XX, era 

nomeada por criança ou adolescente “anormal”. Nesse sentido, a professora “indica uma 

transformação no modo de compreender o aluno “difícil de educar”, o qual se tornou uma 

espécie de “anormal” menos grave, tratável” (LIMA, 2018, p. 181). 

Apoiando-se no conceito de governamentalidade de Michel Foucault e no modo de 

analisar as formas de governo proposta por Mitchell Dean, Lima (2018) buscou compreender 

como se procurou governar as “crianças-problema”, ou seja, a partir de que “recursos, meios, 

técnicas, estratégias e formas de pensamento se procurou interferir de certas maneiras na 

conduta das crianças consideradas difíceis,  com o objetivo de torná-las mais bem adaptadas à 

escola” (p. 121). Para isso, dedicou-se a examinar diferentes formulações sobre o governo das 

crianças, sobre a administração dos distúrbios de comportamento, das dificuldades de 

aprendizagem e adaptação dos alunos ao meio social.  

 Compreendendo a instituição escolar e as políticas educacionais enquanto meios de se 

exercer o poder sobre a população, Lima (2018) entende que o governo sobre as crianças que 

apresentavam “problemas” de aprendizagem e de comportamento, fez parte de uma política 

pública audaciosa, que “tinha em vista a organização de uma sociedade harmônica, na qual os 

indivíduos desempenhavam as funções para as quais revelavam uma inclinação natural e as 

quais estavam na justa medida de suas capacidades” (p. 124). Nesta perspectiva, a escola 

precisava garantir o aprendizado a todos, orientando-os conforme suas habilidades, 

competências e interesses, contudo, “toda ordem de problemas seria identificada e tratada 

precocemente, de maneira a se promover o melhor ajustamento possível do indivíduo à 

sociedade” (p. 147). 

Deste modo, é fundamental identificar as ações praticadas pelo governo, em conjunto 

com os especialistas (médicos, psicólogos e educadores), que têm como principal objetivo 

identificar e resolver, o quanto antes, as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelas 

crianças, os distúrbios de comportamento e os conflitos apresentados nas relações com os 

demais, neste caso, com os colegas de escola e com os professores. Para isso, partem sempre 

do pressuposto  de que é necessário intervir no cotidiano escolar, sobretudo, nas atitudes das 

crianças, de modo a obter resultados aceitáveis como responsabilidade, sinceridade e respeito 

pelos adultos e colegas, dentre outros.  

A relevância do estudo apresentado por Lima (2018) – ao analisar os aspectos referentes 

à educação da “criança-problema” como uma questão de governo – está em constatar que o 

interesse das autoridades em conhecer melhor as características individuais das crianças, de se 

apropriar das rotinas e práticas no cotidiano escolar,  respeitando as habilidades e tendências 
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naturais do aluno, fazem parte de um projeto maior: de criar mecanismos de controle, de 

estabelecer relações de poder, de pensar em elementos “discursivos” e “não discursivos” que 

tivessem como objetivo principal monitorar a conduta das crianças na escola, sobretudo, 

elaborar instrumentos que “detectassem” rapidamente sinais de desvios em relação à 

aprendizagem e comportamentos das crianças que, cada vez mais, se apresentavam como 

“crianças-problema” em potencial. No entanto, o controle das crianças não pretendia impor 

limites à sua liberdade, à sua capacidade de decisão e de escolhas, pelo contrário, o objetivo era 

liberar a criança dos entraves ao seu desenvolvimento, “administrar o comportamento das 

crianças para transformá-las em indivíduos bem ajustados e autônomos, capazes de exercer o 

autocontrole em espaços de liberdade regulada” (p. 11). 

Nesse sentido, a autonomia das crianças nas práticas educacionais, tão defendida pelas 

autoridades governamentais e pelos especialistas em saúde e educação, estava diretamente 

relacionada à construção da identidade destes alunos, com as seguintes características: uma 

formação identitária forjada nas relações da criança com os outros, em especial, com os adultos 

responsáveis por seus cuidados e educação; construída a partir dos contextos históricos, sociais 

e culturais em que estão inseridas; identidade marcada pela condição de ser um sujeito que “não 

aprende”, alguém que se distancia da expectativa social em relação ao seu desempenho, assim 

como do aproveitamento escolar dos indivíduos pertencentes ao seu grupo. Em outro termos, 

pelas implicações que as crianças e os adolescentes são sujeitados pelo fato de apresentarem 

distúrbios em relação à aprendizagem e comportamento. 

  

É preciso insistir no fato de que a expressão “criança-problema” não significa 

simplesmente a ampliação para toda a população escolar do controle 

anteriormente exercido apenas sobre os deficientes, delinquentes ou 

abandonados. Os procedimentos de observação, diagnóstico, classificação, 

registro etc. sem dúvida foram ampliados e intensificados, mas já não eram do 

mesmo tipo. O controle tornou-se mais sofisticado, simultaneamente menos 

violento e mais eficaz. (LIMA, 2018, p. 182) 

 

 Do modo como a tese está estruturada acreditamos que seja possível perceber os 

deslocamentos de uma culpa que têm orientado, desde o século XIX, os processos de taxinomia 

e hierarquização dos indivíduos na sociedade, tendo a trajetória escolar e os discursos médicos 

como principais referências. 

A ação de identificar os culpados – no primeiro momento, as crianças e suas heranças 

genéticas; em outro, as famílias e suas características históricas, sociais e culturais; 

recentemente, a escola, suas práticas e seu modo de se relacionar com os alunos “problema” – 
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tem o objetivo de definir o modo como o Estado irá intervir, assim como quais dispositivos de 

poder (Foucault, 1987,1988, 2001), serão mobilizados. No caso do NAAPA, entendemos que 

há uma série de enunciados (produzidos pela universidade, pelos textos legais e pelo poder 

estatal) e um modus operandi que visam normatizar/normalizar práticas e posturas no contexto 

escolar. Ao mesmo tempo, existem mecanismos que, direta e indiretamente, têm como função 

central fazer com que os educadores “confessem a sua culpa” (Foucault, 1988), reconheçam a 

sua responsabilidade e reinterroguem os seus métodos. 

 Com efeito, partimos do pressuposto de que os deslocamentos discutidos na presente 

tese ainda estão em curso, procurando culpados, pois, em maior ou menor medida, os discursos 

relativos à hierarquia racial, à anormalidade e à “carência cultural” (Patto, 1990) seguem sendo 

(re)produzidos e seus efeitos seguem reverberando e fazendo vítimas dentro e fora da escola.  

Portanto, “criança anormal”, “criança-problema” e “escola-problema” são discursos que 

“caminham” juntos. 
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CAPÍTULO I  

 “PROBLEMAS” NA ESCOLA: QUAIS OS DISCURSOS (RE)PRODUZIDOS PELA 

ACADEMIA NAS ÚLTIMAS DÉCADAS? 
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1.1 “Problemas” na aprendizagem: discussão inicial 

 

 

Pesquisas publicadas, como Silva Neto (2011) e Pinheiro (2014), apontam que as 

dificuldades de aprendizagem em crianças e adolescentes se encontram no cerne das discussões 

educacionais contemporâneas. Em outra investigação, Gomes (2012) enfatiza que identificar as 

características sociais, históricas e culturais destes alunos, assim como considerá-las nos 

processos de ensino e aprendizagem apresentam-se como importantes elementos diante dos 

entraves pedagógicos e que, pensando nos estereótipos que cercam a “criança-problema”, o 

vínculo entre a aprendizagem e o comprometimento intelectual deve ser analisado com 

parcimônia, pois a aprendizagem se constitui nas relações sociais, culturais e históricas 

“estabelecidas de forma dialética entre o biológico e o social, por isso, a criança em situação de 

dificuldade de aprendizagem, precisa ter o seu processo de aprendizagem investigado” (p. 36).  

De uma outra perspectiva, resultados de avaliações externas governamentais contribuem 

para pensarmos os problemas de aprendizagem, em particular nas redes públicas, foco deste 

trabalho que ora é apresentado. Conforme os dados da Prova Brasil de 20175, a expectativa de 

aprendizagem em relação aos alunos das escolas públicas municipais paulistanas está distante 

do esperado6. No gráfico a seguir, podemos constatar, por exemplo, que ao final do Ensino 

Fundamental (9º ano), em Língua Portuguesa, somente 24% dos estudantes aprenderam o 

adequado na competência de leitura e interpretação de textos na rede municipal de ensino da 

cidade de São Paulo, ou seja, segundo os dados oficiais, dos 13.150 alunos que participaram da 

avaliação externa, somente 3.197 demonstraram o aprendizado adequado. Em Matemática, 

10% dos alunos do 9º ano na rede municipal de ensino paulistana aprenderam o adequado na 

competência de resolução de problemas, ou seja, dos 13.150 alunos que realizaram a prova, 

apenas 1.234 demonstraram o aprendizado esperado. Quando verificamos a trajetória desses 

aprendizados ao longo dos anos (demonstrados nos gráficos 1 e 2) percebemos o quanto as 

discussões precisam avançar. 

 

 

 

 
5 Os dados detalhados da Prova Brasil (2019), por cidade e por área de conhecimento, ainda não estão disponíveis. 
6 Cito os dados referentes às escolas públicas municipais paulistanas, tendo em vista que a presente pesquisa focará 

tais instituições. 
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Gráfico 1 – Evolução em relação ao considerado “adequado” em Língua Portuguesa na rede 

municipal de ensino paulistana (9º ano) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: qedu7 

 

Gráfico 2 – Em relação à aprendizagem “adequada” em Matemática ao final do Ensino 

Fundamental em escolas públicas municipais na cidade de São Paulo 

 

Fonte: qedu 

 

Em relação à nota do Ideb8 (2019) para a cidade de São Paulo, percebemos que os 

resultados estão distantes das metas consideradas ideais. Essa situação é constatada no gráfico 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 
7 Disponível em: https://qedu.org.br/cidade/2329-sao-paulo/evolucao. Acesso em: 6 fev. de 2020. 
8 O Ideb é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo 

escolar (taxa de aprovação). 

https://qedu.org.br/cidade/2329-sao-paulo/evolucao
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Gráfico 3 – Evolução histórica das notas do Ideb (aferição e meta) 

 

 

Fonte: qedu.org.br9 

 

A indisciplina nas atuais escolas também é um desafio que está longe de ser superado. 

Investigações como Souza (2006), Rossato (2010) e Machado Júnior (2011) indicam que 

problemas comportamentais no contexto escolar desafiam o projeto político-pedagógico e 

demandam um (re) pensar acerca das posturas e práticas nestes ambientes, principalmente, por 

parte de professores e gestores. Nesta perspectiva, Mello (2015) realiza uma análise de artigos 

acadêmicos, no período de 1998 a 2014, que trataram especificamente da “indisciplina escolar” 

em escolas públicas. Neste levantamento, a pesquisadora percebe o quanto a questão ainda é 

presente, assim como há inúmeras experiências no sentido de minimizá-la. Segundo Mello 

(2015), a escola contemporânea necessita discutir a (in) disciplina no ambiente escolar, bem 

como problematizar suas práticas e posturas perante a questão, “a caminhada por uma escola 

justa e emancipadora ainda prescinde de muitas discussões e reflexões para abrir possibilidades 

de conhecimento, de consciência dialeticamente garantidora de processos construtivos” (p. 

210). 

Entretanto, constata-se que problemas de aprendizagem e comportamento na escola têm 

se associado à outras questões que serão focos desta presente pesquisa, como por exemplo: a 

patologização e a medicalização dos discursos escolares e suas consequências em relação às 

 
9 Disponível em: https://www.qedu.org.br/brasil/ideb. Acesso em nov. de 2020. 

https://www.qedu.org.br/brasil/ideb
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crianças e adolescentes que não atendem às expectativas dos educadores10. Estudantes que não 

atendem ao esperado pela escola em relação ao modo como aprendem e como se comportam 

no espaço escolar, estão sujeitos a intervenções no campo pedagógico, assim como influências 

vindas da psicologia e da medicina. Em geral, as escolas recorrem, principalmente, aos médicos 

e psicólogos quando os procedimentos e estratégias de ordem pedagógica se esgotam, em outras 

palavras, como veremos no decorrer do texto, as decisões de encaminhar as crianças aos 

serviços de saúde são tomadas quando se acreditam que as dificuldades apresentadas pelos 

alunos  são de caráter pessoal, ou seja, os “problemas” estão localizados na criança e no 

adolescente. 

Segundo Souza (2016), o ato de encaminhar alunos com dificuldades na escola para 

uma análise clínica desencadeia processos patologizantes e medicalizantes, ou seja, parte-se do 

pressuposto de que o “problema” esteja no corpo, no cérebro do aluno, colocando os aspectos 

pedagógicos em segundo plano. Consequentemente, de acordo com a pesquisadora, estas 

possíveis patologias abrem espaço para o uso de medicamentos, quase sempre “nocivos”, à 

saúde destas crianças e adolescentes consideradas “problema”. 

Durante estas quase três décadas que estive no magistério pude perceber o quanto o 

aumento de crianças medicalizadas é um fato, tendo o Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH) como diagnóstico mais recorrente. Esta constatação é revelada, 

também, em recentes pesquisas11, dentre elas destaca-se a de Renata Guarido (2008). Guarido, 

utilizando-se de dados estatísticos, realiza uma análise criteriosa sobre o aumento vertiginoso 

no consumo de medicamentos “tarja preta”12 no Brasil e no mundo. Deste modo, ela desconfia 

de uma associação direta entre o número de prescrições e o aumento de “doenças”, ou seja, se 

há um acréscimo agudo na venda de medicamentos, isto não significa, necessariamente, que 

mais crianças estejam com algum tipo de “desvio” psiquiátrico e/ou psicológico. Segundo 

Guarido (2008, p. 105): 

 

Pensamos que não podemos simplesmente constatar, a partir de tais dados, 

que o aumento de uso de medicações é fruto do aumento de patologias que 

estes medicam. Ou melhor, não é possível tomar como verdade que em dois 

anos aumentou em 46% o número de crianças deprimidas em nosso país. Ou 

 
10 Entende-se por educadores, todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem: diretor, assistente de diretor, 

coordenador pedagógico, professor e demais profissionais da educação. 
11

 Verificaremos adiante, um levantamento de dissertações e teses publicadas nos últimos 30 anos que tratam dos 

seguintes temas: “criança-problema”, queixa escolar, fracasso escolar e medicalização. 
12 Psicoestimulantes são a categoria de medicamentos mais comuns no tratamento do Transtorno de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade no Brasil. Os nomes comerciais mais comuns são Ritalina, Concerta e Venvanse. 

Todos eles são classificados como “tarja preta”, devido os seus usos como “medicação psiquiátrica”.  
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que, em um ano (de 2003 a 2004), 51% a mais de crianças tornaram-se 

hiperativas no Brasil.   

 

Diante destes dados é possível pensarmos que as prescrições e o uso destes 

medicamentos acontecem de forma indiscriminada, ou ainda, questionarmos as suposições de 

que as crianças e adolescentes (mediante os diagnósticos de transtornos, distúrbios ou doenças) 

sejam as únicas responsáveis pelo fracasso escolar, haja vista que nas consultas e exames as 

concepções médicas acabam prevalecendo em relação aos aspectos pedagógicos. Não se trata 

de condenarmos os conhecimentos da medicina, tampouco a decisão médica, no entanto, 

acredita-se que os relatórios que as escolas realizam sobre as “crianças-problema” e que são 

encaminhados aos serviços de saúde, não reúnem elementos suficientes que possam justificar 

muitos dos laudos médicos que são produzidos.  

Outros dados, auxiliam na compreensão do estudo apresentado por Guarido (2008). A 

reportagem do Estado de São Paulo13, publicada em 11 de agosto de 2014, intitulada “Brasil 

registra aumento de 775% no consumo de Ritalina em dez anos”, verificamos, novamente, a 

escalada na venda de uma droga na sociedade brasileira que atinge diretamente crianças e 

adolescentes que, pelo fato de não aprenderem e/ou se comportarem “mal” na escola, são 

diagnosticadas com algum “comprometimento” intelectual e/ou biológico: 

 
Em dez anos, a importação e a produção de metilfenidato – mais conhecido 

como Ritalina, um de seus nomes comerciais – cresceu 373% no País. A maior 

disponibilidade do medicamento no mercado nacional impulsionou um 

aumento de 775% no consumo da droga, usada no tratamento do transtorno 

de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). 

 

Destarte, verificamos que as discussões acerca da aprendizagem, da indisciplina e da 

consequente patologização e medicalização dos discursos e práticas presentes nas escolas, 

aspectos que caracterizam o “rótulo” de “criança-problema”, estão distantes de cessarem, 

portanto, as investigações ainda são necessárias. Como vimos, alunos que destoam do 

rendimento e comportamento esperados pelos educadores são submetidos a alguns 

procedimentos. Partimos do pressuposto de que este processo se inicia com uma reflexão sobre 

o processo ensino-aprendizagem; com uma análise sobre a didática e metodologia utilizadas 

nas aulas; com um (re) pensar sobre as práticas e posturas na escola e em sala de aula; com uma 

avaliação crítica, entre gestores e professores, do planejamento das atividades propostas; com 

 
13Disponível em: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-registra-aumento-de-775-no-consumo-de-

ritalina-em-dez-anos,1541952. Acesso em: 30 mar. de 2018. 

 

http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-registra-aumento-de-775-no-consumo-de-ritalina-em-dez-anos,1541952
http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-registra-aumento-de-775-no-consumo-de-ritalina-em-dez-anos,1541952
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ações de escuta das crianças e adolescentes com dificuldades; com atenções voltadas aos 

possíveis fatores externos (sociais, familiares, hábitos etc.); conversa com os familiares e 

responsáveis; discussão sobre possíveis limites de ordem biológica e/ou intelectual; 

encaminhamento do aluno aos profissionais ligados à saúde, mediante um relatório descritivo 

sobre o contexto (explicando em detalhes todas as intervenções de ordem pedagógica, assim 

como as mediações junto aos adultos da escola e da família envolvidos no processo), pois, 

entende-se que os registros referentes aos alunos com dificuldades que se atêm apenas à 

descrição dos fatos, desprovidos de rótulos, preconceitos e “diagnósticos” por parte dos 

educadores, evitam, uma precoce patologização e medicalização dos aspectos pedagógicos, 

assim como possíveis processos de exclusão de crianças e adolescentes na escola e na 

sociedade. Disto isto, não significa dizer que inexistem estudantes com comprometimentos de 

ordem intelectual e/ou biológica, mas estamos problematizando os crescentes casos em que o 

“saber” médico tem prevalecido sobre o pedagógico.  

Os discursos acerca da “criança-problema” reúnem outros aspectos que são relevantes 

para esta pesquisa: os estudos em relação ao fracasso escolar, onde se analisam as trajetórias 

de crianças e adolescentes que, devido ao fato de não corresponderam às expectativas da escola, 

são excluídas do processo educacional ou privadas do direito à aprendizagem; investigações de 

queixa escolar, ou seja, sobre as inquietações de educadores que lidam, cotidianamente, com 

alunos que não aprendem e/ou são “indisciplinados” e os trabalhos que versam sobre a 

medicalização na educação, onde se constatam que os encaminhamentos de “crianças-

problema”, realizados pela escola aos profissionais de saúde, desencadeiam processos 

medicalizantes14. 

No intuito de posicionar a presente pesquisa entre as publicações existentes, bem como 

se certificar em relação à originalidade do estudo que se propõe, utilizamos as expressões 

“criança-problema”, fracasso escolar, queixa escolar e medicalização para consultar o Banco 

de Teses e Dissertações da CAPES15 e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações16. 

Foram verificadas junto às bases de dados citadas todas as pesquisas (dissertações e teses) 

 
14 Quando a escola encaminha alunos considerados “problema” para as autoridades da área de saúde, muitas vezes, 

estas crianças e adolescentes são diagnosticadas e “laudadas” devido ao fato de possuírem algum 

comprometimento de ordem intelectual e/ou biológica. Neste sentido, desencadeiam-se “processos 

medicalizantes”.  
15 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligada ao Ministério da Educação. 
16 Desenvolvida e coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, vinculado ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.  
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disponíveis que, em maior ou menor medida, se vinculavam aos descritores propostos17 no 

período de 1987 a 201818. 

  

 
17 Alguns descritores se sobrepuseram no decorrer do levantamento, por exemplo, há trabalhos que dialogam com 

“criança-problema” e “queixa escolar” durante o texto todo, literalmente, inclusive. Neste caso, no momento de 

relacioná-los optou-se por um ou outro descritor de acordo com sua relevância no trabalho pesquisado.  
18 Trabalhos publicados após 2018 ainda não estavam disponíveis nas plataformas quando consultadas. 
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1.2 “Criança-problema”: corrigir, tratar ou prevenir? 

 

 

Em relação ao descritor “criança-problema” identificou-se 131 trabalhos, entre 

dissertações e teses defendidas. Entende-se por “criança-problema”, alunos que não atendem às 

expectativas dos educadores em relação à aprendizagem e ao comportamento. A distribuição 

em relação ao ano de publicação, assim como a quantidade de publicações pode-se verificar na 

figura a seguir: 

 

Gráfico 4 – Quantidade de trabalhos relativos à “criança-problema” nos últimos 30 

anos 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa 

 

Verificamos no gráfico acima que os trabalhos que versam sobre a “criança-problemas” 

se intensificam a partir de 1999, visto que até então apenas 21 estudos tinham sido publicados. 

Os estudos apurados foram distribuídos em 10 categorias, haja vista que há especificidades 

quanto ao foco da investigação. 

Dentre os 131 trabalhos, 38 se debruçam sobre os discursos existentes em relação aos 

problemas de aprendizagem e indisciplina (27 trabalhos analisam os discursos dos educadores, 

6 referentes aos discursos das crianças e adolescentes e 5 estudos sobre os discursos dos 

profissionais da saúde – médicos e psicólogos); do total de trabalhos, 18 vinculam as “crianças-
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problemas” ao diagnóstico de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) 

e suas implicações devido aos processos medicalizantes; entre os estudos pesquisados, 18 

discutem os problemas de aprendizagem e indisciplina relacionados com o processo ensino-

aprendizagem e projeto político-pedagógico propostos pela escola. Neste sentido, questionam 

práticas e posturas de escolas que não estão contribuindo para o aprendizado de todas e todos; 

trabalhos que analisam os encaminhamentos de crianças com dificuldade de aprendizagem e 

indisciplina resultam em 4. Estes estudos não levam em consideração a quantidade ou 

frequência destes documentos, tampouco fazem um estudo comparativo entre escolas, mas 

analisam os conteúdos e os discursos neles contidos; outra categoria elencada é referente às 

pesquisas que analisam as políticas educacionais que remetem aos problemas de aprendizagem 

e disciplina dos alunos, em especial nas escolas públicas. Estes trabalhos somam 9, entre teses 

e dissertações; no levantamento, 9 pesquisadores se propõem discutir à luz da Psicanálise (5 

trabalhos) e da Psicopedagogia (4 trabalhos) os desafios frente à “criança-problema”; nos 

estudos levantados, 12 se dedicam a estudos de caso envolvendo crianças e adolescentes 

apontados pelas escolas como “aluno-problema”, ou seja, estudantes estigmatizados e rotulados 

pelo fato de não aprenderem ou apresentarem comportamentos “inadequados” aos olhos das 

culturas escolares; estratégias, projetos e ideias que ajudaram a minimizar os problemas quanto 

à aprendizagem e comportamento são focos de 15 trabalhos publicados e selecionados na 

presente pesquisa; por fim, 8 estudos se dedicam a problematizar escolas que culpabilizam as 

famílias pelas características e comportamentos de seus “filhos-problema”. 

A distribuição por categorias também pode ser percebida no gráfico que segue: 
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Gráfico 5 – Categorias referente ao descritor “criança-problema” 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa 

  

Tendo em vista o acervo de trabalhos acadêmicos reunido por esta pesquisa, destacamos 

alguns trabalhos que se evidenciam por sua qualidade e relevância junto aos temas e objetos 

escolhidos por estes pesquisadores. Estes estudos evidenciados servirão também, como 

referenciais bibliográficos nesta investigação que se inicia. 

Com relação às pesquisas que se propuseram discutir sobre o que foi denominado de 

“criança-problema”, destacam-se duas teses.  

A primeira, O Espectro da irregularidade ronda o aluno: um estudo da literatura 

pedagógica e da legislação sobre a “criança-problema – tese defendida em 2004, por Ana 

Laura Godinho Lima na Universidade de São Paulo – foca as discussões em torno da “criança-

problema” sob a perspectiva da história e de como, ao longo do tempo, algumas posições, 

escolhas e concepções governamentais, educacionais e médicas foram fundamentais para 

compreender os desafios que matizam a contemporaneidade. Partindo de uma perspectiva 

foucaultiana, sobretudo, na análise dos discursos, duas questões centrais permeiam o estudo: 

como se tornou possível pensar no aluno como alguém sujeito a problemas de desenvolvimento 

emocional, de conduta ou desajustamento social? Quais os meios recomendados pelos 

educadores e outros especialistas para prevenir o surgimento desses problemas e que recursos 

foram empregados na escola para identificar a “criança-problema” e corrigi-la?  
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O outro trabalho que destacamos – Reprovados, indisciplinados, fracassados: as micro-

relações de insucesso escolar na perspectiva do “aluno problema”, tese defendida em 2009, 

na PUC de São Paulo, por Ana Paula Ferreira Silva – nele, a pesquisadora optou por uma 

investigação etnográfica, influenciada pela antropologia de Geertz, de uma unidade educacional 

paulistana periférica. Observando alunos considerados “problemas”, por dois anos, pode 

constatar o quanto eles se sentiam estigmatizados pela escola. Neste sentido, encontravam 

estratégias que escamoteavam suas dificuldades para não serem excluídos pelo grupo e pela 

professora. Em outra análise pode constatar o quanto estes adolescentes se culpavam pelas 

próprias limitações, incorporando os discursos produzidos pela escola acerca de seus 

desenvolvimentos e comportamentos. 
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1.3 Do que se queixam as escolas? 

 

 

“Queixa escolar” é a expressão que representa o descontentamento dos educadores em 

relação aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, assim como aqueles que 

fogem aos “padrões” disciplinares estipulados pela escola. Os bancos de dados utilizados 

apontam 315 trabalhos defendidos e publicados no Brasil, no período de 1987 a 2018, que 

trataram de temas referentes às queixas escolares. Estes estudos ficaram assim distribuídos ao 

longo destes anos: 

 

Gráfico 6 – Pesquisas acerca da “queixa escolar” no período de 1987 a 2018 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa 

 

Novamente, foram criadas categorias para diferenciar as pesquisas conforme suas 

especificidades e objetos de investigação: 

A categoria com maior número de trabalhos, 140 ao todo, refere-se aos trabalhos que se 

apropriaram dos discursos presentes na escola (professores, alunos, gestores e familiares) 

acerca das “queixas escolares”, ou seja, das questões voltadas ao (não) aprendizado e (in) 

disciplina das crianças e adolescentes; os estudos de caso de crianças e familiares envolvidos 

diretamente com os aspectos que cercam as queixas escolares totalizam 26 estudos, entre 

dissertações e teses; de acordo com o levantamento, 62 investigações versam sobre reflexões, 
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discussões, críticas e proposições sobre o processo ensino-aprendizagem, sobre o projeto 

político-pedagógico e sobre o cotidiano escolar de unidades educacionais, onde as queixas 

escolares são produzidas; dentre os trabalhos pesquisados, 15 tratam das relações de poder que 

envolvem os sujeitos no contexto escolar, em especial os estudantes “problemáticos”; a 

Psicanálise (8 trabalhos) e a Psicopedagogia (13 trabalhos) aparecem enquanto meio para se 

compreender e auxiliar os desafios no que tange às crianças e adolescentes que “não aprendem” 

e/ou não se enquadram nos “modelos disciplinares” produzidos e estabelecidos pelas culturas 

escolares; das 315 dissertações e teses levantadas, 20 delas estudam as intervenções de 

profissionais da saúde (fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, nutricionistas, psicólogos, 

otoneurologistas e oftalmologistas) nos casos de queixas escolares; no meio dos estudos 

verificados, 9 trabalhos abordam a culpabilização das crianças e famílias, pelos educadores, 

pelo comportamento e participação dos alunos que causam problemas no ambiente escolar; de 

todos os estudos, 15 se ocupam em investigar projetos, ideias, ações e atividades no ambiente 

educacional que, de algum modo minimizaram as queixas dos educadores em relação a alguns 

educandos; o levantamento apontou 10 pesquisas que têm os encaminhamentos ou registros de 

ocorrências como objeto de investigação. Novamente, em nenhuma delas se atentou para a 

quantidade de encaminhamentos, assim como algum estudo comparativo entre escolas em 

relação a estes documentos. Informação importante quanto à originalidade da pesquisa que se 

inicia; por último, em relação a este descritor, 8 trabalhos publicados se atêm à trajetória 

histórica, a produção acadêmica em um determinado período, de trabalhos que se referem à 

produção da queixa escolar. A produção de trabalhos, neste descritor, quanto à sua categoria 

está ilustrada na imagem que segue: 
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Gráfico 7 – Quantidade de pesquisas sobre “queixa escolar” de acordo com as 

categorias estabelecidas 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa 

 

Do mesmo modo, em relação à “queixa escolar” destacaremos investigações que 

merecem uma melhor apropriação.  

Primeiramente, salientamos o estudo – A queixa escolar e a formação do psicólogo, tese 

defendida por Marilene Proença Rebello de Souza, em 1996, no Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo – a pesquisa ganha notoriedade pelo seu caráter empírico diante das 

entrevistas com professores de quatro cursos de formação de psicólogos, nas áreas de psicologia 

escolar e clínica, onde, diante de relatórios encaminhados pelas escolas acerca de “crianças-

problema”, pôde  constatar quais concepções caracterizavam tais formadores e, 

consequentemente, as discussões propostas durante os cursos.  

Em seguida, evidencia-se a pesquisa realizada por Marina Gomes de Paiva Bernardes 

intitulada “Inventariando a produção do “aluno-problema”: a queixa escolar em questão”, 

este trabalho foi defendido em 2008, na Universidade de São Paulo (Faculdade de Educação). 

Nela, a autora analisa os discursos presentes nos registros que se referem às 

“crianças/adolescentes-problema”, onde a “verdade” da ciência sempre se faz presente. 

Segundo Bernardes (2008): 

 

Os protagonistas familiares e escolares parecem se esforçar para preencher as 

exigências das regras discursivas do discurso clínico. Assim, ao utilizar o 

vocabulário médico e/ou psicológico para descrever as características dos seus 
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filhos ou alunos, procuram se inscrever “no verdadeiro” do discurso 

psicologizante e biologizante, produzindo enunciados que se apresentam 

como legítimos (p. 131). 

 

Por fim, uma pesquisa que tratou de acompanhar como se dava a relação escola-família, 

em uma determinada unidade educacional do interior paulista, no que concerne aos alunos com 

problemas de aprendizagem e indisciplina. Estas características referem-se à dissertação A 

relação família-escola: existe um culpado na queixa escolar?, defendida em 2012 por Fernanda 

Golghetto Fantinato na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Neste trabalho, 

constatou-se o quanto que visões estereotipadas dificultam diálogos que possam beneficiar as 

crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem, assim como compreender, de forma 

holística e sem preconceitos, as questões pertinentes à “indisciplina”. O estudo ainda ressalta 

que famílias, também estigmatizadas, não acreditam que possam ajudar seus próprios entes 

perante as adversidades. 
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1.4 “Fracasso escolar”: a busca incessante por culpados 

 

 

A respeito da sondagem feita dos trabalhos acadêmicos de universidades públicas e 

privadas brasileiras, o descritor “fracasso escolar” apresentou 288 estudos. Pesquisas sobre o 

fracasso escolar se dedicam a compreender os motivos pelos quais crianças e adolescentes 

apresentam desempenhos insatisfatórios na escola, bem como discutir os processos de exclusão 

destes alunos, principalmente, os provenientes de grupos menos favorecidos socialmente. A 

disposição e a quantidade destes em relação ao período de 1987 a 2016 encontram-se no gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 8 – Quantidade de estudos acadêmicos sobre “fracasso escolar” desde 1987 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa 

 

 Outra vez, separamos os trabalhos pesquisados em categorias que expressam as 

particularidades em relação ao objeto escolhido pelos pesquisadores em questão. Foram 

definidas 12 categorias que estão distribuídas por quantidade e características. 

 Dentre os 288 trabalhos examinados, 15 se referem às políticas públicas educacionais, 

principalmente avaliação e currículo, frente ao fracasso escolar existente nas escolas públicas; 

a reprovação e evasão na EJA (Educação de Jovens e Adultos) é foco de 18 estudos pesquisados, 

onde, segundo os pesquisadores, o acúmulo de jornadas (trabalho, estudo, maternidade e 
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afazeres domésticos) é apontado como um importante entrave para o sucesso escolar; as 

relações de poder e suas implicações diante do fracasso escolar são discutidas em 12 

dissertações e teses levantadas; os discursos frente aos problemas trazidos pelo fracasso escolar 

são objetos de 81 investigações relacionadas. Estes discursos são produzidos por professores, 

gestores, familiares, crianças e adolescentes envolvidos nos contextos escolares envolvidos; 9 

tratam da culpabilização das famílias perante o fracasso escolar de seus entes; a atuação e 

intervenção de profissionais da saúde (psicólogos, psicopedagogos e psicanalistas) diante do 

insucesso escolar de crianças e adolescentes permeia 18 estudos investigados; dentre as 288 

dissertações e teses em questão, 28 delas abordam projetos, mediações, ideias e ações na escola 

que tiveram a pretensão de minimizar os efeitos causados pela não aprendizagem e indisciplina 

dos estudantes; tomando como referência os estudos analisados, 56 se dispõem a refletirem e 

analisarem criticamente os processos de exclusão nas escolas, assim como práticas e posturas 

que favorecem o fracasso escolar de alguns; a análise dos encaminhamentos às unidades básicas 

de saúde, realizados pelas escolas, referentes aos educandos com dificuldade de aprendizagem 

e indisciplina permeia apenas 5 trabalhos em relação à totalidade levantada. Mais uma vez, a 

quantidade de encaminhamentos e o estudo comparativo entre unidades não foi abordado; as 

questões relativas ao gênero e raça/etnia e sua pertinência diante do fracasso escolar foram 

desenvolvidas em 14 teses e dissertações; os estudos de caso com crianças estigmatizadas pelo 

insucesso escolar somam 33 trabalhos; por fim, as camadas/classes populares, as regiões 

periféricas e os menos favorecidos aparecem em 12 estudos analisados que tratam de crianças 

e adolescentes em situação de fracasso escolar. A distribuição e quantidade de trabalhos em 

relação às categorias estabelecidas, aparecem, também, na figura a seguir: 
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Gráfico 9 – Quantidade de trabalhos distribuídos por categorias “fracasso escolar” 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa 

 

 Além da referência inicial à pesquisa de Maria Helena Souza Patto (1990)19, outros 

estudos que focaram o “fracasso escolar” merecem destaque. 

 Em primeiro lugar, o estudo Medicalização e psicologização na escola contemporânea: 

a arte de docilizar corpos, dissertação defendida por Danilo Carvalho Quinto, em 2014, na 

Universidade do Estado da Bahia.  Utilizando a observação participante como estratégia de 

campo, assim como a análise de discurso teorizada por Michel Pêcheux, o estudo investigou 

como se estabelece e a quem serve a medicalização – potencializada pelo fracasso escolar de 

crianças e adolescentes periféricos – nos discursos produzidos pela escola na 

contemporaneidade em uma instituição pública soteropolitana. Segundo Quinto (2014), sua 

investigação avança “a ponto de atravessar as práticas educativas e legitimar uma categoria de 

acusação como elemento explicativo e exorcizador”. 

 Outro trabalho evidenciado é a dissertação Famílias desestruturadas” e dificuldades 

escolares – recortes sobre a (re) produção da exclusão, defendido por Janaina Antunes, em 

2015, na Universidade Estadual de Campinas. Nele, a pesquisadora discute o estereótipo de 

 
19 Embora o livro referenciado de Patto (1990) seja resultado de sua tese de livre docência – diferente dos trabalhos 

reunidos por esta pesquisa, que focou os trabalhos de mestrado e doutorado – sua relevância é inquestionável 

quando se trata de discutirmos os discursos acerca do fracasso escolar, tornando a obra uma referência importante 

para os pesquisadores em educação. 
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famílias “(des) estruturadas” e o quanto este rótulo favorece histórias de fracasso escolar. Em 

sua análise, ela ressalta a escola e família como instituições sociais privilegiadas, assim como 

formadoras de personalidade e socializadoras dos sujeitos. Segundo Antunes (2015), há 

conflitos entre estas instituições e “suas tensões podem ser produto e produtoras das relações 

marcadas pela exclusão e pelo preconceito da escola em relação a determinadas famílias”. 
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1.5 Medicalização na educação: um caminho sem volta? 

 

 

O estudo referente às dissertações e teses que discutem a “medicalização”, durante o 

período de 1996 até 2016 (diferente dos descritores anteriores, as publicações disponíveis 

iniciam posteriormente), resultam em 79 textos. Este trabalho discute a “medicalização”, 

enquanto um processo, desencadeado pelas escolas, que, por não conseguirem mediar as 

questões referentes à aprendizagem e comportamento de alguns alunos, os encaminham aos 

serviços de saúde. Com estas intervenções, os educadores acreditam que os especialistas 

(médicos, psicólogos, fonoaudiólogos etc.) possam, de algum modo, contribuir para o processo 

ensino-aprendizagem. Contudo, estes procedimentos, na maior parte dos casos, resultam em 

diagnósticos que preveem a utilização de medicamentos.  

Quanto aos trabalhos levantados, constata-se que a maioria das pesquisas são defendidas 

e publicadas após 2008. No gráfico 7 percebe-se a distribuição destes estudos ao longo dos anos 

pesquisados. 

 

Gráfico 10 – Quantidade de estudos em relação à medicalização no período de 1996 a 2018 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa 
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 Dentre as 79 publicações levantadas, 27 relacionam a medicalização com o fracasso 

escolar, ou seja, processos medicalizantes que são desencadeados nas escolas, por meio de seus 

professores e gestores; outras 11 pesquisas, se dedicam a pensar e discutir a medicalização ao 

longo de uma trajetória histórica; em meio aos trabalhos encontrados, 29 analisam os discursos 

produzidos por sujeitos (professores, gestores, crianças, familiares e profissionais da saúde) 

ligados de algum modo aos processos medicalizantes que são produzidos, seja nas escolas, seja 

nos equipamentos de saúde; do total, 25 investigações se apropriam de encaminhamentos e 

registros realizados pela escola e que foram endereçados aos serviços de saúde pública. Em 

alguns destes trabalhos (4 pesquisas), o trabalho pedagógico é questionado e criticado, uma vez 

que outras intervenções poderiam ser pensadas antes dos referidos encaminhamentos que 

resultaram em medicalizações de crianças e adolescentes; finalizando, constata-se que dentre 

as 79 dissertações e teses apuradas, 19 se debruçam em realizar estudos de casos com sujeitos 

medicalizados e suas famílias. 

 No quadro abaixo percebemos, de outro modo, a distribuição das categorias em torno 

das pesquisas frente à medicalização de crianças e adolescentes nas escolas, em particular nas 

públicas.  

 

Gráfico 11 – Distribuição dos trabalhos sobre “medicalização” em categorias 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa 
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Novamente, há trabalhos que discutem a “medicalização” na educação que merecem 

melhor atenção, como os Ynayah Teixeira (2007), Renata Guarido (2008) e Katia Bautheney 

(2011). 

O enfrentamento da medicalização pelo trabalho pedagógico, dissertação defendida em 

2007 na Universidade Estadual de Campinas, pela pesquisadora Ynayah Souza de Araújo 

Teixeira – traz, de modo propositivo, reflexões sobre práticas que consideram as características 

históricas, sociais e culturais dos estudantes. O estudo defende que tais perspectivas possam, de 

algum modo, dar voz às crianças estigmatizadas por diagnósticos precoces e inconsequentes, 

fazendo com que elas possam resistir contra a situação em que se encontram. De acordo com 

Teixeira (2007, p. 47), “será que a escola está sendo vítima de uma clientela inadequada ou o 

sistema de ensino está impondo uma homogeneidade ideal, uma normalidade ideal, 

inalcançável porque inexistente?”. 

“O que não tem remédio, remediado está”: Medicalização da vida e algumas 

implicações da presença do saber médico na educação é uma dissertação, defendida em 2008 

na Universidade de São Paulo, pela pesquisadora Renata Lauretti Guarido.  Referente ao seu 

trabalho, Guarido (2008) indica que “o estudo discute a medicalização dos discursos escolares”. 

Apropriando-se dos estudos foucaultianos, ela discute o quanto a medicalização é alimentada 

por discursos produzidos por biólogos e neurocientistas. A pesquisa aponta, também, o quanto 

o saber médico tem influenciado os discursos pedagógicos, sobretudo, na legitimação de 

processos medicalizantes. 

Por fim, o trabalho de Katia Bautheney intitulado Transtorno de aprendizagem: quando 

“ir mal na escola” torna-se um problema médico e/ou psicológico. A pesquisadora classifica 

seu trabalho, entre outras características, como elemento de resistência aos discursos que, em 

nome de uma “verdade científica”, têm estigmatizado, sistematicamente, crianças e 

adolescentes que apresentam alguma dificuldade na escola. De acordo com Bautheney (2011, 

p. 205): 

 
Em nosso entender, além da crítica, precisamos demonstrar que as relações de 

poder, de força permitem reação... Portanto, gostaríamos de situar nosso 

trabalho dentro de um grupo de produção e ação de resistência em relação ao 

discurso medicalizante hegemônico. É importante destacar que dentro do 

próprio campo da medicina, das disciplinas “psi” e da educação, vem sendo 

construído um discurso que visa problematizar os “excessos” classificatórios 

e as práticas de exclusão realizados em nome da “ciência”. 

 

Tendo em vista o estudo apresentado acerca das principais publicações acadêmicas nas 

últimas três décadas que, de algum modo, discutiram aspectos ligados às crianças e adolescentes 
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que não atendem às expectativas da escola e da sociedade, qual a originalidade de uma 

investigação que se propõe a analisar os discursos acerca da “criança-problema”?  

Embora muitas pesquisas tenham utilizado a análise dos discursos como recurso 

metodológico, nenhuma se dedicou a analisar discursos presentes em publicações institucionais 

produzidos por uma rede pública de ensino que se dedica a minimizar os efeitos causados pela 

“criança-problema” no contexto escolar. Portanto, esta pesquisa se apresenta como original e 

dedicada a problematizar os discursos voltados aos estudantes considerados “problema”, assim 

como as “soluções” propostas às escolas. 
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CAPÍTULO II 

 

(DES)AJUSTES DOS INDIVÍDUOS: DISCURSOS E PRÁTICAS 

INSISTENTES 
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2.1 Um primeiro deslocamento 

 

 

Esta parte da tese dedica-se a caracterizar alguns discursos produzidos, sobretudo a 

partir do século XIX, no campo das Ciências que, em certa medida, seguem servindo como 

parâmetros para classificar, hierarquizar e impulsionar práticas/políticas públicas com o 

objetivo de ajustar crianças e adolescentes com “problemas” de comportamento e aprendizagem 

na escola. 

Do modo como estão apresentados, tais discursos indicam um deslocamento referente à 

“localização do problema” quando se trata de desvios de conduta e fracasso escolar.  Ou seja, 

o “problema”, que ao longo do século XIX e início do XX, tinha relação direta com o “corpo” 

do indivíduo, especialmente, na sua relação com a herança genética, a partir das primeiras 

décadas do século passado, aproximou-se da família, do modo como ela educa seus filhos em 

determinados contextos históricos, sociais e culturais. Denominamos esse movimento como 

primeiro deslocamento. 

O objetivo, neste segundo capítulo, é apresentar um panorama que reúne diferentes 

discursos e perspectivas relacionados aos campos da medicina, direito, pedagogia e psicologia 

que, embora produzidos em momentos históricos distintos, acreditamos dialogarem entre si na 

contemporaneidade. 

Primeiramente, apresentamos produções científicas ligadas ao indivíduo considerado 

“anormal” que, para além da herança genética, está intimamente relacionado aos aspectos 

raciais, históricos, culturais e sociais. Em seguida, apresentamos aspectos que identificam a 

presença do movimento higienista no Brasil, por meio dos serviços de Ortofrenia e Higiene 

Mental, que, de acordo as concepções defendidas “transferem” o “problema” para as famílias, 

para os modos como conduziam a criação das crianças. Surge então, a categoria “criança-

problema” se contrapondo à criança “anormal”. Essa transição indica esse deslocamento inicial 

que caracterizaremos a partir de agora. 
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2.2 Anormalidade: o “problema” no corpo do indivíduo 

 

   

A (a)normalidade se apresenta por distintas perspectivas e espectros à luz da Ciência. 

Características que geram taxinomias dos/entre os indivíduos e provocam reações diretas e 

indiretas nos modos de agir, pensar e intervir sobre o outro, levam determinados grupos 

culturais e classes sociais a serem marginalizados em relação a processos importantes na 

sociedade, especialmente, no que tange ao direito de aprender. 

Estudos importantes dedicaram-se a investigar os aspectos que, de acordo com a 

sociedade, servem para definir se o sujeito é “normal” ou “anormal”, se é “inteligente/capaz” 

ou se está fadado ao “fracasso”, se é “um de nós” ou um ser “inferior”. Consideramos que 

Michel Foucault (Os Anormais, 2001), Stephen Jay Gould (A falsa medida do homem, 1991) e 

Lilia Moritz Schwarcz (O espetáculo das raças, 1993) reúnem elementos substanciais acerca 

da “anormalidade” que insistem em  “rondar” as instituições educacionais, de saúde, de 

assistência social, familiares etc. na sociedade contemporânea. Com efeito, um olhar desatento 

pode não perceber o quanto os discursos preconceituosos, hierarquizantes e racistas produzidos 

há quase dois séculos estão presentes nas práticas cotidianas as quais crianças e adolescentes 

estão submetidos. Nesse sentido, para compreendermos este primeiro deslocamento que 

defendemos é fundamental entendermos que é esse “anormal” e suas características que, 

produzidas pela Ciência e legitimadas pela sociedade, fazem dele algo exterior, exótico, não 

humano. Aliás, como diz Achille Mbembe (2017, p. 66), “o racismo consiste, antes de tudo, em 

converter em algo diferente, uma realidade diferente”. 

Em Os Anormais, Michel Foucault (2001), se propõe a traçar uma genealogia do 

indivíduo anormal que amedrontou a sociedade, sobretudo a francesa, ao longo do século XIX. 

Uma anormalidade que, segundo Foucault, não foi definida apenas pelo caráter patologizante 

da psiquiatria, mas, em consonância com diversas instituições de controle e mecanismos de 

vigilância que contribuíram, ao longo da história, na constituição de paradigmas que 

alimentaram uma série de privações referentes às pessoas consideradas “anormais”, em 

particular as formas jurídicas e médicas.  

Segundo Foucault, três “tipos” de indivíduos traziam consigo as características do 

“anormal”, ou seja, traziam hábitos herdados ao nascer ou apreendidos na convivência com 

outros que os diferenciavam em relação aos ditos “normais”: o monstro, os incorrigíveis e o 

onanista.  
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A ideia de “monstro”, de acordo com Foucault, sempre esteve associada às deformações 

provenientes do hibridismo entre naturezas distintas: entre os reinos animal e humano surge, 

por exemplo, o “homem com cabeça de boi”; entre as espécies, “o porco com cabeça de 

carneiro”; entre os indivíduos, “ o homem com duas cabeças”; entre os sexos, os 

“hermafroditas”; um misto de vida e morte, um “feto que sobrevive por horas”; uma mescla de 

formas, por exemplo, um “homem sem pernas e braços”. Estas formas de monstruosidade, para 

além dos aspectos médicos, influenciavam, particularmente, decisões e sentenças no meio 

jurídico que variavam de acordo com as características do “monstro”. “Ele é o limite, o ponto 

de inflexão da lei e é, ao mesmo tempo, a exceção que só se encontra em casos extremos (...) 

combina o impossível com o proibido” (p. 70). 

Os indivíduos “incorrigíveis” – ao contrário dos monstros que tinham uma relação com 

a natureza – são formados na família ou na relação que esta família tem com a sociedade. O 

sujeito a ser corrigido “vai aparecer nesse jogo, nesse conflito, nesse sistema de apoio que existe 

entre a família e, depois, a escola, a oficina, a rua, o bairro, a paróquia, a igreja, a polícia etc.” 

(FOUCAULT, 2001, p. 72). 

O onanista, o “masturbador” também surge no seio familiar, no entanto, de forma mais 

estreita, mais íntima. “É o quarto, a cama, o corpo; são os pais, os tomadores de conta imediatos, 

os irmãos e irmãs; é o médico – toda uma espécie de microcélula em torno do indivíduo e do 

seu corpo” (FOUCAULT, 2001, p.74).  

A partir desses elementos, Foucault (2001) se atém a analisar alguns crimes ocorridos 

na França em meados do século XIX. A forma como se dão as investigações/intervenções das 

autoridades jurídicas, médicas, políticas etc.; passando pelo crivo da opinião pública e chegando 

à condenação de indivíduos, o ajuda a inferir sobre o início, segundo Foucault, da 

“psiquiatrização” do “anormal”. Dentre os casos estudados por Foucault, destacamos o crime 

ocorrido em outubro de 1867 numa aldeia chamada Lupcourt na região francesa de Nancy. 

O fato envolve um adulto de aproximadamente 40 anos chamado Charles Jouy e uma 

garota, entre 10 e 12 anos, de nome Sophie Adam. Segundo Foucault (2001, p. 371), este 

ocorrido é “a figura exatamente mista e mesclada do monstro, do pequeno masturbador e, ao 

mesmo tempo, do indócil ou, em todo caso, do inassimilável ao sistema normativo de 

educação”.  A acusação era de que Jouy obrigou Adam a masturbá-lo. A partir daí o acusado 

passa por uma avaliação psiquiátrica (dois médicos) que entre outras coisas destaca: “(...) é 

filho natural, sua mãe morreu quando ainda era bem moço. Viveu ao deus-dará, meio à margem 

da aldeia, pouco escolarizado, meio beberrão, solitário, mal pago (...) o idiota da aldeia” 

(FOUCAULT, 2001, p. 372). Para Foucault, é manifesta a psiquiatrização do caso. 
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Em relação à garota não foi diferente. Durante o julgamento soube-se, nos depoimentos 

de Jouy, assim como nos relatos da própria família de Adam, que a menina havia recebido uma 

importância de dinheiro (usado para comprar amêndoas); que Adam já havia masturbado outros 

meninos da aldeia (fato conhecido por alguns aldeões que a chamavam de “capetinha”) e que a 

menina se calou perante a família com medo de levar uns “bofetões”. Em um dos relatórios 

psiquiátricos construídos durante o julgamento podia se constatar as seguintes análises: “ele 

agiu como vemos agir com frequência entre si crianças de sexo diferente; consideramos serem 

mal-educadas essas crianças em que a vigilância e os bons princípios não temperam as 

tendências ruins” (p. 375). Em outro relatório, mais conclusivo, o psiquiatra pondera que o 

“senso moral, no acusado, é insuficiente para resistir aos instintos animais” (p.376). 

Diante da celeuma, o prefeito (encarregado pelo caso) e, de certa forma, toda a aldeia, 

clamam pela condenação de ambos, “algoz” e “vítima”. De acordo com Foucault: 

 
Vemos portanto se esboçar, num nível relativamente profundo, talvez a nova 

inquietude dos adultos, de uma família, de uma aldeia, diante dessa 

sexualidade periférica, flutuante, em que as crianças e os adultos marginais se 

encontravam; e vemos também se esboçar, igualmente num nível 

relativamente profundo, o recurso a uma instância de controle que eu diria de 

ramificações múltiplas, já que no fim das contas o que é pedido pela família, 

pela aldeia, pelo prefeito, até um certo ponto pelo próprio médico, é uma casa 

de correção para a menina e, para o adulto, seja o tribunal, seja o asilo 

psiquiátrico”. (2001, p. 377) 

 

No entanto, Foucault (2001) destaca que, reiteradamente, as análises médicas 

aproximam os “defeitos” de Jouy às características de uma criança ou da própria infância, seja 

pelo destaque em relação ao tamanho do pênis do criminoso, seja pelos “comportamentos 

infantis”, uma clara relação com as características inatas do acusado, do anormal. Houve em 

Jouy, na visão médica, em algum momento uma interrupção de um desenvolvimento “normal” 

de suas características físicas e mentais. Comumente os relatórios indicavam estes aspectos: 

“esses maus instintos decorrem da sua interrupção de desenvolvimento original (...) acometido 

de aborto mental (...) não tem o poder de si que lhe permite atenuar os estímulos de seus 

pensamentos e de seus ímpetos carnais” (p. 382). Neste sentido, percebemos que para além de 

possíveis excessos, o que está suposto é a falta, a interrupção, “o estado que permite 

psiquiatrizar Jouy é precisamente o que o deteve em seu desenvolvimento” (p. 382). Para os 

médicos o problema do criminoso está em sua infantilidade, sua anormalidade está ligada às 

suas posturas “de criança”, para os psiquiatras: “a melhor comparação de seu modo de agir é 

com o de uma criança que fica contente quando a elogiam (...) como as crianças que fizeram 

uma coisa errada, ele tem medo de ser castigado (...) nós o achamos pueril, sem consistência 
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moral” (p. 383). E quanto à sexualidade não é diferente: “ele agiu como uma criança e, no caso, 

como vemos agir com frequência entre si crianças de sexo diferente, crianças mal-educadas em 

que a vigilância foi falha” (p. 384). 

Vimos, tanto na menina Adam, como em Jouy, segundo os discursos psiquiátricos 

produzidos no século XIX, que a infância e o modo errôneo como as crianças são educadas, em 

particular, por suas famílias ocupam um lugar privilegiado na formação de um indivíduo 

“anormal”. Neste sentido, o relatório final sobre Charles Jouy, produzido pelo Dr. Béchet 

(psiquiatra-chefe no caso Jouy-Adam), não deixa qualquer dúvida quanto ao que discutimos 

acima, sobretudo, da importância de psiquiatrizar os indivíduos o quanto antes: 

 

Jouy é filho natural, e foi viciado congenitamente. O aborto mental caminhou 

simultaneamente com a degeneração orgânica. No entanto ele possui 

faculdades, mas seu alcance é muito restrito. Se, desde a infância, ele tivesse 

sido educado e estado em contato com os princípios gerais que fazem a lei da 

vida e das sociedades, se enfim tivesse sido submetido a um poder 

moralizador, teria podido adquirir alguma coisa, encontrar um 

aperfeiçoamento para a sua razão, aprender a deliberar de forma mais 

pertinente seus pensamentos, melhorar um sentido moral abastardado e 

entregue desenfreadamente a impulsos próprios aos atrasos da sua espécie, 

instruir-se quem sabe por conta própria do valor de um ato. Não teria sido 

menos imperfeito com isso, mas a psicologia médica teria podido pô-lo dentro 

dos limites de certa responsabilidade diante da coisa civil. (FOUCAULT, 

2001, p. 407)   

 

Embora o monstro, o incorrigível e o onanista estejam personificados no corpo adulto, 

a medicina, precisamente a psiquiatria, se voltara para a criança, para a infância. Se são o que 

são, “anormais” ou “normais” , é resultado do que foram no início de suas vidas, ou seja, é 

preciso garantir a normalidade nas crianças para que sejam adultos normais, enfim, é necessário 

tratar o indivíduo desde cedo, é preciso “curar” suas anomalias hereditárias, suas disfunções 

inatas ainda nos primeiros anos de vida. De acordo com Foucault (2001, p. 391): 

 
Não foi conquistando a totalidade da vida, não foi percorrendo o conjunto do 

desenvolvimento dos indivíduos desde o nascimento até a morte; foi, ao 

contrário, limitando-se cada vez mais, revirando cada vez mais profundamente 

a infância, que a psiquiatria pôde se tornar a espécie de instância de controle 

geral das condutas, o juiz titular, se vocês quiserem, dos comportamentos em 

geral. 

  

 A “anormalidade” também atravessa os estudos de Stephen Jay Gould (1991), em seu 

livro A falsa medida do homem, assim como os de Lilia Moritz Schwarcz (1993) em O 

espetáculo das raças, e suas pesquisas trazem importantes elementos (legitimados em 
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sociedades distintas, mas que se convergem, que se “alimentam” uma das outras quando se trata 

de conhecimentos científicos),  que têm objetivos definidos, sendo o principal a diferenciação 

e a consequente hierarquização dos sujeitos.  

De acordo com Gould (1991), o determinismo biológico na ciência, particularmente na 

segunda metade do século XIX, favoreceu a produção de diversos estudos empenhados em 

encontrar padrões, aspectos, qualidades que distinguissem os “normais” (homens, brancos, das 

classes superiores, europeus) dos “anormais” (negros, mulheres, pobres, não ocidentais). 

Segundo Gould, esse posicionamento por parte dos cientistas: 

 

(...) sustenta que as normas comportamentais compartilhadas, bem como as 

diferenças sociais e econômicas existentes entre os grupos humanos – 

principalmente de raça, classe e sexo – derivam de distinções herdadas e 

inatas, e que, nesse sentido, a sociedade é um reflexo fiel da biologia. (1991, 

p. 4) 

 

 De acordo com Schwarcz (1993) as discussões pautadas ao longo do século XIX sobre 

o indivíduo e a diversidade são herdeiras de uma tradição humanista, ainda no século XVIII, a 

partir dos legados da Revolução Francesa, que estabelecem bases filosóficas para pensar a 

humanidade enquanto totalidade. Nesse sentido, pressupor a “igualdade e a liberdade como 

naturais levava à determinação da unidade de gênero humano e a certa universalização da 

igualdade, entendida como um modelo imposto pela natureza” (p. 59).  

As investigações de Gould (1991) se sustentam sobre dois argumentos/intervenções – 

na segunda metade do século XIX – referentes à uma inteligência herdada: a craniometria e os 

testes psicológicos. Nessa perspectiva, segundo ele, pode-se observar uma ciência a serviço da 

segregação, utilizando a biologia como instrumento de hierarquização racial e, 

consequentemente, social. 

 A razão vem sendo utilizada, desde a antiguidade, na classificação e separação dos 

indivíduos. Por sua vez, a natureza também se apresenta como elemento diferenciador entre as 

pessoas. Segundo Gould (1991), razão e natureza “têm sido invocadas ao longo da história para 

consagrar as hierarquias sociais existentes como justas e inevitáveis” (p. 17). 

 Com o auxílio da craniometria ou medição de crânios, a ciência se propôs a hierarquizar 

os sujeitos por meio de sua raça, etnia ou cor. Assim, o branco se colocava como raça superior 

e mais inteligente, enquanto índios e negros seriam os sujeitos inferiores, comparados aos 

animais irracionais. O suíço Louis Agassiz, um dos principais ícones do determinismo 

biológico, teve contato com um negro pela primeira vez em 1846 nos Estados Unidos. Agassiz, 
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em uma carta20 endereçada à sua mãe na Suíça, relata sua experiência, suas palavras explicam 

a determinação pelos seus estudos: 

 

Foi em Filadélfia que tive pela primeira vez um contato prolongado com os 

negros; todos os empregados de meu hotel eram homens de cor. Mal posso lhe 

expressar a dolorosa impressão que experimentei, particularmente porque a 

sensação que eles me inspiram vai contra todas nossas ideias a respeito da 

confraternização de todos tipos de homens e da origem única de nossa espécie. 

Mas a verdade deve estar acima de tudo. Não obstante, senti piedade à vista 

dessa raça degradada e degenerada, e tive compaixão por seu destino ao pensar 

que se tratava realmente de homens. Contudo, é-me impossível reprimir a 

impressão de que eles não são feitos do mesmo sangue que nós. Ao ver suas 

faces negras com lábios grossos e dentes disformes, a carapinha de suas 

cabeças, seus joelhos torcidos, suas mãos alongadas, suas grandes unhas 

curvas, e principalmente a cor lívida da palma de suas mãos, não pude deixar 

de cravar meus olhos em seus rostos para mandá-los se conservarem à 

distância. E, quando estendiam aquelas mãos horrendas em direção ao meu 

prato a fim de me servir, desejei ter a coragem de me levantar e sair à procura 

de um pedaço de pão em qualquer outro lugar, em vez de jantar servido por 

gente como essa. Que desgraça para a raça branca ter ligado sua existência tão 

intimamente à dos negros em certos países! Que Deus nos livre desse contato! 
(AGASSIZ21, 1895 apud GOULD, 1991, p. 33)  

 

A escravatura surge como outro elemento de subsídio na hierarquização racial assim 

como na distinção entre “normais” e “anormais”. Embora não houvesse consenso entre os 

deterministas em relação à clausura dos negros, todos concordavam que a raça diferenciava os 

indivíduos quanto à sua capacidade intelectual. De acordo com William Stanton22, havia um 

pensamento de que: 

 

Em termos de capacidade intelectual, o africano constitui uma variedade 

inferior de nossa espécie. Toda a sua história põe em evidência que é incapaz 

de se autogovernar. Em que pesem sua debilidade e sua ignorância, o filho que 

levamos pela mão, e que busca em nós proteção e ajuda, apesar de tudo, ainda 

é de nosso sangue. (1960, p. 63 apud GOULD, 1991, p. 61) 

 

 Neste sentido, a hierarquia racial, proposta pelos defensores de uma determinação 

biológica, sempre propuseram uma “superioridade” dos brancos em detrimento de uma 

inferioridade nos negros. A defesa da escravidão, para além das questões econômicas, sempre 

 
20 “A esposa de Agassiz compilou sua correspondência – Life and Letters –, apresentando uma versão expurgada 

desta famosa carta, omitindo as linhas acima. Outros historiadores parafrasearam-nas ou passaram por elas 

superficialmente. Consegui resgatar este trecho e traduzi-lo a partir do manuscrito original, que está na Biblioteca 

Houghton de Harvard, e esta é a primeira vez, ao que consta, que se publica uma tradução literal”. (GOULD, 1991, 

p. 33) 
21 AGASSIZ, E. C. Louis Agassiz: his life and correspondence. Bonton: Houghton Mifflin, 1895. 
22 STANTON, W. The leopard’s spots: scientific atitudes towards race in America 1815-1859. Chicago: 

University of Chicago Press, 1960. 
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foi um modo de se evitar a miscigenação entre as raças, fato este que, segundo uma ciência 

racista, diminuiria a “potencialidade” intelectual dos brancos que “nasceram”, por vontade 

divina ou por privilégio físico, para dominar os demais. 

Contudo, é na medição de crânios que se acentua a figura do “anormal”. Em paralelo, a 

figura da criança sempre surge quando há a necessidade de associá-la à incapacidade do adulto, 

seja por meio de seus hábitos e características (um indivíduo “normal” não se comporta como 

uma criança), seja para justificar o mau comportamento adulto em função de uma má formação, 

uma educação deficiente na fase infantil. Em seu estudo, Stephen Gould destaca aspectos na 

ciência que corroboram com este pensamento. 

O fascínio pelos números, pela capacidade de mensurar, contar, medir e, sobretudo, 

inferir fez da craniometria um dos principais instrumentos de hierarquização dos indivíduos no 

fim do século XIX e começo do XX. Inspirados pelos estudos de medição de crânio de Samuel 

Morton, nomes como Francis Galton, Paul Broca e Robert Bean dedicaram sua carreira 

encontrando padrões relativos aos volumes da caixa craniana para justificar as discrepâncias 

entre as inteligências humanas. 

Comparações de crânios de brancos com os de negros e entre homens e mulheres foram 

os estudos que mais revelaram a intencionalidade determinista e racista como modo de 

hierarquizar os sujeitos, seja quanto à raça, seja quanto ao gênero. Mas, são as conclusões de 

Gustave Le Bon, um dos fundadores da psicologia social, que escreveu um estudo sobre os 

comportamentos das massas, o qual, segundo Gould (1991), ainda hoje é citado e respeitado 

(La psychologie des foules, 1895) que nos chama a atenção pela precisão em relação às suas 

ideias sobre a mulher, principalmente, e sobre as crianças, consequentemente. Segundo Le 

Bon23: 

 

As raças mais inteligentes, como é o caso dos parisienses, existe um grande 

número de mulheres cujo cérebro se aproxima mais em tamanho ao do gorila 

que ao homem, mais desenvolvido. Essa inferioridade é tão óbvia que 

ninguém pode jamais contestá-la; apenas seu grau é digno de contestação. 

Todos os psicólogos que estudaram a inteligência feminina, bem como os 

poetas e os romancistas, hoje reconhecem que as mulheres representam as 

formas mais inferiores da evolução humana e que estão mais próximas das 

crianças e dos selvagens que de um homem adulto civilizado. Sem dúvida, 

existem mulheres que se destacam, muito superiores ao homem mediano, mas 

são tão excepcionais quanto o aparecimento de qualquer monstruosidade, 

como um gorila com duas cabeças; portanto podemos deixá-las 

completamente de lado. (1879, p. 60-61 apud GOULD, 1991, p. 100) 

 
23 LE BON, G. Recherches anatomiques et mathématiques sur les lois des variations du volume du cerveau 

et sur leurs relations avec l’intelligence. Revue d’Anthropologie, 2ª série, vol. 2, p. 27-104, 1879. 
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 Nas palavras de Le Bon é possível identificarmos a defesa de que a mulher e a criança 

dividem o mesmo “patamar intelectual” que, por sua vez, encontra-se abaixo do homem. Este 

fato é importante, pois no ajuda a compreender taxionomias e hierarquizações que vigoram até 

hoje, alimentando pressupostos que ajudam na construção de uma sociedade machista e 

misógina, bem como nos discursos que são produzidos em relação à “criança-problema”, onde 

se parte sempre dos limites, ao invés das possibilidades.   

Lilia Schwarcz (1993) destaca que duas grandes vertentes aglutinavam os diferentes 

autores/pesquisadores do século XIX que enfrentaram o desafio de pensar a origem do ser 

humano: o monogenismo e o poligenismo, embate que favoreceu os estudos acerca da 

frenologia e, consequentemente, da craniometria. Para a pesquisadora, a visão monogenista, 

dominante até a segunda metade do XIX, congregou a maior parte dos pensadores que, 

conforme as escrituras bíblicas, acreditavam que a humanidade única. O homem/mulher, 

segundo essa percepção, teria se originado de uma fonte comum, sendo os diferentes tipos 

humanos apenas uma produto “da maior degeneração ou perfeição do Éden” (p. 64). Portanto: 

 

Nesse tipo de argumentação vinha embutido, por outro lado, a noção de 

virtualidade, pois a origem uniforme garantiria um desenvolvimento (mais ou 

menos) retardado, mas de toda forma semelhante. Pensava-se na humanidade 

como um gradiente – que iria do mais perfeito (mais próximo do Éden) ao 

menos perfeito (mediante a degeneração) –, sem pressupor, num primeiro 

momento, uma noção única de evolução. (SCHAWARCZ, 1993, p. 64, 

grifo do autor) 

 

Essa discussão sobre a hipótese de uma mesma origem para todos os indivíduos 

desencadeia uma interpretação divergente. A partir dos meados do século XIX o conceito 

poligenista transforma-se em uma alternativa plausível, tendo em vista o avanço das 

investigações na área das ciência biológicas e, principalmente, da crescente contestação dos 

pressupostos religiosos. Portanto, “partiam esses autores da crença na existência de vários 

centros de criação, que corresponderiam, por sua vez, às diferenças raciais observadas” 

(SCHWARCZ, 1993, p. 65). A versão poligenista permitiria, por outro lado, “o fortalecimento 

de uma interpretação biológica na análise dos comportamentos humanos, que passam a ser 

crescentemente encarados como resultado imediato de leis biológicas e naturais” (p. 66). 

 Para Lilia Schwarcz, não somente G. Le Bon, mas E. Renan e J. Gabineau, são os 

principais intelectuais poligenistas da época que farão a ponte entre a interpretação darwinista 

social (ou seja, a defesa de que os estudos realizados por Charles Darwin em relação à evolução 

das espécies animais e vegetais caberiam, também, à espécie humana) e as conclusões racistas. 
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 Para E. Renan, havia três raças principais (branca, negra e amarela) que tinham 

especificidades próprias em relação à sua origem e desenvolvimento. Segundo Schwarcz, o 

cientista salientava que os grupos negros, amarelos e miscigenados “seriam povos inferiores 

não por serem incivilizados, mas por serem incivilizáveis, não perfectíveis e não suscetíveis ao 

progresso” (RENAN24, 1961, p. 63 apud SCHWARCZ, 1993, p. 82). G. Le Bon25 (1902, 

p. 209) divulgou uma teoria que aproximava raças humanas com espécies animais: “baseando-

se em critérios anatômicos, como a cor da pele, a forma  e capacidade do crânio, é possível 

estabelecer que o gênero humano compreende muitas espécies separadas e provavelmente de 

origem muito diferente” (apud SCHWARCZ, 1993, p. 82). Foram os estudos de Le Bon, os 

principais responsáveis pela imposição do termo raça, em contraposição à espécie. Deste modo, 

se coloca como grande opositor às ideias/concepções monogenistas impetradas pelos dogmas 

cristãos. 

 Autor de Essai sur l’inegalité des races humaines (1853), Joseph Gabineau era um 

defensor de um determinismo racial absoluto. Entretanto, do mesmo modo que corroborava 

com os pressupostos ligados ao darwinismo social, introduzia a noção de “degeneração da 

raça”, compreendida como o resultado final da “mistura” de espécies/raças humanas distintas. 

De fato, Gabineau, de acordo com Schwarcz (1993, p. 83), “cortava as últimas amarras com a 

explicação monogenista e evolucionista social, na medida em que seu argumento previa a 

impossibilidade do progresso para algumas sociedades compostas por “sub-raças” mestiças não 

civilizáveis”. 

O psiquiatra e criminologista Cesare Lombroso se utilizou dos estudos de medição de 

crânios e corpos para justificar e explicar a aparição dos “selvagens” e, particularmente, dos 

criminosos. Novamente, a criança, enquanto sujeito “incapaz”, surge para aproximar a infância 

da anormalidade. Desta vez, os hábitos infantis vêm associados a uma questão de classe social, 

ou seja, crianças menos favorecias estão mais propensas a se tornarem adultos desajustados. 

Gould (1991, p. 100), cita Lombroso26: “uma das descobertas mais importantes de 

minha escola é a de que na criança, até certa idade, manifestam-se as mais sádicas tendências 

do criminoso. Nos primeiros períodos da vida humana, observam-se normalmente os germes 

da delinquência e da criminalidade” (1895, p. 53). Segundo Gould (1991), para Lombroso, 

nossa impressão de que a criança é inocente responde a um preconceito de classe e que, devido 

 
24 RENAN, E. Ouvres completes. Paris: Calman Levy, 1961. 
25 LE BON, G. Les lois psychologique de l’evolution des peuples. Paris: S. E., 1902. 
26 LOMBROSO. C. Criminal anthropology applied to pedagogy. Monist 6, p. 50-59, 1895. 
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à boa posição social que ocupamos, tendemos a ocultar as inclinações naturais de nossas 

crianças:  

 

Quem vive entre as classes superiores nada sabe da paixão que sentem as 

crianças pelas bebidas alcoólicas, mas nas classes baixas é coisa comum 

verificar que até as crianças de peito bebem vinho e outras bebidas alcoólicas 

com notável prazer. (LOMBROSO, 1895, p. 56 apud GOULD, 1991, p. 

126) 

 

Como dissemos anteriormente, os estudos de Stephen Gould (1991) foram divididos em 

medição de crânios e testes psicológicos, de inteligências ou testes psicométricos. Em relação 

aos testes, iniciaremos com os estudos do psicólogo e pedagogo francês Alfred Binet, talvez, o 

mais importante pesquisador nesta área. Inicialmente, Binet ancorou suas investigações nos 

estudos, já existentes, sobre medição de crânios que, particularmente, no pesquisador citado 

anteriormente Paul Broca. Segundo Binet27 (1898, p. 294 apud GOULD, 1991, p. 149):  

 

A relação entre a inteligência dos sujeitos e o volume de sua cabeça é muito 

real e foi confirmada por todos os investigadores metódicos, sem exceção. 

Como essas obras contêm observações sobre várias centenas de sujeitos, 

concluímos que a proporção anterior (a da correlação entre o tamanho da 

cabeça e a inteligência) deve ser considerada incontestável. 

 

 Contudo, Alfred Binet, durante os três anos seguintes à declaração acima, produziu uma 

dezena de artigos referentes aos estudos sobre a medição de crânios, assim como realizou outras 

tantas medições. Após esse período, Binet e seus discípulos estavam convencidos de que os 

argumentos que sustentavam a craniometria eram frágeis.  Binet revela seu desalento quando 

diz: “(...) tudo isso para chegar à desalentadora conclusão de que, com frequência, não existia 

nem um milímetro de diferença entre as medidas cefálicas dos alunos inteligentes e a dos menos 

inteligentes” (BINET, 1900, p. 403, apud GOULD, 1991, p. 151).  Segundo Gould (1991, p. 

151), “a craniometria, a joia da objetividade do século XIX, só havia conhecido uma glória 

passageira”. 

 Em 1904, Binet volta a se dedicar a medir a inteligência, mas desta vez se apega aos 

estudos “psicológicos”, já que os “médicos” não atenderam às suas expectativas. Surgia o 

quociente de inteligência, mais conhecido como QI.  

 Contratado pelo Ministério da Educação Pública francês, foi incumbido de desenvolver 

um estudo que identificasse crianças cujo fracasso escolar sugerisse a necessidade de alguma 

 
27 BINET, A. Historique des Recherches sur les rapports de l’intelligence avec la grandeur et la forme de la 

tête. L’Année psychologique 5, p. 245-298, 1898. 
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forma de educação especial. Binet passou então a analisar inúmeras crianças diante de 

atividades breves e diversificadas como, por exemplo, contar moedas. O psicólogo francês, 

após várias aplicações destes testes, criou uma escala, onde relacionava a dificuldade da 

atividade com a “idade mental” da criança. Portanto, uma criança de sete anos teria que acertar 

um determinado percentual de questões relativas à sua idade, segundo os critérios estabelecidos 

pelo pesquisador. Em sua escala, Binet28 (1905, p. 42 apud GOULD, 1991, p. 153-154) tentou 

separar inteligência natural e educação: 

 

É só a inteligência que tratamos de medir, prescindindo o mais possível do 

grau de educação que a criança possui (...) não lhe pedimos que escreva ou 

leia nada, e tampouco a submetemos a qualquer teste que pudesse ser 

resolvido com base numa aprendizagem por memorização. 

 

Segundo Gould (1991), Binet estava seguro de que “qualquer que fosse a causa do mau 

desempenho escolar, o propósito da escala era identificar a criança com problemas e ajudá-la a 

melhorar: nunca atribuir-lhe um rótulo e impor-lhe limites” (p. 155). 

 No entanto, conforme Gould (1991), a teoria de Binet foi deturpada pelos teóricos do 

QI hereditário, dentre os quais, Henry Goddard e Lewis Terman, ambos estadunidenses, foram 

os principais ícones. Ambos utilizaram os estudos de QI para hierarquizar os indivíduos, 

dividindo-os em “normais” e “débeis mentais”. Segundo Goddard29 (1914, p. 571 apud 

GOULD, 1991, p. 165): 

 
Sabemos em que consiste a debilidade mental, e chegamos a suspeitar que 

todas as pessoas incapazes de se adaptar a seu ambiente e de se ajustar às 

normas sociais (alcoólatras, prostitutas e fracassados) padecem de debilidade 

mental (...) as pessoas que realizam trabalhos pesados e monótonos, ocupam, 

via de regra, a posição que realmente lhes cabe. 

 

 Lewis Terman30, amparado nas aplicações dos testes, sob as concepções do QI 

hereditário, se dedicou aos estudos de criminologia. De acordo com Terman:  

 
Nem todos os criminosos são retardados, mas todas as pessoas retardadas são, 

no mínimo, criminosos em potencial. É praticamente indiscutível que toda 

mulher que sofre de deficiência mental é uma prostituta em potencial. O juízo 

moral, como o juízo comercial, o juízo social ou qualquer outro processo 

mental superior, é uma fração da inteligência. A moralidade não pode 

florescer ou frutificar se a inteligência continua sendo infantil (...) as 

obrigações da escola pública referem-se mais à educação do grupo mais amplo 

 
28 BINET, A. The development of intelligemce in the children. Baltimore: Willians and Wilkins, 1905. 
29 GODDARD, H. Freeble-mindedness: its causes and consequences. New York: MacMillan, 1914. 
30 TERMAN, L. The measurement of intelligence. Boston: Houghton Mifflin, 1916. 
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e mais promissor das crianças que apenas apresentam uma inferioridade 

relativa. (1916, p. 11 apud GOULD, 1991, p. 187) 

 

Maria Helena Souza Patto (1990), em A produção do fracasso escolar: histórias de 

submissão e rebeldia, ao discutir o nascimento da psicologia científica, bem como os manuais 

de “psicologia diferencial” volta a destacar a importância dos estudos de Francis Galton, 

sobretudo, no que diz respeito ao empenho do cientista inglês em medir a capacidade intelectual 

e comprovar a sua “determinação hereditária”. De acordo com Patto, Galton – com intenso 

trânsito pelas áreas da biologia, estatística, psicologia experimental e testes psicológicos – tinha 

um objetivo definido e que podia ser constatado na introdução de sua principal obra, Hereditary 

Genius: “pretendo demonstrar, neste livro, que as aptidões naturais humanas são herdadas 

exatamente da mesma forma como os aspectos constitucionais e físicos de todo o mundo 

orgânico” (GALTON31, 1914, p. 1 apud PATTO, 1990, p. 37, grifo da autora). 

De acordo com Patto, Galton tinha objetivos ainda mais audaciosos do que a simples 

comprovação do caráter genético das capacidades individuais: “estava em seus planos interferir 

nos destinos da humanidade através da eugenia, ciência que visava controlar e dirigir a evolução 

humana, aperfeiçoando a espécie através do cruzamento de indivíduos especialmente 

escolhidos para este fim” (PATTO, 1990, p. 38). 

Embora Galton tenha sido o fundador da eugenia, segundo Patto (1990), mostrava-se 

cauteloso na prescrição de medidas eugênicas, alegando o estado ainda precário do 

conhecimento sobre a hereditariedade, pois, “ao colocar em foco a distribuição desigual dos 

dons e dos talentos de acordo com as famílias e as linhagens, diminuiu a ênfase no critério 

meramente racial” (p. 39). No entanto, Francis Galton, ao reforçar a ideia de “talento” e “dom” 

como, meramente, questões de aptidão natural, desconsidera os recortes sociais de uma 

sociedade pautada pela desigualdade de acessos e oportunidades para todos. Portanto, a 

tentativa de Galton de se afastar de um cientificismo racial revela um posicionamento 

igualmente segregador e hierarquizador.  

 

(...) numa sociedade em que a discriminação e a exploração incidem 

predominantemente sobre determinados grupos éticos, a definição de 

superioridade de uma linhagem a partir da notoriedade de seus membros só 

pode resultar num grande mal-entendido: acreditar que é natural o que, na 

verdade, é socialmente determinado. (PATTO, 1990, p. 39) 

  

 
31 GALTON, F. Hereditary genius. Nova York: Macmillan, 1914. 
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2.3 Da criança “anormal” à criança “problema” 

 

 

 De acordo com os estudos de Maria Helena Souza Patto (1990), o aumento da demanda 

social por escola nos países industrializados da Europa e América e o aumento das políticas 

públicas voltadas à Educação apontaram para a necessidade de explicar as assimetrias referentes 

ao aproveitamento escolar resultando em avanço para uns e fracasso de outros no 

prosseguimento dos estudos em níveis mais avançados. “Tudo isto sem ferir o princípio 

essencial da ideologia liberal segundo o qual o mérito pessoal é o único critério legítimo de 

seleção educacional e social” (PATTO, 1990, p. 40, grifo do autor). Nesse sentido, a psicologia 

teve um papel fundamental na estruturação dessa concepção de sociedade, “na exata medida 

em que os resultados nos testes de inteligência, favorecendo via de regra os mais ricos, 

reforçavam a impressão de que os mais capazes ocupavam os melhores lugares sociais” (p. 41). 

 Os primeiros especialistas que se ocuparam de casos de dificuldade de aprendizagem 

escolar foram os médicos. De acordo com Patto (1990), o final do século XVIII e o século XIX 

foram de grande desenvolvimento da medicina e biologia, em particular da psiquiatria. Foi 

nesse período que surgiram as rígidas classificações de “anormais”, assim como os estudos 

conduzidos em laboratórios anexos a hospícios. Quando os problemas de aprendizagem escolar 

começaram a se evidenciar já havia quem defendesse a criação de espaços especiais para a 

correção dos “duros de cabeça” ou idiotas, anteriormente confundidos como loucos. A criação 

dessa categoria, segundo Patto: 

 

(...) facilitou o trânsito do conceito de anormalidade dos hospitais para as 

escolas: as crianças que não acompanhavam seus colegas na aprendizagem 

escolar passaram a ser designadas como anormais escolares e as causas de 

seu fracasso são procuradas em alguma anormalidade orgânica. (1990, p. 41, 

grifos do autor) 

 

 A pedagogia europeia, em particular a francesa – que fortemente influenciou a brasileira 

no final do século XIX e início do XX – foi quem nos trouxe a concepção de “anormal escolar”. 

Segundo Arthur Ramos (1950), o termo, infelizmente, generalizou-se e era empregado para 

designar todas as crianças que, pelas mais variadas causas, não podiam acompanhar as classes 

comuns. Não à toa, em 1914, no Congresso de Assistência de Montpellier, os “anormais” eram 

definidos como: 
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(...) aqueles que, sob a influência de taras mórbidas hereditárias ou adquiridas, 

apresentam defeitos constitucionais de ordem intelectual, caracterial ou moral, 

associados no mais das vezes a defeitos corporais e capazes de diminuir o 

poder de adaptação ao meio no qual eles devem viver regularmente. 

(RAMOS, 1950, p. 17) 

 

 A partir de então, de acordo com Ramos (1950, p 17), “choveram as classificações”. Na 

Alemanha e Suíça, os “fracos de espírito” (outra denominação para “anormais”) eram divididos 

em “educáveis” e “ineducáveis”. Outros, como na Bélgica, incluíam na rubrica de “anormais” 

as crianças com distúrbios da linguagem, os surdos, os mudos, os cegos e os “atrasados”, 

subdivididos em “atrasados médicos” e “atrasados pedagógicos”. De acordo com Ramos 

(1950), para evitar essa multiplicidade de concepções foi sugerido por P. Philippe e P. 

Boncour32 (1935, p. 15) a inclusão da designação de “crianças mentalmente anormais” – para 

separar todas aquelas que sofrem de anomalias físicas ou sensoriais sem tara mental – em uma 

classificação, já existente, que era a seguinte: 

 

1º - os anormais por déficit físico (coxos, etc.); 2º - os anormais por déficit 

sensorial (cegos, etc.); 3º - os anormais por déficit intelectual (idiotas, 

atrasados, etc.); 4º - os anormais por déficit das faculdades afetivas (loucos, 

morais, etc.); 5º - os anormais convulsivantes (epilépticos, etc.); 6º - os 

deformados pelo meio. (apud RAMOS, 1950, p. 17) 

 

 Pudemos perceber na caracterização dos discursos sobre a “anormalidade” e 

“normalidade” dos indivíduos, a influência e o esforço da ciência nos campos da medicina, da 

psicologia, da pedagogia e até mesmo da esfera jurídica em hierarquizar as pessoas quanto à 

sua origem, raça, cor, classe social e hábitos. A importância dos estudos apresentados aliado à 

sua legitimidade junto às sociedades, que vigoram até os dias atuais, nos ajudam a compreender 

parte das práticas (governamentais e escolares) e as relações de poder constituídas que 

discutiremos ao longo do presente trabalho. Passamos agora, para o primeiro deslocamento do 

“problema”. 

Maria Helena Souza Patto (1990) destaca que nos trinta primeiros anos do século 

passado a avaliação dos “anormais escolares” tornou-se, praticamente, sinônimo de avaliação 

intelectual: “nesta época, os testes de QI adquiriram um grande peso nas decisões dos 

educadores a respeito do destino escolar de grandes contingentes de crianças que, na Europa e 

na América, conseguiram ter acesso à escola” (p. 43). 

 
32 PHILIPPE, J; BONCOUR, P. Les anomalies mentales chez les écoliers: étude médico-pédagogique Paris: 

Félix Alcan, 1935. 
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 No entanto, sob a influência de teorias psicanalíticas, houve uma mudança no paradigma 

em relação à visão dominante sobre doença mental, assim como nas concepções vigentes sobre 

as dificuldades de aprendizagem. De acordo com Patto (1990), a consideração do ambiente 

familiar e social que caracterizavam as crianças nos primeiros anos vida, bem como a 

importância dada aos aspectos afetivos e emocionais na determinação dos comportamentos e 

seus “problemas”, provocaram uma ruptura no modo como as crianças e adolescentes com 

dificuldades na escola eram definidos no campo da psicologia educacional: “de anormal, a 

criança que apresentava problemas de ajustes ou de aprendizagem escolar passou a ser 

designada como criança problema” (p. 43-44, grifos do autor). Patto destaca que as publicações 

que têm no título “criança problema” nos anos 30 do século XX trazem mudanças significativas 

em relação às causas das dificuldades no ambiente escolar: 

 

Se antes elas são decifradas com os instrumentos de uma medicina e de uma 

psicologia que falam em anormalidade genéticas e orgânicas, agora o são com 

os instrumentos conceituais da psicologia clínica de inspiração psicanalítica, 

que buscam no ambiente sócio-familiar as causas dos desajustes infantis. 

Amplia-se, assim, o espectro de possíveis problemas presentes no aprendiz 

que supostamente explicam seu insucesso escolar: as causas agora vão desde 

as físicas até as emocionais e de personalidade, passando pelas intelectuais. 

(PATTO, 1990, p. 44) 

 

Arthur Ramos (1950), em A criança problema: a higiene mental na escola primária, 

defende que o movimento da higiene mental iniciado no Brasil nas primeiras décadas do século 

XX colocou a questão das crianças consideradas “anormais” nos “seus justos termos” (p. 18), 

ou seja, o eixo do estudo deslocou-se da criança “anormal” para o da criança “normal”. 

De acordo com Ramos (1950), verificou-se – sobretudo no contexto da classificação 

proposta por Philippe e Boncour (op. cit.) e das pressões daqueles que desconfiavam de tais 

taxinomias, tanto na Europa, como na América – que uma enorme porcentagem de crianças 

classificadas como “anormais”, não apresentavam qualquer anomalia mental, mas sofriam de 

ação de “causas extrínsecas”, portanto, “para que então continuar chamando de “anormais” a 

essas pobres criaturas vítimas da incompreensão dos adultos, do seu meio, da sua família, da 

sua escola?” (p. 18). Era preciso romper com o paradigma da “anormalidade” e desviar o foco, 

que até então estava somente na criança.  De acordo com Ramos, outros aspectos também 

influenciavam no comportamento e na aprendizagem dos escolares, em particular, a família, o 

contexto social e a própria escola. 

 

As crianças “caudas de classe” nas escolas, insubordinadas, desobedientes, 

instáveis, mentirosas, fujonas... na sua grande maioria não são portadoras de 
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nenhuma “anomalia” moral, no sentido constitucional do termo. Elas foram 

“anormalizadas” pelo meio. Como homem primitivo cuja “selvageria” foi 

uma criação dos civilizados, também na criança, o conceito de “anormal” foi, 

antes de tudo, o ponto de vista adulto, a consequência de um enorme sadismo 

inconsciente de pais e educadores... (RAMOS, 1950, p. 18) 

 

 O movimento de higiene mental no Brasil e no mundo, de acordo com Ramos (1950) 

reagiu às concepções que possuíam na herança sua principal interlocutora, na procura das 

causas da variação individual em relação ao comportamento e aprendizado. Se apoiando em 

trabalhos publicados, sobretudo, por Gesell (1931)33, Reinhardt34 (1937), Luria35 (1936) e 

Allport e Schanck36 (1936), os higienistas brasileiros, segundo Ramos (1950), se colocaram 

“contra à onipotência das leis da herança (...) e a higiene enxerga uma grande fecundidade de 

resultados nesse movimento de reação” (p. 36, grifo do autor). Era preciso se contrapor às 

práticas médicas, psicológicas e pedagógicas e, ao mesmo tempo, questionar toda uma cultura 

que depositava nas características inatas a responsabilidade pelo comportamento inadequado 

das crianças. Segundo Ramos: 

 

As expressões populares confirmam essa crença cega no poderio da herança: 

“É o destino”; “é sina”; “são os fados”; “isso é da raça”; “o que o berço dá, só 

a morte tira”; “filho de peixe é peixinho”; “tudo no fim dá certo”; “o que tem 

de ser será”; “este menino tem boa (ou má) estrela”; “é do céu, não se cria”; 

“quem sai aos seus não degenera”... (1950, p. 36) 

 

 Portanto, os defensores da higiene mental tinham objetivos bem definidos. O primeiro 

era a “prevenção das doenças mentais, pelo estudo e afastamento de todas as causas que 

conduzem à alienação mental” (RAMOS, 1950, p. 20). Contudo, segundo Ramos, em pouco 

tempo esses objetivos se ampliaram e houve uma mudança de eixo, uma ressignificação das 

práticas: “da cura das psicoses à prevenção da doença mental; da assistência ao alienado à 

proteção do homem “normal”, no estudo largo dos seus desajustamentos psico-sociais”, uma 

vez que “a personalidade humana vive dentro de conflitos e desajustamentos de toda a natureza: 

emocionais, sociais, domésticos, culturais...” (p. 20). O segundo, deve-se ao fato que a 

experiência higienista rapidamente percebeu que a infância deveria ser o foco das ações e 

intervenções. Nesse sentido, se a ideia era a prevenção das doenças mentais e o ajustamento da 

personalidade humana,  

 
33 GESELL, A. The developmental psychology of twins. In: A Handbook of Child Psychology. Clark Univers. 

Press, 1931. 
34 REINHARDT, J. Hereditary and environment. Character and Personality, vol. V, 4, p. 319, 1937. 
35 LURIA, A. The development of mental function in twins. Character and Personality, V, I, p. 46, 1936. 
36 ALLPORT, G.; SCHANCK, R. Are atitudes biological or cultural in origin? Char. And Person., vol. IV, m. 

3, p. 205, 1936. 
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(...) é para a criança que deve voltar suas vistas, pois aí estão os núcleos de 

caráter da vida adulta. Ajustar a criança ao seu meio, é o objetivo básico, o 

trabalho inicial, a ser continuado depois, no ajustamento do indivíduo aos seus 

sucessivos círculos da vida. (RAMOS, 1950, p. 20) 

 

 Criou-se o conceito de “criança problema”, segundo Ramos, em substituição ao termo 

pejorativo e estreito de “criança anormal”, “para indicar todos os casos de desajustamentos 

caracterológico e de conduta da criança ao seu lar, à escola e ao currículo escolar” (1950, p. 21, 

grifo do autor). Sendo assim, a higiene mental e seus serviços ampliam as possibilidades de 

intervenção, sempre tendo como “metodologia” o foco na prevenção e correção dos indivíduos 

ao longo de suas vidas. Nesse sentido, a higiene mental “estuda o desenvolvimento e formação 

de hábitos na primeira e segunda infância, acompanha o escolar no período da escola primária, 

assiste ao desabrochar da adolescência, prepara o jovem ser para a perfeita adaptação à vida 

adulta” (RAMOS, 1950, p. 21). 

 A higiene mental inicia o seu trabalho pela fundação de clínicas de pré-escolares ou 

clínicas de hábito, onde, mais uma vez, o eixo de ação se deslocou de um trabalho de tratamento 

das doenças mentais para o da prevenção.  De acordo com Benson e Alteneder37 (1931, p. 225), 

citado por Ramos (1950, p. 22): “a maior tarefa da higiene mental em educação é conservar 

normal a criança normal”38.  a tarefa corretiva virá depois, quando o trabalho de prevenção não 

foi conseguido: ajustar a criança desajustada” (RAMOS, 1950, p. 22).  

 Nas clínicas de hábito são estudadas principalmente as funções fisiológicas, o 

funcionamento do organismo, sobretudo, as atividades instintivas primordiais nas crianças, 

como a fome, a sede, as funções de eliminação, o sono, o repouso, a sexualidade, além das 

“principais manifestações emocionais e afetivas, o desabrochar da inteligência” (RAMOS, 

1950, p. 22). Assim, “o higienista mental orienta essas funções na formação de hábitos normais, 

corrigindo os mais precoces desajustamentos encontrados” (p. 23). 

 A entrada da higiene mental nas escolas primárias se deu com o aparecimento das 

clínicas ortofrênicas, onde o médico clínico, o professor, o psicopedagogo e o psiquiatra 

trabalham em conjunto junto às crianças e, consequentemente às famílias. Portanto, segundo 

Ramos (1950, p. 22): 

 

 
37 BENSON, C.; ALTENEDER, E. Mental Hygiene in Teacher Institutions, in the United States: A survey. 

Mental Hygiene, XV, n. 2, 1931. 
38 A expressão “to keep the normal child normal” (“manter normal a criança normal”), segundo Ramos, se 

transforma em um importante “jargão” na literatura produzida pelo movimento higienista, sobretudo, nos Estados 

Unidos que tem influência direta nas práticas higienistas no contexto brasileiro. 
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Se a criança veio bem formada, do ambiente familiar, com ou sem a ajuda das 

clínicas de hábito, o ortofrenista não tem mais que continuar o trabalho 

iniciado: to keep the normal.... Se não, se surgem os casos-problemas, então a 

higiene mental intervém, procurando resolver e ajustar as dificuldades 

surgidas. 
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2.4 Arthur Ramos e a experiência higiênica brasileira: o caso carioca 

 

 

Embora as experiências higienistas lideradas por Arthur Ramos, sobretudo nas cidade 

do Rio de Janeiro tenham sido foco de investigações importantes (Maria Helena Souza Patto, 

1990 e Ana Laura Godinho Lima, 2018), decidimos retomar na presente tese os detalhes que 

caracterizaram estes Serviços junto às crianças, famílias e educadores nas primeiras décadas do 

século passado. Entendemos que a descrição minuciosa dos mecanismos de controle/ajuste 

impostos pela Higiene Mental, por meio de sua prática sistemática frente à “criança-problema” 

(crianças e adolescentes sob contextos/situações diversas, bem como “marcados” por 

características históricas, sociais e culturais distintas) é fundamental para compreendermos as 

posturas em instituições na contemporaneidade. Bem como, perceber que as prática higienista, 

vista como preventiva, “não demonstra ruptura na lógica da compreensão da criança e seus 

problemas pela égide de poder psiquiátrico e trazem em seu cerce um ranço eugenista”, segundo 

Katia Bautheney (2011, p. 166).  

A Secção de Ortofrenia e Higiene Mental do Instituto de Pesquisas Educacionais, 

instalada em janeiro de 1934 na cidade do Rio de Janeiro, teve como fundador e diretor o 

médico alagoano Arthur Ramos. Ramos carrega para o serviço carioca experiências acumuladas 

em algumas escolas públicas no Distrito Federal – as Escolas Experimentais – ao longo de cinco 

anos. Nesse período, foi possível acompanhar aproximadamente 2.000 crianças. 

Ramos apresenta um resumo do programa de ação desenvolvido na instalação de 

clínicas de higiene mental nas escolas públicas do Rio de Janeiro: 

 

a) Higiene mental preventiva do pré-escolar. É o progresso educativo 

transportado do lar. Correta formação dos pais. Círculo de pais. Educadores 

visitadores. Clínica de hábitos e de direção da infância. Serviços conexos – 

profiláticos e médicos. 

b) Exame médico-psicológico do escolar, com o fim de joeirar os “casos-

problemas”, os “difíceis” em seus vários graus. 

c) Orientar os psiquicamente sãos. Reajustar os mal-ajustados. Clínicas 

ortofrênicas. Serviços conexos: médico, antropológico... 

d) Correta formação mental do educador. Curso de férias. Cursos na 

Escola de Professores. Frequência ao Serviço Central de Ortofrenia. Formação 

intensiva de educadores especializados. 

e) Educar o público. Conferências públicas. Conselhos de higiene mental. 

Divulgação pelo cinema, rádio, boletim etc. Publicações de monografias. 

f) Problemas conexos. Articulação com outros serviços: médico, testes, 

antropologia etc. Planos de estudo. Trabalhos de experimentação, originais e 

contra-prova de experiências estrangeiras. Psicologia da criança brasileira. 

Publicações periódicas. (RAMOS, 1950, p. 24-25) 
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Para que a criança fosse acompanhada e corrigida era fundamental o preenchimento da 

“Ficha de Serviço”. De acordo com Ramos (1950), nesse mapeamento das características 

sociais, históricas e culturais das crianças e seus familiares (pais, irmãos e demais parentes), 

alguns dados eram coletados, como: ambiente familiar (condições materiais da habitação); 

história obstétrica materna; desenvolvimento e hábitos (crescimento, estado de saúde geral, 

alimentação, marcha, linguagem, processos fisiológicos, disciplina e vida escolar); 

características comportamentais; funções psicológicas; súmula do exame psicométrico e 

antropométrico (fornecidos pelos serviços correspondentes; exame médico; diagnóstico de 

personalidade etc.). 

É importante ressaltar que a higiene mental é uma ciência aplicada e lança mão de 

métodos comuns à psicologia normal e patológica, à psiquiatria, à sociologia, à psicologia e à 

antropologia de viés cultural. Segundo Ramos: 

 

É, porém, o método clínico, que reúna a maior soma de processos de 

investigação da personalidade, o mais comumente empregado por nós. 

Poderemos chamá-lo de método de observação “poligonal”, pois ele utiliza de 

todos os dados de observação da criança, fornecidos pelo professor de classe, 

pelos pais etc., tudo isso devidamente controlado pelo pessoal técnico do 

Serviço. (1950, p. 23) 

 

Em relação à psicanálise, Ramos destaca a importância concedida por ele sobre os 

métodos derivados do movimento psicanalítico e refuta as objeções que são feitas à psicanálise, 

sobretudo, na educação infantil e suas aplicações pedagógicas. “A observação científica nada 

tem que ver com os aspectos doutrinários e filosóficos da psicanálise (RAMOS, 1950, p. 23). 

Nesse sentido, destaca a importância para a higiene mental dos pontos de vista causal-analítico 

da escola de Freud e o sintético-teleológico de Adler, bem como a contribuição de Jung no que 

diz respeito à investigação não só sobre as categorias de causalidade, mas também as de 

finalidade. “Esses métodos não se contradizem: completam-se”, argumenta Ramos (1950, p. 

24). 

A partir das experiências com crianças e familiares, tanto no Distrito Federal como na 

cidade do Rio de Janeiro e, sobretudo, da aplicação do método “poligonal”, Arthur Ramos 

(1950) divide o livro A criança problema: a higiene mental da escola primária em “causas” 

(primeira parte) e “problemas” (segunda parte) em relação ao comportamento e rendimento 

escolar de crianças consideradas fracassadas, porém tratáveis pela higiene mental. 
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Em contraposição à herança, Arthur Ramos defende o “ambiente” social e cultural nos 

quais as famílias estão inseridas como principal “causa” dos “problemas” relativos às crianças 

com dificuldades na escola (este posicionamento frente aos aspectos hereditários foi 

amplamente discutido anteriormente nesse trabalho). 

Para Ramos, as consequências deste preconceito (que define a herança genética com 

principal explicação para o insucesso escolar) são as piores possíveis, “pois geram atitudes de 

passividade e resignação em frente às dificuldades e problemas da existência (...) na educação, 

tem-se abusado do valor da herança na causa dos problemas infantis” (RAMOS, 1950, p. 36).  

Por outro lado, é imensa a ação dos meios cultural e social, uma vez que as 

características individuais e coletivas estão intimamente relacionadas com o que a sociedade 

produz. Segundo Ramos, a higiene mental se aproveitou muito dos estudos da sociologia e da 

antropologia cultural, sobretudo, pelo distanciamento que os culturalistas mantiveram frente às 

conclusões extremadas da higiene racial. “Sendo o homem produto da sua cultura e da sua 

sociedade, constitui uma enorme tarefa da higiene mental, estudar os fatores culturais e sociais 

que condicionam o comportamento humano” (p. 37). 

Neste sentido, a moradia e os aspectos que a envolvem são para a higiene mental a “porta 

de entrada” na caracterização da “criança-problema”. “A casa é para a vida da família o que o 

corpo é para a vida individual” (RAMOS, 1950, p. 39). Portanto, nas fichas individuais das 

crianças preenchidas pelo Serviço, além dos aspectos relacionados à habitação, havia destaque 

para as características “psicossociais”.  

 

No aspecto material, são levados em conta: a localização, o aspecto e o tipo 

da habitação (favela, barracão, apartamento, “vila”, loja, bangalô, palacete...), 

número de quartos, se há acomodação para a criança, jardim ou pátio para 

brincar, vizinhança, condições de higiene física (aeração, iluminação...). Do 

ponto de vista psico-social, indagamos da vida no lar, hábitos familiares, 

passeios habituais, vida matrimonial, visitas em casa... (RAMOS, 1950, p. 

39) 

 

 Para exemplificar o modo como eram feitas as observações em relação às crianças 

atendidas pelo Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental (S.O.H.M.) e a importância dada à 

caracterização das condições de moradia e vida familiar, haja vista que para a higiene mental 

tais aspectos eram fundamentais para explicar e/ou justificar os desajustes no comportamento 

e nos rendimentos escolares, segue o seguinte relato: 
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(Escola “Argentina”39, ficha nº 10 do S.O.H.M.). C.J.S., menino de 15 anos, 

cor branca. Pais portugueses, operários, 2 irmãos, moço de 23, menino de 12 

anos. Atualmente, a mãe está em Portugal. Moram num quarto, em casa de 

habitação coletiva, sem acomodação para o menino; não há jardim nem pátio 

para brincar. O menino vive na rua, em péssima companhia. Gosta muito de 

cinema, de fitas de cow-boy e de polícia. O menino é subalimentado. Deita-se 

às 20 horas, levanta-se às 5. Do seu registro de observações: 

“1935 – O menino tem vivido sucessivamente com os pais e os padrinhos, 

seus tios maternos, para quem trabalhava de enxada num sítio que possuíam. 

Cansado, voltou para a casa dos pais. Esteve internado no Instituto “João 

Alfredo”, frequenta a “Escola Argentina” com um grupo de colegas. Foge 

frequentemente de casa. Queixa-se dos pais e dos maus tratos. Quando 

consegue algum dinheiro, bebe aguardente. Foi jornaleiro, com banca na 

Galeria Cruzeiro, onde pernoitava, não tendo onde dormir, uns companheiros 

o levaram para um albergue noturno. Adquiriu o hábito de fumar maconha: 

“Eu comprava 2 ou 3$000, que era um bocadinho, a um homem lá na Saúde; 

fazia um cigarro com o jornal mesmo; aquilo é engraçado... a gente parece que 

está voando... vê tudo rodando... quando a gente toma aquilo não sente nada...” 

“Continuou nessa vida, até que teve uma briga no albergue, indo parar na 

delegacia. Foi internado algum tempo na Colônia de alienados de Jacarepaguá 

(!) até que veio para o Instituto “João Alfredo”. Já tem feito várias coisas, para 

ser mandado embora. Quer recobrar sua liberdade. Brigou com um colega, 

tendo rolado os dois por uma ribanceira existente. Teve que carregar 

paralelepípedo por castigo. Foge com outros colegas, para irem ao cinema. Às 

terças-feiras foge pelos fundos da escola, vestindo uma camisa que trouxe de 

casa: deixa sapatos e paletó escondidos no mato e vai fazer carretos na Praça 

Saenz Peña. Tem muitos amigos na rua, dos quais só conhece os apelidos, 

como “Mineiro”, “Lima” etc. O seu é “Boné Preto”. 

“Agosto de 1935 – Tivemos a confirmação do caso da maconha. O menino 

comprou “diamba” nas mãos de um mulato chamado “Tutinha” que lhe passou 

a erva, disfarçadamente. Sabe que a “maconha” é proibida pela polícia. 

Prometeu trazer uma amostra para a Escola. Continua fugindo e fazendo 

carretos na Feira. Com o dinheiro que consegue, compra maconha para 

fumar...” (RAMOS, 1950, p. 40) 

 

 Para Ramos, ao analisar esse caso é possível perceber os fatores de desajustamento 

familiar que, aliados às más condições de moradia são suficientes para explicar os problemas 

de comportamento na criança. Estas observações, de acordo com Ramos, são importantes para 

mostrar “como é perigoso o diagnóstico simplista da criança, isolada dos seus círculos de 

influência. Considerada num corte da sua personalidade, sem as amarras que a prendem no 

tempo e no espaço, a criança nunca se apresenta em seus aspectos reais de vida” (1950, p 40). 

 Diante do caso apresentado, aponta Ramos, os deterministas apelariam para as 

conhecidas “leis da herança”; os psiquiatras “puros” fariam diagnósticos com rótulos na 

classificação de uma “anormalidade” ou “psicopatia”; os defensores rigorosos de testes 

 
39 Nos relatos que serão apresentados, os nomes das escolas sempre aparecerão de forma fictícia. As escolhas 

foram realizadas pelo próprio Arthur Ramos.  
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apontariam para um atraso mental ou um QI “abaixo da média”. No entanto, defende Ramos 

(1950, p. 41),  

 

(...) a simples leitura do curriculum vitae dessa criança mostra as influências 

poderosas de meios desajustados, de conflitos domésticos, de escorraçamento 

afetivo, de péssimos modelos a imitar, de fadiga em consequência de 

subnutrição e do trabalho... tudo isso determinando o mau ou nenhum 

rendimento na Escola e problemas de personalidade e de conduta.  

 

 Outro fator discutido, outra “causa” apontada é o que Ramos denomina por “criança 

mimada”. Neste sentido, ele apresenta três tipos de crianças predispostas à “educabilidade 

difícil”: as crianças com inferioridade de órgãos; as crianças mimadas; as crianças odiadas. A 

criança mimada sente-se em posição excepcional e procura sempre aproveitar-se desta posição 

para conseguir vantagens. Para Ramos, o menino muito mimado, que vive num mundo de 

carícias e zelos, quase sempre proporcionados pela mãe, fará tudo para obter estas carícias, 

quando sente qualquer dificuldade. “A menor decepção origina reações enormes que visam a 

obtenção de mimos e carinhos” (RAMOS, 1950, p. 52). A entrada na escola assinala quase 

sempre o período em que se iniciam os problemas e as dificuldades em relação ao “filho 

mimado”. Segundo Adler40 (1930, p. 47), “transportado subitamente para outro meio, a criança 

sente-se num mundo hostil, onde já não pode receber os mimos e os afagos do seu ambiente 

familiar, e recorre a vários meios de reação” (apud RAMOS, 1950, p. 53). 

 Dentro dos arranjos familiares são várias as categorias, apresentadas por Ramos, de 

crianças “mimadas”: o filho único; o caçula; o primogênito; a criança com “dotes” físicos ou 

intelectuais; o irmão, em determinadas condições; o filho de viúva, o filho de pais abastados, 

dentre outros. Neste sentido, Ramos traz algumas observações de crianças mimadas, filhos 

caçulas, que apresentavam “problemas” mínimos “de caráter” e de comportamento: 

 

(Escola “Bárbara Otoni”, ficha nº 239 do S.O.H.M.). I. A. C., menina de 7 

anos, cor parda. Pai português, enérgico, surdo em consequência de uma 

operação no ouvido, neurastênico. A mãe, brasileira, é dócil e amável, boa 

saúde física e mental. Seis irmãos mais velhos. A menina é muito mimada por 

todos. Moram em casa alugada, com quatro quartos. Há acomodação para a 

criança. A vida no lar é tranquila e feliz. Nada de anormal na história obstétrica 

materna nem no desenvolvimento da criança. Dorme com uma das irmãs. Tem 

medo da escuridão e do isolamento. Brinca em casa com os irmãos. 

Na escola, é obediente, sensível, triste, dócil e vaidosa. Aprendizagem boa. 

Lues congênita. Como se vê, trata-se de um problema mínimo, facilmente 

corrigível, ligado aos mimos familiares. (RAMOS, 1950, p. 55)  

 

 
40 ADLER, A. La psicologia individual y la escuela. Madrid, 1930. 
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 De acordo com Ramos, por essas observações se verifica que, mesmo quando não haja 

“problemas graves”, a condição da criança “mimada” predispõe sempre ao aparecimento de 

pequenos “transtornos” de caráter e de comportamento. “Muitas vezes, o mal vai explodir mais 

tarde, passando despercebidos do ambiente familiar os pequenos sinais precursores dos 

problemas futuros” (p. 56). 

 A “criança escorraçada” é amplamente discutida no livro de Ramos (1950, p. 67), como 

uma das “causas” na categorização de “criança-problema”. De acordo com Ramos, o polo 

oposto da criança mimada é o da criança “odiada” ou “escorraçada”. Os meninos escorraçados 

se desenvolvem em condições “desfavorabilíssimas (...) sentem-se, como em terra inimiga (...) 

eles vivem num ambiente desprovido de amor”. As características que identificam os 

escorraçados são os castigados fisicamente, os mal dotados, os feios, os ilegítimos, os enteados, 

os órfãos e outros. 

 Contudo, Ramos destaca que o castigo corporal é o principal aspecto das crianças 

escorraçadas. “O problema salta à evidência. Aí estão todas as crianças educadas em lares 

desajustados, onde o sadismo dos pais explode em reações violentas (...) educadas dentro de 

um falso conceito da disciplina educativa, onde o castigo físico é a regra (1950, p. 68). 

 As observações do Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental confirmam as conclusões 

defendidas por Ramos, onde a agressão e o medo são relevantes. O longo relato que segue é 

uma boa representação do discutido. 

 

(Escola “Bárbara Otoni”, ficha nº 141 do S.O.H.M.). D. F., menina de oito 

anos, de cor preta. O pai, brasileiro, cor preta, servente da Escola Militar, 

alegre, boa saúde. Castiga os filhos com chicote, principalmente quando D. F. 

não aprende a gramática que ele ensina. A mãe, brasileira, cor preta, é 

cozinheira e analfabeta; fala muito e zela pelos filhos. Dois irmãos, um menino 

de 13 anos, interno num colégio e uma menina de 6 anos. Todos os avós 

faleceram. 

Moram em quarto alugado numa casa de habitação coletiva. Não há 

acomodação para a menina. Vizinhança má. Vão raramente a cinema e 

passeios. Poucas visitas de parente. Nada de anormal na história obstétrica 

materna nem no desenvolvimento da menina. Deita-se às 22 horas, levanta-se 

às 6; dorme em leito comum a uma irmã de 6 anos, no mesmo quarto dos pais. 

Brinca em casa sozinha; trabalha muito em casa, ajudando a mãe. Na Escola 

brinca com companheiros; gosta muito de brinquedos de roda. Faz desordens 

na turma, tendência a dominar, atormenta os colegas com beliscões, implica e 

briga com os colegas, conta fanfarronadas, chora facilmente, é tagarela, mente 

muito. Não é asseada; está sempre mastigando pedacinhos de papel; tem o 

tique de pestanejar. É agitada, agressiva, imaginativa, barulhenta, fala 

constantemente e dá gargalhadas espetaculares. Peso 24k800, altura 1m245. 

Linfatismo pronunciado. Do registro de observações: 

“1935 

– D., você gosta tanto de estudar, por que está ficando vagarosa? 
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– Eu ando cansada. 

– Cansada de que? Você brinca tanto” 

– Em casa eu trabalho muito. 

– Que faz você? 

– Ajudo a mamãe. Enquanto ela lava a roupa dos fregueses, eu varro e limpo 

os móveis. Depois lavo a roupa toda de casa e passo o ferro. Mamãe faz o 

almoço de véspera, à noite, e pela manhã faz o jantar. Eu também olho o fogo 

e as panelas, enquanto ela faz outros serviços. 

– Quando é que você brinca? 

– Só aos domingos, à noite. Papai não deixa brincar nos outros dias. Depois 

do jantar, quando guardo a louça que lavei, vou estudar com papai. 

– Que ensina ele? 

– Gramática. Já sei os pronomes e quando se escreve letra maiúscula ou 

minúscula. Se eu não respondo direito entro na pancada. 

– Você apanha? 

– Se apanho... e de chicote! 

– Como é este chicote? 

– É uma correia amarrada num pau... 

“Novembro de 1935 – Conversamos com a mãe da menina, esclarecendo-a 

sobre os inconvenientes dos maus tratos e castigos corporais, e ela nos 

prometeu amenizar os trabalhos em casa e agir junto ao pai, para não espancar 

mais a criança”. (RAMOS, 1950, p. 75-76) 

 

 Neste caso, argumenta Ramos, a reação agressiva da menina é mínima (alguns beliscões 

ou empurrões). No entanto, as atitudes de agressão aparecem assim, como a reação imediata 

aos castigos físicos sofridos em casa. Na escola, a criança agride os colegas e justifica: “faço 

aos outros aquilo que fazem comigo”. De acordo com Ramos (1950), muitas vezes, porém, “o 

comportamento agressivo se complica com outros traços de caráter, como a dissimulação, a 

ironia, as mentiras, os furtos, os tiques, os desajustamentos sexuais, os defeitos da palavra etc.” 

(p. 77). Por fim, Ramos acrescenta: “as dificuldades econômicas do lar complicam quase 

sempre o quadro dos desajustamentos” (p. 78). 

Ao longo dos capítulos que tratam da criança “escorraçada”, Ramos enfatiza a enorme 

porcentagem de problemas provenientes dessa categorização: a agressividade, a timidez, o 

medo e a angústia, a turbulência, a ironia e outros aspectos de caráter, as mentiras, os furtos e 

os comportamentos sexuais. Em todos os casos, os “castigos físicos”, “a falta de carinho” o 

“abandono afetivo” e outras formas de se relacionarem com os filhos, são comportamentos 

recorrentes em relação aos responsáveis. Neste sentido, de acordo com Ramos (1950, p. 140), 

“cumpre corrigir estes fatores”, ao mesmo tempo, “obter a confidência da criança e não 

maltratá-la e castigá-la”. Portanto: “a educação dos pais se impõe, como medida óbvia. Se há 

complexos afetivos que os impedem de receber a criança, com afeto e carinho, uma análise da 

situação resolverá as dificuldades” (p. 141). Segundo Ramos, esses procedimentos estão no 
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protocolo de atendimento do Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental que, em conjunto com a 

escola, devem fazer as devidas orientações e intervenções: 

 

A escola completará a obra, procurando compreender a criança, não como 

uma entidade isolada, portadora de “vícios hereditários”, “constituições 

delinquenciais” e outras cerebrinas, mas como um ser vacilante, afetivo, em 

formação, no meio de constelações afetivas dos  

adultos. (RAMOS, 1950, p. 140,) 

 

Na compreensão de Ramos, o professor ou a professora tem uma função central junto à 

criança “escorraçada” na escola. É o profissional da educação que irá suprir a falta de carinho 

e atenção negada pelos pais e responsáveis. Portanto, ter um “segundo pai” ou uma “segunda 

mãe” na escola, segundo as concepções que orientam a higiene mental, é fundamental na 

“correção” das “crianças-problema”. De acordo com Ramos:  

 

 O papel fundamental da professora, como temos de repetir tantas vezes neste 

trabalho, será o de se superpor aos pais sádicos, principalmente à mãe 

madrasta que não compreende os problemas dos seu filho. A professora 

conseguirá da criança a “transferência afetiva” e dará assim a compensação a 

uma alma órfã de afeto. A compensação afetiva dos problemas da criança, é o 

primeiro passo para a sua correção educativa. (1950, p. 142) 

 

Por sua vez, a Clínica de Hábitos (pré-escolares) tem um papel igualmente importante. 

Para a higiene mental, é fundamental que as intervenções aconteçam o quanto antes. Sendo 

assim, tanto os jardins da infância como as clínicas pré-escolares da época, oferecem 

“oportunidades, compensações às crianças de lares desajustados, corrigindo, socializando, 

desde cedo, os seus atos de agressão, a deficiência do seu ‘sentimento de comunidade’”. No 

próximo relato, é possível perceber a intervenção do Serviço junto às famílias que 

“escorraçavam” as crianças ainda bem pequenas. 

 

(Escola “General Trompowski”, ficha nº 3, Clínica de pré-escolares do 

S.O.H.M.). A. V. M., menino de 5 anos e 10 meses, cor branca. O pai, 

português, comerciante. A mãe, doméstica. Um irmão de 3 anos, muito sabido 

e bonito. O menino é castigado corporalmente pelos pais, principalmente pela 

mãe. Algumas dificuldades no desenvolvimento. 

O menino é agitado, agressivo, dominador na Escola. Destrói os brinquedos 

que recebe. Agride os colegas. Mostra habilidade para os trabalhos de 

modelagem. Conta fanfarronadas: “vou à Bahia a pé e a Paquetá a nado”. 

Interessa-se em recortes e colagens. É mentiroso por imaginação. Acusa os 

colegas, frequentemente, fazendo queixa à professora. A visita social à casa 

de A... revelou o seguinte: 

“Maio de 1938 – A mãe de A... diz que “não gosta de bater nos filhos nem nos 

filhos dos outros; não gosta de ver bater em crianças”. Mas na visita que fez à 
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escola dissera que quando era preciso, batia nos filhos e já havia dado ordens 

aos porteiros de edifícios próximos que castigassem o menino quando ele 

fugisse para lá. “A... aprende tolices com os meninos da rua e o irmão o imita”, 

acrescenta. Conseguimos apurar que, por causa deste, a mãe lhe põe pimenta 

na boca. Refere-se ao “nervosismo” do filho, principalmente quando é 

contrariado; toma conta do irmão, mas lhe bate muito. Em casa tira frutas da 

geladeira, mas tem muito medo do olhar do pai. A mãe amedronta os filhos 

com “velhos de barba que vem pegar os maus” etc. Foi difícil esclarecer a mãe 

nas conversas iniciais... 

“Julho – O menino está melhorando na Escola. Interessa-se por tudo o que o 

rodeia. Estão sendo aproveitadas as suas capacidades de liderança. Tem 

apresentado melhoras sensíveis...”. (RAMOS, 1950, p. 140-141) 

 

As “constelações familiares” surge como mais uma “causa”. De acordo com Ramos 

(1950), no estudo dessas constelações há uma série de fatores que devem ser considerados: o 

número dos filhos; a ordem de nascimento; a posição dos irmãos em relação às irmãs; os ciúmes 

e os ódios familiares relacionados às preferências dos pais, dentre outros. 

Vários trabalhos de ordem biológica, citados por Ramos, como Brill41 (1925), Jones42 

(1931) e Ross43 (1931), têm procurado estabelecer a correlação, entre o número de filhos e a 

ordem do nascimento, além de características físicas e certas doenças. No Serviço de Ortofrenia 

e Higiene Mental liderado por Arthur Ramos, de acordo com os registros de caracterização e 

intervenção que são apresentados em sua obra, é possível perceber a importância dada a esses 

aspectos no que se refere à classificação das crianças em relação aos seus “problemas”. 

A seguinte observação mostra o caso de uma menina, até há pouco tempo filha única e 

“mimada” pelo pai, e que tem se angustiado e apresenta “sinais de ciúmes”, após o nascimento 

de uma irmã menor. Ramos (1950) defende, que quando a criança é maior, tem consciência dos 

seus ciúmes e as suas queixas vão no sentido de estar sendo preterida em relação ao irmão 

recém-chegado.  

 

(Escola “Argentina”, ficha nº 204 do S.O.H.M.). M. P., menina de 10 anos, 

cor branca. O pai, brasileiro, empregado no comércio, goza de boa saúde; 

frequenta sessões espíritas; é muito carinhoso com a filha, a quem mima em 

excesso. A mãe, brasileira, não goza de boa saúde. Irmãzinha de 1 ano e 9 

meses. Uma avó, materna, mora próximo, e toma conta da casa, na ausência 

da mãe. Moram em casa alugada, em “avenida”, com acomodação para a 

criança; há área para brincar e há boas condições de aeração e iluminação. 

Nada de anormal na história obstétrica materna nem no desenvolvimento da 

 
41 BRILL, A. The only or favorite child in adult life. In: J. S. Van Teslaar, Na outline of Psychoanalysis, New 

York, 1925. 
42 JONES, H. Order of birth in relations to the development of the Child. A Handbook of Child Psychology, 

Clark Univ. Press, Worcester, Mass., 1931. 
43 ROSS, B. Some traits associated with sibling jealousy in problem children. Smith Coll. Stud. Soc. Work, 

1931. 
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criança. Deita-se às 21 horas, levanta-se às 8; tem medo da escuridão e do 

isolamento; sonha muito, acorda com medo e às vezes vai para a cama dos 

pais. Brinca em casa e na Escola, de boneca; gosta de brinquedos agitados. É 

obediente, com tendência a ser dominada. Muito ciumenta; dócil, suscetível. 

Aprendizagem boa. Do seu registro de observações: 

“1936 – Depois do nascimento da irmãzinha, começou a desenvolver reações 

de ciúme. A menina declarou na Escola que gosta mais do pai do que da mãe; 

o pai lhe faz as vontades, e a mãe é muito severa. Tem ciúmes do pai, porque 

faz muita festa à irmãzinha. A mãe acha que “deve ser assim, por que a outra 

é pequenina”. A não ser os ciúmes, esta menina não apresenta problemas de 

comportamento. Saiu da Escola por ter mudado de residência”. (RAMOS, 

1950, p. 149-150) 

 

 Arthur Ramos (1950) destaca, também, a figura do “filho único” como “causa” 

relacionada aos “problemas” de comportamento e aprendizado em escolares. Segundo Ramos, 

na categoria das “crianças mimadas”, o “filho único” ocupa lugar de destaque, haja vista a 

importância dispensada por vários psicólogos, pediatras e educadores como Kolrausche44 

(1891), Bohannon45 (1898), além das contribuições das escolas de Freud e Adler, por meio de 

trabalhos publicados por Czerny46 (1915), Fenton47 (1928) e Campbell48 (1934). 

 Para Ramos (1950), o fato de absorver inteiramente o amor, o cuidado dos pais, quase 

sempre o “filho único” se desenvolve em condições desfavoráveis, “realizando o protótipo da 

criança mimada, com todas as consequências futuras que esta condição provoca” (p. 164).  

No entanto, salienta Ramos, de modo contraditório, tudo levaria a crer que as coisas se 

passassem de um modo ideal, ou seja, “o filho único, concentrando a afeição dos pais, que não 

teriam com quem distribuir mais as suas reservas de afeto, estaria em condições ideias de 

educabilidade” (p. 165). Todavia, como veremos nos relatos que seguem, esse aspecto não se 

confirma nas observações realizadas pelo Serviço, onde o medo, os comportamentos 

“infantilizados” e a timidez são frequentes nas crianças sem irmãos. 

 

(Escola “Argentina”, ficha nº 266 do S.O.H.M.). C. S. L., do sexo feminino, 

10 anos de idade, cor branca. Filha única. O pai é chauffeur de carro particular, 

está sempre fora de casa. A mãe, doméstica, é bondosa em excesso para com 

a filha. A menina dorme no mesmo quarto com os pais. Ajuda em casa a lavar 

roupas e louças. Gosta muito de cinema, aonde vai aos domingos e quintas-

feiras. 

Desde cedo, começaram os problemas da menina. Falou com dificuldade, com 

gagueira e outros defeitos de enunciação. Dificuldades precoces de 

alimentação. Tem dificuldade em conciliar o sono. Quedas frequentes do leito. 

 
44 KOLRAUSCHE, E. Jugendspiele und Einzelsönhne. Zeitsf. f. Schulegesundkestpflege, 1891. 
45 BOHANNON, E. The only child in a Family. Ped. Sem., 1898. 
46 CZERNY, A. Die Entstehung und Bedeutung der Angst im Leben des Kindes. Beitr. Z. Kinderforschung 

und Heilerziehung, 1915. 
47 FENTON, N. The only child. Journal of Genetic Psychology, 1928. 
48 CAMPBELL, A. The Personality adjustment of only children. Psychol. Bull, 1934. 
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Brinca de bonecas. Veste roupa da mãe e brinca sozinha no quintal, simulando 

diálogos. A mãe faz-lhe todas as vontades. Quando a filha lhe pede qualquer 

coisa, ainda que não tenha dinheiro trata de arranjar, “para que a filha não 

fique triste”. 

Com a entrada da menina na escola, começaram a aparecer as dificuldades. 

Não se tem adaptado ao regime escolar. É agressiva, bulhenta, autoritária, 

implicante, mexeriqueira e teimosa. Mente às vezes. E não obstante isso, é 

afetuosa. Muito maliciosa, vive a queixar-se constantemente de atos sexuais 

dos colegas. Calunia os colegas, que terminaram por apelidá-la de “cachaça”. 

Ultimamente aumentaram os problemas mesmo em casa. A mãe queixou-se à 

auxiliar do Serviço que a filha tem dado muito trabalho, devido às travessuras 

e às constantes teimosias. Quando quer alguma coisa chora, bate o pé, e a mãe, 

a fim de a não contrariar, lhe satisfaz as exigências. 

Desesperada de corrigi-la, a mãe desejou interná-la num colégio religioso. O 

Serviço explicou-lhe o caso, mostrando-lhe os inconvenientes dos mimos 

excessivos e orientando-a na maneira futura  

de lidar com a filha. (RAMOS, 1950, p. 169) 

  

O último aspecto que Ramos apresenta como “causa” para os “problemas” apresentados 

pelas crianças na escola e em suas vidas são os “avós e outros parentes”. No estudo dos arranjos 

ou “constelações” familiares, temos que investigar, diz Ramos, ainda, a influência que os avós, 

tios padrinhos e outras pessoas do ambiente familiar exercem sobre a criança.  

De acordo com Ramos (1950, p. 182), “o caso típico é o do avô para a netinha de 

estimação ou da avó para o neto mimado. O conflito complica-se, porque o “romance neurótico 

de família” se amplia”. Neste sentido, a intimidade do lar não se traduz, apenas, em pai, mãe, 

filhos e irmãos; agora, os avós fazem parte desse “romance”. Nas observações abaixo, é notório 

a participação dos avós, como uma espécie de “pais substitutos: 

 

(Escola “Bárbara Otoni”, ficha nº 14 do S.O.H.M.). M. P. V., menina de 9 

anos, cor parda. Pais brasileiros, nada digno de nota. 8 irmãos, 4 meninas e 4 

meninos. A menina mora com os avós maternos, desde a idade de 8 meses, 

quando teve difteria. Os avós mimam em demasia a criança, satisfazendo-lhe 

todas as vontades. Moram em casa alugada, de bom aspecto. Apesar de haver 

acomodações, a menina dorme no mesmo quarto dos avós. Nada de anormal 

na história obstétrica materna; nascimento a termo em condições normais. 

Dificuldades no desenvolvimento da criança; aos quatro meses era muito 

fraca, desnutrida, sendo tomada uma ama de leite, que não foi tolerada pela 

menina. Dificuldades alimentares, intestinais e urinárias. Foi criada pelos avós 

com muitos mimos. Deita-se às 20 horas; antes de ir para a cama, “tira uma 

pestana”; tem participação da avó, que a nina até ela dormir; tem medo da 

escuridão e do isolamento. Brinca em casa e na Escola: gosta de boneca; 

tendência a dominar os companheiros. Faz inquirições e borda fantasias sobre 

problemas de sexo. Na Escola, chora facilmente, é tagarela, embirrante, vive 

brigando com os colegas. É desconfiada, calada com explosões súbitas. Muito 

mimada pelos avós, não suporta ser contrariada. Nada de anormal nas funções 

psíquicas, aprendizagem boa. (RAMOS, 1950, p. 183) 
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A segunda parte do livro dedica-se a apresentar os “problemas” desencadeados pelas 

“causas” que caracterizamos anteriormente. Tais aspectos irão definir e, ao mesmo tempo, 

distinguir as “crianças-problemas” das demais. 

Segundo Ramos, dentre os “problemas” de comportamento do escolar, a “criança 

turbulenta” é a que mais desperta a atenção dos educadores. Para Ramos (1950, p. 193), “a 

fachada motora é o traço mais aparente da personalidade, e por isso, dentre a população escolar, 

a criança turbulenta é a que se destaca mais ao vivo, contrariando as “regras” da disciplina 

escolar. O termo “turbulência” compreende variados aspectos do comportamento motor de 

acordo com os estudos de Ramos, dentre eles: a turbulência simples, a agressividade, a 

instabilidade, a impulsividade etc. 

De acordo com as observações relatas pelo S.O.H.M. é possível distinguir o “grau” de 

turbulência presente na “criança-problema”. No primeiro registro, percebe-se o que o Serviço 

define por “problemas mínimos de turbulência simples sem agressividade” (RAMOS, 1950, p. 

199). 

 

(Escola “Bárbara Otoni”, ficha nº 233 do S.O.H.M.). L. A. S., menino de 7 

anos, cor parda. Pai, brasileiro, oficial do exército, boa saúde. A mãe, 

brasileira, doméstica, amputou uma perna, aos 9 anos, em consequência de um 

desastre. 2 irmãos, menina de 6 anos, menino de 4 anos. O menino mora em 

companhia da avó paterna, em casa de bom aspecto, com acomodação para a 

criança. Nada de anormal na história obstétrica materna. Algumas 

dificuldades no desenvolvimento da criança: alimentação, saúde geral. Fez 

operação de amígdalas e adenoides; resfria-se facilmente. Deita-se às 20 

horas, levanta-se às 7; tem medo da escuridão e do isolamento. Brinca em casa 

e na Escola; prefere “bola”; tendência a dominar os companheiros. É muito 

tagarela, turbulento, tem o tique de coçar-se. Boa aprendizagem. Pesa 31 

quilos e 350 gramas, tem 1m29,5 de altura. O exame orgânico revelou lues 

congênita. Do seu registro de observações: 

“1936 – Não gosta de ser criança; está ansioso por tornar-se homem e ser 

militar. Tem disciplina militar. É muito compenetrado e preocupa-se muito 

quando tem uma missão a cumprir. Com algum tempo de vida na Escola, 

porém, tem se tornado cada vez mais turbulento e indisciplinado. Fala muito 

alto, custa a atender à professora, a quem antes respeitava, junta-se ao grupo 

de alunos turbulentos, procurando imitá-los. Parece que, tendo-se adaptado à 

Escola, está reagindo agora ao regime militar da sua educação em casa, 

abusando da liberdade que tem...” (RAMOS, 1950, p. 199-200) 

 

 Ramos utiliza-se desses exemplos para ressaltar a importância e a eficácia do método 

de observação “poligonal” destacado anteriormente, ou seja, formas de análise em relação à 

“criança-problema” que consideram as diversas características que envolvem a criança, 

sobretudo no ambiente familiar que, por sua vez, é constituído pelos aspectos históricos, sociais 

e culturais presentes. Neste sentido, Ramos apresenta a sua defesa: 
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Todas essas observações mostram o dinamismo afetivo da criança turbulenta. 

Considerados isoladamente, os problemas de turbulência e agressividade 

poderiam ser relacionados à existência de “desvios”, de “anormalidades” 

psicológicas, reveladores de uma cerebrina “constituição delinquencial” na 

criança. Se a estudarmos, porém, dentro do jogo afetivo das suas constelações 

familiares, os problemas de turbulência e agressividade logo se esclarecem a 

uma luz nova de explicação. (RAMOS, 1950, p. 203) 

 

Os “tiques e ritmias” se apresentam, também, de acordo com Ramos, como um 

“problema” junto às crianças que se comportam de maneira inadequada na escola e apresentam 

rendimentos abaixo do esperado.  

O “tique”, de acordo com Ramos, “aparece inicialmente com um reflexo de defesa 

(piscar os olhos, coçar-se...), que depois se converteu num ato habitual involuntário, imperioso 

e absurdo” (1950, p. 226). No entanto, há longos estudos sobre o “tique” que o categoriza de 

acordo com a localização.  

Apoiando-se nos estudos do médico francês René Cruchet49 (1911), Ramos (1950) 

divide os tiques em: tiques da face e do pescoço, tiques do tronco e dos membros e tiques 

viscerais. Os primeiros são os mais frequentes, talvez, porque sejam mais visíveis ou 

perceptíveis: “piscar os olhos; arregalar os olhos; franzir as sobrancelhas; revirar os olhos em 

vários sentidos; contrair e dilatar as narinas; chupar os lábios; estalar a língua de encontro aos 

dentes; contrair o pavilhão das orelhas; inclinar a cabeça etc.” (p. 227). Os tiques do tronco e 

dos membros: “levantar ou baixar o braço ou o cotovelo; coçar ou atritar várias partes do corpo, 

nariz, face, fronte, ouvido, pé, pernas etc.; estalar os dedos, sugar o polegar, roer as unhas, 

arrancar os cabelos, levar as mãos aos órgãos genitais etc.” (p. 228). E, entre os tiques viscerais, 

os mais comuns, de acordo com Ramos, são os do aparelho respiratório: na inspiração (cheirar, 

aspirar, fungar, roncar aspirando...); na expiração (soprar pela boca e pelo nariz, espirrar, 

assobiar, tossir, pigarrear, expectorar...). Segundo Cruchet (1911, p. 16), é possível incluir entre 

os tiques viscerais “certos ruídos laríngeos, que vão desde um estertor simples até gritos mais 

complicados e verdadeiras exclamações (...) hábito de ir ao vaso ou de urinar frequentemente, 

sem nenhuma razão” (apud RAMOS, 1950, p. 228). 

As “ritmias”, de acordo com Ramos (1950) são mais frequentes na primeira infância e 

encontram-se mais raramente na população escolar. Existem também na cabeça e tronco e nos 

membros. São várias as “ritmias”: “movimentos cadenciados da cabeça, para diante ou para 

trás, para direita ou para a esquerda, balanços do tronco em todas as direções, ritmias das pernas, 

 
49 CRUCHET, R. Les mauvaises habitudes chez les enfants. Bibl. De Pathol. Infantile, Paris, 1911. 
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dos pés, dos braços...” (p. 228). Nas escolas, segundo Ramos, encontramos algumas “ritmias”, 

como: “balançar as pernas, contrair as coxas, uma de encontro à outra, quando sentado 

(frequentemente associada à atividade masturbatória) flexão cadenciada do metatarso sobre o 

tarso, quando a ponta do pé apoiada ao solo etc.” (p. 229). 

No relato a seguir, Ramos indica que o “tique”, muitas vezes, está associado à existência 

de aspectos sexuais e comportamento agressivo por parte da “criança-problema”. 

 

(Escola “Estados Unidos”, ficha nº 359 do S.O.H.M.). O. E. M., menino de 13 

anos, cor branca. O pai, brasileiro, comerciário, costuma dizer aos filhos que 

quando o desobedecem: “o saco está enchendo, quando rebentar, eu te bato!” 

A mãe, portuguesa, triste e nervosa, está sempre doente. 6 irmãos, 4 moças, 

de 25, 21, 18 e 17 anos, 2 rapazes, de 24 e 14 anos. Um dos tios mora com a 

família; é viúvo, com três filhos, um dos quais é aluno desta Escola. Moram 

em casa alugada, de “avenida”, com acomodação para a criança. O menino 

gosta de brincar na rua com os vizinhos, mas a mãe não gosta; ajuda missa 

numa igreja próxima de casa. A gravidez materna decorreu com transtornos: 

enjoava muito, muito nervosa. Nascimento a termo, mas houve dificuldades 

no desenvolvimento: desmame com 1 mês, depois alimentado à mamadeira; 

doença da pele, outros transtornos. 

Sempre teve pesadelos, acordava com medo, dizendo que “viu coisas...” 

Deita-se às 21 horas, levanta-se às 6 e meia; dorme no mesmo leito com um 

irmão de 14 anos; brincam, antes de dormir, de pontapés e beliscões. Brinca 

em casa, na “avenida”, com os vizinhos; na Escola, gosta de brincar de bola e 

de peteca; gosta de brincar com as meninas, passando-lhes a mão pelo corpo 

e dizendo inconveniências. Tem os tiques de pestanejar e esgaravatar o nariz. 

É nervoso e agitado. Aprendizagem boa. Pesa 35 quilos e 700 gramas e tem 

1m42 de altura. O exame orgânico revelou sinais de lues congênita. Do seu 

registro de observações: 

“1935 – Diz palavras obscenas às meninas; costuma apalpar as colegas e 

conversar e ler imoralidades. Espera as meninas no recreio ou à saída da 

Escola, para agarrá-las e dizer-lhes coisas ao ouvido. 

“27 de agosto – Na aula de ginástica agrediu uma colega porque não queria 

brincar com ele; como dissesse: “os meninos são muito estúpidos”, ele 

enfureceu-se e deu-lhe um soco. 

“Setembro – Está muito indisciplinado, vadio, irônico, continua a incomodar 

as meninas. Comparecendo à Escola e ouvindo as queixas sobre o filho, a mãe 

de O... ficou muito triste e chorou muito. O menino fez promessas de que se 

emendaria...” (RAMOS, 1950, p 230-231) 

 

Outro “problema” apontado por Ramos e que mais preocupa os educadores são “as fugas 

escolares”. Não só no Brasil, mas em muitos países, a “fuga” do ambiente escolar é estudada e 

tratada, inclusive, há expressões populares em diversas línguas para designar tal postura. De 

acordo com Ramos, “fazer gazeta’ ou “gazear aulas” (nos dias atuais: “matar” ou “cabular” 

aulas), eram as gírias no contexto brasileiro nos anos trinta do século passado; hacer novillos, 

diziam os espanhóis; faire l’école buissonière, era a expressão francesa e truancy, era como 
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chamavam os ingleses e os estadunidenses os alunos que fugiam das aulas ou da própria escola 

por um ou mais dias ou, até mesmo, a evasão por completo. 

Sobre as razões que levavam as crianças a se comportarem desta maneira, Ramos 

ressalta: 

 

Na Escola antiga, a fuga, a “gazeta” escolar, tinham como causa mais 

aparente, o medo dos processos pedoplégicos, o temor que infundia a figura 

do educador severo, aplicador de castigos. Na Escola nova, num novo 

ambiente de liberdade, eliminadas aquelas causas, o fenômeno das fugas e 

rupturas escolares pôde ser observado no seu verdadeiro determinismo. É 

certo que muitos fatores propriamente escolares persistiram; há ainda muito 

tipo de escola que não oferece um ambiente de simpatia e compreensão da 

criança, há mesmo a personalidade do professor (...) mas, removidos esses 

fatores, observa-se que a causa precípua das fugas infantis está nos seus 

“complexos” afetivos, formados no ambiente escolar. (RAMOS, 1950, p. 

250-251) 

  

 Outro aspecto levantado por Ramos são os “problemas sexuais”. De acordo com Ramos 

(1950), houve por parte da escola “clássica”, da escola “antiga” uma posição de se afastar ou 

de se esconder dos assuntos ligados à sexualidade das crianças no período escolar. Para Ramos, 

“essas atitudes oscilam entre dois polos igualmente errôneos: ou a negação sistemática das 

manifestações da sexualidade infantil, ou a condenação, pelo horror, daquelas manifestações” 

(1950, p. 262). 

 Para a higiene mental defendida e aplicada por Ramos, a contribuição da psicanálise 

teve um papel central, pois ampliou o domínio da vida sexual. Segundo ele, “muitas das 

manifestações do comportamento da criança que, aparentemente, nada têm a ver com o sexo, 

foram atribuídas pela psicanálise, a manifestações disfarçadas ou derivadas do instinto sexual” 

(p. 263). 

 Diante das observações apresentadas, no capítulo dedicado aos “problemas sexuais”, 

Ramos ressalta a variedade de aspectos associados ao campo da sexualidade infantil. Quando 

se observa a classe, os jogos, o recreio e as relações presentes no ambiente escolar é possível 

perceber as práticas do onanismo, as relações homossexuais, as leituras, as conversas 

“escondidas”, as frases e desenhos de caráter sexual e tantas outras atividades ligadas ao sexo. 

 As discussões a respeito do onanismo e da prática da masturbação no ambiente escolar, 

ainda hoje, é vista como um tabu e é cercada de comentários preconceituosos 

 que revelam desconhecimento sobre o assunto. Segundo Ramos, “autores clássicos, médicos e 

educadores, espalharam a lenda do onanismo como aberração, pintando-nos um quadro tétrico 

das consequências que ele provoca” (1950, p. 265). No entanto, se apoiando em pesquisas 
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estatísticas rigorosas realizadas por Allendy e Lobstein50 (1938), Ramos aponta que “homens 

ou mulheres que jamais praticaram o onanismo em qualquer fase de sua existência são em 

número reduzidíssimo” (p. 265). Nos estudos realizados por Allendy e Lobstein, citado por 

Ramos, eles apresentam as seguintes estatísticas: “Rohleder acha que 10%, Hirschfeld, que 

apenas 2 a 4% dos adultos não praticaram o onanismo. Berger acha, porém, que 100% das 

pessoas recorreram a essa prática em alguma época da sua vida” (1938, p. 144 apud Ramos, 

1950, p. 265). 

 Outro aspecto importante levantado na obra de Ramos é que a masturbação pode ser 

confundida com o tique, o que pode ocasionar interpretações e orientações equivocadas, quando 

necessário. Cruchet51 (1911), “distinguiu um onanismo verdadeiro do falso onanismo, isto é, 

do tique que algumas crianças apresentam, de puxarem os órgãos genitais: peotilomania, como 

chama esse autor” (RAMOS, 1950, p. 269, grifos do autor). A próxima observação revela uma 

“criança-problema” com tique que, por sua vez, pode ser confundido com onanismo: um caso 

de peotilomania, no sentido de Cruchet. 

 

(Escola “Estados Unidos”, ficha nº 97 do S.O.H.M). A. A. J., menino de 13 

anos, cor branca. Pais portugueses, nada digno de nota. Desajustamentos 

domésticos em outros parentes: alcoolismo, abandono de lar... Irmã de 12 

anos. Moram em casa alugada, sem acomodação para a criança. O menino 

trabalha em casa; carrega lenha, ajuda nos trabalhos de casa. Não há 

informação sobre a história obstétrica materna e o desenvolvimento pregresso 

da criança. Subalimentação. Sempre teve o sono agitado, como pesadelos e 

sonambulismos. Deita-se às 20 horas, levanta-se às 6. Brinca em casa, quando 

pode, e na Escola. Desobediente, tagarela, embirrante. É insociável, irascível, 

irrequieto, brigão. Vive a escrever bilhetes, que provocam o riso dos colegas. 

Tem o tique de coçar os órgãos genitais. Pesa 55 quilos, tem 1m52 de altura. 
(RAMOS, 1950, p. 271) 

 

 “Medo e angústia”, são características de “crianças-problema”, de acordo com os 

estudos da higiene mental e observações realizadas, sobretudo, no Serviço de Ortofrenia e 

Higiene Mental. “Medo e angústia são duas emoções complexas, que acompanham a psique 

humana, desde o começo dos séculos (...) estão ligadas segundo uns ao instinto de fuga, segundo 

outros, ao instinto de conservação” (RAMOS, 1950, p. 310). 

 Na observação abaixo podemos perceber um caso de medo simples, associado ao fato 

de ser filho “entre várias irmãs” e condições financeiras precárias, o que acarreta, segundo 

Ramos, problemas na aprendizagem, tristeza, timidez... 

 
50 ALLENDY, R.; LOBSTEIN, H. Le problème sexuel à l’école. Paris, 1938. 
51 Op. cit. 
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(Escola “Estados Unidos”, ficha nº 432 do S.O.H.M.). I. O. P., menino de 9 

anos, cor parda. Pais brasileiros; a mãe não goza de boa saúde, sofre da vista. 

3 irmãs, de 10, 4 e 2 anos. Moram em barracão, sem acomodação para o 

menino, que dorme com as irmãs, em esteira, no chão. Subalimentação. Deita-

se às 19 horas; tem medo da escuridão e do isolamento. É triste, tímido, 

aprendizagem difícil. Pesa 26 quilos, 1m28 de altura. O exame orgânico 

revelou lues congênita, verminose, mucosas descoradas, subalimentação. 
(RAMOS, 1950, p. 317) 

 

 Os últimos “problemas” defendidos por Arthur Ramos, de acordo com suas observações 

de crianças assistidas pelos serviços da higiene mental, referem se à “pré-delinquência infantil: 

a mentira e os furtos”. No entanto, Ramos salienta que: 

 

Da mesma forma que para os outros “maus hábitos” infantis, é necessário não 

intervirmos com a nossa lógica de adultos. E até seria o caso de não falarmos 

de “mentiras”, de “furtos”, etc., na infância, porque esses termos já trazem um 

significado pejorativo, implicando, para o adulto, a transgressão de um padrão 

de moral ou de um código social. (1950, p. 339) 

 

 Grande parte dos psicólogos, reforça Ramos (1950), considera difícil, senão impossível, 

definir a “mentira”, tendo em vista as circunstâncias em que ocorre o ato e os mais variados 

aspectos apresentados. De acordo com Ramos, exceto nos casos patológicos ou inatos, “todos 

os outros casos de mentira, na criança, são reações do ambiente” (1950, p. 340). Em suma, o 

amor-próprio, a vaidade, o desejo, fazem com que a criança negue as faltas que cometeu, como 

é o caso, por exemplo, do interesse, da gulodice e do medo (de castigos ou perda de liberdade). 

Soma-se, o papel da sexualidade que, por sua vez, provoca reações de dissimulação e práticas 

mentirosas. Nesse sentido, Ramos destaca que as “observações do nosso Serviço documentam 

a importância do fator sexual no mecanismo da reação mentirosa” (1950, p. 341). O próximo 

registro revela tal aspecto, assim como a intervenção dos auxiliares do S.O.H.M.: 

 

(Escola “Manuel Bomfim”, ficha nº 268 do S.O.H.M.). G. R. C., é uma menina 

de 11 anos de idade, de cor branca, filha de pais portugueses. A mãe faleceu 

em 1930; sofria de perturbações mentais que exigiram o seu internamento no 

sanatório. Duas irmãs, de 14 e 10 anos, respectivamente. G. R. C. mora em 

companhia dos tios. 

É medrosa e tem hábitos de mentira. É bem-humorada, reservada, calma e 

desconfiada. Inquirições e fantasias relacionadas ao sexo. O exame médico do 

S.O.H.M. revelou lues congênita e hiperemia da nasofaringe. Observações 

coligidas pela auxiliar do S.O.H.M., na sua ficha: 

“Maio de 1936 – O tio da menina veio comunicar à diretora que ia retirá-la da 

escola “por estar alarmado com a atitude maliciosa da menina nas conversas 

com a criada, com a paixão que a G... dizia ter por um menino que não lhe 
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correspondia e ainda mais com um fato passado entre ela e uns meninos no 

quintal da Escola” (ficou apurado ser tudo isso fantasias da criança). 

Aconselhado pelo S.O.H.M., o tio resolveu confiar a menina à orientação da 

auxiliar do Serviço que o aconselhou e à tia, sobre a maneira de se conduzirem 

com a sobrinha. A tia procurava antes obrigar a menina a dizer a verdade, 

amedrontando-a com o aparecimento da alma da mãe, caso ela mentisse. 

Esclarecemos a criança sobre problemas que a angustiavam, relacionados com 

a vida sexual, com tato e oportunidade. 

“Junho de 1936 – A família de G... mostra-se satisfeita com a ação da Escola. 

A menina está mais alegre e menos reservada. Perdeu aquele ar de 

ingenuidade dissimulada. Durante o recreio está prestando auxílio ao serviço 

de merenda, convidada pela professora que dirige o Serviço”. (RAMOS, 

1950, p. 341) 

 

 Os “furtos”, segundo Ramos, “têm quase sempre, aqui, uma significação simbólica, 

exprimem uma tentativa inadequada de compensar uma situação de desajustamento (...) por 

isso que furtos e mentiras se acham tão intimamente associados” (1950, p. 357). De acordo com 

as observações do Serviço, pôde-se distribuir os furtos junto às “crianças-problema”, segundo 

Ramos (1950, p. 363), em categorias: 

 

1º - Furtos, como reação a sentimentos de inferioridade (pauperismo, 

condições ambientais desajustadas, abandono moral...). 

2º - Furtos em consequência de emoções recalcadas (despeito, inveja, 

vingança, fator sexual...). Esta categoria está intimamente ligada à precedente, 

e as duas confluem com frequência. 

3º - Furtos como jogo ou imitação. 

4º - Furtos associados à mentira e outros fenômenos de logro, fraude, etc., da 

conduta. 

5º - Furtos patológicos. 

 

 Na observação que segue está relacionada com as duas primeiras categorias, descritas 

acima. Vivendo em um ambiente familiar desajustado, segundo Ramos, a criança procura nos 

furtos uma “compensação afetiva”, o que pode acarrear em agressividade e sentimento de 

vingança. 

 

(Escola “Estados Unidos”, ficha nº 299 do S.O.H.M.). A. O., menino de 8 

anos, de cor parda. O pai, brasileiro, funcionário da Limpeza Pública, más 

condições econômicas, cego de um olho. A mãe, brasileira, lavadeira, boa 

saúde. 4 irmãos, menina de 4 anos, menino de 3 anos, menina de 1 ano e 8 

meses, menino de 6 meses. Moram em casa alugada, com acomodação para a 

criança. Nada de anormal na história obstétrica materna. Deita-se às 19,30, 

levanta-se às 6,30. Brinca em casa com os irmãos; na Escola brinca de bola e 

peteca. É desobediente, tendência a dominar, atormenta os colegas, furta. É 

agressivo e agitado. Pesa 24 quilos e 300 gramas, tem 1m30 de altura. O 

exame orgânico, revelou o seguinte: lues congênita, bronquite gripal, defeito 

na articulação tíbio-társica direita, parecendo provir de um reumatismo poli-
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articular infeccioso, que os seus antecedentes pessoais revelam. Do seu 

registro de observações: 

“1935 – É indisciplinado, e perturba os trabalhos de classe. No entanto, tem a 

inteligência viva e a aprendizagem fácil. Queixa-se da mãe; vive agora com a 

madrinha que, penalizada, o acolheu. Ultimamente, porém, a madrinha o 

devolveu aos pais, que o tratam com severidade excessiva, repelindo-o a cada 

momento. 

“O menino torna-se cada vez mais agressivo: agride os colegas, tem prazer em 

desobedecer às professoras, e ultimamente começou a se apoderar dos objetos 

dos colegas. Parece que os seus furtos começaram à sua volta ao ambiente de 

casa. A sua professora de classe vive a queixar-se do menino, dizendo julgar 

que “com a sua perversidade insociável venha a ser um assassino ou um 

ladrão” (sic!). Foi esclarecido o caso não só aos pais como à professora de 

classe no sentido de serem compreendidas as reações afetivas dos furtos da 

criança (compensação ao pauperismo e outras condições de inferioridade, 

consolação substitutiva do abandono e do escorraçamentos moral, agressão e 

vingança contra as suas condições deficitárias...)”. (RAMOS, 1950, p. 363-

364) 
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2.5 “Crianças-problema”: como tratá-las à luz da higiene mental? 

 

 

Após nos debruçarmos sobre os discursos produzidos pela higiene mental, tendo como 

referência Arthur Ramos e sua obra A criança problema: a higiene mental na escola primária, 

alguns aspectos merecem destaques no que tangem às concepções e às intervenções junto aos 

estudantes, famílias e escola. 

Primeiramente, o rompimento com a concepção de “criança anormal” (exceto nos casos 

de uma deficiência constitucional) e o surgimento do conceito de “criança-problema”. De 

acordo com Ramos: 

 

O escolar difícil, “cauda de classe”, a criança inibida em casa ou na escola, 

amedrontada, tímida, escorraçada e desiludida, ou o menino turbulento, 

“levado”, instável, fujão, insubordinado, mentiroso e brigão (...) não são 

crianças “anormais”, no sentido estrito em que consideramos este termo. 

(1950, p. 383) 

 

 Em segundo lugar, a defesa de que as “crianças-problema” deveriam ser assistidas e 

tratadas no ambiente escolar, no convívio com as demais crianças, compartilhando as mesmas 

experiências: “porque na maioria dos casos, a criança problema pode e deve ser educada em 

condições idênticas às dos demais companheiros de classe” (RAMOS, 1950, p. 394). Esta 

posição da higiene mental, “reage à instalação sumária e aligeirada de “classes de anormais”, 

ou de “classes de difíceis”, para a educação “especial” destas crianças” (p. 395). Ressaltando a 

importância da higiene mental na “correção” das crianças consideradas “problema”, mas, 

também, nos “ajustes” necessários frente às adversidades impostas a esses escolares, Ramos 

conclui que: 

 

Foi o largo movimento da higiene mental contemporânea que ensinou a olhar 

para esses seres de um modo diferente, procurando, não segregá-los do 

ambiente escolar, mas ao contrário, ajustá-los às condições dos outros 

companheiros, ou às constelações de adultos, no seu ambiente escolar e 

familiar. (RAMOS, 1950, p. 383) 

 

 Outro aspecto relevante, refere-se ao método empregado pelos serviços de higiene 

mental, dividida em: tratamento orgânico e psicológico da criança, função exercida pelo 

“médico-higiênico”; assistência social ao lar da criança; e intervenção no papel do professor e 

da escola “parceira” da higiene mental. Respectivamente, esses três focos de atuação do Serviço 

possuíam as seguintes características: 
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1º) Toda criança assistida era examinada clinicamente e, quando necessário, era 

submetida a um tratamento, haja vista a defesa da higiene mental, de que as “causas orgânicas” 

eram responsáveis por muitos déficits de rendimento escolar. “Essa é uma parte exaustiva 

considerada pela medicina escolar, quando desvenda as causas orgânicas – internas, endócrinas, 

neurológicas... – de muita fadiga escolar, de muita turbulência e instabilidade, de muitos 

problemas escolares” (RAMOS, 1950, p. 384). Consequentemente, a instabilidade orgânica, a 

“inferioridade corporal” (ADLER52, 1927 apud RAMOS, 1950, p. 384), estaria na base de uma 

“inferioridade psicológica”. Segundo Ramos: “A inferioridade corporal está em íntima conexão 

com a vida psíquica. Uma criança com excessivos defeitos orgânicos não pode desenvolver-se 

como as outras” (1950, p. 385). 

 Associada a essa intervenção médica, as Clínicas de Higiene Mental atuavam na 

assistência alimentar e higiênica, em colaboração com os órgãos médicos, clínicos, dentários e 

a escola. Nesse sentido, segundo Ramos (1950, p. 385), eram organizados: “os “pelotões de 

saúde”, visando a formação de hábitos higiênicos, as “cooperativas e caixas escolares”, para a 

assistência ao escolar pobre, as “merendas e sopas escolares”, para a assistência alimentar, 

“amigos da escola”, “círculo de pais e professores” etc.”. Para os higienistas, essas ações que 

antecedem ao acompanhamento mais próximo das “crianças-problema” na escola são 

fundamentais: 

 

Sem essa tarefa preliminar, qualquer trabalho de higiene mental tropeça em 

dificuldades insuperáveis. Não se pode ajustar psicologicamente uma criança 

doente e desnutrida, fatigada e defeituosa, sem o trabalho prévio da correção 

das suas “inferioridades corpóreas”. Por isso, em nosso Serviço, tem sido 

enorme o esforço despendido, na parte puramente de assistência médica e 

alimentar, nas nossas clínicas ortofrênicas das Escolas Experimentais. 

(RAMOS, 1950, p. 386) 

 

2º) De acordo com Ramos, a Escola Nova53 – que tem Anísio Teixeira, Fernando de 

Azevedo e Lourenço Filho, como principais impulsionadores no contexto brasileiro – defende 

um aspecto importante que se coloca como um paradigma diante da “Escola Antiga”: a 

colaboração estreita e efetiva entre a escola e o ambiente familiar. Segundo Ramos: 

 

A escola já não é mais considerada como desempenhando simples atividade 

de instrução, desinteressada do aspecto educativo em geral da criança. Hoje é 

ela um centro de grande atividade social, centro de coordenação e de 

 
52 ADLER, A. Studie über Minderwertigkeit von Organen. München, 1927. 
53 Movimento iniciado por europeus e estadunidenses no final do século XIX e que no Brasil se estrutura nas 

décadas de 20 e 30, sobretudo, a partir do Manifesto do Pioneiros da Educação Nova, de 1932. 
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disciplina, onde se aprendem, não só as matérias instrutivas, mas as disciplinas 

da vida. Ela é chamada a intervir intensa e largamente na vida do lar, 

orientando e educando. (1950, p. 388-389) 

 

Se essa característica, de aproximação com as famílias, já era observada nas escolas 

regulares, nas clínicas de higiene mental, este aspecto era fundamental. Sobretudo, porque, de 

acordo com Ramos as “causas” que levavam à “aparição” das “crianças-problema” eram 

centradas nos hábitos e nas constituições familiares.  

 

Se a criança desajustada é, como vimos, na maioria dos casos, o resultado de 

incorretas formações das suas constelações familiares, é claro que é para o 

estudo destas formações que se voltam os interesses da higiene mental (...) a 

responsabilidade dos pais na formação psicológica dos filhos é enorme. 

(RAMOS, 1950, p. 389) 

 

 De acordo com Ramos, as experiências junto aos pais não era uma tarefa fácil, haja vista 

a resistência dos familiares em assumirem a “culpa” pelos desajustes e, consequentes fracassos 

de suas crianças na escola e na vida. Neste sentido, segundo Ramos (1950, p. 390): “não 

reconhecem a validade das conclusões que o higienista lhe apresenta (...) não querem 

reconhecer a sua própria responsabilidade na formação dos problemas apresentados (...) a culpa 

seria de tudo, menos deles”. 

 Como método – no sentido de se aproximarem dos responsáveis e, ao mesmo tempo, 

fazer com que compreendessem suas responsabilidades perante a realidade psicológica dos seus 

filhos – os higienistas organizavam rodas de conversa, conferências com os pais e professores. 

Esses encontros tinham a finalidade de discutir e encontrar soluções para os desvios de 

comportamento e de caráter das “crianças-problema”.  

Essas reuniões, segundo Ramos, no início, eram improdutivas de acordo com a suas 

finalidades. Portanto, houve uma mudança na estratégia, os pais eram convidados a “discutir 

questões de ordem puramente médico-orgânico dos filhos, e por aí, insensivelmente, eles 

recebem os influxos benéficos do Serviço (...) os resultados têm sido excelentes” (RAMOS, 

1950, p. 390). O segundo passo era a “visita social. Nestas itinerâncias, sugeridas pelo Serviço, 

pela escola ou a pedido dos pais, os auxiliares do S.O.H.M ou os “educadores-visitadores ” se 

dirigiam às casas das famílias no intuito de detectarem aspectos que poderiam ser “tratados” ou 

“ajustados” pelos serviços da higiene mental, ou seja, essas intervenções tinham menos caráter 

técnico e mais formação psicológica de característica humanizadora. Nas palavras de Ramos 

(1950, p. 390-391): 
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Por aí, a higiene mental procura também corrigir, ou pelo menos minorar, as 

condições sociais de desajustamento em que vive o escolar problema: os 

desajustamentos domésticos, de ordem psicológica, mas também, em larga 

medida, os vícios sociais, a doença, a miséria, a criminalidade... 

 

 3º) Por fim, a escola. Do mesmo modo que a higiene mental se preocupava com a saúde 

orgânica da criança; com as questões voltadas à alimentação, aos hábitos de higiene pessoal, 

aos cuidados dentários etc. dos escolares; com as ações junto às famílias “desajustadas”, ela se 

preocupou e interveio junto aos educadores das escolas onde o Serviço atuou. A preocupação 

dispensada aos familiares, de certo modo, caberia também aos professores. De acordo com 

Ramos: 

 

Aquilo que dissemos dos pais, quando nos referíamos à sua “cegueira 

psíquica” em relação aos problemas dos filhos, aplica-se igualmente ao 

professor. Há o “professor problema”, como há o “pai problema”. A higiene 

mental do professor é hoje uma fase indispensável num serviço de higiene 

mental escolar. Nas relações, nos binômios “aluno-professor”, vamos 

encontrar toda uma série de problemas, de “complexos” a considerar. 

(RAMOS, 1950, p. 391) 

 

 Para Ramos, a experiência dos higienistas junto às escolas demonstrou que as atitudes 

do professor refletem-se na personalidade do aluno, portanto, o “ajustamento” do professor era 

uma tarefa prévia, indispensável, da higiene mental. O professor “intransigente”, nervoso, 

ciumento, tende a “derramar” as suas reações emocionais sobre o aluno confiado aos seus 

cuidados (...) ele reflete na escola os desajustamentos – emocionais, conjugais, econômicos, 

sociais... do seu ambiente doméstico” (RAMOS, 1950, p. 391). Em outras vezes, a 

personalidade do professor se formou “em caminhos errôneos, de mentalidade rotineira, 

emergindo de velhos conceitos educacionais... e o professor vai reproduzir com seus alunos 

aquilo que ele próprio sofreu na infância” (p. 392). 

 O aluno, de acordo com os higienistas, enxerga no professor um “modelo” a ser seguido, 

a se imitar, alguém que se contraponha aos adultos em seu ambiente familiar. Tomando 

emprestado o conceito de “transferência” da psicanálise, Ramos (1950, p. 392) apresenta “um 

princípio dinâmico que a higiene mental toma em primordial consideração, na correção da 

criança: o mecanismo da ‘transferência afetiva’”. Neste sentido, a higiene mental acreditava 

que o sucesso na educação dependia dos sentimentos afetivos entre alunos e mestres. “Na vida, 

temos constantemente relações de transferência, movimentos de simpatia e antipatia, com as 

pessoas com que lidamos. O aluno que gosta do seu professor progride rapidamente” (p. 393).  

Portanto, cabia à higiene mental intervir junto aos educadores no sentido de fazê-los 

crer na eficiência da “transferência afetiva”. Para tanto, era fundamental o educador se submeter 
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a uma cuidadosa autoanálise, sobretudo, em relação às suas irritabilidades, severidades, 

violências, parcialidade de julgamentos etc., pois, conseguida a transferência afetiva, bem 

orientada e dosada, o professor (que, de acordo com a higiene mental, passa a ser um “analista”) 

tudo “conseguiria” da criança. Neste sentido, em vez de práticas disciplinares, o educador 

orientaria o rendimento escolar da criança e conseguiria o “ajuste” dos seus problemas de 

comportamento, por meio de uma relação pautada no afeto e respeito. De acordo com Ramos: 

 

A criança registra, com uma acuidade insuspeita, as menores reações de afeto, 

positivo e negativo, manifestadas pelo seu professor. E conseguida a 

transferência, tudo fará para não desagradá-lo. A “dádiva ou a retirada do 

amor”, fenômenos que empiricamente estão na base de todo o processo 

educativo, desde tempos imemoriais, devem ser agora reconhecidos como 

elementos dinâmicos, orientados convenientemente, na análise e correção dos 

problemas de personalidade e comportamento da criança. (1950, p. 393-394) 
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2.6 Durval Marcondes e a ortofrenia paulistana 

 

 

 De acordo com Projeto Memória da Psicologia: pioneiros da história da psicologia no 

Brasil, produzido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo54, o médico psiquiatra 

paulista Durval Ballegardi Marcondes foi um dos precursores da psicanálise freudiana, no 

contexto brasileiro. Inclusive, em 1927, escreve ao Freud contanto suas experiências em relação 

ao atendimento psicológico de crianças com “problemas” escolares – tendo a psicanálise como 

principal “instrumento” de intervenção e análise – e sobre a fundação da Sociedade Brasileira 

de Psicanálise (hoje Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo – SBP SP), a primeira da 

América Latina.  

 Criada em 28 de dezembro de 1938, através do Decreto 9.87255, a Seção de Higiene 

Mental do Escolar dirigida por Durval Marcondes era composta por um médico chefe dois 

médicos psico-analistas, um médico internista, dois psicologistas (termo que antecedeu à 

profissão de psicólogo) e cinco visitadoras. De acordo com a legislação (Artigo 7º do referido 

Decreto), a Seção tinha as seguintes atribuições: 

 

a) Prevenir, nos indivíduos predispostos, as futuras psicopatias, pela 

correção oportuna dos vícios de temperamento e dos distúrbios nervosos 

da criança escolar; 

b) Organizar assistência médico-pedagógica aos deficientes mentais, de 

modo a assegurar-lhes uma aprendizagem proveitosa e consequente 

elevação do seu rendimento social; 

c) Orientar as autoridades e técnicos de ensino, médicos e demais pessoas 

interessadas, quanto às necessidades que possam contribuir para a saúde 

mental presente e futura do escolar; 

d) Realizar pesquisas sobres os fatores psico-patogênicos que atuam no 

período infantil do desenvolvimento individual e sobre os meios mais 

adequados de combatê-los; 

e) Proporcionar ensino teórico e prático da higiene mental da criança, para 

habilitação e aperfeiçoamento de técnicos especializados. 

 

Psicanálise e higiene mental caminhavam juntas, uma vez que os conceitos 

psicanalíticos se apresentavam como método, como instrumento na avaliação das crianças, 

assim como intervenção junto às famílias. De acordo com Bicudo, que esteve na equipe 

chefiada por Marcondes em São Paulo, a Clínica de Orientação Infantil na Seção de Higiene 

 
54 Disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/memoria/banners/Durval%20Marcondes.pdf. Acesso: jul. de 

2020. 
55 Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1938/decreto-9872-28.12.1938.html. 

Acesso: jul. de 2020. 

http://www.crpsp.org.br/portal/memoria/banners/Durval%20Marcondes.pdf
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1938/decreto-9872-28.12.1938.html
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Mental do Escolar assumiu o objetivo de aplicar a teoria psicanalítica na prevenção e correção 

de desarranjos mentais. “Foi nesta clínica que começamos a desenvolver a psicanálise de 

criança (...) de proceder à profilaxia dos distúrbios psíquicos e de realizar pesquisas sobre os 

fatores de desajustamento mental” (BICUDO, 1989, p. 95).  

De acordo com Cytrynowicz (2013), a Clínica de Orientação Infantil funcionou próxima 

à Praça da República, na Rua Epitácio Pessoa n. 57, e para o trabalho foram nomeadas 

educadoras sanitárias no cargo de “visitadoras psiquiátricas”. Inicialmente havia dois grupos 

distintos trabalhando neste serviço: as visitadoras psiquiátricas e as “psicologistas”. O primeiro 

grupo era em sua maioria originado do curso de Higiene responsável por visitas às escolas, pelo 

encaminhamento das crianças e pelo atendimento psicoterápico. As psicologistas eram 

originárias do curso de Pedagogia ou Filosofia e tinham uma formação mais voltada à 

Psicometria e à aplicação de testes. O termo “psicologista” era muito usado até a 

regulamentação da profissão, algumas vezes como simples sinônimos de psicólogo e algumas 

vezes para designar um profissional mais técnico. 

Uma das psicólogas que contribuíram para o estudo de Cytrynowicz e que trabalhou 

como “psicologista” na Clínica de Orientação, relembra:  

 

O trabalho era desenvolvido com muita seriedade, se preparando profissionais 

e fazendo um trabalho preventivo. Embora ligado à escola, era de natureza 

clínica, não era Psicologia Educacional. Recebíamos as crianças que tinham 

dificuldades maiores, problemas como timidez, de fala, disciplina e queixas 

de aprendizagem. Nos sábados, era realizada uma reunião com toda a equipe 

– as psicologistas, as visitadoras psiquiátricas, o neurologista, o pediatra, o 

doutor Durval e o doutor Joy Arruda – para discussões dos 

casos. (CYTRYNOWICZ, 2013, n.p.) 

 

De acordo com o levantamento organizado por Cytrynowicz, a equipe da Clínica de 

Orientação Infantil foi se expandindo e, em 1954, era composta de 29 psicólogos, cinco 

médicos, um técnico de educação, 25 professores de classes especiais, oito escriturários e três 

serventes. “Houve uma articulação interdisciplinar e multiprofissional numa época em que a 

hegemonia médica foi extremamente sólida, auto suficiente e excludente” (CYTRYNOWICZ, 

2013, n.p.).  

Em relação às concepções que orientavam a Higiene Mental, bem como os paradigmas 

que se apresentavam Cytrynowicz (2013, n.p.) acrescenta:  

 

Ao mesmo tempo em que praticamente se criou a nova profissão de 

psicologista, também se organizou uma nova forma de saber e fazer Saúde 

Mental, buscando integrar os diversos fatores: sociais, escolares, físicos e 
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psicológicos. Foi mesmo uma proposta ousada de criar esta nova abordagem 

de Saúde Mental, numa época em que saúde foi vista e tratada como um 

domínio exclusivo dos médicos. Não se tratou de fazer Psicanálise com as 

crianças das escolas públicas e nem de “aplicar” a psicanálise nelas, mas se 

tratou de inspirar-se na Psicanálise, com seu saber e fazer sobre as origens dos 

distúrbios emocionais, e buscar encontrar novas formas de atender e lidar com 

as necessidades, conflitos e desejos, de natureza psicológica, dessas crianças.  

 

Nesse sentido, a “criança-problema” em ambos equipamentos higienistas apresentados 

– o Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental (dirigido por Arthur Ramos no Rio de Janeiro) e a 

Seção de Higiene Mental do Escolar (chefiada por Durval Marcondes na cidade de São Paulo) 

– tinham métodos de acompanhamento e tratamento semelhantes, uma vez que não tinham, 

necessariamente, o foco centrado nas crianças com desajustes de aprendizagem e 

comportamento, mas em outros aspectos que caracterizavam as vidas desses escolares que, 

consequentemente, os influenciavam. De acordo com Lima (2019), em vez da expressão 

“observação poligonal e em profundidade”, empregada por Arthur Ramos, Durval Marcondes 

empregava o termo “múltiplo” para denominar o método utilizado junto às “crianças-

problema”. Nas palavras de Marcondes: 

 

O fundamento da clínica de orientação infantil é o estudo ‘múltiplo’ do caso-

problema. Cada caso é nela abordado através de várias técnicas, de modo a 

abranger a complexidade dos fatores que participam de sua determinação. A 

causa de desajustamento pode residir no plano anátomo-fisiológico, no plano 

psicológico ou no plano social, ou ainda em todos eles ao mesmo tempo. A 

clínica não parte do pressuposto de que a gênese do problema está nesta ou 

naquela categoria de fatores. Admite a possibilidade da existência de agentes 

causais os mais diversos e procura determinar o papel relativo que cada um 

desempenha na trama etiológica. (MARCONDES, 1946, p. 44 apud 

LIMA, 2019, p. 63) 

 

Assim como no Serviço carioca, o dirigido por Marcondes se dedicava a pensar o 

estudante em sua dimensão global, onde os aspectos físicos e psicológicos, ao longo do seu 

desenvolvimento, eram considerados “e tanto a investigação do caso quanto o seu tratamento 

incidiam não apenas sobre a criança, mas também sobre o meio em que ela estava inserida: a 

família, a escola” (LIMA, 2019, p. 63). Lima acrescenta, que no campo de atuação junto  aos 

educadores, Ramos e Marcondes também defendiam práticas próximas, uma vez que: 

“privilegiava-se a prevenção dos desajustamentos em relação à sua correção, por meio de 

iniciativas como palestras, cursos e produção de materiais de divulgação dos princípios de 

higiene mental destinados aos professores” (p. 64).  

Outro aspecto importante levantado por Lima em sua pesquisa, é que os “escolares 

desajustados” eram identificados por meio de “problemas” semelhantes, tanto nos casos das 
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escolas públicas cariocas, como nas paulistanas. Nesse sentido, Durval Marcondes (1946, p. 45 

apud LIMA, 2019, p. 63) os classificam do seguinte modo:  

 
1) Conduta irregular na escola (abrangendo a desobediência, a rebeldia e a 

indisciplina em geral); 2) furto; 3) dificuldades da aprendizagem; 4) 

instabilidade psico-motora; 5) mentira; 6) enurese; 7) fugas (da escola e do 

lar; incluindo a gazeta); 8) problemas sexuais; 9) timidez; 10) tics; 11) 

sintomas histéricos; 12) fobias; 13) fantasia excessiva; 14) agressividade. 

  

Assim como Ramos (1950), os registros produzidos pela equipe da Seção sediada em 

São Paulo, em relação aos estudantes assistidos tinham características muito próximas, ou seja, 

é possível perceber no relato abaixo o quanto que, segundo os profissionais da higiene mental, 

as relações familiares influenciam no comportamento das crianças as tornando um “problema”. 

 
Celeste, uma escolar de 8 anos de idade, aluna do 1º grau, apresenta-se na 

escola muito indisciplinada e agressiva, bate nas companheiras, furta objetos 

escolares das colegas, responde mal à professora, não para um só instante na 

sua carteira. Em casa, é também excessivamente agressiva, bate nas irmãs que 

são menores que ela, desobedece a mãe e timbra em executar ao contrário as 

ordens que lhe são dadas. Quando se vê obrigada a obedecer à mãe, foge para 

o quintal e dá gritos tão estridentes que a vizinhança fica alarmada. Vive 

trepada em árvores, desafiando a mãe lá de cima. Nossa primeira impressão 

foi a de que estávamos diante de uma criatura selvagem. Seu olhar era 

desconfiado e rancoroso. Ao exame psicológico, revelou dificuldade de 

compreensão. A investigação social apurou, nesse caso, intensa rejeição 

afetiva por parte de ambos os pais. O pai não fala com a filha, não se 

conformando com esta ser menina, pois desejava ardentemente um filho. 

Contava Celeste dois meses de idade, quando o pai, importunado com o choro 

da menina, fê-la calar com uma vigorosa palmada. A mãe vivia em 

sobressaltos contínuos, pois o marido ameaçava atirar a criança pela janela. 

Ambos os pais infligem à filha violentos castigos físicos. À medida que 

Celeste cresce, a rejeição paterna toma a feição de indiferentismo, enquanto a 

materna aumenta. A mãe maltrata-a muito, fecha-a no galinheiro em 

companhia de uma cabra que lhe causa medo, manda-a à noite sozinha ao 

quintal, mesmo sabendo que Celeste é medrosa. (MARCONDES56, 1946, 

p. 123-124 apud LIMA, 2019, p. 64). 

 

Assim como o Serviço chefiado por Arthur Ramos, o dirigido por Durval Marcondes 

tem como objetivo caracterizar e tratar uma “criança-problema” que encontra-se inserida, 

principalmente, em uma família “desestruturada” emocionalmente e economicamente. Neste 

sentido, cabe à higiene mental encontrar estratégias de intervenção junto aos responsáveis pela 

criança e, ao mesmo tempo, orientar as posturas na escola, uma vez que as práticas educacionais 

eram fundamentais nos ajustes dos desajustados.     

  

 
56 MARCONDES, D. (Org.). Noções gerais de higiene mental da criança. São Paulo: Livraria Martins, 1946. 
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2.7 Quase um século depois... 

 

 

Anteriormente, apresentamos um primeiro “deslocamento” do “problema” que 

caracterizava e ainda caracteriza as crianças com comportamentos inadequados e 

aproveitamento escolar insuficiente.  

Vimos que até o final do século XIX e início do XX esses “desajustes” estavam 

associados, sobretudo, às questões hereditárias e biológicas presentes na criança, aspectos que 

a tornavam “anormal”. Contudo, com o protagonismo das ideias e concepções higienistas na 

Europa e na América passa-se a defender que, tanto as “causas” (originadas nas famílias), como 

os “problemas” refletidos nas crianças, tinham uma relação estreita com os aspectos históricos, 

sociais e culturais das famílias. Esse entendimento, ganha força no Brasil nas décadas de 20 e 

30 do século passado e desencadeia intervenções junto às famílias e seus filhos por meios de 

serviços de higiene mental. Para demonstrar tais ações em nosso país caracterizamos dois deles: 

o Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental na cidade do Rio de Janeiro e a Seção de Higiene 

Mental escolar na capital paulista. Será que as concepções higienistas vêm perdendo força? Por 

que os serviços junto às crianças que “fracassam na escola” permanecem? Afinal, por que as 

escolas esperam que os serviços de saúde possam resolver seus problemas?  

Enunciados como esses orientaram a pesquisa de Katia Cristina Silva Forli Bautheney 

(2011) que tem, como um dos principais pressupostos, a existência de uma “correspondência 

imaginária entre a loucura e fracasso escolar” (p. 39). Sendo assim, outras indagações que, 

muitas vezes se confundem com afirmações, surgem no sentido de compreender a relação 

Educação-Saúde que orienta diversas práticas e posturas no ambiente escolar: 

 

Por que razão as dificuldades enfrentadas pelos alunos no âmbito escolar são 

entendidas como problemas de saúde? Por que o sintoma de quem “fracassa” 

na escola precisa ser silenciado sob o peso de rótulos (hiperativo, disléxico, 

deficiente...)? Por que a palavra de médicos e profissionais “psi” ocupa um 

lugar privilegiado no imaginário de professores, como aquela que diz “A” 

verdade sobre os “sintomas” apresentados pelas crianças e adolescentes? 

(BAUTHENEY, 2011, p. 157) 

 

Katia Bautheney (2011), que se dedicou a analisar os discursos (re) produzidos por 

professores e especialistas acerca de crianças e adolescentes que “vão mal na escola”, ou seja, 

a “criança-problema”, buscou compreender a forma como “os processos discursivos edificam 

uma instituição e geram práticas que são elas mesmas formadoras de um olhar e de uma ação 
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sobre esses mesmos sujeitos” (p. 165), ao mesmo tempo, “servem a uma perpetuação das 

próprias engrenagens institucionais, atravessadas pelos marcos históricos e conceituais de 

construção de um ‘sujeito psicológico’” (p. 166). 

Nesse sentido, Bautheney defende que para além dos argumentos “psi”, vários 

pressupostos explícitos ou implícitos (presentes nos documentos analisados  pela pesquisadora) 

“poderiam indicar marcas de intenção na realização de uma higiene mental” (2011, p. 165), 

demonstrando “filiações ideológicas e conceituais e similaridades com as bases que sustentam 

propostas pedagógicas “inspiradas” pelos fundamentos das disciplinas “psi” desde o século 

XIX” (p. 166). Este “traço” de práticas higienistas na contemporaneidade é notado nos registros 

que Bautheney (2011) apresenta ao longo de sua tese, como, por exemplo, este trecho extraído 

de um material de orientação fornecido pelo serviço de Saúde Escolar aos professores da rede 

municipal de ensino de uma cidade da Grande São Paulo: 

 

A saúde escolar tem ação diagnóstica, preventiva, de encaminhamentos, de 

acolhimento e secundariamente terapêutica, realizando para tanto orientações, 

cursos, vivências e pesquisas. 

Otimizando estas ações temos a oportunidade de intervir no processo 

educativo de forma preventiva para conseguir, no futuro, um adulto mais 

saudável e apto para participar [da sociedade] como cidadão. 

Nossa equipe é composta de psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, 

médicos (voluntários) e enfermeiro, com vasta experiência profissional na 

área da Saúde do Escolar. (BAUTHENEY, 2011, p. 166) 

 

Apoiada na ideia de que a higiene mental e eugenia se correlacionam, sobretudo nos 

aspectos que envolvem as “ações preventivas”, Bautheney defende que o Serviço de Saúde em 

questão, no limite, vê a escola como “centro irradiador dos disciplinamento eugênico” (p. 167). 

De uma outra perspectiva, a pesquisadora enfatiza que suas investigações apontam para mais 

um exemplo de generalização do “poder psiquiátrico”, do ponto de vista foucaultiano. Segundo 

ela, “este poder psiquiátrico que só pôde ser estabelecido a partir do momento que a psiquiatria 

tomou a criança como objeto de investigação e cuidado e a infância como lugar de origem das 

doenças mentais” (BAUTHENEY, 2011, p. 167). 

A caracterização das práticas e posturas de um determinado Serviço de Saúde, bem 

como seus mecanismos de controle e ajuste, realizada por Katia Bautheney, sem dúvida, nos 

remete aos Serviços de Higiene Mental e Ortofrenia liderados por Arthur Ramos e Durval 

Marcondes apresentados anteriormente. O “caráter preventivo” que atravessa suas ações e 

intervenções é inquestionável e se apresenta de forma direta, como podemos constatar nos 

documentos informativos que buscam explicar a natureza do serviço de Saúde Escolar junto às 
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escolas e famílias, aspectos primeiros do movimento higienista iniciado no país no início do 

século passado: 

 

Função Preventiva – Consiste na ação informativa e sensibilizadora do corpo 

docente (direção, coordenação, professores e agentes) através de palestras e 

projetos, na devolutiva de avaliações e acompanhamento de evoluções em 

caso de tratamento, nas triagens breves realizadas mas escolas com devolutiva 

ou junto ao corpo docente ou no horário de plantão para esclarecimento. 

Toda ação da saúde escolar visa instrumentalizar, sensibilizar e 

compartilhar conhecimentos e sugestões que ampliem e fortaleçam a ação 

pedagógica e o papel socializador da escola, dentro da filosofia de Educação 

como instrumento de mudança. 

 

Orientação a pais – Os pais são orientados na escola após a avaliação feita 

pela saúde escolar.  Há casos em que os pais podem ser chamados para grupo 

de sensibilização que são realizados na saúde escolar. 

 

Orientação ao corpo docente – Após as avaliações feitas pela saúde escolar, 

em grupo e na escola, é feira a devolutiva dos casos ao corpo docente. Desta 

forma, todos os envolvidos podem generalizar a aprendizagem e aplicá-la 

em sala de aula. 

 

Prevenção – Como os casos são discutidos em grupo, muito do que é discutido 

é aplicado pelo corpo docente, ampliando a prevenção de problemas e 

evitando que os mesmos apareçam. Esse quesito será melhor percebido com 

o correr do tempo e a aplicação dos serviços. 

 

Grupo de orientação aos pais – O grupo de orientação é um trabalho 

desenvolvido pelas psicólogas, voltado aos familiares dos alunos e o objetivo 

é: Fornecer orientações pertinentes ao desenvolvimento psicossocial da 

criança, promovendo maiores esclarecimentos, assim como, a saúde e o 

bem estar emocional da dinâmica familiar [...]. A escola poderá encaminhar 

pais e familiares que julguem se beneficiar desse tipo de trabalho, por meio de 

ofício e relatoria a esta Divisão. [...] Solicitamos à escola que oriente os pais 

sobre a razão do encaminhamento, esclareça que a convocação implicará 

obrigatoriamente na sua participação no grupo, e busque a sua aprovação antes 

de direcioná-lo ao serviço. 

 

Palestras – As escolas poderão solicitar palestras sobre temas variados e tal 

solicitação deverá ser feita por ofício encaminhado a esta Divisão, com no 

mínimo um mês de antecedência da data pretendida. (BAUTHENEY, 2011, 

p. 167, grifos do autor) 

 

Pesquisadoras como Guarido (2008) e Souza (2016) indicam que boa parte dos 

educadores partem do pressuposto de que estudantes com dificuldades de aprendizagem e 

“mau” comportamento tenham algum comprometimento de ordem intelectual. Este 

posicionamento faz com que a escola acione profissionais alheios ao contexto escolar com 

intuito, na maioria das vezes, de buscar explicações ou justificativas que ajudem na 

compreensão das trajetórias escolares “fracassadas” apresentadas pelas “crianças-problema”. 
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Nessa perspectiva, as escolas da rede pública municipal paulistana tomam algumas 

medidas em relação ao aluno “problema”, tendo em vista que cada unidade estabelece critérios 

próprios quanto à classificação dos alunos e aos modos de intervenção. 

Um dos procedimentos é encaminhar estes alunos diretamente aos profissionais ligados 

à saúde (médicos, psicólogos, fonoaudiólogos etc.) para que estes especialistas possam avaliá-

los e tratá-los. Esta avaliação, em grande parte das consultas, gera um diagnóstico que, por sua 

vez, resulta em um laudo clínico. Este parecer médico – resultado de um processo iniciado na 

escola e que termina no consultório especializado – quase sempre, desencadeia uma “ação 

medicalizante” no aluno diagnosticado. Na esteira destas discussões, Souza (1996, 2010), 

aponta que o ato de se encaminhar alunos com “problemas” de ordem pedagógica aos 

consultórios de especialistas que não estão ligados diretamente com a Educação, em particular 

aos psicólogos, potencializa processos de exclusão, tendo em vista que muitos destes 

profissionais não possuem formação para lidar com as questões escolares. Neste sentido, de 

acordo com os estudos que Souza realizou junto aos profissionais que atuam nesta área, é 

realizada uma análise técnica, científica, racional que, em grande parte dos casos desconsideram 

os contextos escolares, suas características, suas “culturas”, assim como as características 

históricas, sociais e culturais que identificam as crianças e adolescentes que vão à estas 

consultas. Estes diagnósticos, associados a práticas excludentes e privações de direitos, segundo 

Moysés (2001), faz com que crianças sejam silenciadas, sejam “institucionalizadas” pelo fato 

de “não aprenderem” na escola.  

A decisão de encaminhar crianças com dificuldades no ambiente escolar às avaliações 

de especialistas pode trazer consequências que, nem sempre, favorecem o aprendizado, pelo 

contrário, resultam em estigmatizações e em patologizações, tanto do aluno, como do meio 

educacional. De acordo com Moysés (2001, p. 249): 

  

Crianças inicialmente normais são tornadas doentes, ao serem submetidas a 

olhares que não as veem, olhares que só conseguem enxergar defeitos 

carências, doenças, que só buscam olhar o que já se sabe que elas, as crianças 

normais, não têm. Expropriadas de suas normalidades cognitiva, mental e 

corporal, adoecem...   

 

Por outro lado, outras escolas optam por solicitar orientação, formação e apoio de 

Serviços vinculados à própria Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. São 

dois, os departamentos (localizados na própria Diretoria Regional de Educação, portanto, 

responsáveis por diversas escolas, tanto da Educação Infantil, como do Ensino Fundamental e 

Médio), formadas por educadores especializados em áreas que competem à sua função, que 
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servem de apoio aos educadores quando se tratam de estudantes com dificuldades de 

comportamento e aprendizagem no ambiente escolar: 1) CEFAI (Centro de Formação e 

Acompanhamento à Inclusão); 2) NAAPA (Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a 

Aprendizagem). Embora essas equipes sejam acionadas por meio de queixas “semelhantes”, os 

“objetos de interesse” são distintos. O CEFAI atua diretamente junto ao aluno com 

deficiência57, ou seja, a criança ou o adolescente que possui um laudo médico que identifica, 

caracteriza e classifica a deficiência, seja ela intelectual, física ou ambas. Os profissionais que 

atuam no NAAPA lidam com as estudantes que possuem dificuldades de aprendizagem e 

comportamento que, não necessariamente, sejam explicadas ou justificadas, por algum 

comprometimento intelectual e/ou biológico.  

É importante lembrar, que o foco deste trabalho não é a criança com deficiência 

(público-alvo da Educação Especial), embora, em alguns casos, uma “linha tênue” separa os 

estudantes “com laudo” dos “sem laudo”. Nosso objeto de estudo é a “criança-problema”, ou 

seja, aqueles que por algum motivo não aprendem e/ou se comportam mal na escola. No 

entanto, tendo em vista que o NAAPA surge a partir de uma demanda não atendida/absorvida 

pelo CEFAI, entendemos que é importante a abordagem do trabalho de ambas as equipes. Sendo 

assim, apresentamos uma breve descrição do primeiro serviço e uma caracterização mais 

rigorosa do segundo que é objeto de investigação da presente tese. 

  

 
57 Essa nomenclatura, alunos “com deficiência”, é a utilizada entre os educadores atualmente. No entanto, a 

Publicação que veremos em seguida, que cria o CEFAI (Portaria 5.718 de 2004), utiliza o termo alunos “com 

necessidades educacionais especiais”. Segundo o Decreto nº 57.379/2016, que institui no sistema municipal de 

ensino a política paulistana de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva: “Educandos e educandas 

com Deficiência, considerando o conceito presente na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (ONU 2007), ratificada no Brasil com status de emenda constitucional por meio dos Decretos nº 

186/2008 e nº 6.949/2009, são aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.  
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2.8 CEFAI: intervenções junto ao aluno “laudado” 

 

 

 A Portaria 5.718 de 200458, publicada pela Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo (SME), cria o CEFAI que, segundo a publicação, visa “organizar os serviços de Educação 

Especial do sistema municipal de ensino, em consonância com as diretrizes desta Secretaria: a 

democratização do acesso e permanência, a qualidade social da educação e a democratização 

da gestão”. A referida Portaria contempla, também, a criação da função/cargo dos profissionais 

que atuarão nos CEFAI: os Professores de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – PAAI.  

 O CEFAI é parte integrante da Diretoria Regional de Educação (DRE)59 e é composto 

no mínimo por quatro professores efetivos que possuam, segundo a Portaria, “especialização 

e/ou habilitação em Educação Especial, em nível médio ou superior, em cursos de graduação 

ou pós-graduação, preferencialmente um de cada área”. As áreas a que se refere a legislação 

são as deficiências: mental, visual, auditiva (surdez múltipla), surdo-cegueira, transtornos 

globais do desenvolvimento e superdotação (altas habilidades). Os PAAI ocupam um espaço 

físico específico na DRE onde possam ser alojadas, de acordo com a documentação: formações; 

produção de materiais; acervo de materiais e equipamentos específicos; acervo bibliográfico e 

desenvolvimento de projetos. 

 O Art. 2º desta Portaria trata das concepções que orientarão os trabalhos dos professores 

que compõem os CEFAI. De acordo com a legislação, os serviços de Educação Especial: 

 

(...) deverão ser organizados e desenvolvidos considerando a visão de 

currículo como construção sociocultural e histórica e instrumento privilegiado 

da constituição de identidades e subjetividades que pressupõem a participação 

intensa da Comunidade Educativa na discussão sobre a cultura da escola, 

gestão e organização de práticas que reconheçam, considerem, respeitem e 

valorizem a diversidade humana, as diferentes maneiras e tempos para 

aprender. 

 

Portanto, de acordo com as orientações contidas na legislação percebemos que o 

trabalho dos professores especialistas que compõem o CEFAI deve se pautar pela compreensão 

de que os aspectos históricos, sociais e culturais dos estudantes, assim como a comunidade 

 
58 Dispõe sobre a regulamentação do Decreto 45.415, de 18/10/04, que estabelece diretrizes para a Política de 

Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades Educacionais Especiais no Sistema 

Municipal de Ensino, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=18122004P%20

057182004SME. Acesso em: 14 jun. 2018. 
59 Atualmente, há 13 Diretorias Regionais de Educação (DRE) na cidade de São Paulo. 
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escolar são fundamentais quando se pensa numa educação de qualidade e democrática. 

Considerar essas características, também vai ao encontro de uma educação que valorize a 

diversidade e as especificidades de cada educando, pontos importantes para a construção de um 

currículo para todos, em especial, às crianças e adolescentes com deficiência, público-alvo dos 

profissionais ligados ao CEFAI. 

Neste sentido, segundo à Portaria, as atribuições do CEFAI se apresentam, 

principalmente, no sentido de: a) disponibilizar recursos materiais às unidades educacionais que 

assegurem o desenvolvimento de ações voltadas ao serviço de apoio e acompanhamento 

pedagógico; b) organizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações formativas nas escolas; c) 

promover o levantamento das necessidades da região por meio de mapeamento da população 

que necessita de apoio especializado; d) implementar as diretrizes relativas às políticas de 

inclusão; e) desenvolver estudos, pesquisas e tecnologias em Educação Especial; f) desenvolver 

projetos Educacionais vinculados ao atendimento das necessidades educacionais especiais de 

crianças, adolescentes, jovens e adultos e suas famílias; g) dinamizar as ações do Projeto 

Político Pedagógico das escolas relativas à Educação Especial; h) promover ações de 

sensibilização e orientação à comunidade, viabilizando a organização coletiva dos pais na 

conquista de parceiros; i) realizar ações de formação permanente aos profissionais das unidades 

educacionais por meio de oficinas, reuniões, palestras, cursos e outros; j) sistematizar, 

documentar as práticas e contribuir na elaboração de políticas de inclusão. 

Em relação aos educadores que atuam como PAAI cabem, segundo as orientações da 

Secretaria Municipal de Educação expostas na referida Portaria, a realização de um serviço 

itinerante de apoio e acompanhamento pedagógico à escola no sentido de “promover 

continuamente a articulação de suas atividades com o Projeto de Trabalho do CEFAI, visando 

ao pleno atendimento dos objetivos nele estabelecidos”. Neste sentido, é de competência do 

CEFAI e dos PAAI garantirem que as escolas desenvolvam atividades junto aos alunos com 

deficiência que estejam em consonância com os objetivos e concepções que estruturam o grupo 

especializado, uma vez que há a intencionalidade por parte do poder público em garantir a 

inclusão, ou seja, uma escola para todos. Estas intenções estão explicitamente evidenciadas em 

duas atribuições, entre a treze descritas pela Portaria, que dizem respeito ao CEFAI que 

elencamos anteriormente: “(...) garantir os princípios e diretrizes da política educacional” e “(...) 

contribuir na elaboração de políticas de inclusão”.  

 O atendimento e o apoio que o PAAI oferece às escolas junto aos alunos com 

deficiência, se realiza de dois modos, segundo a Portaria: “individual ou em pequenos grupos 

de educandos e educandas, conforme a necessidade, em horário diverso do da classe regular em 
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caráter suplementar ou complementar” e “no contexto da sala de aula, dentro do turno de aula 

do educando e educanda, por meio de trabalho articulado com os demais profissionais que com 

ele atuam”. Além destes atendimentos específicos, a legislação define outras atribuições  ao 

PAAI: a) colaborar com o professor regente da classe comum no desenvolvimento de 

mediações pedagógicas que atendam às necessidades de todos os educandos e educandas da 

classe, visando evitar qualquer forma de segregação e discriminação; b) sensibilizar e discutir 

as práticas educacionais desenvolvidas, problematizando-as com os profissionais da Unidade 

Educacional em reuniões pedagógicas, horários coletivos e outros; c) propor, acompanhar e 

avaliar, juntamente com a equipe escolar, ações que visem à inclusão de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos com necessidades educacionais especiais; d) orientar as famílias dos alunos 

com necessidades educacionais especiais; e) participar, com o Coordenador Pedagógico, 

Professor regente da classe comum, a família e demais profissionais envolvidos, na construção 

de ações que garantam a inclusão educacional e social dos educandos e educandas; f) manter 

atualizados os registros das ações desenvolvidas, objetivando o seu redimensionamento. 

Em relação às atribuições destes educadores especializados é importante ressaltar que 

suas intervenções vão, somente, no sentido de auxiliar a escola, os educadores regentes e os 

próprios estudantes com deficiência quanto às dificuldades destes alunos de acessarem o 

currículo, ou seja, de realizarem as atividades propostas pela escola que, por sua vez, como 

salientamos anteriormente, devem estar em consonância com as propostas de educação 

inclusiva propostas pela Secretaria Municipal de Educação por meio do CEFAI. Portanto, não 

cabe aos PAAIs qualquer avaliação (retificação ou ratificação) em relação à deficiência 

apresentada (por meio de laudo médico) pelo educando, tampouco, qualquer diagnóstico acerca 

das dificuldades de aprendizagem e comportamento apontadas pela escola em relação às 

“crianças-problema”, função que compete, exclusivamente, aos profissionais da saúde.    
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2.9 NAAPA: a política pública para além dos laudos médicos 

 

   

Conhecer de perto o NAAPA enquanto Serviço, seus mecanismos de controle e ajuste, 

sua legitimação junto aos profissionais da Educação, Saúde e Assistência Social, sua inserção 

nos núcleos familiares, sobretudo, os discursos por ele (re) produzidos, nos convoca a pensar 

em que medida o movimento higienista – amplamente criticado na academia e na rede pública 

educacional – ainda se faz presente nas práticas e posturas dentro e fora da escola. O NAAPA, 

ao contrário dos Serviços de Higiene Mental e Ortofrenia chefiados pelos médicos Arthur 

Ramos (1950) e Durval Marcondes (Patto, 1984 e Lima, 2019) e do Serviço de Saúde 

investigado por Katia Bautheney (2011), está diretamente ligado à Secretaria Municipal de 

Educação, ou seja, são educadores que atuam junto aos educadores.  

Portanto, a partir deste ponto da tese (e ao longo terceiro capítulo) inicia-se uma 

apropriação/caracterização profunda: sobre o trabalho desenvolvido pelas equipes dos Núcleos; 

sobre as legislações que estruturam o funcionamento do Serviço; sobre a influência dos 

discursos acadêmicos nas práticas e saberes; sobre os dispositivos de poder presentes; sobre as 

relações de poder/saber que são instituídas; sobre os processos, procedimentos, intervenções, 

“protocolos”, normas que sustentam as ações, enfim, sobre os elementos/argumentos que deram 

suporte a tese que se defende. 

O Decreto nº 55.309, de 17 de julho de 2014, cria o Núcleo de Apoio e 

Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA). No entanto suas características e 

atribuições são regulamentas pela Portaria 6.566, de 24 de novembro de 2014, publicada pela 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

Os objetivos em relação ao trabalho desempenhado pelos profissionais que compõem o 

NAAPA são definidos pela Portaria 6.566/2014 como: 

 

Articular e fortalecer a Rede de Proteção Social no(s) território(s); apoiar e 

acompanhar as equipes docentes e gestoras no processo de ensino-

aprendizagem dos educandos que apresentam dificuldades no processo de 

escolarização, decorrentes de suas condições individuais, familiares ou sociais 

que impliquem em prejuízo significativo no processo de ensino-

aprendizagem; realizar, no NAAPA, avaliação multidisciplinar dos 

educandos, mediante análise da solicitação da Equipe Gestora. 

 

Diferentemente do CEFAI, o público-alvo do NAAPA não é, necessariamente, o aluno 

com deficiência, ou seja, aquele que possui um laudo médico que comprova as suas limitações. 

Portanto, os profissionais do Núcleo consideram que outros aspectos, além do 
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comprometimento intelectual e/ou biológico, estejam, de algum modo, comprometendo o 

“processo de escolarização” dos alunos com dificuldades de aprendizagem e comportamento, 

em outros termos, das “crianças-problema”. Nesse sentido, o NAAPA auxilia as escolas na 

identificação, compreensão e em estratégias que minimizem as “causas” dos “problemas”. Para 

isso, uma das ações é acionar outras instâncias que não estão associadas diretamente com a 

Educação, como os serviços oferecidos pelas Secretarias da Assistência Social, da Saúde, do 

Trabalho, Organizações Não Governamentais e outras (equipamentos que formam, de acordo 

com o documento, a “rede de proteção social”) haja vista que a vulnerabilidade social – 

caracterizada pela baixa renda, pela moradia precária, pela instabilidade no trabalho informal, 

etc. – se apresenta como um dos fatores que implica, segundo a Portaria citada no “prejuízo 

significativo no processo de ensino-aprendizagem”. 

Assim como o CEFAI, os serviços do NAAPA são organizados e desenvolvidos, de 

acordo com o Art. 1º da referida Portaria, considerando: 

 

Os projetos político-pedagógicos (PPP) das unidades educacionais; a visão de 

currículo como construção sócio-histórico-cultural e instrumento privilegiado 

da constituição de identidades e subjetividades, com a participação intensa da 

Comunidade Educativa; a cultura da escola, gestão escolar, acompanhamento 

e organização de práticas que reconheçam, considerem, respeitem e valorizem 

a diversidade humana, as diferentes maneiras e tempos para aprender. 

 

Em 20 de dezembro de 2016, a Secretaria Municipal de Educação (SME) publica a 

Orientação Normativa (ON) nº 001. Segundo a Secretaria, o texto legal “consolida o esforço da 

equipe do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem – NAAPA em sistematizar 

o trabalho desenvolvido aos longos dos anos de 2015 e 2016” (SÃO PAULO, 2016d, p. 11) 

junto às Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. O quarto volume 

(2016d) dos Caderno de Debates do NAAPA (apresentaremos os quatro volumes publicados ao 

longo do trabalho) dedicou-se a esmiuçar – visando atingir diretamente os professores e 

gestores da rede pública paulistana – as características da publicação em questão. Na introdução 

desse Caderno, a SME destaca que: 

 

(...) o trabalho aqui registrado é resultado de um processo amplo e 

participativo, fundado no cotidiano das experiências educacionais das 

equipes, na interlocução com outras políticas sociais e marcado pelas 

possibilidades de diálogo com diferentes campos teóricos. Este é seu maior 

valor: representar a sistematização das discussões, acordos e apostas de uma 

equipe que teve a liberdade de criar diariamente formas de apoio e 

acompanhamento a educandos e educandas que vêm tendo ameaçado, por 
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motivos intrínsecos ou extrínsecos à vida diária escolar, seu legítimo direito à 

Educação. (SÃO PAULO, 2016d, p. 14) 

 

A primeira parte da Orientação Normativa foca os procedimentos de trabalho do 

NAAPA, ou seja, define a metodologia empregada pelas equipes em relação aos estudantes que 

apresentam alguma dificuldade de aprendizagem. Estas ações dividem-se em: Observação; 

Entrevista; Análise de documentos e registros; Grupo reflexivo interventivo; Reunião 

interdisciplinar; Ações lúdicas; Visita técnica - experiências no território. 

I-) Para o NAAPA, o procedimento de observação, “articulado a outras ações e 

procedimentos, tais como entrevista, ações lúdicas, visitas, grupos, dentre outros, pode 

colaborar na compreensão de uma situação apresentada e na tomada de decisão” (SÃO PAULO, 

2016d, p.17). Segundo a Orientação Normativa, a observação pode ser utilizada de forma 

sistemática ou assistemática. Na primeira, faz-se uma descrição estruturada de um contexto ou 

“verificam-se hipóteses de causas para determinados fenômenos sem a intervenção do/a 

observador/a, que se utiliza de um roteiro específico com um foco de análise preestabelecido” 

(p. 17). No segundo modo (assistemática), “a observação acontece de forma participativa, isto 

é, o observador atua dentro do grupo e com um papel definido” (p. 18). De acordo com o 

documento, “a experiência de observação para a equipe do NAAPA acontece de forma 

assistemática, pois o olhar e a escuta envolvem mediação, reflexão e estudo” (p. 19). 

 Há duas modalidades onde se concentram as principais ações do Núcleo: Grupos de 

Trabalho (GT) e de Atendimento Direto à Unidade Educacional (itinerâncias). Em ambas, de 

acordo com o texto, a observação tem papel importante. Nos GTs, a observação se dá a partir 

da escuta dos relatos dos diversos participantes do grupo, ou seja: 

 

(...) a observação ocorre já como efeito de uma leitura sobre as solicitações 

realizadas ao NAAPA, quando a equipe avalia a necessidade de buscar mais 

elementos para compreender a situação e eleger um foco a ser conhecido em 

maior profundidade. Assim, podem-se observar, na itinerância, as relações dos 

diversos agentes do espaço escolar, a sala de aula, os espaços informais da 

escola, a organização dos tempos e espaços, o território em que se insere a 

escola, as relações comunitárias etc. (SÃO PAULO, 2016d, p. 19) 

  

 Para compreendermos as características de um Grupo de Trabalho (GT), bem como nos 

apropriarmos dos objetivos estabelecidos pela Orientação Normativa descrevo a dinâmica de 

realização de um desse encontros do qual participei enquanto Coordenador Pedagógico da rede 

municipal paulistana (ver anexo 1). 
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 A partir dessa minha experiência em um dos Grupos de Trabalho propostos pelo 

NAAPA é possível fazer, ao menos, duas considerações à luz do que fora escrito na tese até o 

momento:  

a) No início da reunião, em relação às considerações do NAAPA quanto à “qualidade” 

dos registros, ou seja, a atenção com os detalhes, com as caracterizações da criança, com os 

modos de intervenção da escola, é impossível não nos remetermos às observações descritas por 

Arthur Ramos (1950) – algumas delas transcritas anteriormente – e produzidas pelo Serviço de 

Ortofrenia e Higiene Mental instalado no Rio de Janeiro na década de trinta passada. Esses 

relatórios, produzidos pelos higienistas, possuem um rigor na caracterização da criança 

enquanto aluno e filho. Ao mesmo tempo, o relatório não economiza detalhes para descrever as 

relações constituídas no seio da família e da escola;  

b-) A exemplo do que vimos nas experiências da higiene mental (Ramos, 1950), nos 

relatórios apresentados pelas escolas e discutidos no referido GT, há uma “tendência”, por parte 

da escola, em culpabilizar as relações familiares pelos desvios de conduta dos adolescentes em 

questão; 

c-) No entanto, nas considerações posteriores aos relatos o NAAPA aponta que 

mediações e intervenções realizadas pela escola podem indicar caminhos e possíveis “saídas” 

para os conflitos expostos. Seriam discursos que corroboram para um novo “deslocamento” do 

problema? Desta vez em direção à escola? Esta perspectiva será discutida com mais atenção no 

terceiro capítulo. 

  II-) O segundo método apresentado pela Orientação Normativa referente aos 

procedimentos de trabalho das equipes do NAAPA é a entrevista. Tal procedimento, segundo 

o texto legal, é um recurso importante para os profissionais que compõem os Núcleos, “na 

medida em que promove um diálogo com a equipe escolar ou com os familiares e educandos/as, 

permitindo que se pense colaborativamente sobre as questões pertinentes à aprendizagem” (p. 

21). Permite também, “a ressignificação do olhar sobre as questões apresentadas, criando ou 

fortalecendo possibilidades conjuntas de ação entre equipe escolar e equipe do NAAPA e 

demais serviços que compõem a Rede de Proteção Social” (p. 22). 

Para o NAAPA, há princípios e posturas éticas que orientam o trabalho de entrevista: a) 

A escuta de narrativas: “abertura de espaço para a escuta das diferentes narrativas sobre as 

questões a serem trabalhadas, entendendo que uma situação complexa é composta por 

diferentes perspectivas” (p. 22); b) A dialogicidade: “visa ao diálogo e compartilha 

experiências, a partir de uma relação horizontal” (p. 22); c) O cuidado com o juízo de valor por 

parte do entrevistador: “atenção contínua e autocrítica do entrevistador para que, ao mesmo 
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tempo em que se possa reconhecer a relação de poder estabelecida na ação, o  entrevistado seja 

alvo de cuidado e não de constrangimento” (p. 22); d) A entrevista demanda tempo: “pode 

aproximar das questões relacionadas ao processo de escolarização e construir/ampliar vínculos 

com as pessoas implicadas na questão, podendo assim compor possibilidades de ações e 

reelaborações conjuntas” (p. 23); e) Responsabilidade e cuidado com as informações: “zelar 

pelas informações obtidas, tendo cuidado e atenção em relação ao seu uso e registro” (p. 23); f) 

A condução pode ser flexível: “suas características dependem do objetivo da situação e do 

contexto” (p. 23). 

De acordo com o texto há três tipos de entrevista: 1) Com a escola, onde o objetivo é 

“levantar dados sobre o contexto da Unidade Educacional, das atividades pedagógicas, da 

relação com a comunidade e com a equipe gestora, docente e outros/as profissionais” (p. 25); 

2) Com o estudante. No entanto, “é necessário respeito pelo tempo do/a educando/a e pelo 

espaço que ele/a oferece para o diálogo e aproximação, não forçando nenhuma ação que possa 

violar a integridade física ou psicológica da pessoa” (p. 26); 3) Com os responsáveis. Neste 

caso, segundo o documento, trata-se de estabelecer parceria com os sujeitos envolvidos com os 

cuidados da criança ou adolescente, “a fim de que seja ampliada e compartilhada a compreensão 

sobre a situação, bem como sejam construídas colaborativamente possibilidades de ação” (p. 

26). 

III-) Em relação às análises de documentos e registros, a Normativa aponta que: 

 
(...) não há forma única de documentar, não há modelo e, portanto, é preciso 

ter clareza sobre quais elementos analisar nesses documentos.  Assim, fica 

explicitada a importância de se buscar, em conjunto com a equipe escolar, a 

maneira mais potente de registrar, documentar, comunicar, considerando a 

especificidade das situações em questão. (SÃO PAULO, 2016d, p. 26) 

 

 Toda a investigação realizada pela equipe do NAAPA parte de um relatório enviado 

pela escola acerca de um estudante que apresenta alguma dificuldade de aprendizagem e 

comportamento. A análise de documentos e registros, de acordo com a ON, propicia o 

conhecimento inicial acerca da situação apresentada, em relação aos elementos que a compõe 

e os sujeitos envolvidos. “Para o NAAPA, os documentos têm como objetivo provocar 

reflexões sobre como apoiar a Unidade Educacional no avanço da aprendizagem dos/as 

educandos/as” (p. 27). A partir dessa primeira análise, segundo o NAAPA, é preciso considerar: 

 

a) Aspectos sociais, históricos e culturais que constituem a vida de nossos/as 

educandos/as, bem como caracterizam nossas instituições educacionais; b) O 

percurso/trajetória da/na Unidade Educacional nesse processo, os 
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profissionais envolvidos, as concepções de educação, as práticas realizadas, 

entre outros aspectos; c) O histórico do/a educando/a, ou seja, quando foi 

percebida a situação, como foi caracterizada, qual o contexto em que o/a 

educando/a estava envolvido/a; d) Os/as autores/as dos documentos 

produzidos, como os registros são produzidos e como dialogam entre si; Os 

desdobramentos educativos e pedagógicos que a escola realizou diante da 

situação apresentada; e) O NAAPA poderá contribuir para a prática do registro 

da documentação pedagógica, sempre pautado na relação dialógica, rompendo 

o ciclo de que a produção de documentos seja realizada apenas quando 

solicitada por outras instâncias, e que não seja efetivamente utilizado pela 

escola na avaliação do processo de aprendizagem. (SÃO PAULO, 2016d, 

p. 29) 

 

De acordo com a Orientação Normativa, apesar de a análise de documento ser 

imprescindível, o trabalho do NAAPA não está pautado somente na leitura e análise de 

documentos, “nem na realização de um dossiê”. A documentação fornece elementos 

importantes, mas não se encerra em si mesma” (p. 30). De acordo com a relevância, esses 

documentos foram categorizados em:  

 
Relatório Escolar – todo documento/solicitação que chega da escola para o 

NAAPA. Não há roteiro ou formulário para tal. A organização do conteúdo é 

de escolha da Unidade. Como já afirmado, o documento livre permite a 

produção de hipóteses sobre como a Unidade se vê e como compreende a 

situação, como se percebe na Rede, que lugar o educando e a educanda 

ocupam nas relações escolares, podendo ou não haver aspectos pedagógicos 

explicitados; Documentação Pedagógica – todo documento relacionado ao 

processo pedagógico dos/as educandos/as, como suas produções (cadernos, 

trabalhos, portfólios, etc.) e outros documentos (projeto político-pedagógico, 

projetos especiais de ação, planos de ensino, projetos, avaliações, etc.); 

Documentos Escolares – todo documento produzido pela escola, mas que não 

tem, necessariamente, relação direta com os processos pedagógicos, tais 

como: planta predial, controle de alimentação escolar, informações de 

mobiliário, transporte escolar, prontuários, livro de ocorrências, etc.; 

Documentos não escolares – todo documento não produzido pela escola, como 

relatórios e laudos de saúde, relatórios de outras instituições educacionais ou 

socioeducativas, intimações, pareceres da Conselho Tutelar, entre outros. A 

maneira como a equipe escolar dialoga com a Rede de Proteção Social, por 

meio de relatórios enviados e recebidos, também é considerada importante, 

pois fornece indícios sobre o percurso realizado. (SÃO PAULO, 2016d, p. 

30) 

 

 Em relação aos documentos que são produzidos e que servem para orientar o trabalho 

de intervenção da equipe do NAAPA junto às escolas, apresentamos dois relatórios: um de 

criança matriculada no Ensino Fundamental (anexo 2) e outro na Educação Infantil (anexo 3). 

IV-) O grupo reflexivo interventivo é um procedimento que se baseia nas contribuições 

das pesquisas e discussões a respeito da metodologia do grupo focal. “Nessa perspectiva, os/as 
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participantes trazem sua compreensão e percepção sobre situações que viveram no cotidiano, 

expondo impressões, interpretações e entendimento sobre um tema” (p. 31).  

Tal grupo tem como principal finalidade promover discussões, reflexões e proposições 

acerca de uma “problemática”, sendo assim, é importante que a questão disparadora “seja 

explicitada e o diálogo organizado por um roteiro semiestruturado, que poderá ser elaborado a 

partir das informações compartilhadas com o NAAPA, por meio de relatórios, participação em 

reuniões, trabalho itinerante, entre outros” (p. 32-33). 

De acordo com o NAAPA, umas das “potencialidades” do grupo reflexivo interventivo 

é o material que emerge das discussões (ideias, opiniões, “modos de ver”, atitudes, valores, 

entre outros que, “evidenciados e debatidos coletivamente, permitem mudanças, influências 

recíprocas, acordos e desacordos produzidos e alterados ao longo da dinâmica do trabalho” (p. 

34). 

V-) A reunião interdisciplinar, segundo o documento, configura-se como “ação 

dialógica” (p. 36), onde cada sujeito envolvido apresenta suas perspectivas diante de uma 

situação apresentada e “contribui para a construção de narrativas que auxiliem na compreensão 

e no enfrentamento das complexidades que interferem nos processos educativos desenvolvidos 

pelas Unidades Educacionais” (p. 35). 

Há três tipos de reuniões interdisciplinares: da equipe do NAAPA, intersecretarial, 

intersetorial e entre NAAPA e Unidade Educacional. Cada reunião mobiliza e reúne sujeitos 

com características distintas, contudo, em torno do mesmo problema: as dificuldades de 

aprendizagem de crianças e adolescentes na escola.  

 De acordo com o texto, a Reunião interdisciplinar da equipe do NAAPA: 

 

(...) está presente no Plano Anual de Trabalho como diretriz do NAAPA. 

Sendo a equipe formada por diferentes profissionais, faz-se necessário a 

constituição de espaços sistemáticos de reflexão, troca de experiências, 

saberes e fazeres como forma de articulação e fortalecimento para o 

desenvolvimento de ações junto às Unidades Educacionais. Tais encontros 

acontecem semanalmente e é um dispositivo de atenção às solicitações feitas 

à equipe. A reunião compreende o momento no qual os/as profissionais 

contribuem, de maneira coletiva, com seus saberes e experiências, alinhando-

os com os princípios do NAAPA, visando à elaboração conjunta de 

possibilidades de trabalho. (SÃO PAULO, 2016d, p. 37) 

 

 A reunião interdisciplinar intersecretarial conta com a participação de equipamentos de 

diferentes Secretaria Municipais: Educação, Saúde, Assistência Social etc. “A criação de 

espaços colaborativos de produção de saberes e conhecimentos potencializa as áreas de atuação 
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intersecretarial, possibilitando que as políticas públicas micro e macro atendam de modo 

integral às demandas dos/as munícipes” (p. 38). 

 Em relação à Reunião interdisciplinar intersetorial, elas são compostas por profissionais 

de diferentes setores da Secretaria Municipal de Educação: DIPED60, DICEU61, Supervisão 

Escolar, Gabinete da Diretoria Regional de Educação, Equipes Gestoras, Professores, dentre 

outros. Elas podem ser caracterizadas da seguinte forma: Formativa e informativa; Discussão 

de caso; Orientação; Planejamento e organização de ações coletivas. 

 Por fim, a reunião interdisciplinar entre NAAPA e Unidade Educacional: 

 

(...) é uma reunião que surge da necessidade de aproximação das situações do 

cotidiano escolar, bem como dos sujeitos deste processo: professores/as, 

equipe gestora, educandos/as e toda comunidade escolar, a fim de refletir 

sobre os processos educativos e pedagógicos, construindo estratégias que 

contribuam para a aprendizagem do/a educando/a, a potencialização do 

trabalho coletivo e o fortalecimento da Unidade Educacional. (SÃO 

PAULO, 2016d, p, 39) 

 

 VI-) Compreende-se, de acordo com o documento (São Paulo, 2016d), que a finalidade 

da ação lúdica para o NAAPA provoca a sensibilização, a reflexão, o diálogo e o rompimento 

de barreiras, contribuindo com a construção de caminhos para a solução de conflitos. Deste 

modo: 

 

A ludicidade para o NAAPA supera a atividade em si, pois é uma maneira de 

perceber o outro, criando possibilidades de ressignificação, trabalhando as 

dimensões humanas de forma integrada e simultânea. O uso deste 

procedimento não deve se tornar uma rotina, mas, em casos específicos e 

pontuais, exercer a função de apoio a outras ações. As ações lúdicas propostas 

pela equipe do NAAPA objetivam fomentar o protagonismo dos sujeitos que 

compõem o espaço escolar (equipe gestora, educadores/as, educandos/as e 

comunidade), respeitando a singularidade, a coletividade e os princípios 

éticos, ou seja, uma experiência que permita a aproximação das pessoas e 

grupos em um contexto de relações horizontais. (SÃO PAULO, 2016d, p. 

44) 

 

 VII-) Com base na proposta do NAAPA, as visitas técnicas pode ser realizada por meios 

das seguintes ações: 1) Visita a espações educacionais, neste caso, “a equipe do NAAPA visita 

as Unidades Educacionais quando há a necessidade de aprofundar as informações acerca da 

situação e do contexto educacional” (SÃO PAULO, 2016d, p. 47); 2) Visitas a espaços 

 
60 Diretoria Pedagógica. 
61 Diretoria de CEUs (Centro Educacional Unificado) e Educação Integral. 
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informais. A partir da necessidade e/ou da solicitação realizada ao NAAPA, “conhecer os 

espaços informais que constituem o território é importante no processo de fortalecimento de 

vínculos entre a escola e a comunidade” (p. 48); 3) Visitas à Rede de Apoio e Proteção Social. 

Segundo o NAAPA, por reconhecer a importância da Rede de Proteção Social, a realização de 

visita em espaços que já constituem ou que podem vir a constituir uma Rede de Proteção é de 

suma importância, pois “os profissionais se articulam ao se conhecerem, podendo acionar ou 

conduzir o usuário para outros serviços de atendimento com o intuito de fortalecimento e 

composição de linha de cuidados” (p. 49); 4) Visita domiciliar. Segundo o documento em 

questão, “a utilização do procedimento de visita domiciliar não deve se configurar em rotina 

para o trabalho do NAAPA. No entanto, pode exercer a função de apoio a outras ações em casos 

específicos e pontuais” (p. 49). 

 A segunda parte do documento dedica-se ao fluxos de trabalho das equipes do NAAPA 

se desenvolve, bem como, a maneira com que os critérios são estabelecidos, seja nas decisões 

de continuidade, seja no que diz respeito à finalização do trabalho de orientação e 

acompanhamento junto às escolas, assim como aos estudantes com dificuldades de 

aprendizagem. Neste trecho das Orientações Normativas, veremos também como são realizados 

os registros e de que forma se estrutura a avaliação do trabalho dos profissionais que integram 

os Núcleos: 

 I-) De acordo com as Orientações (São Paulo, 2016d, p.55), a porta de entrada é um  

sistema que acolhe as solicitações enviadas para o NAAPA, “constituindo uma ação que implica 

em reconhecer distintos sentidos e propor encaminhamentos que dialoguem com o contexto 

escolar”, de modo a avançar na garantia do direito à Educação “para os/as educandos/as que 

vivem situações de vulnerabilidade e/ou que apresentam impasses  em relação às exigências 

educacionais”, de acordo com a Portaria SME nº 6.566/201462. Dessa forma, o acolhimento 

dar-se-á por meio de: 

 

a) Solicitação encaminhada por meio de documentos oficiais 

(memorando, ofícios, e-mail, entre outros), contendo relatório descritivo 

da situação e relatos das ações já executadas pela equipe escolar. Os 

documentos podem ser enviados por e-mail, via expediente ou de forma 

presencial, contendo ciência e assinatura de pelo menos um/a profissional 

da equipe gestora; b) Solicitação apresentada pela supervisão escolar e 

demais setores da DRE;  c) Situações que surgem a partir das discussões 

nos GTs (Grupos de Trabalho) e Itinerância na Unidade Educacional, 

potencializando as reflexões e ações coletivas que buscam desconstruir a 

 
62 Dispõe sobre a implantação e implementação do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem - 
NAAPA, nas Diretorias Regionais de Educação da Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências. 
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medicalização e a patologização das questões educacionais; d)  

Solicitação de agentes externos (outros equipamentos públicos do 

território), tais como: Ministério Público, Vara da Infância e 

Adolescência, Conselho Tutelar, unidades de Saúde, serviços de 

Assistência Social, bem como outros agentes que compõem a rede de 

proteção social do território. (SÃO PAULO, 2016d, p. 55) 

 

 II-) Em relação à proposta de trabalho no Núcleo, assim como o desenvolvimento da 

ação, as Orientações Normativas esclarecem que O NAAPA tem, entre as suas proposições, “o 

rompimento de modelos individualizantes, que centralizam os desafios enfrentados no ambiente 

escolar em um único sujeito (geralmente o/a educando/a e suas famílias e educadores/as” (SÃO 

PAULO, 2016d, p. 57). 

 De acordo com os documentos, o desenvolvimento do trabalho do NAAPA considera 

duas “modalidades de atenção” (p. 58): o atendimento direto às escolas (itinerâncias) e os 

Grupos de Trabalho (GT), que reúnem profissionais da educação da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Essas modalidades são assim definidas pelo documento em questão:  

 

Grupos de Trabalho (GTs): a principal estratégia inicial de ação do NAAPA 

junto às Unidades Educacionais é a sua participação nos Grupos de Trabalho 

(GTs). O encontro com educadores/as de distintas Unidades Educacionais 

pode ser desencadeado a partir da discussão sobre as solicitações trazidas 

pelas escolas, suscitando reflexões que permitam compreender as situações do 

contexto escolar e propor coletivamente ações. Tal dinâmica visa à ampliação 

da interlocução entre as Unidades Educacionais e ao fortalecimento destas 

como autoras dos planos de ação; Atendimento direto às Unidades 

Educacionais (Itinerância): algumas situações da vida diária escolar 

necessitam de reflexões e ações específicas, não sendo possível serem 

trabalhadas somente nos GTs. Nesses casos, o NAAPA proporá que a reflexão 

ocorra juntamente com os/as profissionais da Unidade Educacional, por meio 

da participação da equipe em horários e espaços coletivos. Se, após esta 

participação, o grupo formado pelo NAAPA e a escola verificarem a 

necessidade de continuidade das ações na Unidade Educacional, a equipe do 

NAAPA pode desenvolver um plano de apoio e acompanhamento, por meio 

de procedimentos específicos, tais como: entrevistas, grupos, observações, 

visitas, reuniões, ações lúdicas, análises documentais. Tais planos reafirmam 

nossa concepção de que o trabalho coletivo não desconsidera a singularidade 

das instituições, grupos e pessoas envolvidas na situação complexa. (SÃO 

PAULO, 2016d, p. 59) 

 

 Outra metodologia de trabalho desenvolvida pelos profissionais que compõem o 

NAAPA é a articulação com profissionais, serviços, programas e projetos vinculados ou não à 

Secretaria Municipal de Educação. Segundo o Caderno de Debates, o termo articulação de rede 

“sugere a ideia de conexão, vínculos, ações complementares e colaborativas, relações 

horizontais entre parceiros/as e serviços para garantir a atenção integral ao sujeito” (p. 59). A 

articulação estabelece parcerias com equipamentos de diferentes áreas: Educação, Saúde, 
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Assistência Social, Direitos Humanos, Justiça, dentre outras. Segundo as Orientações 

Normativas (São Paulo, 2016d), O trabalho do NAAPA articula-se diretamente com os serviços 

públicos, tais como: Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social - CREAS, Centro para Criança e Adolescente - CCA, 

Unidade Básica de Saúde - UBS, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, Centro de 

Atenção Psicossocial - CAPS; entidades parceiras: escolas, familiares/responsáveis, 

comunidade, Associações de Bairro, Movimentos Sociais, Universidades e Organizações Não 

Governamentais, e ainda com os diferentes setores da Diretoria Regional de Educação, de 

acordo com a especificidade do território e da situação complexa em questão. 

 III-) De acordo com o documento, propor critérios e processos de finalização da ação 

é um desafio. A decisão em relação à continuidade e o término das intervenções propostas pelo 

Núcleo é algo complexo, pois exige “produzir leituras sobre a solicitação inicialmente realizada, 

deslocando as reflexões tão somente de aspectos individuais para uma compreensão da situação 

a partir da dinâmica institucional” (p. 63). 

 A decisão parte de uma análise sobre alguns pontos, de acordo com São Paulo (2016d, 

p. 64): “(...) discussão focal sobre o alcance dos objetivos inicialmente propostos para a ação 

do NAAPA”; a produção “de laços de respeito entre o/a educando/a e educadores/as, pois 

implica a ampliação da  confiança e da colaboração  diante da situação complexa vivida, o que 

pode melhorar as condições do processo ensino-aprendizagem”; o aumento da autonomia da 

escola “na proposição de estratégias de enfrentamento das situações complexas, em uma 

perspectiva de fortalecimento das parcerias entre escola, família e demais agentes da Rede de 

Proteção Social” . Como todo o trabalho do NAAPA, segundo as Orientações Normativas, 

entende-se a finalização como um processo, que deve ser monitorado, o que pode significar:  

 

(...) seguir, acompanhar, orientar e manter contato mesmo quando já finalizada 

a ação. Tal monitoramento pode ocorrer por meio de contatos telefônicos, 

visitas a cada três/seis meses, continuidade da participação da Unidade 

Educacional nos GTs etc. (...) a partir da finalização, pode ser sugerido um 

relato das ações realizadas (memorial das ações realizadas) como uma 

devolutiva para a Unidade Educacional, familiares/responsáveis, demais 

agentes envolvidos/as, buscando compartilhamento de avaliações sobre a ação 

desenvolvida. (SÃO PAULO, 2016d, p. 64) 

 

 IV-) De acordo com o texto legal (São Paulo, 2016d), existem registros e métodos de  

avaliação do trabalho que são comuns a todas as equipes NAAPA, porém são realizados e 

organizados conforme as diferentes experiências de trabalho. Esses registros podem ser 
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organizados em prontuários, pastas, portfólios, livro ata e sistemas informatizados, com vistas 

ao armazenamento e acompanhamento das ações. O NAAPA utiliza-se dos seguintes registros: 

 

Relatório de visita: são redigidos por um/a profissional do NAAPA que 

escreve as ações e encaminhamentos realizados nos territórios. Podem ser 

resgatados e utilizados como documento de memória em futuras reuniões; 

Relatório de acompanhamento: o relatório de acompanhamento é redigido 

pelos/as profissionais do NAAPA e tem como intuito narrar o processo de 

trabalho desenvolvido, o motivo do acompanhamento, indicar os/as 

participantes, os desdobramentos e as continuidades necessárias; Registro de 

reunião intersecretarial: a reunião intersecretarial deve ser registrada por um/a 

participante do encontro e tem como objetivo documentar, articular e 

compartilhar as informações e encaminhamentos discutidos; Registro dos 

grupos de trabalhos (GTs): cada GT constrói um percurso diferente. A cada 

encontro e a cada novo GT, pessoas e histórias diferentes dão novos rumos às 

discussões e promovem novos cenários de trabalho. Fotografias, pautas, textos 

produzidos, avaliações do encontro e relatos de práticas constituem formas de 

documentar o conteúdo trabalhado e as reflexões realizadas; Ata de reunião 

de equipe: a reunião de equipe necessita de um registro sistemático, com o 

objetivo de garantir a organização do trabalho e documentar os acordos e 

decisões coletivas; Reunião de assessoria: redigido por um profissional da 

equipe presente na assessoria. O texto escrito deve ter como objetivo registrar 

os assuntos abordados, problematizações, reflexões e encaminhamentos, com 

vistas a alicerçar ações e replanejamento da equipe; Tabela de 

acompanhamento do NAAPA: a tabela viabiliza a organização do trabalho do 

NAAPA. Permite compartilhar e acompanhar as ações realizadas pela equipe, 

tais como: telefonemas, envio de e-mails, porta de entrada, queixa, itinerância, 

rede de proteção, demanda e desdobramentos e articulações. (SÃO PAULO, 

2016d, p. 66-67) 

 

 Entende-se, segundo o documento analisado (São Paulo, 2016d), que os registros, 

quando analisados a partir da finalidade do NAAPA, dos objetivos elaborados para cada GT ou 

atendimento direto à escola (itinerância) e do plano de ação desenvolvido em cada situação 

complexa acompanhada, permitem significativas avaliações sobre o processo de trabalho do 

NAAPA,  

 
(...) implicando revisões, críticas, ampliações e replanejamentos do trabalho. 

Assim, não se trata de pontuar elementos ou de construir um crivo fechado de 

avaliação do trabalho, mas de garantir uma leitura longitudinal que relacione: 

sentido do serviço, objetivo de cada um dos acompanhamentos realizados e 

resultados alcançados. Tal leitura, desde uma compreensão dialética, permitirá 

a revisão dos conceitos que norteiam o NAAPA a partir das experiências 

concretas, bem como a reflexão sobre essas, a partir dos princípios e das 

concepções que regem o NAAPA, na atualidade. (SÃO PAULO, 2016d, p. 

68) 
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 A última parte das Orientações Normativas descreve as atribuições e responsabilidades 

de cada profissional que compõe as equipes do NAAPA distribuídas entre as Diretorias 

Regionais de Educação na cidade de São Paulo: 

 I-) De acordo com o texto publicado (São Paulo, 2016d), o Coordenador do NAAPA 

tem o compromisso “com o avanço na gestão democrática nas diferentes ações realizadas, 

utilizando-se de procedimentos com as Unidades Educacionais e a comunidade sobre os 

desafios do cotidiano escolar e as formas colaborativas de enfrentamento” (p. 72). Nesse 

sentido, são atribuições da coordenação: 

 

a) Planejar em conjunto com a equipe do NAAPA os processos, garantir ações 

de matriciamento e discussão dos casos, planejamento, implementação e 

avaliação do plano de trabalho; b) Conduzir a elaboração de calendário de 

atividades e rotina de trabalho da equipe; c) Coordenar o planejamento e 

acompanhar as ações de acolhimento de solicitações, valorizando as decisões 

coletivas, tendo como princípio a gestão democrática, o reconhecimento das 

diferentes políticas setoriais e embasando-se nos documentos (ECA63, PNE64, 

PME65, Cadernos de Debate do NAAPA, etc.) e políticas públicas referências 

para o NAAPA (SUS66, SUAS67, DH68, etc.). (SÃO PAULO, 2016d, p. 73) 

 

 II-) De acordo com as Orientações Normativas (São Paulo, 2016d), o trabalho do 

psicólogo do NAAPA situa-se na interface Educação e Saúde e é desse lugar “interdisciplinar” 

(p. 77) que este profissional pode contribuir para a problematização das diferentes concepções 

apresentadas nas diversas narrativas, refletindo acerca dos “olhares, muitas vezes, cristalizados 

sobre os sujeitos no processo educacional, considerando as singularidades da história escolar 

de educandos/as e educadores/as, não reproduzindo a culpabilização dos indivíduos” (p. 78). 

Em relação às atribuições dos psicólogos é possível afirmar: 

 

a) Tem autonomia para conversar com o/a educando/a, educador/a, 

familiar/responsável sempre que for necessário. Contudo, este atendimento 

não poderá configurar-se como atendimento terapêutico. Sempre que houver 

necessidade de um atendimento de finalidade terapêutica a qualquer pessoa, 

será realizada articulação com serviços de Saúde Mental (CAPSi69, UBS70, 

Universidades e ONGs); b) Serão realizadas, sempre que necessário, 

discussões conjuntas com equipamentos de saúde sobre os atendimentos de 

educandos/as; c)  Sempre que necessário, os/as psicólogos/as farão 

 
63 Estatuto da Criança e do Adolescente. 
64 Plano Nacional de Educação. 
65 Plano Municipal de Educação. 
66 Sistema Único de Saúde. 
67 Sistema Único da Assistência Social. 
68 Direitos Humanos. 
69 Centro de Atenção Psicossocial Infantil. 
70 Unidade Básica de Saúde. 
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orientações e discussões sobre assuntos que envolvem temáticas relacionadas 

às demandas psicológicas dos/as educandos/as com os/as demais profissionais 

da equipe do NAAPA, resguardando o princípio ético de apresentar tão 

somente as informações imprescindíveis para a leitura da situação e o 

planejamento das ações; d) Na interface Saúde e Educação, a contribuição 

do/a psicólogo/a pode envolver uma articulação com questões relativas à 

Saúde Mental, questionando inclusive aspectos referentes à patologização e à 

medicalização na Educação, resgatando, assim, a condição da escola como 

promotora de saúde; e) O apoio e acompanhamento para a aprendizagem de 

educandos/as usuários/as de Saúde Mental constitui-se como importante 

desafio da atuação dos/as psicólogos/as do NAAPA, por tratar-se de uma 

prática inovadora, construída permanentemente no diálogo intersecretarial e 

intersetorial; f) A articulação com a Rede de Proteção Social é considerada de 

grande importância na atuação do/a profissional da Psicologia do NAAPA, 

pois produz implicação no processo educacional. (SÃO PAULO, 2016d, p. 

78-79) 

 

 III-) Compete ao psicopedagogo do NAAPA, conforme o texto analisado (São Paulo, 

2016d), no âmbito de sua atuação institucional, “considerar os contextos sociais, escolares, 

educacionais e o Projeto Político-Pedagógico das Unidades Educacionais atendidas, em 

articulação com as áreas da Saúde, da Assistência Social etc.” (p. 84), realizar o serviço 

itinerante nas escolas e em outros espaços ligados ou não à Educação, desempenhando as 

seguintes atribuições:  

 

a) Dialogar com as equipes das DREs, das Unidades Educacionais, da rede de 

proteção social e com familiares/responsáveis, de acordo com o plano de ação; 

b) Promover o reconhecimento e a valorização de experiências de trabalho nos 

diferentes espaços educacionais e na produção coletiva do conhecimento; c) 

Apoiar a equipe escolar na identificação e na elaboração de planos de 

ação/trabalho/ensino frente às necessidades dos/as educandos/as, propondo 

novas possibilidades de ação voltadas para as melhorias das práticas 

pedagógicas nas escolas; d) Desenvolver ações de formação continuada, em 

parceria com DIPED, DICEU, supervisão escolar e parceiros da rede de 

proteção social que contribuam com a equipe gestora e docente na 

identificação, acompanhamento e encaminhamentos necessários às diferentes 

situações de aprendizagem, bem como no que se refere aos casos de suspeita 

ou efetiva violação de direitos de crianças e de adolescentes; e) Orientar a 

equipe escolar na busca de estratégias de apoio e acompanhamento que visem 

ao desenvolvimento dos/as educandos/as e, quando houver necessidade, o 

encaminhamento para os serviços da Saúde, Assistência Social, Justiça, 

Direitos Humanos, entre outros; f) Apoiar e acompanhar as ações já existentes 

nas Unidades Educacionais; g) Planejar atividades formativas (Grupos de 

Trabalho – GTs, cursos, palestras, seminários, jornadas pedagógicas, etc.) e 

desenvolver ações destinadas às comunidades escolares no tocante aos 

processos de ensino-aprendizagem; h) Atuar na articulação intersetorial no 

território, visando à integralidade de atendimento ao munícipe, o apoio às 

Unidades Educacionais e o fortalecimento da rede de proteção social. (SÃO 

PAULO, 2016d, p. 84) 
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 IV-) Para as Orientações Normativas (São Paulo, 2016d), é de suma importância o 

trabalho do assistente social no campo da Educação, exercendo as especificidades de sua 

formação, “que são pautadas por um referencial teórico-metodológico, em uma direção ético-

política e um fazer técnico-operativo, almejando construir uma práxis inovadora e em 

consonância com o seu amadurecimento representativo e crescente no Brasil” (p. 91). Nessa 

perspectiva, o Assistente Social no NAAPA tem as seguintes atribuições:  

 
a) Atuar com a comunidade, por meio da Unidade Educacional e da Rede de 

Proteção Social, além de identificar, encaminhar e prevenir situações de 

vulnerabilidade social, demanda esta que, por vezes, requer a elaboração de 

estratégias para a defesa dos direitos da criança do/a adolescente, dos/as 

familiares/responsáveis, dos/as educadores/as. Assim, é fundamental 

estabelecer estratégias de comunicação com órgãos de garantia de direitos e a 

rede de proteção em torno das Unidades Educacionais; b) Realizar ações 

socioeducativas de orientações às famílias, aos/às educandos/as e aos/às 

educadores/as, na perspectiva da prevenção, podendo usar como estratégias 

grupos reflexivos no ambiente escolar, trazendo desafios do cotidiano escolar; 

c) Desenvolver ações que incentivem a gestão democrática, com assembleias 

escolares, seminários, etc.; d) É especificidade do/a Assistente Social realizar 

estudo e atendimento socioeconômicos dos/as educandos/as e famílias, 

articulando com a rede socioassistencial, fortalecendo os vínculos família-

escola-comunidade e construindo uma ação na perspectiva interdisciplinar. 

(SÃO PAULO, 2016d, p. 91) 

 

 V-) Conforme o texto legal em questão (São Paulo, 2016d), o fonoaudiólogo traz 

“importantes contribuições ao tomar a escola como espaço da interlocução e os/as 

educadores/as como parceiros/as discursivos privilegiados/as no processo de apropriação do 

conhecimento” (p. 93). Contribui, assim, “para a construção coletiva de estratégias de trabalho, 

sempre levando em conta os contextos nos quais o educando está inserido: escolar, familiar, 

sociocultural, econômico etc.” (p. 94). Considerando o conhecimento específico do profissional 

relativo aos aspectos da linguagem e considerando o contexto educacional, elencam-se as 

seguintes funções específicas:  

 

a) Assumir e exercer funções de cuidado, de modo a resgatar e assegurar 

potenciais de expressão, tanto dos/as educadores/ as como dos/as 

educandos/as; b) Oferecer tempo e espaço adequados à escuta atenta e 

implicada da Unidade Educacional, compreendendo contextos e 

singularidades, buscando contribuir para identificar e nomear tanto as 

potencialidades como possíveis dificuldades no cotidiano de trabalho com 

a linguagem; c) Compartilhar aportes teóricos que ampliem o 

conhecimento dos/as educadores/as, de modo que possam propor e 

exercer práticas consistentes, diversificadas e significativas, facilitando o 

reconhecimento de aspectos singulares dos/as educandos/as, em termos 

de expressão e capacidades de comunicação e apropriação da linguagem; 
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d) Levar em conta a polissemia da linguagem: espaço potencial para a 

criação de diversas significações, desmistificando possíveis 

entendimentos equivocados sobre o que seriam falantes, leitores/as e 

escritores/as ideais; e) Apresentar ou reapresentar o objeto, no caso, a 

linguagem, dentro de aportes teóricos que facilitem sua compreensão 

como objeto maleável, convidativo ao gesto pessoal, contextualizado nas 

mais diversas situações concretas de uso social. Trata-se de abrir campo 

para a valorização de aspectos inerentes à constituição da linguagem, que 

não se restringe ao que é mais estável (regras ortográficas, gramaticais...), 

explorando o conhecimento prévio sobre particularidades de cada gênero 

discursivo que circula nas mais variadas esferas de comunicação e 

ampliando repertórios de usos; f)  Observar as necessidades específicas 

dos/as educandos/as no que tange aos aspectos da linguagem (tanto oral 

como escrita) e articular para promover as condições de apropriação do 

que foi inviabilizado ou dificultado por parte do ambiente ao/à 

educando/a; g) Realizar e acompanhar encaminhamentos para 

equipamentos de saúde, quando necessário, em parceria com as Unidades 

Educacionais; h) Facilitar a interlocução entre os profissionais da 

educação e da Saúde propondo o acompanhamento conjunto do/a 

educando/a, em prol da superação das dificuldades no processo ensino-

aprendizagem. (SÃO PAULO, 2016d, p. 95-96) 

 

 No dia 12 de março de 2020, de acordo com a Instrução Normativa (IN) nº 1171, o 

NAAPA sofreu uma reestruturação em relação à estrutura da equipe e suas atribuições, assim 

como na sua metodologia de trabalho, quando comparado à Portaria 6.566 (apresentada 

anteriormente) que definiu a sua criação em 2014. 

 Dois pontos merecem destaques no texto legal em vigência. 

O primeiro refere-se aos profissionais que atuam no NAAPA, que passa a contar com 

apenas três tipos de profissionais: Psicólogos Escolares, Psicopedagogos Institucionais e 

Coordenador de equipe. Nesse sentido, não existem mais os Assistentes Sociais e os 

Fonoaudiólogos.  

O Artigo 19º traz as atribuições do Psicólogo Escolar72, designado a partir de processo 

seletivo, dentre os integrantes da carreira do magistério municipal e/ou contratado conforme 

Termo de Convênio73: 

 

a) Dialogar com os coletivos escolares (professores, equipes gestoras, quadros 

de apoio e estudantes) sobre possibilidades de atuação pautada pelos 

princípios de uma educação pública, laica e democrática, que defenda a 

pluralidade, a diferença e a diversidade humana e que enfrente as situações de 

desigualdades; 

 
71Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-

educacao-sme-11-de-12-de-marco-de-2020. Acesso em: 13 jul. de 2020. 
72 Na nova legislação aparece o termo “escolar”, diferente da anterior, embora as atribuições sejam semelhantes. 

O “escolar”, também se contrapõe à perspectiva do “clínico”. 
73 Trata-se de uma mudança significativa no que se refere aos profissionais que compõem a equipe do NAAPA, 

pois abre possibilidades de contratos junto à Organizações Não Governamentais. 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-educacao-sme-11-de-12-de-marco-de-2020
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-educacao-sme-11-de-12-de-marco-de-2020
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b) Auxiliar as equipes gestora e docente na elaboração do Plano de 

Acompanhamento Multidisciplinar para Escolarização – PAME, visando ao 

desenvolvimento e fortalecimento de vínculos que favoreçam relações 

interpessoais positivas, o bem-estar físico, emocional e a melhoria da 

autoestima com vistas à autonomia e desenvolvimento integral do sujeito; 

c) Realizar apoio e acompanhamento institucionais, por meio da prática 

itinerante, dos grupos de trabalho e discussões nos espaços coletivos da UE, 

que contribuam com as equipes gestora e docente no desenvolvimento de 

estratégias pedagógicas equânimes que ampliem as condições de 

desenvolvimento e aprendizagem de bebês, crianças e adolescentes 

encaminhados ao NAAPA; 

d) Fortalecer as ações que melhorem as condições para que todo estudante 

tenha acesso crítico ao conhecimento científico e permanência com qualidade 

na escola, possibilitando, assim, a emancipação humana; 

e) Auxiliar na superação das análises individualizantes e medicalizantes, 

pautando reflexões acerca da complexidade das relações sociais que incidem 

nos processos de aprendizagem; 

f) Favorecer a compreensão das necessidades singulares e subjetivas de bebês, 

crianças e adolescentes que, em razão do adoecimento físico e/ou psíquico, 

apresentam prejuízos significativos em seu processo de escolarização; 

g) Compartilhar com as equipes gestoras e docentes informações que auxiliem 

na compreensão das repercussões do adoecimento nos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento do estudante em tratamento de saúde; 

h) Contribuir com a articulação intersecretarial no território, visando à 

integralidade de atendimento aos bebês, às crianças e aos adolescentes, o 

apoio às Unidades Educacionais e à Rede de Proteção Social. 

i) Colaborar com a identificação, acompanhamento e encaminhamentos 

necessários às diferentes situações referentes aos casos de suspeita ou efetiva 

violação de direitos de bebês, crianças e adolescentes; 

j) Contribuir para o desenvolvimento de relações escolares que enfrentem os 

processos de medicalização, patologização e judicialização da vida. 

 

 O Psicopedagogo Institucional, (o termo institucional seria para diferenciar, também, 

do “aspecto clínico”?) designado a partir de processo seletivo, dentre os integrantes da classe 

dos docentes da carreira do magistério municipal, passa a ter, de acordo com o Artigo 18º da 

referida IN, as seguintes atribuições: 

 
a) Apreender em conjunto com os demais profissionais da equipe do NAAPA 

as necessidades relativas aos processos de desenvolvimento e aprendizagem 

de bebês, crianças e adolescentes; 

b) Dialogar com a comunidade escolar, de modo a ampliar a compreensão das 

complexidades que envolvem as situações com significativos prejuízos nos 

processos de desenvolvimento, ensino e aprendizagem, propondo 

intervenções no campo pedagógico; 

c) Propor e elaborar junto às Unidades Educacionais o uso de recursos e 

estratégias pedagógicas que contribuam com o processo de desenvolvimento, 

ensino e aprendizagem; 

d) Elaborar, em parceria com os demais profissionais do NAAPA e as equipes 

gestora e docente das UEs, o Plano de Acompanhamento Multidisciplinar para 

a Escolarização – PAME, de modo a promover condições de permanência e 

melhoria das aprendizagens dos estudantes acompanhados; 
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e) Apoiar e acompanhar institucionalmente, por meio da prática itinerante, dos 

grupos de trabalho e das discussões nos espaços coletivos da UE, que 

contribuam com as equipes gestora e docente no desenvolvimento de 

estratégias pedagógicas equânimes que ampliem as condições de 

desenvolvimento e aprendizagem de bebês, crianças e adolescentes 

encaminhados ao NAAPA; 

f) Colaborar com a identificação, acompanhamento e encaminhamentos 

necessários nos casos de suspeita ou efetiva violação de direitos de bebês, 

crianças e adolescentes; 

g) Orientar educadores, famílias ou responsáveis para a busca de estratégias 

de apoio e acompanhamento que contribuam para o desenvolvimento de 

bebês, crianças e adolescentes e, quando necessário, promover o 

encaminhamento para os profissionais da Saúde, Conselho Tutelar, 

Assistência Social, justiça ou outras áreas; 

h) Dialogar e articular com os profissionais da escola que atuam nos projetos 

educativos voltados para a melhoria das condições de permanência e 

aprendizagem; 

i) Apoiar e auxiliar equipes gestora e docente na elaboração de atividades que 

contemplem as singularidades do estudante em tratamento de saúde, de modo 

a promover condições de aprendizagem; 

j) Fortalecer as ações que melhorem as condições para que todo estudante 

tenha acesso crítico ao conhecimento científico e permanência com qualidade 

na escola, possibilitando, assim, a emancipação humana; 

k) Contribuir com a articulação intersecretarial no território, visando à 

integralidade do atendimento ao estudante, o apoio às UEs e com o 

fortalecimento da Rede de Proteção Social.  
 

 Outro destaque que consideramos importante nos novos documentos legais que regem o 

NAAPA é referente ao público-alvo. Embora o serviço sempre tenha considerado os educandos da 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental como foco de atuação, percebe-se na Instrução 

Normativa em questão, a intenção de enfatizar a intervenção da equipe com atendimento desde 

as creches, ou seja, junto às crianças com meses de vida, o que não ocorria nas legislações 

anteriores74. Este aspecto encontra-se no Artigo 2º da referida Instrução Normativa, onde se lê 

que: 

 

O NAAPA destina-se ao atendimento dos bebês, crianças e adolescentes das 

Unidades Educacionais – UEs, da Rede Municipal de Ensino - RME, que 

tiveram seus direitos violados e ou se encontram em situação de sofrimento, 

desencadeando prejuízos significativos no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem. 

  

 
74 No Artigo 1º, parágrafo II, da Portaria nº 6.566, de 24 de novembro de 2014, que trata da implantação do NAAPA 

diz que é função da equipe: “apoiar e acompanhar as equipes docentes e gestoras no processo de ensino-

aprendizagem dos educandos que apresentam dificuldades no processo de escolarização, decorrentes de suas 

condições individuais, familiares ou sociais que impliquem em prejuízo significativo no processo de ensino 

aprendizagem”. Disponível em: http://sedin.com.br/new/index.php/portaria-6-56614-implantacao-do-naapa/. 

Acesso em: 14 jul. de 2020. 

http://sedin.com.br/new/index.php/portaria-6-56614-implantacao-do-naapa/
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CAPÍTULO III 

 

UM NOVO DESLOCAMENTO EM UM NOVO DISPOSITIVO (NEM TÃO NOVO 

ASSIM)  
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3.1 O segundo deslocamento 

 

 

 Caracterizamos no capítulo anterior o que vimos denominando por primeiro 

deslocamento, ou seja, quando a culpa, antes endereçada a um corpo/indivíduo marcado por 

uma herança genética degenerada, é transferida para a família, no modo como ela educava suas 

crianças e adolescentes em contextos sociais, históricos e culturais desfavoráveis, ou ainda, 

desalinhados com as características de uma elite dominante. 

 No entanto, entendemos que há um novo deslocamento em relação aos “problemas” 

presentes, sobretudo, no ambiente escolar. Desta vez, a culpa e a responsabilidade recai sobre 

a escola, em particular, no que se refere às práticas e posturas diante dos estudantes com 

dificuldades de aprendizagem e comportamentos inadequados. 

 Os argumentos que embasam a defesa de que há um novo deslocamento foram 

encontrados ao analisar os discursos presentes nos outros três volumes (o quarto foi apresentado 

no segundo capítulo) do Caderno de Debates do NAAPA, publicados em 2016. Ao caracterizar 

essas publicações percebemos um movimento de culpabilização dos educadores em relação ao 

modo como lidam com a “criança-problema”.  

 Dois desses Cadernos trazem textos inéditos, escritos por estudiosos e pesquisadores 

ligados a importantes universidades, onde são tratados temas pertinentes ao cotidiano escolar 

focados nas crianças e adolescentes que “não aprendem” e/ou se comportam “mal” na escola. 

O outro volume reúne relatos de experiências das equipes do NAAPA – localizadas nas treze 

Diretorias Regionais de Educação espalhadas pela cidade de São Paulo – ao longo da trajetória 

do NAAPA na rede municipal. Segundo a carta endereçada aos educadores, que se encontra na 

parte introdutória do primeiro volume, estes materiais surgem “como mais um recurso, teórico-

prático e reflexivo, para a formação continuada de nossas educadoras e nossos educadores” 

(SÃO PAULO, 2016a, p. 3). 

 Portanto, destacamos em cada artigo e em cada relato, enunciados que referendam a nossa 

tese sobre um “outro deslocamento”. Nosso objetivo foi encontrar e apresentar aspectos de um 

discurso que atravessa, tanto a academia, como os profissionais que atuam junto às escolas, 

quando o assunto é o aluno desajustado, isto é: o “problema” é o modo como a instituição 

escolar pública na atualidade se relaciona com os estudantes “problemáticos”. 

 A caracterização desses discursos nos aproximou do conceito de dispositivo elaborado 

por Michel Foucault, uma vez que as estratégias e os métodos empregados pelo NAAPA 

(caracterizados detalhadamente no capítulo anterior) – subsidiado pelas produções acadêmicas 
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– se apresentam, consciente e inconscientemente, como um mecanismo de controle, um 

instrumento de poder, por meio das intervenções que realizam nas escolas.  

 O contato com os discursos (re)produzidos pelos pesquisadores e pelos profissionais que 

compõem o Núcleo nos levou, ainda, a um outro conceito foucaultiano: a confissão. 

Argumentamos neste presente capítulo que o modus operandi do NAAPA, e seus dispositivos,  

não apenas “transfere” a culpa para a instituição escolar, mas, ao mesmo tempo, incita uma 

“admissão” de culpa. 
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3.2 Produzidos “fora” e reverberados “dentro” da escola: a presença dos discursos 

acadêmicos 

 

 

 Os artigos escolhidos pelo NAAPA para compor os primeiros volumes do Caderno de 

Debates discutem temas ligados ao cotidiano escolar, sobretudo, no que se refere às relações 

estabelecidas entre a escola e os estudantes e aos processos de ensino e aprendizagem, neste 

caso, voltados às crianças e adolescentes considerados um “problema” no ambiente escolar. 

 A Secretaria Municipal de Educação (SME), ao justificar a criação do NAAPA, destaca 

que: 

 

(...) foi considerada a demanda apresentada pelo núcleo multidisciplinar que 

identificou que mais de 50% das educandas e dos educandos encaminhados 

para avaliação de hipótese diagnóstica de deficiência não apresentavam tais 

questões, mas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem decorrentes 

de situações sociais, familiares e cognitivas. (SÃO PAULO, 2016a, p. 9) 

 

 Neste sentido, parte-se do pressuposto de que a maior parte das crianças e adolescentes 

com dificuldade de aprendizagem e “indisciplinados”, ou seja, alunos “problema”, não possuem 

comprometimentos ou “limitadores” de ordem biológica.  

 

Muitas vezes, problemas educacionais, que podem ser produzidos no interior 

de um sistema de ensino ou na maneira em que vivem socialmente e/ou 

culturalmente as crianças, os adolescentes e os jovens, são reduzidas a 

dificuldades individuais e orgânicas, culpabilizando-os (as) pelo não aprender. 

Tem-se verificado nas Unidades Educacionais uma quantidade significativa 

de crianças, adolescentes e jovens com diagnósticos relacionados aos supostos 

transtornos de aprendizagem e de comportamento como: Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Dislexia, Transtorno Opositor 

Desafiador (TOD), Distúrbio Reativo de Vinculação da Infância, entre outros, 

deslocando, assim, problemas e dificuldades sociais e institucionais ao corpo 

das educandas e dos educandos. (SÃO PAULO, 2016a, p.10) 

 

  A citação acima evidencia o posicionamento da Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo, ao mesmo tempo, vai ao encontro do que defendemos e do que denominamos por 

segundo deslocamento, ou seja: para a grande maioria dos estudantes que não aprendem e não 

se comportam, o “problema” não está “neles”, mas nas práticas escolares às quais estão 

submetidos. Contudo, os discursos que, (in) diretamente ou (in) conscientemente, direcionam 

o “problema” para as escolas não são produzidos apenas pelo governo, mas se apresentam 

também nos discursos “acadêmicos” presentes no presente capítulo. Em cada citação se 
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apresenta um enunciado onde é possível perceber o movimento de culpabilizar os educadores 

pelo fracasso das “crianças-problema”. 

 Uma questão que nos chama a atenção é a justificativa de uma política pública, no caso o 

NAAPA, por meio de dados estatísticos, como vimos em uma das citações acima. 

 A pesquisadora Natália de Lacerda Gil (2018) em seu artigo Reprovação escolar no 

Brasil: história da configuração de um problema político-educacional, discute, sobretudo, o 

movimento pela escola obrigatória brasileira, o qual, segundo a autora, se tornou um problema 

político educacional somente a partir dos anos 30 do século passado. No entanto, ao abordar os 

dados estatísticos referentes ao fluxo dos alunos pela escola, ela salienta, que “é uma construção 

histórica que envolve, ao mesmo tempo, números e palavras” (GIL, 2018, p. 6). 

 Quando a Secretaria Municipal de Educação afirma que metade dos casos encaminhados 

aos especialistas – relacionados a problemas de aprendizagem – não estão relacionados a 

comprometimentos intelectuais, mas sim, vinculados à uma vulnerabilidade social, percebemos 

a relação entre “números e palavras”. Neste sentido, afirma Gil: 

 

(...) importa por um lado considerar que as estatísticas são representações 

construídas a partir de condições determinadas e que acabam por colaborar 

para a construção de determinadas situações sociais, apesar de serem 

mencionadas como instrumento de mera descrição dessas situações. Por outro 

lado, interessa sublinhar que, tratando-se da análise histórica desses processos, 

não se pode deixar de considerar que as estatísticas são produzidas atreladas a 

palavras (categorias) cuja escolha e definição antecedem a coleta de números. 

(GIL, 2018, p. 7) 

  

 O primeiro volume do Caderno de Debates do NAAPA: questões do cotidiano escolar é 

composto por oito artigos: O cotidiano da sala de aula: compreendendo e enfrentando 

problemas e buscando soluções de Inês Barbosa de Oliveira; Criançar o descriançável, escrito 

por Maria Cristina Vicentin; Violências nas escolas: o que é possível falar, o que é possível 

fazer produzido por Flávia Schilling; Medicalização de Marilene Proença Rebello de Souza; 

Saúde mental e escola, autoria de Rinaldo Voltolini; A importância do ambiente na constituição 

da linguagem, escrito por Claudia Mazzini Perrotta; Adolescentes em medida socioeducativa 

e/na escola, publicado por Gabriela Gramkow e Apropriação da escrita: um direito de todos, 

escritos pelos professores Tânia Regina Laurindo e João Wanderley Geraldi. 

 Uma das concepções que subsidia o trabalho do NAAPA aproxima-se de uma certa 

orientação da pesquisa educacional referente às dificuldades de aprendizagem nos campos da 

Psicologia e da Educação, que se caracteriza pela crítica à patologização do aluno, que 

frequentemente tem como consequência a “medicalização dos comportamentos”. Estes 
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aspectos voltados à culpabilização da criança, do seu corpo, da sua família, dos seus hábitos 

são tratados de perto em um dos textos apresentados pelo Caderno de Debates do NAAPA. No 

artigo intitulado Medicalização, Marilene Proença Rebello de Souza75, destaca que: 

 

O primeiro questionamento à pergunta porque a criança não aprende é que se 

trata de uma pergunta que não considera a relação de aprendizagem no 

contexto em que ela se estabelece, que é a escola. Esta pergunta não contempla 

o contexto educacional, escolar, formativo, tampouco as condições de ensino 

e de aprendizagem que se fazem presentes no campo da escolarização. 

(SOUZA, 2016a, p. 61) 

 

 O Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade (2015)76 define medicalização 

como sendo: 

 

(...) processo que transforma, artificialmente, questões não médicas em 

problemas médicos. Problemas de diferentes ordens são apresentados como 

“doenças”, “transtornos”, “distúrbios” que escamoteiam as grandes questões 

políticas, sociais, culturais, afetivas que afligem a vida das pessoas. Questões 

coletivas são tomadas como individuais; problemas sociais e políticos passam 

a ser considerados como biológicos. Nesse processo, que gera sofrimento 

psíquico, a pessoa e sua família são responsabilizadas pelos problemas, 

enquanto governos, autoridades e profissionais são eximidos de suas 

responsabilidades. (SOUZA, 2016a, p. 63) 

 

 Portanto, para Souza (2016a, p. 63), medicalizar é “atribuir ao indivíduo questões que 

estão para além dele e que precisariam ser resolvidas, modificadas, revisadas em outros 

âmbitos, por serem atinentes ao campo das políticas, da cultura, da sociedade”. Nesse sentido, 

o artigo de Marilene Proença de Souza defende que o ato precipitado de patologizar/medicalizar 

a “criança-problema” sem considerar todos os aspectos que a cercam – principalmente, os 

modos de interação e aprendizagem praticados no ambiente escolar – é uma prática  

irresponsável, haja vista que podem desencadear situações irreversíveis no que dizem respeito 

às estigmatizações/rotulações dentro e fora do contexto escolar, assim como dependências 

químicas. Mais uma vez, parte do “problema” concentra-se na escola. 

 Práticas patologizantes e medicalizantes no ambiente escolar que, muitas vezes são 

desencadeadas sem o devido rigor e responsabilidade nas discussões e tomadas de decisão, 

remetem direta ou indiretamente à negação de direitos, principalmente ao de aprender, haja 

vista que potencializam mecanismos de exclusão. Essa perspectiva é discutida por Inês Barbosa 

 
75 Atualmente, diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Atua na área da Psicologia Escolar 

e Educacional, sobretudo em temas como: processos de escolarização, políticas públicas em Educação, formação 

de psicólogos e professores, problemas de aprendizagem e direitos da criança e do adolescente. 
76 Disponível em: http://medicalizacao.org.br/nota-tecnica>. Acesso em: 1 out. 2019. 

http://medicalizacao.org.br/nota-tecnica
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de Oliveira77, em seu artigo O cotidiano da sala de aula: compreendendo e enfrentando 

problemas e buscando soluções. Baseada na leitura de relatos produzidos por escolas da rede 

municipal que foram encaminhados ao NAAPA, a pesquisadora aponta que: 

 

Em muitos casos, e nos relatos isso é perceptível, as explicações 

patologizantes precedem as tentativas de compreensão dos problemas em suas 

especificidades. Atribuir tais comportamentos a doenças preexistentes e a 

distúrbios medicáveis produz a falsa sensação de que soluções estão sendo 

tentadas. (OLIVEIRA, 2016a, p. 26) 

 

  À escola cabe o dever de ensinar para todos, independentes de suas características, 

possibilidades e limitações, princípio amplamente defendido por Oliveira em seu texto. Para 

ela, se distanciar dessa responsabilidade torna a escola excludente, assistencialista e promotora 

de desigualdades. 

 

Partimos do pressuposto que a escola pública, laica e gratuita para todos 

precisa, além de inserir todos formalmente no processo de escolarização, 

reconhecer todas as diferenças como fazendo parte da pluralidade social e 

assumir sua responsabilidade com todos os alunos, independentemente de 

seus problemas intelectuais, psíquicos e sexuais, familiares ou 

socioeconômicos. A busca de superação de seus padrões de comportamento 

que desconsideram a vivacidade infantil e as necessidades de movimento 

próprias da infância inclui-se nessa luta, bem como a estigmatização de 

crianças e jovens em dificuldades. (OLIVEIRA, 2016a, p. 19-20) 

   

 Identificamos no discurso de Inês Barbosa de Oliveira a necessidade de retomar e 

evidenciar as obrigatoriedades da escola frente a diversidade de sua comunidade escolar. A 

postura da pesquisadora nos leva a inferir de que tais deveres (impostos/determinados pelas 

legislações educacionais vigentes) e que, por sua vez, revertem-se em direitos aos estudantes e 

famílias, nem sempre estão assegurados/garantidos. Tais fatos desencadeiam processos de 

exclusão, do mesmo modo, desqualificam os processos de ensino e aprendizagem. Com efeito, 

nas palavras da autora, é preciso que a escola revisite suas posturas e se coloque como uma 

instituição inclusiva.  

Maria Cristina Vicentin78, em Criançar o descriançável, destaca os processos de 

discriminação e preconceito que são desencadeados nas relações produzidas pelo ambiente 

 
77 Professora Titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Suas pesquisas são na área da Educação, com 

ênfase em Teoria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Curricular, atuando, principalmente nas discussões 

sobre: cotidiano escolar, currículo e emancipação social na perspectiva da justiça cognitiva. 
78 É professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, onde coordena o Núcleo de Lógicas Institucionais e Coletivas. Suas pesquisas são no campo da Psicologia, 
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escolar e de como tais formas de violência podem aproximar crianças e adolescentes do 

desamparo e do abandono, fatores esses, que comprometem tanto a aprendizagem, como a 

socialização entre os indivíduos culturalmente diversos na escola. Segundo a pesquisadora: 

 

São situações em que as rugosidades do corpo (nossas “deficiências”, nossa 

variabilidade genética), as diferenças culturais (um sotaque, um estilo 

regional), as diferenças de classe, de idade ou ainda aquelas relativas às 

variações quanto aos modos de ser (nossas idiossincrasias, nossos pequenos 

territórios subjetivos) impõem aos encontros humanos um trabalho 

permanente de abertura à alteridade e à produção do comum. (VICENTIN, 

2016a, p. 35) 

 

Os conflitos, de acordo com Vicentin (p. 35), “emergem porque temos que reinventar 

as maneiras de lidar com o convívio com nossos diferentes, sem termos pautas 

permanentemente asseguradas de como fazer isto”. É preciso que a escola reflita sobre suas 

posturas e práticas, pois:  

 

Muitas histórias do sofrer na escola têm se dado quando tais rugosidades e 

estranhezas são remetidas à norma e à padronização, transformando as 

variações da vida em valoração moral; transformando as diferenças em 

desigualdade. (VICENTIN, 2016a, p. 36) 

 

Novamente, constatamos a defesa de que a escola deve estar no centro da ações, 

assumindo o seu protagonismo frente aos desafios que a diversidade lhe impõe. Para tanto, 

segundo Maria Cristina Vicentin, é necessário que os educadores se coloquem “no lugar do 

outro”; reflitam, de maneira sistemática, sobre como conduzir/intervir em relação aos conflitos; 

rompam com as concepções que levem às normatizações das condutas. O “problema” segue se 

deslocando para a escola. 

 Violências nas escolas: o que é possível falar, o que é possível fazer, escrito por Flávia 

Inês Schilling79 e que também compõe um dos Cadernos de Debate do NAAPA, aborda a 

violência que circula nas escolas que é conhecida, geralmente, por brigas, bullying, 

discriminação, abuso sexual, entre outras. Analisando casos em que são encaminhados ao 

NAAPA, a pesquisadora aponta para uma violência bastante silenciosa e que tem uma origem 

externa ao contexto escolar. Segundo ela: 

 

 
com ênfase em Análise Institucional, particularmente nos âmbitos da Reforma em Saúde Mental e dos Direitos da 

Infância e da Adolescência. 
79 Trabalha nas áreas de Sociologia Jurídica, Sociologia da Educação e Sociologia da Violência, atuando 

principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, violência, temas foucaultianos, identidades, relações de 

gênero. É professora aposentada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. 
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(...) a violência que acontece na família e que deixa marcas nas crianças. Em 

outros casos, há a violência da criminalidade local, entrando na escola. Em 

outros, ainda, há gritos de socorro de crianças e jovens que não encontram um 

lugar na escola, que não encontram possibilidades de colocar em discurso 

aquilo que lá vivem. Quem são eles? São os ditos indisciplinados, 

incivilizados, onde se congregam questões diversas, sociais, familiares, 

pessoais. (SCHILLING, 2016a, p. 45) 

 

 Flávia Schilling discute a violência em três perspectivas: “contra a escola” (pichações, 

depredações, bombas etc.); “da escola”, uma dinâmica onde agressão e vitimização estão 

presentes simultaneamente no ambiente escolar, ou seja, professores e alunos se sentem 

ameaçados/violentados em um dado momento; em outro, são acusados/vistos como agressores; 

“na escola”, ou seja, onde todas essas características anteriores se encontram e produzem uma 

violência própria da escola, haja vista que é nesse espaço onde as violências “se encontram”, 

uma violência de caráter “multifacetado”: 

 

(...) a violência tem história, tem uma geografia; há uma linguagem – ou uma 

gramática – da violência; há uma matemática – uma economia – da violência. 

Há agressores e vítimas envolvidas. Vítimas diretas, indiretas. Há vitimização 

primária, secundária. Difusa. Há vitimização coletiva. (SCHILLING, 

2016a, p. 49) 

 

 Contudo, a autora destaca que há experiências onde as questões acerca da violência são 

discutidas com responsabilidade, o que leva a escola assumir o seu papel diante de tais conflitos. 

De acordo com Schilling (2016a, p. 55): 

 

Porém, estas situações são inevitáveis? Não, há escolas intocadas. Inclusive 

cabe assinalar que ainda as escolas são lugares bastante protegidos. Há escolas 

onde os adultos ocupam seu lugar de professores, os dirigentes dirigem, os 

alunos são alunos. São escolas que sabem a que vieram, que não se conformam 

com a ausência de sentido do cotidiano escolar, que apostam no conhecimento 

como a grande inclusão a ser feita no Brasil. São escolas que negam a 

discriminação, a resignação, que enfrentam o desafio de pensar em uma escola 

que promova a igualdade. Onde se discute a autoridade da educação, a 

autoridade da pedagogia, a possibilidade de cuidar. 
 

A pesquisadora discute a violência no ambiente escolar, assim como suas 

consequências, e em seguida apresenta possíveis “soluções”, ou seja, descreve características 

de escolas que decidiram problematizar e enfrentar os entraves causados pela violência dentro 

e fora unidade educacional. Assim, ela parte do pressuposto de que é possível (caso a instituição 

assuma suas responsabilidades) encontrar meios para minimizar os conflitos no contexto 

escolar. 
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Rinaldo Voltolini80 escreve, a pedido do NAAPA para compor os Cadernos de Debates, 

o texto Saúde mental e escola. Voltolini defende que a escola, juntamente com outras 

instituições não ligadas diretamente à Educação, tanto na esfera pública, como na privada, 

integra certo mecanismo de controle em relação às vidas, sobretudo aos comportamentos dos 

estudantes. Segundo o autor: 

 

Todo um aparato institucional é criado para desempenhar do melhor modo 

possível essas três funções: tratar, prevenir e controlar os transtornos mentais 

(...) a escola é uma delas à medida que concentra um universo de indivíduos, 

potencialmente todas as crianças do país, tornando-se um importante recurso 

de rastreamento e controle dos referidos transtornos. (VOLTOLINI, 2016a, 

p. 81) 

 

 Voltolini expressa sua preocupação com os registros, os relatórios, as considerações e 

os encaminhamentos que são produzidos pela escola em relação aos estudantes com sofrimento 

mental sem que haja um processo de escuta, uma postura de acolhimento, ou seja, é importante 

“evitar constituir dossiês de análise, que versam sobre o aluno, destinados a construir 

encaminhamentos para ele sem que nada da palavra dele conste na elaboração” (2016a, p. 94). 

Neste sentido, de acordo com o pesquisador, a escola necessita refletir sobre seu papel e sua 

responsabilidade no que se refere ao desencadeamento de processos patologizantes e 

medicalizantes. Para ele: 

  

A escola, como qualquer outra instituição, tem um peso na qualidade do 

sofrimento mental daqueles que se encontram em seu interior. Sua 

necessidade de gerir-se não deveria levá-la a desconsiderar seu próprio 

potencial patogênico. (VOLTOLINI, 2016a, p. 95) 

 

 O texto de Rinaldo Voltolini produz discursos que não deixam dúvidas em relação à 

responsabilização da escola diante dos casos de patologização e medicalização de crianças com 

dificuldades no ambiente escolar. Na medida que os educadores, segundo o autor, se colocam 

como principais “rastreadores” e “identificadores” de transtornos mentais, cabem, sobretudo, a 

esses profissionais definirem as ações/intervenções sobre as “crianças-problema”. Sendo assim, 

o “problema” transita da criança que não aprende, que não se comporta para o professor/escola 

que insiste em diagnosticar precocemente os comportamentos. 

 
80 Atualmente é professor doutor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Tem experiência na 

área de Psicologia, com ênfase na intersecção entre os campos da Psicanálise e da Educação, atuando 

principalmente nos seguintes temas: psicanálise, educadores, discurso pedagógico, mal-estar da educação 



132 

 

A importância do ambiente na constituição da linguagem, escrito por Claudia Mazzini 

Perrota81, discute aspectos presentes na linguagem de certos estudantes que, muitas vezes, são 

interpretados pela escola como uma deficiência, uma limitação. Segundo Perrota (2016a, p. 98), 

uma “tendência contemporânea de se buscar explicações e rótulos para supostas dificuldades 

que se fazem presentes no processo de apreensão de conhecimentos, na relação com os outros 

e na comunicação”. Para ela, é necessário romper com alguns “mitos” presentes na escola: “(...) 

muitas vezes, trocas ou omissões de sons, na fala, comuns à infância, são vistas 

equivocadamente como indicativas de grandes problemas, acreditando-se, inclusive, que 

“atrasam” a alfabetização” (p. 99). Perrota defende que a relações pouco afetivas inibem uma 

avaliação mais justa, mais próxima da realidade, ou seja: 

 

Para receber nossas crianças, com aquilo que podem nos ofertar, devemos 

então ser capazes de renovação, de responder ao infinitamente improvável, 

mesmo que isso signifique nos colocarmos em questão (...) a vida é dinâmica, 

e a construção do vínculo amoroso professor-aluno pode sim transformar. 

Nesse espaço tão rico e potencializador que é a sala de aula, linguagem e 

narrativas, quando investidas de pessoalidade, podem contribuir para a 

ressignificação de dores, perdas e desamparos, abrindo novos campos de 

sentidos e de experiências, com muitos vãos para o inesperado. (PERROTA, 

2016a, p. 117) 

  

 Claudia Perrota aponta para duas questões que colocam o “problema” novamente na 

escola. O primeiro, trata-se do desconhecimento em relação aos aspectos da linguagem, fazendo 

com que os educadores se equivoquem nas análises de aprendizagem. O segundo aspecto, 

refere-se a uma certa “resistência” por parte da escola em se “renovar”, de responder às 

“variáveis” cotidianas, de se questionar em relação às suas “crenças” e “mitos”, sobretudo, de 

acreditar no seu poder de transformação. 

Gabriela Gramkow82, em seu artigo Adolescentes em medida socioeducativa e/na 

escola, discute a percepção, a ligação construída, consciente e inconscientemente, entre 

violência e juventude no contexto escolar. Segundo ela, “discutir a violência juvenil exige de 

nós compreendermos as suas tramas constitutivas e identificar as condições de possibilidade de 

sua emergência” (GRAMKOW, 2016a, p. 119). Neste sentido, de acordo com Gramkow, é 

 
81 Fonoaudióloga clínica, trabalha com crianças, adolescentes e adultos que apresentam questões referentes à 

linguagem, principalmente escrita. É doutora em Psicologia Clínica - Núcleo Método Psicanalítico e Formações 

da Cultura, PUC-SP e mestre em Fonoaudiologia, pela mesma universidade.  
82 Atualmente é professora na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e compõe o grupo de pesquisa junto 

ao IEA (Instituto de Estudos Avançados da USP). Tem experiência docente no ensino universitário e atua na área 

de Psicologia Social, principalmente nos seguintes temas: adolescência; violência; políticas educacionais; saúde 

mental e interface psi-jurídica. 
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necessário que a escola reavalie suas posturas e concepções acerca da adolescência, 

singularmente, “decompor concepções naturalizadas da própria concepção de adolescência” (p. 

120). Segundo a autora, para problematizar a figura do “estranho-desviante”: 

 

(...) é necessário considerar a realidade de cada caso, ampliando o olhar sobre 

a adolescência e mapeando suas potências, desnaturalizando as determinações 

do risco previsível e incluindo o estudante e sua família na construção de um 

projeto singular de transformação, pactuando com eles cada passo e 

construindo mecanismos sistemáticos de participação e monitoramento do 

processo. Pois não há parceria com ações à revelia do sujeito. (GRAMKOW, 

2016a, p. 134) 

 

Ao discutir as relações que são estabelecidas entre a escola e os adolescentes com 

problemas de comportamento no ambiente escolar, Gabriela Gramkow é categórica em afirmar 

a necessidade de se (re) discutir os estereótipos presentes na cultura escolar sobre a adolescência 

e a sua interface com a violência juvenil. Nesse sentido, as práticas escolares, assim como as 

intervenções junto aos estudantes considerados “violentos” precisam considerar e dialogar com 

os diversos contextos históricos, culturais e sociais que se fazem presentes. Somente assim, de 

acordo com a pesquisadora, é possível pensar em transformações, em pactuações que favoreçam 

a convivência e o aprendizado. Reiteradamente, percebemos, por parte dos autores, que o 

“problema” encontra-se na escola.  

O texto Apropriação da escrita: um direito de todos, escrito por Tânia Regina 

Laurindo83 e João Wanderley Geraldi84, defende a alfabetização como um direito de todos, 

mesmo porque, de acordo com os autores, sem o domínio da escrita não há avanço possível na 

escolaridade. Contudo, conforme salientam os pesquisadores, a garantia não implica em 

qualidade, tampouco em acesso, o país “ainda mantém milhões de crianças fora da escola, e 

não oferece qualquer oportunidade decente de escolaridade àqueles que, por trabalharem, não 

puderam frequentar a escola quando jovens” (LAURINDO; GERALDI, 2016a, p. 140).  

Para Laurindo e Geraldi (2016a), quando se afirma um direito aparentemente óbvio, 

“levanta-se alguma dúvida quer a propósito da abrangência conceitual do próprio direito, quer 

relativamente às circunstâncias reais de seu exercício em algum espaço e/ou em algum tempo” 

(p. 139). Nesta perspectiva, apontam para uma escola garantidora de tais direitos, desde que 

 
83 Tem experiência em docência no Ensino Superior atuando principalmente nos seguintes temas: educação, 

práticas pedagógicas, alfabetização, leitura e escrita e inclusão. 
84 Atua principalmente nos seguintes temas: análise do discurso, estudos bakhtinianos e ensino de língua 

portuguesa. 
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engajada com a qualificação de suas práticas, com a discussão curricular e com a inclusão de 

todos, principalmente, no que concerne à apropriação da escrita e da leitura, ou seja: 

 
Aprendendo com os fracassos e com os sucessos, é preciso afirmar a 

alfabetização como um direito de ingresso ao mundo da escrita, de forma 

produtiva e não de meros consumidores de textos. Trata-se de defender, desde 

o começo desta caminhada, o direito à autoria, o que demanda a abertura da 

escola para a diversidade e para um projeto elaborado com a participação dos 

alunos. (LAURINDO & GERALDI, 2016a, p. 141) 

 

A ênfase dada à postura da escola diante dos “problemas” apresentados pelo cotidiano 

escolar é recorrente nos textos apresentados. Novamente, percebe-se que os autores esperam da 

escola atitudes e responsabilidades referentes ao seu modo de atuar. Neste caso, partem do 

pressuposto de que a participação efetiva de todos nas elaborações de projetos garante uma 

aprendizagem qualificada. Sendo assim, a partir dos discursos produzidos é possível inferir que 

quando não há um diálogo com a comunidade escolar, bem como o protagonismo de todos, os 

“problemas” se tornam mais prováveis. 

Esses textos iniciais fazem parte do primeiro volume do Caderno de Debates do NAAPA 

publicado em março de 2016. Em seguida, caracterizamos os artigos que formam o segundo 

volume publicado em julho do mesmo ano. Compõem esse outro Caderno oito textos: Escola 

no centro da rede de proteção social e a criação de novos possíveis no município de São Paulo: 

o caso do NAAPA, escrito por Flávia Schilling e Carla Angelucci, assessoras pedagógicas do 

NAAPA/SME; Família e escola: um encontro possível, escrito por Belinda Mandelbaum; 

Trabalho coletivo na escola: relato de um percurso de aprendizado em gestão democrática na 

escola pública, autora Celia Maria Benedicto Giglio; Meninas e meninos na escola, texto de 

Cinthia Torres Toledo, Fábio Hoffmann Pereira e Adriano Souza Senkevics; O Corpo nosso de 

cada dia, escrito por Yara Sayão e Renata Guarido; Os professores e as cores da desigualdade, 

escrito por Maria da Glória Calado e Maria Cecília Cortez; Integração escolar e acolhimento: 

pontes entre a proteção social e a educação escolar, de Isa Maria F. Rosa Guará e Maria 

Elizabeth Seidl Machado; Analisar uma cena é construí-la, escrito por Adriana Marcondes. 

O artigo Escola no centro da rede de proteção social e a criação de novos possíveis no 

município de São Paulo: o caso do NAAPA, escrito por Flávia Inês Schilling85 e Carla Biancha 

Angelucci86 discorre sobre a necessidade e a importância de se criar uma rede de proteção 

 
85 Trajetória acadêmica citada anteriormente. 
86 A ênfase de seus estudos está na garantia da Educação para todos e sua interface com as discussões sobre 

preconceito, atuando principalmente nos seguintes temas: direito à educação por parte de pessoas com diferenças 
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social, sobretudo no que diz respeito às crianças e adolescentes das escolas públicas. Fala ainda 

sobre a responsabilidade dos profissionais da Educação e daqueles que estão próximos a ela, 

pois estes estudantes: 

 
Vivem em companhia de adultos(as); em conflito com eles(as), fugindo 

deles(as), correndo para eles(as). São nossos(as) estudantes da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo. Somos nós os(as) adultos(as) responsáveis 

por tecer uma rede que visa à sua proteção, ao seu acolhimento; sobretudo, ao 

seu desenvolvimento. Uma rede que se tece cotidianamente, com urdidura, 

trama e com espaçamentos e esgarçamentos. (SCHILLING & 

ANGELUCCI, 2016b, p. 11) 

 

De acordo com Schilling e Angelucci (2016b), esta rede de proteção social é qualificada 

e potencializada pela atuação das equipes do NAAPA que estão espalhadas pela cidade de São 

Paulo na Diretorias Regionais de Educação, ou seja, “uma equipe multiprofissional de 

educadores(as), que contribuem para que as escolas possam agir cada vez mais efetivamente na 

produção de um território que cuida de sua infância e adolescência” (p. 12). 

Recai sobre a escola mais uma responsabilidade: a centralidade em relação à formação 

de uma rede de proteção social junto às crianças e adolescentes estudantes. Entende-se, de 

acordo com as autoras, que um maior engajamento dos educadores possa significar um avanço 

referente à garantia de direitos. Nesse sentido, percebe-se que nem todas as escolas assumem 

esse protagonismo defendido pelas pesquisadoras, fazendo com que os “problemas” se 

intensifiquem, ao mesmo tempo, parece-me que parte das instituições educacionais necessita 

de uma instância, como o NAAPA e sua equipe multiprofissional, para poderem 

atender/acompanhar os alunos que apresentam dificuldades de forma adequada.   

 Belinda Piltcher Haber Mandelbaum87, discute em Família e escola: um encontro 

possível, a relação família-escola. Segundo ela, as escolas trabalham com expectativas 

idealizadas em relação às famílias, isto é, “a como estas devem funcionar, aos papéis adequados 

de pai e mãe, a como deveriam educar os filhos e se relacionar com as próprias escolas” 

(MANDELBAUM, 2016b, p. 27). Para a pesquisadora, é preciso desnaturalizar na escola a 

compreensão que se tem em relação às famílias, bem como o entendimento existente quando 

 
funcionais e de pessoas com sofrimento psíquico intenso; políticas públicas em educação especial e medicalização 

da educação. 
87 Atualmente é docente Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde coordena o Laboratório de 

Estudos da Família do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Atua nas áreas de Psicologia Social e 

Psicanálise, principalmente em estudos e pesquisas das contribuições da Psicanálise para a compreensão e 

intervenção em grupos e instituições, particularmente em famílias em suas diversas configurações e relações com 

contextos de vulnerabilidade social. 
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se trata de discutir as responsabilidades, seja da própria escola, como dos adultos responsáveis 

pelos estudantes. 

 

É naturalizada em nossa sociedade a ideia de que à família cabe a reprodução 

de homens e mulheres cidadãos, adaptados à vida social e capazes de inserir-

se de modo produtivo no mundo do trabalho, portando um conjunto de valores 

éticos e morais que os tornem autônomos e responsáveis perante a lei. O 

conjunto destas expectativas não é exclusividade da escola, mas faz parte de 

uma ideologia que é hegemônica em nossa sociedade e que designa à família 

um lugar central na organização social. (MADELBAUM, 2016b, p. 27-28) 

 

 O enunciado apresentado pela professora pesquisadora é que cabe à escola uma análise 

crítica em relação aos seus preconceitos acerca das famílias, sobretudo, ao modo como se 

relacionam com a sociedade, seus limites e possibilidades, rompendo assim, os estigmas e 

estereótipos impostos pela cultura dominante. Nesse sentido, a partir dessa compreensão, é 

possível estabelecer formas de convivência e interação entre a escola e a família que visem, 

particularmente, a melhoria na aprendizagem. Portanto, ao ler o artigo, subentende-se que as 

escolas não costumam promover tais reflexões, o que pode reforçar os “problemas” já existentes 

no ambiente escolar ou desencadear outros.       

Trabalho coletivo na escola: relato de um percurso de aprendizado em gestão 

democrática na escola pública, escrito por Celia Maria Benedicto Giglio88 traz à tona a ideia 

de trabalho coletivo na escola associado à gestão democrática, princípios defendidos, 

principalmente, no Artigo 206 inciso VI89 da Constituição Federal de 1988 e pelos artigos 3º 

(inciso VIII) e 14º90 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Para a autora, tais 

legislações impulsionaram experiências democráticas nas escolas, em particular nas públicas, 

sendo fundamental, por parte dos gestores escolares, a mobilização para que todos os indivíduos 

ligados ao ambiente escolar sejam partícipes: nas decisões, no planejamento, nas posturas e 

práticas, nos posicionamentos políticos. 

 

 
88 Atualmente é professora adjunta da EFLCH da Universidade Federal de São Paulo. É pesquisadora da área de 

História da Educação e Gestão Educacional; pesquisa o processo de institucionalização da escola no Brasil durante 

a segunda metade do século XIX e inícios do XX, com especial interesse nos procedimentos de governo da escola 

e do sistema. 
89 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: VI – gestão democrática do ensino 

público, na forma da lei. 
90 Art. 3. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: VIII - gestão democrática do ensino público, 

na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino. Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da 

gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
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No âmbito da escola e dos sistemas de ensino públicos passamos então a 

conviver com uma nova cultura que produziu tanto discursos sobre 

participação dos profissionais da educação, das famílias e comunidades, 

quanto fomos chamados a desempenhar nossos papéis de forma propositiva, 

tomando parte das decisões na escola, especialmente sobre o projeto 

pedagógico. (GIGLIO, 2016b, p. 39) 

 

De acordo com Giglio (2016b), a “ampliação de direitos e de participação direta, a ideia 

de trabalho coletivo só pode ser construída sobre o pressuposto de uma gestão democrática” 

(p.40), nesse sentido, “só pode acontecer de fato quando construímos juntos e aprendemos a 

respeitar os mais diferentes pontos de vista sem perder a clareza sobre nossas responsabilidades 

individuais e coletivas na escola” (p. 41). 

A autora é categórica em afirmar que há reponsabilidades na escola que precisam ser 

respeitadas e postas em prática. Não obstante, há ainda a afirmação de que as ações nem sempre 

são pensadas coletivamente, as quais inviabilizam os princípios de uma escola democrática. A 

necessidade da professora de evidenciar tais aspectos aponta para um contexto escolar distante 

das legislações (destacadas no artigo) que regulam o ensino público. Mais uma vez, as 

fragilidades da escola são destacadas.  

Cinthia Torres de Toledo91, Fábio Hoffmann Pereira92 e Adriano Souza Senkevics93, 

assinam o artigo intitulado Meninas e meninos na escola. Nele, discutem as relações que são 

construídas entre a escola e seus estudantes levando em consideração as questões de gênero, 

sobretudo no que se refere às expectativas, historicamente pavimentadas, relacionadas ao 

masculino ou feminino, bem como o que se espera de meninas e meninos, ou seja, não há a 

possibilidade, segundo os autores, de pensar a escola como uma instituição neutra. De acordo 

com Toledo; Pereira; Senkevics (2016b, p. 58):  

 

Quando tratamos de “educar”, referimo-nos ao seu sentido amplo: ensinar não 

apenas os conteúdos escolares, como também o cultivo de valores, a 

transmissão de um legado cultural das gerações anteriores e o incentivo à 

construção de projetos longevos de escolarização. 

 

 À escola, cabe o olhar atento pois, “se desejamos a escola como um lugar seguro e de 

aprendizagem para todas as crianças, precisamos garantir que seja um lugar respeitoso e de 

 
91 Doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo. Atualmente, pesquisa na área da Sociologia da 

Educação, com enfoque nas desigualdades educacionais permeadas por gênero. Integra o grupo "Estudos de 

Gênero, Educação e Cultura Sexual" (EdGES - USP). 
92 Professor na área de Educação Infantil do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas. Na pesquisa 

em Educação, tem aproximações com as seguintes temáticas: Relações de Gênero e Educação, Desempenho Escolar, 

Educação Infantil e Sociologia da Infância. 
93 Pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Possui 

experiência em sociologia da educação, metodologias qualitativas, relações de gênero e desigualdades sociais. 
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acolhimento para com as mais diversas expressões de gênero” (TOLEDO; PEREIRA; 

SENKEVICS, 2016b, p. 59). 

 Do mesmo modo que chamam a atenção para o aspecto curricular, ou seja, a importância 

de não se restringir apenas aos conteúdos “formais”, os autores, destacam (o que outros 

apontaram anteriormente) práticas que garantam o respeito, neste caso, referente às questões de 

gênero e os “problemas” por elas provocadas. Dito de outro modo: escolas que conseguem 

discutir, planejar e intervir pedagogicamente junto aos estudantes sobre aspectos ligados a 

valores, tradições e costumes, de certo modo, estão agindo no sentido de minimizar os conflitos 

causados pela intolerância, homofobia e violência de um modo geral. Novamente, cabe à escola 

se posicionar. 

 O artigo O corpo nosso de cada dia, produzido por Yara Sayão94 e Renata Guarido95, 

discute, entre outras questões, a resistência, entre os educadores, em se considerar, em se 

respeitar características individuais que, de algum modo, destoam de certa “normalidade”. 

Segundo as autoras, “há muitas crianças e adolescentes nas escolas públicas ou privadas que 

apresentam atitudes e comportamentos muito discrepantes do padrão hegemônico associado às 

imagens da infância e juventude construídas na atualidade” (SAYÃO & GUARIDO, 2016b, p. 

71). 

 Para as pesquisadoras, a busca por padrões, por uma normatividade dos comportamentos 

leva a escola a criar mecanismos de controle em detrimento de um espaço inclusivo, 

potencializando, inclusive, práticas patologizantes: 

 

Esse padrão que estamos tão acostumados a ver e conviver chega a nos parecer 

como único, natural e saudável. Encontramos uma grande tendência, por parte 

dos profissionais que atuam nas escolas de educação básica, a estranhar, se 

preocupar e mesmo se mobilizar para tentar entender (às vezes tentando 

diagnosticar) e classificar como uma questão de saúde/doença o fato de esses 

alunos apresentarem modos de relação, com seu corpo e com o outro, que 

perturbam bastante a maioria dos adultos que os rodeiam, às vezes a ponto de 

quererem que essas crianças se transformem rapidamente em outras, menos 

esquisitas (...) não conformes aos padrões de conduta esperados em relação ao 

seu sexo biológico, meninos ou meninas. (SAYÃO & GUARIDO 2016b, 

p. 71) 

  

 
94 Participou, como consultora, da formulação e implementação de diretrizes e programas voltados ao atendimento 

de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Fez parte da equipe que elaborou os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental - MEC. Experiência em supervisão institucional e formação 

de educadores. Desde 1989 é psicóloga no Serviço de Psicologia Escolar do Instituto de Psicologia da USP. 
95 Graduada em Psicologia pela Universidade de São Paulo (1993). Mestre em Psicologia e Educação pela 

Faculdade de Educação USP (2008). Assessora de projetos de Inclusão Escolar na rede pública e particular. Atua 

em clínica particular como psicanalista. 
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 Assim como no artigo anterior, a sexualidade e as relações de gênero são discutidas por 

Sayão e Guarido que, novamente, apontam limites no fazer escolar. Para as autoras, o fato de 

não discutirem tais questões com seriedade e responsabilidade pode conduzir os estudantes 

envolvidos a uma outra situação tão complexa quanto os conflitos causados pelos preconceitos 

no ambiente escolar: os processos de patologização e medicalização. Portanto, nesse caso, é 

imperativo que a escola discuta as normatizações/classificações referentes ao comportamento 

impostas pela sociedade, bem como, o modo como tais “padrões” interferem no contexto 

escolar junto aos estudantes considerados “problemas”.   

 Maria da Glória Calado96 e Maria Cecília Cortez Christiano de Souza97 discutem no 

texto Os professores e as cores da desigualdade, a importância de refletir nas escolas as 

questões raciais, a pertença étnica, a diversidade cultural e tantas outras características que 

distinguem os indivíduos na comunidade escolar. De acordo com as autoras, tais ações ganham 

maior relevância com a alteração da Lei de Diretrizes de Bases da Educação (LDB), por meio 

da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 200398, pois “elegeu a escola como espaço privilegiado para 

o enfrentamento e superação do racismo. Entretanto, a efetivação da lei depende de ações 

cotidianas daqueles que estão em contato direto com a escola” (CALADO & SOUZA, 2016b, 

p. 83). 

 Segundo as estudiosas, a superação do racismo é algo complexo, pois formas de 

violências encontram eco em uma sociedade historicamente formada por práticas escravocratas. 

No entanto, ações antirracistas devem fazer parte do cotidiano escolar. É necessário, de acordo 

com as pesquisadoras, que as discussões e as atividades que permeiam o currículo estejam 

voltadas para a erradicação do preconceito, da discriminação e do racismo. 

 

A ideologia racista permanece entranhada na esfera consciente e inconsciente 

dos sujeitos, tanto negros quanto brancos, mas nos primeiros é objetivada nas 

 
96 Possui Doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade São Paulo. No Centro 

Universitário Senac-SP, atua como professora no curso de Pós-Graduação em Docência do Ensino Superior e 

Gestão Escolar. 
97 Professora titular do Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação da Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Educação, com ênfase na história da ciências na 

formação de professores, trabalhando principalmente com os seguintes temas: história da psicologia educacional, 

memórias de formação e relações raciais na escola brasileira. 
98 A Lei no 9.394 (LDB), de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação no artigo 26-A: Nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira.§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 

pertinentes à História do Brasil.§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 

no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 

Brasileiras. 
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manifestações cotidianas do preconceito, muitas vezes por meio de 

mecanismos sutis e sofisticados, nem sempre conscientes. A complexidade do 

racismo na sociedade brasileira exige ações em vários âmbitos e, como é 

tradição desde a “Lei do Ventre Livre”, a legislação coloca a escola como um 

lócus privilegiado para a sua problematização e superação. (CALADO & 

SOUZA, 2016b, p. 88) 

 

 A escola como lugar privilegiado para se discutir e enfrentar os “problemas”, onde as 

crianças e adolescentes estão diretamente envolvidos, foi um aspecto recorrente nos artigos 

acadêmicos apresentados até então. O discurso de que compete à escola, e somente ela, resolver 

os seus conflitos ganha força entre os pesquisadores e não foi diferente no texto produzido por 

Maria Calado e Maria de Souza. 

 Neste sentido, os aspectos ligados ao racismo e tantas outras formas de violência precisa 

ser tratado de perto pelos educadores. Para as autoras, é imprescindível que os “problemas” 

relacionados às formas de discriminação e preconceito estejam na pauta das discussões e 

problematizações, assim como, no planejamento das ações, nas formas de intervenção, nas 

posturas e nas práticas que caracterizam os processos de ensino e aprendizagem. 

Integração escolar e acolhimento: pontes entre a proteção social e a educação escolar, 

produzido por Isa Maria Rosa Guará99 e Maria Elizabeth Seidl Machado100, aborda a integração 

e inclusão do estudante acolhido em abrigos, ou melhor, “crianças ou adolescentes que as 

circunstâncias da vida levaram ao afastamento temporário da escola e a uma trajetória escolar 

irregular em termos de aprendizagem” (GUARÁ & MACHADO, 2016b, p. 97). 

 Segundo Guará e Machado (2016b, p. 98), há um descompasso entre a escola e as 

instituições que acolhem estes estudantes, tal conflito surge nas queixas de ambos os lados. A 

escola, ao expor suas dificuldades aos responsáveis pelos serviços de acolhimento, falam de 

uma criança ou adolescente “instável, com pouco aproveitamento em termos de aprendizagem, 

com comportamento agressivo, provocador, que não cumpre as tarefas requisitadas pelo 

professor, ou se mostra desinteressada”. Por outro lado, crianças e educadores dos abrigos 

reclamam da “rejeição e do preconceito que sofrem na escola e do quanto as crianças dos 

serviços de acolhimento não são atendidas adequadamente em suas demandas específicas”. 

 
99 Atualmente é professora da UNIAN - Universidade Anhanguera de São Paulo onde é docente do Mestrado 

Profissional Adolescente em Conflito com a Lei. Atua como docente, pesquisadora e assessora de programas e 

projetos na interface educação, educação social, justiça e assistência social nas áreas de formação, avaliação, 

pesquisa, gestão e implementação de projetos e políticas públicas. 
100 Atualmente é professor titular da Fundação Oswaldo Cruz na Pós-graduação em Saúde da Criança e da Mulher 

e atua nas linhas de pesquisa da área da Saúde Perinatal e Nutrição incluindo pesquisa clínica, crescimento e 

desenvolvimento, avaliação de tecnologias em saúde. Membro da Society for Pediatric Research e da European 

Society for Pediatric Research. 
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Para as autoras, a escola necessita dialogar com o aluno “real”, que está no cotidiano da sala de 

aula. De acordo com Guará; Machado (2016b, p. 99): 

 

Esta relação realista supõe abrir-se para novas parcerias internas e externas à 

escola, que podem favorecer a superação de mitos e preconceitos, a aceitação 

da diversidade, a convivência com as diferenças e sua valorização no âmbito 

escolar, criando significados e novas oportunidades de convívio seguro para 

as crianças mais vulneráveis 
  

 O “estudante abrigado”, cada vez mais, tem feito parte da comunidade escolar. Esse 

aspecto se deve a intensificação de aberturas de instituições de acolhimento, sobretudo na 

cidade de São Paulo, nos últimos anos. Sendo assim, para muitas escolas, essa criança e esse 

adolescente têm se tornado um “problema”, pois trazem consigo “marcas” relacionadas ao 

abandono por parte dos familiares; à negação de direitos enquanto cidadãos; à falta de 

oportunidades. Portanto, as autoras ressaltam a importância e a responsabilidade que cabem à 

escola a partir do momento que passam a conviver com estudantes em tais condições. É 

fundamental suscitar discussões e problematizações no sentido de romper com os estereótipos 

e culpabilizações associados aos “abrigados”, assim como, pensar em mediações que favoreçam 

o aprendizado de crianças e adolescentes que veem a escola como “porto seguro”.  

 Adriana Marcondes Machado101, em seu artigo intitulado Analisar uma cena é construí-

la, discute o processo de patologização presente na escola em relação às crianças com 

dificuldades de aprendizagem. Segundo Machado (2016b, p. 120): 

 

A naturalização da escola e do olhar examinador para com as crianças que 

foram ficando para trás no processo de escolarização nos tornou cegos em 

relação à pobreza, à discriminação, às diferenças de gênero presentes nos 

encaminhamentos de “alunos-que-não-aprendem” para a área da “saúde-que-

resolveria-esses-problemas”. 

 

 Consequentemente, de acordo com Machado, o olhar desatento para as características 

sociais, históricas e culturais que identificam os estudantes e do quanto tais aspectos estão 

associados ao não aprender, eventualmente, potencializam processos medicalizantes e a 

invisibilização destes indivíduos no ambiente escolar. 

 

Tornamo-nos desejosos de medicações e terapêuticas que façam dormir, 

sonhar, digerir. Vimos, na última década, os psicofármacos passarem das 

 
101 Atualmente é professora do Instituto de Psicologia da USP, Departamento da Aprendizagem, do 

Desenvolvimento e da Personalidade. Trabalha, principalmente, com os seguintes temas: psicologia escolar, 

pesquisa-intervenção, educação inclusiva, relação saúde-educação. 
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gavetas dos armários para a cozinha e, de lá, para as bolsas e carteiras, com 

muitas crianças e jovens acalmados e silenciados. Somos também químicos, 

já há muito tempo. Mas o perigo dessa relação com a química, que cria formas 

de viver atreladas, conectadas às medicações, é também fazer calar. 

(MACHADO, 2016b, p. 121) 

 

 Adriana Marcondes Machado volta a indicar uma característica muito presente nos 

discursos produzidos pela academia: os processos de patologização e medicalização 

desencadeados no e pelo ambiente escolar. Cada vez mais, defende a pesquisadora, a escola 

tem se utilizado de recursos “não pedagógicos” para amenizar os seus “problemas”. Este fato, 

deve-se à dificuldade que os educadores têm em analisar e considerar os aspectos sociais, 

históricos e culturais que caracterizam a comunidade escolar que, por sua vez, são fundamentais 

nos processos de planejamento e execução de intervenções pedagógicas junto aos alunos 

considerados um “problema” no contexto educacional. 

 Novamente, um texto acadêmico, no meio de tantos outros, coloca à prova os limites da 

escola na superação dos entraves relacionados ao ensino e à aprendizagem. Esse 

posicionamento por parte dos pesquisadores apresenta-se como mais um elemento de 

sustentação da tese que defendemos o “problema” se “deslocando”: da criança portadora de 

uma anormalidade constitucional para a família desajustada e/ou insensível às necessidades da 

criança e, mais recentemente, para a escola que é cúmplice de uma ordem social injusta e que 

rejeita a criança que dá trabalho e a sua família. 
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3.3 A (re)produção dos discursos no modus operandi do NAAPA 

 

 

 No volume intitulado Caderno de Debates do NAAPA – Relatos de experiências das 

equipes multiprofissionais são apresentados alguns percursos referentes ao trabalho dos 

profissionais das treze equipes do NAAPA nos diferentes territórios da cidade de São Paulo. 

Segundo a publicação, os relatos apresentam histórias reais e cotidianas  

 

(...) contadas pelos(as) autores(as) e protagonistas do vivido. Deste modo, 

pensamos que pode ser possível entrar em contato com os enfrentamentos 

necessários quando o que está em jogo é garantir a vida, os direitos 

individuais, sociais e políticos. (SÃO PAULO, 2016c, p. 3) 

 

 O que segue são as caracterizações dos relatos das equipes do NAAPA divididas por 

Diretoria Regional de Educação (DRE): Butantã; Campo Limpo; Capela do Socorro; 

Freguesia/Brasilândia; Guaianases; Ipiranga; Itaquera; Jaçanã /Tremembé; Penha; 

Pirituba/Jaraguá; Santo Amaro; São Mateus e São Miguel Paulista. 

 Assim como fizemos com os artigos acadêmicos, destacamos nos discursos produzidos 

pelos profissionais que atuam nos Núcleos indícios deste novo “deslocamento” que ora se 

apresenta. 

 A equipe do NAAPA da DRE Butantã inicia o relato descrevendo o modo como ela 

interpreta a decisão da escola no momento quando aciona o Núcleo. Para os educadores do 

NAAPA, a escola busca apoio e orientação quando findam os recursos pedagógicos presentes 

no ambiente escolar. Segundo a equipe: 

 

A escola diz “não dá mais” e ao fazer isso anuncia que se encontra em uma 

situação-limite, que seus esforços se esgotaram e, assim, podemos escutar na 

sua denúncia: este educando já está simbolicamente fora do espaço escolar. 

Embora frequente a escola, já não estabelece uma relação de pertencimento 

com suas atividades, está lá como se fosse um espaço sem sentido ao qual vai 

para passar o tempo. A equipe escolar continua: não há mais apostas que 

possam ser feitas, “já tentamos de tudo”. (SÃO PAULO, 2016c, p. 11) 

 

 A violência, seja entre as crianças e adolescentes, seja na relação entre estudantes e 

educadores, de acordo com o NAAPA de Butantã, surge como principal elemento 

desarticulador do ambiente educacional. A equipe entende que as práticas violentas “precisam 

ser tomadas como resultados de conflitos que expressam forças que estão em jogo no espaço 

institucional e questionam a organização escolar, ritualizada e enrijecida e as relações que lá se 
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desenvolvem” (p. 13). Como proposta, o Núcleo sugere pensar a violência como “expressão 

social, política, econômica e cultural” (p. 14), o que deve levar a escola repensar suas posturas 

cotidianas. De acordo com a equipe: 

 

Isso requer pensar a educação como processo que deve ser feito em rede, com 

base territorial, trazendo o mundo social para dentro da escola e levando o 

mundo escolar para fora desta instituição. O modo de fazer isso está na 

produção coletiva, na criação de espaços e tempos nos quais os professores 

possam compartilhar saberes, multiplicar hipóteses, desequilibrar as crenças 

que sustentam os fazeres. (SÃO PAULO, 2016c, p. 13) 

 

  O relato de experiências trazido pela equipe do NAAPA da DRE Capela do 

Socorro (São Paulo, 2016c) evidencia um aspecto recorrente nos relatórios encaminhados pelas 

escolas, em especial, as de Educação Infantil: “queixas sobre o desenvolvimento da linguagem” 

(p. 29). De acordo com o Núcleo: 

 
As várias demandas que chegam ao NAAPA relatam questões referentes a 

dificuldades no processo ensino-aprendizagem e vulnerabilidade social, 

contudo, quando se trata da Educação Infantil, as queixas relacionadas à 

aquisição e fluência de linguagem povoam a construção dos relatos. Muitas 

vezes estes encaminhamentos, relatos pedagógicos, são feitos sem a devida 

reflexão acerca do processo de aquisição da linguagem e, que este processo 

comporta variações. (SÃO PAULO, 2016c, p. 30) 

 

 Demandas como essas, segundo o NAAPA, evidenciam processos de patologização no 

ambiente escolar. Conforme o texto, “a individualização do problema e a biologização da vida 

não ajudam a compreender a complexidade que envolve o sintoma” (São Paulo, 2016c, p. 30). 

De acordo com o Núcleo, em muitas situações, a queixa nem pode ser compreendida como 

sintoma, “pois o processo de aquisição da linguagem oral é naturalmente permeado por 

pronúncias típicas da infância, trocas fonêmicas, hesitações, entre outros” (p. 31). Para a equipe 

da Capela do Socorro, há: 

 
(...) inúmeros relatos pedagógicos em que a narrativa construída pelo educador 

sinaliza que os processos de aprendizagens ainda não consolidados pelo 

educando sejam compreendidos como patológicos. Faz-se necessário que o 

educador comprometido com a sua função social compreenda que a educação 

reflete as condições sociais, políticas e econômicas da realidade, neste sentido 

as dificuldades observadas no processo de escolarização devem ser refletidas 

a partir de um posicionamento crítico do sistema, bem como em discussões 

pensadas nas escolas. (SÃO PAULO, 2016c, p. 30) 

 

 A equipe da Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia descreve o modo 

como se deu a apresentação do NAAPA às escolas e educadores da região em que atua. 
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Ao iniciarem o trabalho formativo junto às unidades os profissionais do Núcleo 

percebem como algumas ideias estão naturalizadas na educação, como “a questão da 

patologização da vida para solucionar situações vivenciadas no ambiente escolar, que traz como 

consequência a culpabilização centrada em único sujeito, desconsiderando, com isso, aspectos 

coletivos” (SÃO PAULO, 2016c, p. 39). Nesse sentido, ressaltam que o NAAPA visa apoiar as 

escolas no rompimento desses modelos individualizantes. Para isso, considera refletir a 

“situação a partir do conjunto ao qual todos e todas estão inseridos, ou seja, considerando os 

aspectos culturais, políticos, sociais e institucionais, contribuindo para a garantia de uma 

educação inclusiva para todos e todas” (p. 41). Após trinta e oito reuniões com professores e 

gestores da região, a equipe se propôs a refletir sobre três aspectos que consideraram 

fundamentais: 

 

a) É preciso muita determinação, estudo e profissionalismo para propor 

mudanças; b) É preciso ter uma escuta atenta, para transformar as colocações 

apresentadas em dados que serão subsídios para pensar nas perguntas certas a 

serem realizadas no desenvolvimento do trabalho, na perspectiva de observar 

aspectos que ainda não foram refletidos; c) O trabalho coletivo possibilita o 

encontro de diferentes conhecimentos que podem somar ao que já possuímos. 

Permite um reposicionamento da nossa atuação profissional e pessoal. Foi 

através do apoio e diálogo interno que encontramos meios de prosseguir nessa 

caminhada, que acreditamos ser positiva para uma educação de qualidade. 

(SÃO PAULO, 2016c, p. 43) 

 

 O NAAPA da DRE Guaianases apresenta em seu relato de experiência as discussões 

que caracterizaram o “II Seminário do NAAPA: desafios do processo de escolarização”, 

ocorrido no dia 19 de abril de 2016. O evento reuniu aproximadamente trezentos profissionais 

de várias instituições (Educação, Saúde, Assistência Social etc.) que compõem a rede de 

proteção social do território. Na primeira parte do seminário (período da manhã), os 

participantes dividiram-se em espaços distintos para discutirem os seguintes temas: 

Medicalização na educação; Medida socioeducativa; Violência doméstica; A produção do 

fracasso escolar; Imigração no território; Aprendizagem para além das dificuldades. Na 

segunda parte, contaram com a palestra da Profª Dra. Adriana Marcondes Machado, “que 

problematizou a potência das ações pedagógicas a partir das apresentações das sínteses das 

discussões realizadas nas salas de debate, no período da manhã” (SÃO PAULO, 2016c, p. 53). 

Após o seminário, o NAAPA fez a seguinte avaliação e reflexão: 

 

Essa ação representa a expressão e o enfrentamento da articulação da rede de 

proteção social e demonstra o quanto a intersetorialidade é desejada e acolhida 

pelos diferentes segmentos da sociedade a respeito do processo educacional. 
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Consideramos ser esse um ponto inicial de ampliação e fortalecimento de 

parcerias, onde os diferentes sujeitos possam atuar em conjunto, trocando 

conhecimentos, construindo novas possibilidades de atuação e reafirmando a 

importância de se trazer para o debate os princípios da democratização da 

gestão, pautados por reflexões sobre o acesso e a garantia da permanência dos 

estudantes com qualidade social na educação. Fundamentando, assim, a 

criação, a implantação e a implementação de novas políticas públicas e 

trabalhando para não termos jamais nenhum direito a menos. (SÃO PAULO, 

2016c, p. 53-54) 

 

 

 O relato de experiência apresentado pelo Núcleo da Diretoria Regional de Educação 

Jaçanã/Tremembé traz, como forma de intervenção junto às unidades educacionais, a 

constituição de um GT (Grupo de Trabalho). De acordo com o NAAPA (São Paulo, 2016c, p. 

78), algumas indagações os conduziram a propor esta forma de mediação com as escolas do 

território: 

 

Como atender as situações sem produzir filas de espera? Se há situações 

recorrentes em algumas regiões, como propiciar o diálogo e as trocas de 

experiências entre os Profissionais da Educação? Na perspectiva de um 

currículo integrador, como aproximar as práticas da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental a fim de contribuir com o desenvolvimento dos 

Educandos e com o enfrentamento de situações complexas? De que maneira 

poderemos potencializar as articulações das Unidades Educacionais em 

parceria com a Rede de Proteção? 

  

 Os encontros foram mensais, totalizando 8 em 2016. Foram convidados os 

Coordenadores Pedagógicos dos CEIs102, EMEIs103 e EMEFs104 e os trabalhos desenvolvidos 

nestes encontros tinham os seguintes objetivos: 

 

a) Constituir um espaço coletivo de diálogo e reflexão sobre determinadas 

situações do cotidiano escolar (dificuldades de aprendizagem, práticas 

pedagógicas, temáticas recorrentes do cotidiano escolar que impactam o 

processo de escolarização, entre outros), a fim de apoiar a Equipe Escolar 

no processo de ensino-aprendizagem dos educandos; b) Favorecer a 

interlocução entre as UEs, propiciando a troca de experiências; c) 

Fortalecer a aproximação e articulação das UEs com a Rede de Proteção 

Social e problematizar questões/situações de violação de direitos, 

vulnerabilidade social, violência, drogadição, entre outros, que 

prejudiquem o processo de escolarização. (SÃO PAULO, 2016c, p. 80) 

 

 
102 Centros de Educação Infantil (Creches). 
103 Escolas Municipais de Educação Infantil. 
104 Escolas Municipais de Ensino Fundamental. 
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O relato produzido pela equipe do NAAPA, ligado à Diretoria Regional de Educação 

Penha, também se dedicou a apresentar o modo como organizaram, bem como expor os 

objetivos propostos referentes aos Grupos de Trabalho (GTs). A equipe entende que: 

 

Os GTs são espaços democráticos de troca de ideias que permitem o 

compartilhamento dos repertórios de ações pedagógicas, bem como 

favorecem a dialogicidade dos saberes. É um momento enriquecedor de 

interação social, cujos/as integrantes são convidados/as a se debruçarem sobre 

uma questão específica, a fim de criar proposições significativas às situações 

pedagógicas, sociais e emocionais que podem estar comprometendo o 

processo de escolarização. (SÃO PAULO, 2016c, p. 87) 

 

 De acordo com o Núcleo, a metodologia usada para a condução dos GTs baseou-se nos 

seguintes princípios: 

 

a) Acordo de sigilo e confiança mútua; b) Condução dialógica, com garantia 

à voz dos/as participantes e escuta ativa, respeitosa, sensível, reflexiva e sem 

julgamentos; c) Reconhecimento do GT como espaço potente de apoio e 

acompanhamento às questões apresentadas; d) Construção de saberes 

coletivos que subsidiem a ampliação de repertórios de intervenções; e) 

Estabelecimento de corresponsabilidade e trabalho conjunto entre os membros 

do GT, com propostas de enfrentamento e resolução de questões complexas 

de escolarização; f) Encontros com constância de tempo e espaço 

(mensalmente, no mesmo auditório, mesmo dia da semana e mesmo horário, 

com calendário completo entregue aos participantes no primeiro encontro); g) 

Discussão das questões apresentadas somente na presença de um/a 

coordenador/a pedagógico/a da escola e, se possível, de pelo menos um/a 

professor/a responsável pelo/a educando sobre o/a qual estivéssemos 

discutindo; h) A cada discussão são geradas ações (tarefas) para as partes 

envolvidas (NAAPA e Escola), com o acompanhamento sistemático de tais 

tarefas nos próximos encontros e compartilhamento de conquistas e novos 

desafios. (SÃO PAULO, 2016c, p. 89-90) 

 

 

 O Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem (NAAPA) vinculado à 

Diretoria Regional de Educação Pirituba/Jaraguá destaca em seu relato a ação formativa que o 

NAAPA desenvolveu nas escolas da região. De acordo com a equipe, o “trabalho pautou-se 

pela ação dialógica e problematizadora das questões apresentadas, buscando-se 

incessantemente desvelar as ideias naturalizadas acerca das dificuldades de aprendizagem, de 

comportamento e de relacionamento dos educandos” (SÃO PAULO, 2016c, p. 98). Segundo o 

Núcleo, em diversas ocasiões estiveram presentes nas escolas e em encontros formativos, 

sempre com o intuito de: 

 



148 

 

(...) promover o diálogo e o debate entre o coletivo de educadores para 

possibilitar maior criticidade sobre as dificuldades que permeiam o processo 

de escolarização, constituindo novos olhares para os meninos e meninas que, 

como sujeitos histórica e socialmente constituídos, têm suas vidas forjadas por 

suas intensas interações e relações com o meio e suas marcas culturais, tendo 

assim, como resultado, diferentes e por vezes indesejadas manifestações no 

ambiente escolar. (SÃO PAULO, 2016c, p. 99) 

 

A Diretoria Regional de Educação São Mateus, por meio do NAAPA, publicou um 

relato de experiência no qual discute a importância do Grupo de Trabalho (GT) como modo de 

intervenção nas escolas uma vez que, de acordo com a equipe, desses encontros surgiram as 

“demandas que possibilitaram o acesso da equipe NAAPA às UEs, numa modalidade de 

atendimento que priorizava o levantamento de hipóteses para a elaboração de uma intervenção 

pedagógica junto à equipe escolar” (SÃO PAULO, 2016c, p. 115). 

 Segundo o NAAPA da DRE São Mateus, o Grupo de Trabalho, geralmente com a 

participação dos Coordenadores Pedagógicos (CPs) das unidades, tinha como metodologia os 

estudos de caso. Tal iniciativa possibilitava a discussão sobre as atribuições do Núcleo, bem 

como as possibilidades de mediação, seja em conjunto com a escola, seja em diálogo com outros 

equipamentos públicos. Nesse sentido, a partir das discussões dos GTs: 

 

(...) também surgiram os levantamentos de questões sociais apresentadas pelos 

CPs em que se fazia necessário acionar os parceiros da Rede de Proteção para 

a discussão, pois se percebeu a necessidade do apoio de serviços de proteção 

à integridade física ou familiar dos educandos em questão. A partir da troca 

de experiências dos parceiros e o campo de atuação de cada um, foi possível 

atender as necessidades dos educandos em situação de vulnerabilidade dos 

casos discutidos, potencializando nossas ações como Rede de Proteção, 

fazendo com que a rede de cuidados dialogasse com a educação e vice-versa 

(...) muitas vezes, os casos trazidos para o GT evidenciavam a necessidade de 

procurar o atendimento dos serviços de saúde para avaliação e possíveis 

acompanhamentos nessa área, favorecendo a interlocução entre a rede de 

serviços. (SÃO PAULO, 2016c, p. 115)  

 

 Ao caracterizarmos os relatos de experiências das equipes do NAAPA espalhadas pela 

cidade de São Paulo percebemos dois aspectos que são fundamentais para a presente tese.  

O primeiro – do mesmo modo como foi destacado nos artigos acadêmicos apresentados 

anteriormente – é o fato de que, reiteradas vezes, são salientadas as fragilidades das escolas na 

condução das situações onde o aluno é colocado como um “problema”. É perceptível, também 

nos discursos produzidos pelos profissionais que atuam nos Núcleos, que o trabalho coletivo; o 

acolhimento das famílias; a escuta efetiva dos indivíduos; o posicionamento crítico diante dos 

“padrões” impostos pela sociedade; a análise cuidadosa das características históricas, sociais e 
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culturais da comunidade escolar e, sobretudo, de uma efetiva discussão e reflexão dos 

educadores acerca das suas próprias concepções sobre os “problemas” presentes no ambiente 

escolar, são questões que precisam ser problematizadas pelos educadores, sistematizadas e 

incorporadas às práticas e posturas escolares. Os textos fazem referência à necessidade de um 

“novo olhar” ou de um “reposicionamento da nossa atuação profissional e pessoal”, sugerindo 

a necessidade de uma reconversão não apenas profissional, mas também moral dos professores, 

a ser conduzida sob a “escuta” dos profissionais do NAAPA em encontros que, pela 

metodologia descrita, em alguns casos fazem lembrar as reuniões de grupos como a Associação 

dos Alcóolatras Anônimos ou dos Vigilantes do Peso. Além disso, apesar da distância que 

separa esses textos dos discursos religiosos, seu tom salvacionista e seu propósito de 

reconversão dos professores parece aproximá-los. 

O outro aspecto, relacionado ao anterior, trata-se do modo como o NAAPA funciona 

como um mecanismo de controle, ao mesmo tempo, como um instrumento que “ensina” a 

escola lidar com as “crianças-problema”. O modus operandi presente nos Grupos de Trabalho 

e nas Itinerâncias realizadas na escola – minuciosamente caracterizado nos Relatos de 

Experiências – é uma forma de enunciar aos educadores o que precisa ser realizado e, 

particularmente, como deve ser conduzido. 

Em sintonia, os discursos produzidos no ambiente acadêmico e na esfera governamental, 

corroboram com a narrativa de que o “problema” não se encontra apenas na criança, nem 

principalmente na criança, mas também e sobretudo na escola. 
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3.4 O NAAPA e a rede de proteção social: outra perspectiva 

 

  

Outros Relatos de Experiência produzidos por equipes do NAAPA enfatizam uma 

atuação diferenciada quando comparada aos demais Núcleos. Nesses casos, constata-se que, ao 

invés de apenas orientar/ensinar as escolas a lidarem com os estudantes “problema”, os 

profissionais do NAAPA funcionam, também, como articuladores/intermediadores entre os 

educadores e equipamentos/instituições que atuam no sentido de acolher e proteger a criança, 

o adolescente e, muitas vezes, a própria família. 

O NAAPA da Diretoria Regional de Educação de Campo Limpo, em seu relato, 

apresenta uma situação, em que é possível constatar o trabalho da equipe na articulação entre a 

escola e a rede de proteção social. 

O caso refere-se à uma criança de dez anos, vítima de violência sexual intrafamiliar que, 

por um período foi acompanhada por profissionais da Saúde. Havia um ano que o 

acompanhamento tinha sido interrompido por questões relativas ao funcionamento da Unidade 

Básica de Saúde. Constata-se no relato a mediação do NAAPA, inclusive, na organização de 

encontros que culminaram em um desfecho que visou garantir, minimamente, a proteção da 

criança: 

 

Em maio de 2015, houve procura pela coordenação pedagógica com um 

pedido informal de reclassificação. Tal pedido relacionava-se com o desejo de 

permanecer na escola no horário oposto ao atual, devido à violência 

doméstica. A equipe do NAAPA, então, aproximou-se da equipe escolar para 

compreender a situação e propor um trabalho que incluísse a participação 

tanto de profissionais da educação quanto de outros equipamentos que 

constituem a rede de proteção social no território da escola. Assim, em uma 

reunião intersetorial, coordenada pelo Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS, foi realizado o matriciamento, dando ênfase às 

ações que os equipamentos poderiam realizar. Ficou acertado que a equipe do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF retomaria o atendimento 

psicológico da criança, o CREAS articularia a matrícula em um Centro da 

Criança e do Adolescente – CCA no contraturno escolar. (SÃO PAULO, 

2016c, p. 23) 
 

 De acordo com a equipe da DRE Campo Limpo, a narrativa apresentada apontou um 

aspectos significativo: “a mobilização da equipe na construção de um trabalho educativo junto 

às Unidades Educacionais e os demais equipamentos da rede de proteção social” (SÃO 

PAULO, 2016c, p. 26). 
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O NAAPA da DRE Itaquera, em seu relato, salienta a importância da escola na rede de 

proteção social: “a escola tem e produz um saber que circula e, como equipamento da rede de 

proteção das crianças e adolescentes, ocupa um lugar importante nestas ações de conjunto” 

(SÃO PAULO, 2016c, p. 69). 

 De acordo com os profissionais, o NAAPA foi instituído tendo como um de seus 

princípios de atuação o fortalecimento da rede de proteção, uma vez que “estas ações das 

escolas junto à rede consistiam apenas nos encaminhamentos, não viabilizando momentos de 

discussão e compartilhamentos de saberes e informações” (p.70). Nesse sentido, o NAAPA se 

apresenta como um “parceiro”, um articulador junto aos equipamentos, sobretudo às escolas. 

 

Com intuito de superar estes desafios e intervir nas situações que exigem ações 

compartilhadas a partir de diferentes saberes que não se sobrepõem, mas se 

complementam no enfrentamento da demanda apresentada, o NAAPA vem 

atuando na construção de uma rede articulada, priorizando a autonomia e 

protagonismo da escola como sujeito nessa Rede. (SÃO PAULO, 2016c, p. 

70)  

 

Os profissionais do NAAPA, ligados à Diretoria Regional de Educação Ipiranga, em 

seu relato, descrevem o modo como foi realizado o acompanhamento de uma adolescente vítima 

de abandono e violência da família, pois, de acordo com a equipe: 

 

(...) o Núcleo se apresenta como um apoio à equipe escolar para acolhimento, 

escuta sensível e qualificada para a construção coletiva de estratégias e novas 

possibilidades perante essas situações desafiadoras, em prol do Sistema de 

Garantia de Direitos aos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos da 

Rede Municipal de Ensino por meio de um trabalho em rede. (SÃO PAULO, 

2016c, p. 57) 

 

 A primeira ação foi uma reunião com o Supervisor Escolar que soube do caso em visita 

à escola. Em seguida, foi realizado um contato com a unidade e agendado uma reunião com a 

Coordenação Pedagógica. Nesta reunião, a coordenadora relata uma situação de extrema 

vulnerabilidade em relação à estudante. A adolescente morava com uma tia, tendo em vista o 

falecimento da mãe e a ausência do pai. No entanto, a adolescente sofria de maus tratos, 

inclusive, impossibilitada de dormir no interior da casa e de utilizar o sanitário ao longo da 

noite. O companheiro da tia havia intimado a jovem para que ela procurasse outro lugar para 

morar. Esta situação foi comprovada pela gestora que fizera uma visita à casa da aluna. 
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 Diante de tal situação, o NAAPA acionou o Conselho Tutelar que orientou a abertura 

de um Boletim de Ocorrência. Do mesmo modo, o CRAS105 e CREAS106 da região foram 

acionados, assim como o SAICA107, tendo em vista a possibilidade de acolhimento provisório 

por uma instituição caso a ameaça de ficar em situação de rua se concretizasse. 

 A Conselheira Tutelar, em conversa com a tia – que confirmou toda a situação de 

vulnerabilidade em relação à sobrinha – e a estudante, aconselhou que a jovem fosse 

encaminhada para uma instituição acolhedora (abrigo). Com o consentimento de ambas, o 

acolhimento foi concretizado. Segundo o NAAPA (São Paulo, 2016c, p. 67): 

 
Após um mês, fizemos o acompanhamento da estudante e verificamos que 

está assídua no CIEJA108 e já está frequentando também um Curso de 

Manutenção de Computadores proporcionado através do SAICA, ressaltou 

que está feliz e a Coordenadora comentou que observou a estudante mais 

segura. Estamos aguardando retorno do CREAS sobre o histórico e efetivação 

do processo acompanhado pela Vara da Infância e do Adolescente, bem como 

sobre a busca ativa de ações que possam oferecer maior qualidade de vida à 

estudante e garantia de seus direitos.  

  

 A DRE Santo Amaro, por meio da equipe do NAAPA, produziu um relato de 

experiência que traz aspectos de uma intervenção junto à uma criança identificada pela letra K. 

O NAAPA (São Paulo, 2016c, p. 103) descreve as informações iniciais sobre o estudante 

trazido pela Coordenadora Pedagógica: 

 

K é estudante do 6º ano, primeiro filho de quatro irmãos, é cuidado pela tia 

materna (que recebe benefício do Bolsa Família) e sua mãe é moradora de rua 

e usuária de crack. K foi medicado pela psiquiatra do CAPS-IJ109, mas 

queixava-se de dores de cabeça após o uso do medicamento. A medicação foi 

suspensa e desde então “não se pode mais com ele” “K é inteligente, mas... 

muito difícil de lidar...”, segundo informações da coordenadora pedagógica. 

 

Mediante a situação, o NAAPA entrou em contato com o equipamento CAPS em 

questão e agendou uma reunião juntamente com os gestores da escola. Nesta reunião, houve 

considerações de vários profissionais em relação ao estudante. De acordo com a escola: 

 

K. está sempre no meio de confusões e não assume o que apronta; participa 

do Projeto Rádio na Escola, mas perde a atenção fácil e escolhe o jogo de 

computador; uma vez por semana frequenta a Recuperação Paralela; 

 
105 Centro de Referência de Assistência Social. 
106 Centro de Referência Especializado da Assistência Social. 
107 Serviço de Acolhimento Institucional Para Crianças e Adolescentes. 
108 Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. 
109 Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil. 
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recentemente envolveu-se com um colega para furtar chocolates de dentro do 

armário de um professor e, mesmo mostrando sua atitude nas câmeras da 

escola, negava sua participação. K demora de 10 a 15 minutos para sentar na 

classe no início de cada aula, o que retarda o seu início; promete melhorar por 

querer ser aluno monitor; cria bons “raps”; é líder, seus colegas gostam dele 

apesar das queixas relacionados ao seu comportamento; sua maior dificuldade 

é na relação com os professores. (SÃO PAULO, 2016c, p. 104-105) 

 

 Segundo a Psicóloga do CAPS-IJ: 

 

K está em acompanhamento desde 2013; é muito inteligente; apresenta bom 

rendimento escolar, escreve bem. Chegou com uma história de vida difícil e 

apático; parecia não reagir. Não tem “porto seguro”, é cuidado pela tia. Com 

o passar do tempo mudou seu comportamento; passou por diferentes grupos 

com atividades manuais e agora está com atividades com o educador físico. 

São trabalhados com ele os limites, as regras, as causas e consequências de 

seus comportamentos. K sempre quer brincar. (SÃO PAULO, 2016c, p. 

105) 

 

 De acordo com o relato elaborado pelo NAAPA, outros dois profissionais da Saúde 

expuseram suas constatações. O Educador Físico do CAPS-IJ disse que a criança “cuida dos 

irmãos, lava louça, faz comida. Quando a mãe aparece em casa, fica em vigília cuidando dela, 

lhe dá banho” (p. 105). Segundo a psiquiatra do CAPS-IJ: 

 
K. apresenta uma “maturidade patológica”, que, na explicação dos 

profissionais, seria a implicação de K em atividades que não cabem a sua 

idade. K estaria com sua infância “roubada”, o que o torna aparentemente 

infantil e inadequado, burla regras. K não encerrou o “ser criança”. A 

medicação (imipramina-antidepressivo) foi retirada pelas dores de cabeça e 

passou em consulta com neurologista. K precisa ser regulado nos ambientes 

sem medicação. (SÃO PAULO, 2016c, p. 105-106) 

 

 Como sugestão, os profissionais da Saúde indicam que a escola deve “colocar K com 

crianças de idade inferior para ser mais criança, pois estar com os de sua idade depende de uma 

responsabilidade que ainda se encontra em construção” (p. 106). De acordo com esse relato, o 

Núcleo se contrapõe ao sugerido pelo CAPS-IJ: 

 

Na visão da Equipe do NAAPA, esta poderia ser uma indicação excludente, 

já que trabalhamos com a inclusão dos sujeitos e tudo indicaria que tal medida 

pouco colaboraria com o crescimento de K. Ao contrário, colocá-lo como 

referência de uma atividade na escola seria uma alternativa, pois é possível 

que esteja querendo mudar e dissolver um determinado rótulo ao dizer que 

quer ser um bom aluno. Assim, a sugestão seria no sentido de mudar os 

recursos pedagógicos, pois parecia que a própria equipe escolar estaria 

“barrando” potenciais e possibilidades do K. Ou seja, seria importante 

desconstruir as ideias do “estar” na escola de K, possibilitando uma mudança 

de seu lugar no grupo. (SÃO PAULO, 2016c, p. 106) 
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 Após o encontro, os educadores do NAAPA promoveram um diálogo com a equipe 

docente, no intuito de buscar novas estratégias que pudessem “garantir o acesso e a permanência 

de K no espaço escolar” (p. 107). Sendo assim, de acordo com o Núcleo, levantaram possíveis 

ações para intervir e potencializar a aprendizagem do estudante: 

 

a) A necessidade de que a Instituição Escolar se reinvente, unindo conteúdos 

a todas as formas de se aprender, pensando que cada indivíduo é único e tem 

uma forma de aprendizado, combinando diferentes dinâmicas em sala de aula; 

b) Possibilidade de colocar K em situação de protagonismo, relembrando os 

combinados quando não os cumprir; K já espera a reação de rejeição dos 

adultos à sua volta, reagindo desta forma como defesa e medo de sofrer nas 

relações; c)  Exaltamos a sua capacidade manual e, com a professora de Arte, 

pensamos nas possiblidades de acontecerem aulas mais vivenciais; d)  

Reafirmamos a fala do CAPS-IJ quando diz que K é cuidadoso com o próximo 

e que nas aulas de Matemática é possível colocá-lo para ajudar crianças com 

dificuldades em cálculo, uma vez que o professor desta disciplina relatou 

facilidade do estudante nesta área; e) A importância dos profissionais da 

escola considerar o que cabe à escola como promotora do conhecimento, 

considerando as potencialidades do educando e as diversas formas de 

demonstrar conhecimento e aprendizagem. (SÃO PAULO, 2016c, p. 108) 

 

A equipe do NAAPA vinculada à Diretoria Regional de Educação São Miguel Paulista 

traz em seu relato uma sequência de intervenções referentes à um estudante caracterizado do 

seguinte modo: 

 

O educando, matriculado no 5º ano, aluno da escola desde o 1º ano, é o 3º de 

uma família de 4 filhos de uma mãe com deficiência mental e um pai ausente 

do lar, morador de rua. Moram próximos à escola, numa casa com 2 cômodos 

de alvenaria, chão batido, sem acabamento e pouca ventilação, num quintal 

com outras casas em que o banheiro é coletivo. Na escola, o aluno apresentava 

agitação psicomotora, agressividade com os colegas e funcionários, baixa 

atenção para com as atividades escolares e dificuldade de manter-se em sala 

de aula. (SÃO PAULO, 2016c, p. 122) 

 

 Esta última citação nos remete aos registros realizados pelo Serviço de Ortofrenia e 

Higiene Mental (S.O.H.M.), dirigido por Arthur Ramos, que foi amplamente caracterizado no 

capítulo anterior. Nesse sentido, a presença do discurso higienista nas práticas contemporâneas 

é inegável.  

 De acordo com o NAAPA, “o primeiro movimento foi de investigação e acolhimento 

junto à escola, e, a partir das informações coletadas, percebemos a inserção do aluno em alguns 

dispositivos da Rede de Proteção Social” (p. 122). Em seguida, houve diversas articulações e 

ações descritas como: 
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1º) Ida ao CAPS110 junto com a escola para verificação dos atendimentos 

prestados no serviço; 2º) Conversa com a mãe para coleta de informações da 

rotina da criança em casa e informações familiares; 3º) Organização da rotina 

da criança quanto aos seus medicamentos e atividades semanais na escola; 4º) 

Acompanhamento com a família e a escola articulados aos dispositivos da 

Assistência Social a fim de organizar os benefícios de direito do caso; 5º) 

Organização dos atendimentos terapêuticos e médicos articulados à Rede de 

Saúde; 6º) Atendimento das diferentes demandas familiares dos outros 3 

filhos; 7º) Interlocução com a UBS a fim de estabelecer o atendimento da mãe 

na saúde; 8º) Conversas com o CAPS Infantil para solicitação de articulação 

para a mãe no CAPS Adulto; 9º) Reuniões frequentes com a equipe gestora 

para organização do projeto escolar do aluno; 10º)  Conversas com o educando 

e acompanhamento da sua rotina escolar; 11º) Articulação entre os 

dispositivos da Rede de Proteção Social da família a fim de manter o seu 

acompanhamento contínuo e integrado. (SÃO PAULO, 2016c, p. 123) 

 

 Novamente, notamos o mesmo método empregado pelos Serviços de Higiene Mental 

liderados por Arthur Ramos (Rio de Janeiro) e Durval Marcondes, na cidade de São Paulo. 

Neste caso, evidenciado pela ideia de monitoramento e tratamento, muito característico, como 

vimos anteriormente, nas práticas higienistas nas primeiras décadas do século XX. 

O NAAPA de São Miguel Paulista, por meio de seu relato de experiência, enfatiza que 

tais procedimentos não traduzem todas as intervenções que foram realizadas com a família e a 

escola, contudo: 

 
(...) pensar no educando e principalmente nas necessidades de intervenção 

frente às situações complexas como as expostas neste caso, mostra como o 

NAAPA pode articular o trabalho em suas diferentes instâncias, com a família, 

a escola e a Rede de Proteção Social, evidenciando as potencialidades do 

educando para o avanço no seu processo educacional. O trabalho se delineará 

a partir das potencialidades verificadas e das relações estabelecidas, sem 

qualquer solução ou receita pré-concebida, respeitando as singularidades de 

cada caso. (SÃO PAULO, 2016c, p. 125) 

  

 
110 Centro de Atenção Psicossocial. 
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3.5 Educação paulistana: uma breve contextualização 

 

 

A Secretaria de Educação no Município de São Paulo surgiu nos termos do Decreto-Lei 

nº 430, de 08/07/1947111, integrando a então Secretaria de Cultura e Higiene. Só no ano de 

1975, de acordo com o Decreto nº 8.204, de 13/01/75112 é que alterou sua denominação 

passando de Secretaria de Educação e Cultura para Secretaria Municipal de Educação. 

Inicialmente, atendia apenas as crianças da faixa etária de Educação Infantil, ampliando depois, 

o seu atendimento para o Ensino Fundamental. 

Desde então, a rede municipal de educação paulistana, sobretudo por meio da luta e 

mobilização da categoria de professores, conquistou avanços significativos que a diferencia de 

outros sistemas em cidades e estados brasileiros. Algumas características se destacam, como: 

sala de leitura e sala de informática (ambas com professores da rede designados para tais 

funções); cargos efetivos por meio de concursos públicos para diretores de escola e 

coordenadores pedagógicos; 30 a 34% (dependendo da função) da carga horária do professor 

destinada à formação coletiva e individual; plano de carreira; professor da rede designado para 

acompanhamento das aprendizagens junto aos estudantes com deficiência; professor da rede 

designado responsável pela recuperação paralela; prédios estruturados; repasses financeiros 

trimestrais para aquisição de materiais, equipamentos, manutenção e contratação de formadores 

e demais características que tornam a cidade de São Paulo uma referência educacional no país. 

No entanto, há problemas que impactam a qualidade da educação e que estão longe de 

serem superados. Dois deles merecem menções. O primeiro, refere-se ao fato de que a maioria 

dos professores acumulam cargos/funções com outras redes (municipal, estadual e particular), 

em alguns casos, na própria escola. A principal alegação dos profissionais é que os vencimentos 

em uma única rede são insuficientes, o que leva muitos professores a trabalharem doze, treze e 

até quatorze horas diárias em duas ou três escolas distintas. O segundo aspecto, talvez o mais 

relevante, é a quantidade de estudantes em sala de aula. A legislação educacional na cidade de 

São Paulo, em relação ao ensino fundamental, determina que do 1º ao 6º ano o limite é de 32 

crianças e do 7º ao 9º passa para 33 alunos. No entanto, esse número varia: para baixo, quando 

a demanda de crianças e adolescentes na região é insuficiente; para cima, quando a quantidade 

 
111 Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-lei-gabinete-do-prefeito-430-de-9-de-julho-

de-1947. Acesso em: 2 ago. de 2020. 
112 Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-8204-de-13-de-janeiro-de-1975. Acesso em 2 ago. 

de 2020. 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-lei-gabinete-do-prefeito-430-de-9-de-julho-de-1947
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-lei-gabinete-do-prefeito-430-de-9-de-julho-de-1947
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-8204-de-13-de-janeiro-de-1975
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de escolas na região é menor do que o fluxo de estudantes e, ainda, quando há determinações 

judiciais (por razões diversas) que obrigam as escolas a matricularem mesmo sem ter a vaga 

disponível de acordo com as normas oficiais, ou seja, existem salas de aulas que chegam a 36, 

37 ou mais alunos estudando. 

É fato que a quantidade de estudantes por turma e a carga extenuante de trabalho dos 

educadores dificultam os avanços necessários em relação aos processos de ensino e 

aprendizagem. Todavia, entende-se que exceções ou experiências isoladas não garantem a 

melhoria da Educação, na rede como um todo, o que apenas mudanças estruturais em relação à 

sua organização e funcionamento poderiam promover. 

Outro fator que deve ser considerado e de igual importância, seja para pensarmos nos 

processos educativos, seja para os aspectos discutidos na presente pesquisa é a quantidade de 

crianças e adolescentes que possuem um laudo médico diagnosticando alguma deficiência 

(física, intelectual ou ambas), assim como os considerados “problema”, ou seja, aqueles que 

por alguma razão não atendem às expectativas da escola quanto ao aprendizado e 

comportamento. Em relação aos “laudados”, há na rede municipal paulistana uma legislação 

que limita a quantidade de alunos em sala quando, entre eles, há crianças ou adolescentes que 

apresentam deficiências. No entanto, este limite não é respeitado em relação à demanda, haja 

vista que o direito à vaga para outrem, seja ele público-alvo da educação especial ou não, é 

assegurado em quaisquer circunstâncias. 

Com o intuito de assegurar a aprendizagem para todos, a rede, por meio de parcerias 

com universidades e entidades, contrata estagiários que cursam licenciatura em pedagogia para 

auxiliar os professores em relação aos estudantes com deficiência, contudo, este número é 

insuficiente113. É importante salientar que os estagiários não têm a responsabilidade de educar, 

tampouco “cuidar” desses alunos, mas podem apenas auxiliar no desenvolvimento das 

atividades (devidamente adequadas às limitações/potencialidades das crianças e adolescentes 

em questão, mas em consonância com o currículo proposto) planejadas e propostas pelos 

professores regentes. Além disso, sendo estagiários, correspondem a uma demanda a mais para 

os professores, que também são responsáveis pela sua formação. Para exemplificar a 

disparidade entre o que seria o “ideal” e o real, descrevo a situação na escola onde atuo: temos, 

atualmente, 5 estagiários para acompanhar 31 alunos que são público-alvo da educação 

especial, ou seja, há a necessidade de estabelecer um “rodízio” para que os estagiários possam, 

 
113 Em uma das Diretorias Regional de Educação, por exemplo, o número de estudantes “laudados” é de 1141 

(dados referentes a outubro de 2020, incluindo Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos). A quantidade de estagiários é de apenas 123. 
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minimamente, atuar junto a todos, o que impede o acompanhamento contínuo desses 

estudantes, como seria necessário. 

Somam-se aos alunos com deficiência, as demais crianças e adolescentes da turma que, 

por sua vez, apresentam níveis de aprendizagem distintos entre si, exigindo do professor 

intervenções diferenciadas e específicas. Entre as crianças que não apresentam deficiências há 

as que, em função de problemas externos à escola como moradia, desemprego, transporte, 

violência doméstica, maus tratos, criminalidade, fome, trabalho infantil, desamparo familiar 

etc. (“crianças-problema” que estão sob a intervenção do NAAPA), enfrentam dificuldades 

quanto às relações, ao comportamento, ao cumprimento de regras e, sobretudo, ao processo de 

aquisição do conhecimento.  Não se trata de estigmatizar os indivíduos (tendo em vista que as 

dificuldades de aprendizagem estão presentes para todos, inclusive os provenientes de “famílias 

estruturadas”, segundo a cultura escolar), tampouco justificar e/ou explicar a não aprendizagem, 

mas apresentar características que são inerentes ao ambiente escolar, principalmente nas escolas 

públicas. Negá-las ou invisibilizá-las não contribui para as discussões educacionais. 

Outro aspecto importante a se considerar é a pressão gerada pela discurso recorrente de 

que a escola, sobretudo a pública, é “incompetente”. É forte ainda a percepção de que o privado 

prepondera sobre o público, de que as concepções que orientam a função social da escola estatal 

não respondem aos anseios de uma sociedade medida pela meritocracia e orientada pelo 

mercado. 

Essa discussão foi um dos temas presentes no artigo Exclusão escolar e formação do 

magistério: notas de pesquisa sobre uma relação não necessária, escrito pelas pesquisadoras 

Graziela Serroni Perosa e Ana Maria Fonseca de Almeida (1998). Segundo as autoras o final 

do século XX é marcado pela intensidade relativa aos “programas de formação docente” no 

contexto paulista, tendo como principal argumento os índices de evasão e retenção. Nesse 

sentido, os cursos de “capacitação” (relacionados diretamente à ideia de “incapacidade” dos 

educadores) tinha como principal objetivo o “de compreender, no jargão dos pesquisadores, os 

“fatores intra-escolares” de tais resultados” (PEROSA; ALMEIDA, 1998, p. 36). 

O discurso sobre a incompetência do professor ainda reverbera com força no espaço 

educacional. Contudo, um dos fatores ignorados, sobretudo pelo poder público, é que tal crítica  

 

(...) é dirigida contra uma população de ex-alunos da escola pública brasileira 

que, ou conseguiram seu diploma de Magistério nos cursos da rede oficial de 

ensino ou tiveram que recorrer a licenciaturas oferecidas, geralmente em 

cursos noturnos, por faculdades privadas isoladas. (PEROSA; ALMEIDA, 

1998, p. 43) 
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 Compreender os distintos aspectos que cercam a rede pública, em particular, no que 

concerne ao professorado, é fundamental quando se pensa em políticas públicas educacionais. 

Culpabilizar somente os profissionais da educação pelo fracasso escolar e ao mesmo tempo, 

isentar o Estado de qualquer responsabilidade é uma medida que não favorece os avanços 

necessários.  

Como apontamos anteriormente, um dos entraves que caracteriza a rede é a extenuante 

jornada de trabalho dos professores. Entre outras consequências, quanto menor o tempo 

disponível, menor será a qualidade da formação continuada, seja dentro ou fora do ambiente 

escolar. De acordo com Perosa e Almeida (1998, p. 43), outros aspectos, igualmente 

importantes, podem ser ainda evidenciados: 

 

Compreender que o discurso da incompetência do professor cresce em 

intensidade acompanhando a transformação da escola de poucos – alunos e 

docentes – em “escola de massa” (isto é, de muitos alunos e muitos docentes) 

é fundamental para se desvendar o caráter arbitrário da lógica que 

responsabiliza  os professores pelas dificuldades da escolarização pública no 

país. À semelhança do discurso da carência cultural, as “faltas” da formação 

docente são referidas a estereótipos de classe e, como antes, desprezam as 

condições objetivas que limitam as possibilidade do professor adquirir os 

conhecimentos reconhecidos como necessários para o pleno exercício da 

função docente, quais sejam, uma formação regular de qualidade, salário 

capaz de garantir o “consumo” da cultura valorizada (livros e outros) e 

estímulos que favoreçam a busca por oportunidades de investimentos 

constantes no desenvolvimento profissional.  
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3.6 Conceito de dispositivo: contribuições para pensarmos as intervenções sobre a 

“criança-problema” e a escola 

 

 

Michel Foucault se dedicou, em alguns dos seus primeiros livros, ao conceito de 

episteme114 e à análise do discurso para definir o campo da arqueologia115 – os livros As 

palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas (escrito em 1966) e Arqueologia 

do saber, publicado em 1969, são referências dessa opção nas pesquisas de Foucault. Neste 

sentido, a caracterização arqueológica foucaultiana propõe um novo modo, uma nova 

perspectiva de análise, sobretudo, em relação à história: 

 

Em suma, a história do pensamento, dos acontecimentos, da filosofia, da 

literatura, parece multiplicar as rupturas e buscar todas as perturbações da 

continuidade, enquanto que a história propriamente dita, a história pura e 

simplesmente, parece apagar, em benefício das estruturas fixas, a irrupção dos 

acontecimentos. (FOUCAULT, 1986, p. 6) 

 

O conceito de dispositivo surge posteriormente quando Michel Foucault se dedica a 

analisar as formas de exercício do poder, os mecanismos de controle, os processos de 

normalização – é caso da discussão sobre o dispositivo disciplinar  (Vigiar e punir,  obra de 

1975) e o dispositivo de sexualidade  em História da sexualidade: a vontade de saber (1976). 

Ambos os escritos, utilizam-se da ideia de dispositivo como objeto de análise para uma 

descrição genealógica116 que, por sua vez, se apresenta como princípio metodológico na análise 

do poder. Neste sentido, a introdução da descrição genealógica nos estudos de Foucault é um 

novo método de análise, onde se evidencia o estudo das relações entre as práticas discursivas e 

as práticas não discursivas e, sobretudo, a relação entre a não discursividade e a discursividade. 

Em outras palavras, Michel Foucault passa a se dedicar a analisar o saber em termos das suas 

articulações estratégia/mecanismo e formas de poder. 

 
114 “Por episteme se entende, de fato, o conjunto das relações que podem unir, em uma época dada, as práticas 

discursivas que dão lugar a figuras epistemológicas, a ciências, eventualmente a sistemas formalizados (...) a 

arqueologia mostrou duas grandes descontinuidades na episteme ocidental: a que inaugura a Época Clássica (em 

torno de meados do século XVII) e a que, por volta do começo do século XIX, marca o umbral de nossa 

Modernidade” (CASTRO, 2016, p. 140). 
115 Segundo Castro, “A arqueologia não se ocupa dos conhecimentos descritos segundo seu progresso em direção 

a uma objetividade, que encontraria sua expressão no presente da ciência, mas da episteme, em que os 

conhecimentos são abordados sem se referir ao seu valor racional ou à sua objetividade. A arqueologia é uma 

história das condições históricas de possibilidades do saber” (2016, p. 40). 
116 De acordo com Castro (2016, p. 185): “É necessário precisar que não devemos entender a genealogia de 

Foucault como uma ruptura e, menos ainda, como uma oposição à arqueologia. Arqueologia e genealogia se 

apoiam sobre um pressuposto comum: escrever a história sem referir a análise à instância fundadora do sujeito”. 
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 Em História da sexualidade: vontade de saber, Michel Foucault (1988) descreve como 

o sexo, sobretudo entre os séculos XVIII e XIX, passa do âmbito do privado, da relação íntima 

com o sujeito – ideia de ilicitude, de “pecado”, de libertinagem – para uma questão de ordem 

pública, ou seja, há a necessidade de incitá-lo politicamente, de estudá-lo, de estabelecer 

técnicas, de incorporá-lo à uma estrutura social. Segundo Foucault, “(...) não tanto sob a forma 

de uma teoria geral da sexualidade mas sob forma de análise, de contabilidade, de classificação 

e de especificação, através de pesquisas quantitativas ou causais” (1988, p. 26).  

Em certa medida, o sexo, em um determinado momento histórico, era visto como uma 

espécie de “detentor” das vontades individuais, fazendo dele, mais do que um instrumento 

condenatório utilizado pelos discursos morais, algo inatingível e incorrigível. No entanto, em 

outro momento, o sexo e suas implicações sobre os indivíduos passam a ser considerados 

superáveis e passíveis de normalização. Para Foucault: 

 

Levar “em conta” o sexo, formular sobre ele um discurso que não seja 

unicamente o da moral, mas da racionalidade (...) o essencial não são todos 

esses escrúpulos, o “moralismo” que revelam, ou a hipocrisia que neles 

podemos vislumbrar, mas sim a necessidade reconhecida de que é preciso 

superá-los (...) não se deve simplesmente condenar ou tolerar mas gerir, inserir 

em sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo 

um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, administra-se. (1988, p. 27) 

           

 Para que esta política acerca do sexo se concretizasse era preciso estabelecer ações, 

incorporar instrumentos, estruturar procedimentos que, por meio de discursos (re) produzidos 

– sobretudo por instituições legitimadas pelo poder e pelo saber – o sexo se tornasse uma 

“questão de polícia”, quer dizer, “no sentido pleno e forte que se atribuía então a essa palavra 

– não como repressão da desordem e sim como majoração ordenada das forças coletivas e 

individuais” (FOUCAULT, 1988, p. 27). 

 Neste sentido, com o intuito de analisar as relações que fazem do sexo um instrumento 

de poder e de saber sobre a população117, Foucault passa a identificar inúmeros “dispositivos 

institucionais e estratégias discursivas” que, a partir do século XVIII, têm como foco o sexo 

das crianças e adolescentes.  

 
117 “Os governos percebem que não têm que lidar simplesmente com sujeitos, nem mesmo com um “povo”, porém 

com uma “população”, com seus fenômenos específicos e suas variáveis próprias: natalidade, morbidade, 

esperança de vida, fecundidade, estado de saúde, incidência das doenças, forma de alimentação e de habitat” 

(FOUCAULT, 1988, p. 28). 
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 Entre esses dispositivos, a escola, certamente, tem um papel fundamental, haja vista que 

no ambiente educacional circulam diferentes discursos, além de ser um local privilegiado para 

se alcançar as crianças e adolescentes. De acordo com Foucault: 

 

(...) o sexo do colegial passa a ser, no decorrer do século XVIII – e mais 

particularmente do que o dos adolescentes em geral – um problema público. 

Os médicos se dirigem aos diretores dos estabelecimentos e aos professores, 

também dão conselhos às famílias; os pedagogos fazem projetos e os 

submetem às autoridades; os professores se voltam para os alunos, fazem-lhes 

recomendações e para eles redigem livros de exortação, cheios de conselhos 

médicos e de exemplos edificantes. Toda uma literatura de preceitos, 

pareceres observações, advertências médicas, casos clínicos, esquema de 

reforma e planos de instituições ideais, proliferam em torno do colegial e do 

seu sexo. (1988, p. 30-31) 

 

 Segundo Foucault (1988), outros dispositivos, na passagem do século XVIII para o XIX, 

entraram em atividade com o intuito de suscitar os discursos sobre o sexo. Primeiramente, a 

medicina clínica, por meio da “doença dos nervos”. Em seguida, a psiquiatria, quando começa 

a discutir, “do lado da “extravagância”, depois do onanismo, mais tarde da insatisfação e das 

“fraudes contra a procriação”, a etiologia das doenças mentais e, sobretudo, quando anexa ao 

seu domínio exclusivo, o conjunto das perversões sexuais” (FOUCAULT, 1988, p. 32). 

Por fim, a justiça penal, que por muito tempo ocupou-se da sexualidade, sobretudo: 

 

(...) sob a forma de crimes “crapulosos” e antinaturais, mas que, 

aproximadamente na metade do século XIX se abriu à jurisdição miúda dos 

pequenos atentados, dos ultrajes de pouca monta, das perversões sem 

importância, enfim, todos esses controles sociais que se desenvolveram no 

século passado e filtram a sexualidade dos casais, dos pais e dos filhos, dos 

adolescentes perigosos e em perigo – tratando de proteger, separar e prevenir, 

assinalando perigos em toda parte, despertando as atenções, solicitando 

diagnósticos, acumulando relatórios, organizando terapêuticas. 
(FOUCAULT, 1988, p. 32) 

 

 Para Foucault, optou-se por falar de sexo e não ocultá-lo pelo caminho da moralidade 

que o via como transgressor. Neste sentido, em torno do sexo, os mecanismos, as estruturas, os 

dispositivos, “irradiaram os discursos, intensificando a consciência de um perigo incessante que 

constituiu, por sua vez, incitação a se falar dele (FOUCAULT, 1988, p. 32-33). 

Em Vigiar e punir: nascimento da prisão, Michel Foucault (1987) dedica-se à análise 

dos discursos acerca da disciplina como forma de poder. Segundo Foucault (1987), o corpo, 

enquanto objeto e alvo de poder, é uma característica que perpassa toda a história: “(...) em 

qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem 
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limitações, proibições ou obrigações” (p. 118). No entanto, para Foucault, a partir do século 

XVIII surgem novas técnicas, novos métodos de normatizá-lo na sociedade, ou seja, novas 

“disciplinas”. Em primeiro lugar, de acordo com Foucault (1987, p. 118) altera-se a “escala do 

controle”: “(...) não se trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como se fosse uma 

unidade indissociável, mas de trabalhá-lo detalhadamente” (grifo do autor). Em seguida, o 

“objeto”: “(...) não mais, os elementos significativos do comportamento ou a linguagem do 

corpo, mas a economia, a eficácia dos movimentos, sua organização interna” (p. 119). Enfim, 

a “modalidade”, que implica “numa coerção ininterrupta, constante, que vela sobre os processos 

da atividade mais que sobre seu resultado e se exerce de acordo com uma codificação que 

esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos” (p. 120). Portanto, as disciplinas, 

de acordo com a análise de Foucault, são formas que favorecem o controle detalhado do corpo, 

de forma sistemática, impondo sobre os indivíduos uma relação “docilidade-utilidade”. “A 

disciplina é uma anatomia política do detalhe” (1987, p. 120). 

Diferente da apropriação dos corpos, imposta pela escravidão ou da domesticação posta 

pelos “caprichos” do patrão, sobretudo nos séculos XVI e XVII, a disciplina tem traços de 

sutileza, de discrição, de invisibilidade, mas sem perder o caráter da eficiência. Segundo 

Foucault:  

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do 

corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem 

tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no 

mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e 

inversamente. Forma-se então uma política de coerções que são um trabalho 

sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, 

de seus comportamentos. (FOUCAULT, 1987, p. 119) 

 

 Para que a disciplina seja eficiente e constante há a necessidade de se criar dispositivos 

para que as intenções sejam asseguradas. Assim como o sexo, como vimos anteriormente, a 

disciplina exige mecanismos pensados e estrategicamente postos em circulação. De acordo com 

Foucault (1987), a eficiência do poder disciplinar depende do uso de instrumentos, ou seja, de 

dispositivos que ele nomeia por: vigilância hierárquica; sanção normalizadora e exame. 

 Em relação à vigilância hierárquica, Foucault aponta que o exercício da disciplina 

“supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar; um aparelho onde as técnicas que 

permitem ver induzam a efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem 

claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam” (1987, p. 143). Neste sentido, a arquitetura 

e a organização/disposição nos espaços têm papel central, como no exército, escolas, fábricas, 

prisões, hospitais etc.  
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(...) uma arquitetura que não é mais feita simplesmente para ser vista (fausto 

dos palácios), ou para vigiar o espaço exterior (geometria das fortalezas), mas 

para reprimir um controle interior, articulado e detalhado – para tornar visíveis 

os que nela se encontram; mais geralmente, a de uma arquitetura que seria um 

operador para a transformação dos indivíduos: agir sobre aquele que abriga, 

dar domínio sobre seu comportamento, reconduzir até eles os efeitos do poder, 

oferece-los a um conhecimento, modificá-los. As pedras podem tornar dócil e 

conhecível. (FOUCAULT, 1987, p. 144) 

 

 A sanção normalizadora é um dispositivo disciplinar dedicado às sanções que podem 

ser imperceptíveis enquanto ações repressoras, ao mesmo tempo que revela um “mecanismo 

penal” eficiente. De acordo com Foucault (1987), são regras, são normas legitimadas pelas 

instituições, pelas instâncias de controle que são beneficiadas por uma espécie de “privilégio 

de justiça” (p. 149) que, por sua vez, é normalizado pelos discursos presentes na sociedade. 

Segundo Foucault: 

 

Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda uma 

micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da 

atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser (grosseria, 

desobediência), dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo (atitudes 

“incorretas”, gestos não conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, 

indecência. Ao mesmo tempo é utilizada, a título de punição, toda uma série 

de processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações ligeiras e a 

pequenas humilhações. (FOUCAULT, 1987, p. 149) 

  

 Portanto, a normalização dos comportamentos imposta pelas instituições 

disciplinadoras, sobretudo no início do século XIX, “não visa nem a expiação, nem mesmo 

exatamente a repressão” (p. 152). Ela põe em funcionamento operações distintas: “relacionar 

os atos, os desempenhos, os comportamentos singulares a um conjunto, que é ao mesmo tempo 

campo de comparação, espaço de diferenciação e princípio de uma regra a seguir” (p. 153).  

 Por fim, o exame, que combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que 

normaliza. Neste sentido, “é um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, 

classificar e punir (...) estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são 

diferenciados e sancionados” (FOUCAULT, 1987, p. 154).  

 O exame, enquanto dispositivo, supõe um mecanismo que liga um certo tipo de 

formação de saber a uma certa forma de exercício do poder. Portanto, Foucault (1987) apresenta 

algumas características intrínsecas ao exame: 1) “O exame inverte a economia da visibilidade 

no exercício do poder” (p. 156), ou seja, tradicionalmente as formas de poder, os instrumentos 

que são utilizados, os mecanismos que são mobilizados são perceptíveis e estão postos de forma 
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evidente, ao mesmo tempo, os indivíduos são desfocados, são colocados em segundo plano. “O 

poder disciplinar, ao contrário, se exerce tornando-se invisível: em compensação impõe aos que 

submete um princípio de visibilidade obrigatória” (p. 157); 2) “O exame, cercado de todas as 

suas técnicas documentárias, faz de cada indivíduo um “caso”” (p. 159). Em outras palavras, 

não há formas de generalização em relação aos sujeitos, mas uma descrição, uma classificação 

própria que os definem. Portanto, trata-se de como o indivíduo é “mensurado, medido, 

comparado a outros e isso constitui sua própria individualidade; e é também o indivíduo assim 

constituído que tem que ser treinado ou retreinado, tem que ser classificado, normalizado 

excluído etc.” (p. 158). 3) “O exame faz também a individualidade entrar num campo 

documentário” (p. 157). A disciplina criar formas de registro, de avaliações, de descrições, de 

acompanhamentos por meio de documentos que produzem um arquivo sobre o indivíduo que 

futuramente serão utilizados para definir as intervenções, as políticas públicas adotadas, as 

formas de controle da população. Segundo Foucault: 

 

Graças a todo esse aparelho de escrita que o acompanha, o exame abre duas 

possibilidades que são correlatas: a constituição do indivíduo como objeto 

descritível, analisável, não contudo para reduzi-lo a traços “específicos” , 

como fazem os naturalistas a respeito dos seres vivos; mas para  mantê-lo em 

seus traços singulares, em sua evolução particular, em suas aptidões ou 

capacidades próprias, sob o controle de um saber permanente; e por outro lado 

a constituição de um sistema comparativo que permite a medida de fenômenos 

globais, a descrição de grupos, a caracterização de fatos coletivos, a estimativa 

dos desvios dos indivíduos entre si, sua distribuição numa “população”. 
(1987, p. 158) 
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3.7 O NAAPA analisado como um dispositivo 

 

   

Entendemos que as análises propostas por Michel Foucault, seja em relação ao sexo ou 

sobre disciplina proporcionam elementos férteis para a análise  dos discursos sobre a “criança-

problema”, sobre a “escola-problema” e sobre as questões de aprendizagem na escola 

contemporânea, assim como as formas de poder exercidas no interior da escola, bem como as 

relações de poder que se estabelecem entre a prefeitura da cidade  de São Paulo, por meio de 

suas instituições,  e os profissionais da Educação. Enfim, “as estratégias em que se originam e 

cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na 

formulação da lei, nas hegemonias sociais” (FOUCAULT, 1988, p. 89).  

O conceito de dispositivo está intrinsecamente associado ao modo como Foucault pensa 

o poder118 e de como ele está imbricado nas relações que proporciona. A longa citação de 

Foucault tem o propósito de elucidar essa perspectiva: 

 

A condição de possibilidade do poder, em todo caso, o ponto de vista que 

permite tornar seu exercício inteligível até em seus efeitos mais “periféricos” 

e, também, enseja empregar seus mecanismos como chave de inteligibilidade  

do campo social, não deve ser procurada na existência primeira de um ponto 

central, num foco único de soberania de onde partiriam formas derivadas  e 

descendentes; é o suporte móvel das correlações de força que, devido a sua 

desigualdade, induzem continuamente estados de poder, mas sempre 

localizados e instáveis. Onipresença do poder: não porque tenha o privilégio 

de agrupar tudo sob sua invencível unidade, mas porque se produz a cada 

instante, em todos os pontos, ou melhor, em toda relação entre um ponto e 

outro. O poder está em toda parte; não porque englobe tudo e sim porque 

provém de todos os lugares. E “o” poder, no que tem de permanente, de 

repetitivo, de inerte, de auto-reprodutor, é apenas efeito de conjunto, esboçado 

a partir de todas essas mobilidades, encadeamento que se apoia em cada uma 

delas e, em troca, procura fixá-las. Sem dúvida, devemos ser nominalistas: o 

poder não é uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência de 

que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica complexa 

numa sociedade determinada. (FOUCAULT, 1988, p. 89) 

 

A ideia de dispositivo, por sua vez, tem uma relação estreita com as formas de poder, 

agindo como mecanismos – sutis em alguns momentos, visíveis em outros – que garante sua 

eficácia. De acordo com Castro é possível, partindo dos estudos de Foucault, reunir algumas 

 
118 Foucault esclarece que: “Esse termo de “poder”, porém, corre o risco de induzir a vários mal-entendidos. Mal-

entendidos a respeito de sua identidade, forma e unidade. Dizendo poder, não quero significar “o Poder”, como 

conjunto de instituições e aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em um Estado determinado.” 

(FOUCAULT, 1988, p. 88) 
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definições acerca do conceito de dispositivo que se relacionam diretamente com o que vimos 

caracterizando ao longo da presente tese: 

 

1) O dispositivo é a rede de relações que podem ser estabelecidas entre 

elementos heterógenos: discursos, instituições, arquitetura, regramentos, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais, filantrópicas, o dito e o não dito. 2) O dispositivo estabelece a natureza 

do nexo que pode existir entre esses elementos heterogêneos. Por exemplo, o 

discurso pode aparecer como programa de uma instituição, como um elemento 

que pode justificar ou ocultar uma prática, ou funcionar como uma 

interpretação a posteriori dessa prática, oferecer-lhe um campo novo de 

racionalidade. 3) Trata-se de uma formação que, em um momento dado, teve 

por função responder a uma urgência. (CASTRO, 2016, p. 124) 

 

Portanto, a partir do que foi exposto defende-se que o NAAPA – por meio de suas 

legislações, das práticas desencadeadas junto aos educadores, das posturas enquanto agente do 

governo, dos materiais produzidos e que servem como referências em relação às concepções, 

assim como de ordem metodológica e demais aspectos que caracterizamos e discutimos 

anteriormente no presente trabalho – se apresenta como um dispositivo, cujos modos de 

articulação saber-poder na identificação dos problemas que as crianças apresentam na escola e 

para a escola implicam tanto em continuidade quanto em ruptura em relação aos dispositivos 

de outras épocas! 

O que nos move à essa percepção é o modo como o NAAPA foi estruturado, sua 

metodologia de trabalho e, principalmente, o que é e o que não é dito sobre e para os educadores 

da rede municipal paulistana, seja de forma “direta” em reuniões e visitas às escolas, seja 

“indiretamente” – o que não significa menos eficiência – por meio de publicações que reúnem 

artigos acadêmicos e relatos de experiências que fazem proliferar os seus discursos. 

No entanto, todo esse mecanismo/instrumento de poder viabilizado pelos dispositivos 

tem uma relação direta com certa “transição”, com um movimento que transforma a criança 

“anormal” em criança “problema” e, atualmente, em criança “estigmatizada” pela escola. 

Essa perspectiva já foi discutida anteriormente no presente trabalho, sobretudo, no que 

se referiu ao movimento higienista no Brasil. Contudo, em A “criança-problema” na escola 

brasileira, publicada em 2018, Ana Laura Godinho Lima apresenta essa “transição” de modo 

singular. Por sua vez, acreditamos que essa singularidade é que orienta o trabalho do NAAPA 

enquanto dispositivo. Em seu trabalho, Lima procurou demonstrar que o “uso da expressão 

“criança-problema” no discurso educacional indica uma transformação no modo de 
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compreender o aluno “difícil de educar”, o qual se tornou uma espécie de “anormal” menos 

grave, tratável” (2018, p. 181). 

A partir do momento que a criança indesejável deixa de ser determinada e objetivada 

por uma disfunção biológica, por um limite de ordem intelectual, por certa “anormalidade” e 

passa a ser vista como um indivíduo passível de orientações, de normatizações, de 

ensinamentos, a escola surge como um espaço privilegiado para que tais transformações se 

concretizem. Nesse sentido, deixar de ser uma “criança anormal” e passar a ser uma “criança-

problema” significa que ela se tornou “curável”, ao mesmo tempo, as instituições e os seus 

profissionais tornaram-se “terapêuticos”. 

Mais do que agentes transformadores e normatizadores, os educadores passaram a ser 

vigilantes, monitores, identificadores de qualquer aspectos que possam fazer da criança, uma 

“criança-problema”, de acordo com Lima (2018, p. 181), “para garantir o bom andamento das 

atividades na escola, o essencial era, portanto, submeter os escolares a um regime de vigilância 

contínua, tendo em vista evitar o surgimento de problemas”. Com efeito, todos as crianças e 

adolescentes se tornaram “estudantes problema” em potencial.  

Embora Ana Laura Godinho Lima esteja se referindo à uma transformação ocorrida nas 

primeiras décadas do século XX, ou seja, “da progressiva ampliação do controle anteriormente 

exercido sobre as crianças tidas como “perigosas” ou “em perigo” para toda a população da 

escola primária” (2018, p. 191), essa prática ainda é percebida nos ambientes educacionais. 

Portanto, qualquer indício por parte dos alunos e de suas famílias que possa desencadear futuros 

“problemas” em relação à aprendizagem e/ou comportamento coloca a escola em alerta, em 

constante monitoramento e, na maioria das vezes, o NAAPA é acionado.  

Do mesmo modo que foi preciso publicizar o sexo (Foucault, 1988) para normatizá-lo, 

para torná-lo “governável”, a “criança-problema” passou a ser discutida insistentemente, 

passou a ser experimentada constantemente. A criança e o adolescente com dificuldades de 

aprendizagens e comportamentos indesejáveis que até então ficavam somente sob o saber/poder 

médico, passa ter a pedagogia como aliada. Nessa perspectiva, as intervenções, assim como os 

discursos (re) produzidos pelo NAAPA na contemporaneidade têm um papel central. 

A Orientação Normativa, apresentada no segundo capítulo, que descreve os 

procedimentos em relação ao trabalho das equipes de profissionais que compõem o NAAPA 

aponta a observação como orientadora da metodologia de trabalho. Diante do que vimos 

discutindo, as formas de observação se apresentam como dispositivos na perspectiva 

foucaultiana. 
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Como vimos anteriormente, a observação enquanto metodologia de trabalho é dividida 

em duas outras modalidades/dispositivos: o Grupo de Trabalho (GT), onde “a observação se dá 

a partir da escuta dos relatos dos/as diversos/as participantes do grupo sobre as solicitações 

realizadas ao NAAPA” (SÃO PAULO, 2016d, p. 19) e a Itinerância119. Segundo a Orientação 

Normativa:  

 

(...) a observação possibilita rever e ampliar as hipóteses levantadas a partir 

da análise e da reflexão sobre a demanda educacional, norteando as próximas 

ações e permitindo a impressão de marcas sobre a construção e a reconstrução 

do projeto educacional, tendo sempre em vista a garantia dos direitos de 

aprendizagem e a qualidade social da educação. (SÃO PAULO, 2016d, p. 

19) 

 

Nesse sentido, foi preciso resgatar alguns discursos, já caracterizados neste capítulo, 

para identificar particularidades no modus operandi do Núcleo, mecanismos que ligam saberes 

ao exercício do poder. Ao mesmo tempo, demonstrar como o NAAPA, enquanto dispositivo de 

poder, por meio de discursos e práticas se apresenta como um “aliado” da escola, como 

“parceiros” dos educadores.  

Uma das equipes, ao discutir a violência na escola, salienta que as práticas violentas 

“precisam ser tomadas como resultado de conflitos que expressam forças que estão em jogo no 

espaço institucional e questionam a organização escolar, ritualizada e enrijecida e as relações 

que lá se desenvolvem” (SÃO PAULO, 2016c, p. 13). 

Em outra situação, o NAAPA, ao intervir junto aos educadores de uma determinada 

escola sobre a criação de vínculos com a comunidade escolar, relata que: “em diálogo com a 

equipe escolar, envolvendo a gestão e professores/as, conversamos sobre estratégias que 

poderiam auxiliar a família desde o momento em que chegassem à Unidade, ampliando o 

acolhimento e o fortalecimento de vínculo com a escola” (SÃO PAULO, 2016c, p. 24). 

Ao discutir sobre a patologização da educação e possíveis consequências de práticas que 

coadunem com essa perspectiva, educadores do NAAPA dizem que: 

 

O discurso escolar pautado por um discurso patologizante engessa o estudante 

em uma posição de quem não tem possibilidades de mudança ou de quem não 

“mereça” uma aposta ou investimento do educador. Diante desta realidade, 

faz-se necessário uma maior reflexão por parte da equipe escolar, 

 
119 Em relação à Itinerância: “a observação ocorre já como efeito de uma leitura sobre as solicitações realizadas ao 

NAAPA, quando a equipe avalia a necessidade de buscar mais elementos para compreender a situação e eleger 

um foco a ser conhecido em maior profundidade. Assim, podem-se observar, na itinerância, as relações dos 

diversos agentes do espaço escolar, a sala de aula, os espaços informais da escola, a organização dos tempos e 

espaços, o território em que se insere a escola, as relações comunitárias etc.” (SÃO PAULO, 2016d, p. 19). 
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considerando o estudante em seu contexto, a fim de não culpabilizá-lo por 

situações que extrapolam as demandas educacionais. (SÃO PAULO, 2016c, 

p. 31). 

 

Em um dado momento, os profissionais do NAAPA refletiam sobre a diversidade de 

conflitos presentes na escola: pobreza, tráfico, sofrimento, violência etc. Neste sentido, 

propõem que a escola deva enfrentar essa realidade, ou seja: 

 
Se não temos tempo para criarmos formas de enfrentamento, refletirmos 

coletivamente nas possibilidades para solucionar os desafios encontrados, 

acaba por produzir a sensação de impotência e adoecimento das pessoas 

envolvidas. É preciso ter clareza que as questões sobre os desafios encontrados 

no interior das Unidades Educacionais sempre existirão, faz parte do processo 

educativo. O que se faz necessário buscar, então, são os caminhos de como 

essas questões podem ser trabalhadas, de que forma é possível realizar-se o 

coletivo, pois está na escola a potência para encontrar possibilidades. (SÃO 

PAULO, 2016c, p. 44). 

 

No sentido de contribuir para as discussões que envolvem práticas e posturas da escola, 

uma das equipes do NAAPA afirma que é necessário “potencializar e fortalecer as ações que 

envolvem e extrapolam o processo de ensino-aprendizagem em nossas Unidades Educacionais” 

(SÃO PAULO, 2016c, p. 54).  Reafirmam ainda, a importância do “fortalecimento de parcerias, 

onde os diferentes sujeitos possam atuar em conjunto (...) construindo novas possibilidades de 

atuação e reafirmando a importância de se trazer para o debate os princípios da democratização 

da gestão” (p. 55). 

Preocupados com as relações construídas entre os indivíduos na escola, sejam eles 

adultos, crianças ou adolescentes, os profissionais do NAAPA recomendam que os “recursos e 

equipamentos educacionais devem estar a serviço do estudante, e, para que isso se efetive, é 

imprescindível que o relacionamento entre equipe gestora, professores, funcionários e 

estudantes seja de acolhimento, escuta, solidariedade e respeito mútuo” (SÃO PAULO, 2016c, 

p. 58). 

Articular e promover a rede de proteção social no território é uma das atribuições do 

NAAPA. Nesse sentido, percebe-se a escola como equipamento integrante da rede de proteção 

social que, “ao se deparar diariamente com as demandas complexas de seu público, se faz 

necessário a implementação de práticas que contribuam para a transformação destas realidades” 

(SÃO PAULO, 2016c, p. 70). 

Para o NAAPA é imprescindível que escola crie meios para: 
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(...) potencializar as ações e as práticas desenvolvidas e existentes no cotidiano 

escolar que respeitem a diversidade humana em prol da emancipação dos 

sujeitos e apoiar a criação de outras intervenções que considerem os tempos e 

espaços, elegendo materiais e recursos que possibilitem o diálogo com as reais 

necessidades dos educandos sob a luz das aprendizagens acerca da linguagem, 

do corpo, da cognição, das emoções e das relações, sendo, de fato, 

significativas.  (SÃO PAULO, 2016c, p. 80) 

 

Em um dos relatos, o NAAPA traz a importância dos Grupos de Trabalho (GT) para a 

compreensão dos processos de ensino e aprendizagem por parte da escola. Ao mesmo tempo, 

para o NAAPA: 

 

(...) cada vez que revisitamos nossas práticas e aprimoramos nossos olhares, 

colocamo-nos como corresponsáveis no processo educativo e contribuímos 

para uma educação humanitária, que respeita a singularidade do/a educando/a, 

favorecendo seu protagonismo no espaço escolar. (SÃO PAULO, 2016c, p. 

86) 

 

Neste trecho, é possível verificar a ação/intervenção do NAAPA junto aos educadores: 

 

Por diversas ocasiões, fomos mobilizados a promover o diálogo e o debate 

entre o coletivo de educadores para possibilitar maior criticidade sobre as 

dificuldades que permeiam o processo de escolarização, constituindo novos 

olhares para os meninos e meninas que, como sujeitos histórica e socialmente 

constituídos, têm suas vidas forjadas por suas intensas interações e relações 

com o meio e suas marcas culturais, tendo assim, como resultado, diferentes 

e por vezes indesejadas manifestações no ambiente escolar. (SÃO PAULO, 

2016c, p. 98) 

 

Em um dos registros, o NAAPA relata – após ter participado de uma reunião com 

professores e gestores de uma determinada unidade educacional para discutirem a situação de 

um aluno com questões preocupantes em relação à vulnerabilidade social – a função do Núcleo 

naquele momento: “dialogar com os profissionais envolvidos com o educando para entendê-lo 

e compreendê-lo a fim de colaborar com a dia a dia da escola” (SÃO PAULO, 2016c, p. 106), 

a fim de que pudesse incluir o estudante “num espaço que respeite a diversidade e singularidade 

e que considere sua história de vida e experiências” (p. 107). 
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3.8 Dispositivos e a ideia de confissão: uma análise sobre os discursos produzidos 

 

 

Reiteramos a nossa defesa: os modos de observação (Grupos de Trabalho e Itinerâncias) 

enquanto metodologias e os discursos que são produzidos a partir destas organizações de 

trabalho (relatos de experiências produzidos pelas equipes do NAAPA que, por sua vez estão 

atrelados aos discursos acadêmicos) funcionam como dispositivos, ou seja, se apresentam como 

mecanismos de controle e de articulação saber-poder sobre a criança que se apresenta como 

problema para a escola. Talvez se possa afirmar ainda que uma das principais novidades em 

relação aos dispositivos similares que funcionaram a partir dos anos 1930 em São Paulo e no 

Rio de Janeiro é o fato de que, agora, o dispositivo ampliou a sua abrangência, na medida em 

que procura não apenas contribuir para o diagnóstico e o tratamento das crianças, mas também 

para a conversão dos professores e a transformação e o monitoramento das práticas escolares 

relativas a essas crianças. 

Na seção anterior destacamos alguns enunciados presentes nos relatos de experiências 

mencionados, elementos que possibilitam uma análise acerca do que foi e do que não foi dito. 

Entendemos que esses enunciados evidenciam um conjunto de práticas por meio das quais se 

busca atingir os objetivos da Secretaria Municipal de Educação e do Núcleo de Apoio e 

Acompanhamento para Aprendizagem (elementos discursivos), cujos propósitos de conversão 

dos professores  não são inteiramente percebidos pela escola, pois são escamoteados nos 

discursos que ressaltam a  cooperação entre o NAAPA e a escola. Mesmo assim, os discursos 

analisados conjuntamente permitem observar que:  

1-) Há um processo em curso de “culpabilização” da escola em relação à criança e ao 

adolescente – e (in) diretamente às famílias e responsáveis – que não aprende ou apresenta 

comportamentos inapropriados para o ambiente escolar. Constantemente, os discursos vão na 

direção de que se os educadores revissem as próprias convicções e cumprissem certo 

“protocolo”, os problemas seriam mitigados. Expressões como: “ampliando o acolhimento”; 

“fortalecimento de vínculo com a escola”; “engessa o estudante”; “maior reflexão por parte da 

equipe escolar”; “criarmos formas de enfrentamento, escuta, solidariedade”; “respeito mútuo”; 

“educação humanitária”; “respeitem a diversidade humana”, nos levam a constatar que, 

segundo o NAAPA, uma mudança nas crenças, práticas e posturas por parte dos profissionais 

que atuam na escola, minimizariam – no limite, cessariam – as dificuldades apresentadas pela 

escola; 
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2-) Outro aspecto que é sugerido ao se apropriar dos discursos (re) produzidos pelo 

NAAPA nos relatos de experiências, é que somente as problematizações/reflexões em relações  

ao trabalho que é desenvolvido na escola com o propósito de favorecer a reconversão dos 

professores e a transformação das práticas escolares seriam “suficientes” para que os problemas 

quanto à aprendizagem e comportamento sejam superados. Anteriormente no texto, 

apresentamos algumas características da rede educacional paulistana que dificultam os 

processos de ensino e aprendizagem, como a quantidade de estudantes por sala de aula e a 

extenuante jornada de trabalho do professor. Sem dúvida, tais aspectos necessitam ser 

considerados quando se propõem “estratégias pedagógicas” que favoreçam o aprendizado. 

Portanto, partimos do pressuposto que apenas (re) pensar os modos de se relacionar com as 

crianças e adolescentes é insuficiente diante da estrutura estatal posta nas escolas públicas 

municipais na cidade de São Paulo; 

3-) Percebe-se também, nos excertos retirados dos materiais publicados pelos Núcleos 

uma transferência de responsabilidades, uma imposição de um modus operandi às escolas, a 

criação de um “protocolo” de condutas. Não obstante, os discursos produzidos pelo NAAPA 

revelam um mecanismo de controle e poder sobre os educadores, sobretudo porque o NAAPA 

se apresenta enquanto política pública, haja vista as legislações120, as publicações institucionais 

e a metodologia de trabalho proposta; 

4-) Por fim, diante do que foi discutido ao longo desta investigação e, principalmente, 

ao analisar os relatos de experiências produzidos pelas treze equipes do NAAPA distribuídas 

na capital paulista, observou-se a recorrência do recurso ao procedimento de uma estratégia que 

vai ao encontro da ideia de confissão proposta por Michel Foucault. Embora Foucault (1988) 

esteja utilizando o conceito de confissão – “uma das técnicas mais altamente valorizada para 

produzir a verdade” (p. 59) – para se discutir o sexo, é possível estabelecermos uma 

“correlação” em relação à produção da verdade no meio pedagógico. Para Foucault, “a 

confissão difundiu amplamente seus efeitos: na justiça, na medicina, na pedagogia, nas relações 

familiares, nas relações amorosas, na esfera mais cotidiana e nos ritos mais solenes” (p. 60). 

Por ser cotidiana e rotineira, a confissão ganha aspectos de sutileza e invisibilidade – fala-se 

em “escuta”, orientando-se o olhar na outra direção em relação àquele que confessa uma escuta 

 

120 É importante registrar que tramita na Câmara Municipal da cidade de São Paulo, o Projeto de Lei (01-

00393/2019) que “Cria o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem - NAAPA, nas Diretorias 

Regionais de Educação da Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências”. Neste sentido, caso seja 

aprovado e sancionado, os trabalhos propostos pelo Núcleo acontecerão na rede independente da gestão que esteja 

atuando. 
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que supostamente “não julga”, embora no mesmo discurso seja declarada a intenção de 

“desnaturalizar” ideias, de promover “um novo olhar” etc. o que evidencia bem que não se trata 

de uma escuta inofensiva, mas de uma que tem em vista favorecer a conversão daquele que se 

pronuncia, a transformação de suas ideias e condutas.. Segundo Foucault (1988, p. 60), “a 

obrigação da confissão nos é, agora, imposta a partir de tantos pontos diferentes, já está tão 

profundamente incorporada a nós que não a percebemos mais como efeito de um poder que nos 

coage”. 

   Após analisarmos os textos institucionais, defendemos que os discursos produzidos 

pelo NAAPA não são orientados por proposições (no sentido de indicar estratégias concretas 

quanto ao pensar, planejar e fazer), ao contrário, são caracterizados por acusações (tendo em 

vista que estão focados na falta de procedimentos, na ausência de ações e na negligência  por 

parte da escola). Sendo assim, é uma estratégia que, no limite, busca a “confissão de culpa” dos 

educadores e a sua conversão, ao mesmo tempo que “inocenta” o poder público pelo fracasso 

escolar.  

 

Ora, a confissão é um ritual de discurso onde o sujeito que fala coincide com 

o sujeito do enunciado; é, também, um ritual que se desenrola numa relação 

de poder, pois não se confessa sem a presença ao menos virtual de um 

parceiro, que não é simplesmente o interlocutor, mas instância que requer a 

confissão, impõe-na, avalia-a e intervém para julgar, punir, perdoar, consolar, 

reconciliar; um ritual onde a verdade é autenticada pelos obstáculos e as 

resistências que teve de suprimir para poder manifestar-se; enfim, um ritual 

onde a enunciação em si, independentemente de suas consequências externas, 

produz em quem o articula modificações intrínsecas: inocenta-o, resgata-o, 

purifica-o, livra-o de suas faltas, libera-o, promete-lhe salvação. 

(FOUCAULT, 1988, p. 61) 

  

 Na introdução do primeiro volume do Caderno de Debates do NAAPA, a Secretaria 

Municipal de Educação (SME) faz um convite aos educadores: 

 

Desejamos que todas e todos sintam-se convidados a realizar trabalhos 

educativos coletivos visando ao enfrentamento das situações complexas 

existentes no cotidiano educacional. Temos a certeza de que juntos teremos 

condições de garantir uma educação com qualidade social a todas e a todos 

educandos de nossa Rede Municipal de Ensino de São Paulo. (SÃO PAULO, 

2016c, p. 3) 

 

A relação que se estabelece entre a SME/NAAPA e a escola – inicialmente, sob o caráter 

da “parceria” – revela, por meio dos discursos que são produzidos, sobretudo nos relatos de 

experiências analisados, outra intencionalidade. Ao invés da construção de possibilidades 
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factíveis junto aos educadores, o NAAPA opta pela taxinomia das ações, pela hierarquização 

dos procedimentos e pela rotulação dos profissionais. De maneira sutil, sofisticada, sobretudo, 

insistente, as relações de poder estão constituídas, seja por meio dos dispositivos pensados, seja 

pela expectativa de uma confissão. De acordo com Foucault: 

    

(...) a instância de dominação não se encontra ao lado do que fala (pois é ele o 

pressionado) mas ao lado de quem escuta e cala; não do lado do que sabe e 

responde, mas do que interroga e supostamente ignora. E, finalmente, esse 

discurso de verdade adquire efeito, não em quem o recebe, mas sim naquele 

de que é extorquido. (1988, p. 62)  

 

Ao analisar os discursos produzidos e reproduzidos pelo NAAPA percebe-se um ponto 

de “inflexão da curva”, ou seja, uma “rotação” e/ou “translação” (quem sabe as expressões 

matemáticas ajudem na compreensão do que defendemos) no que diz respeito à localização do 

“problema”. Os artigos acadêmicos e os relatos de experiências apontam na direção de que o 

“problema” está na escola e não necessariamente na criança, no adolescente, na família ou 

ainda, nos aspectos históricos, sociais e culturais. Portanto, não se trata de olharmos para a 

“criança-problema”, mas para a “escola-problema”. 

Mais que isso, trata-se de um estratagema, de um mecanismo – movidos pelas relações 

de poder e saber – que impulsiona a escola e os respectivos educadores a resolverem, antes de 

tudo, os seus “problemas”. Problemas estes, que estão bem definidos nos discursos acadêmicos 

e estatais anteriormente caracterizados nesta investigação: gestões não democráticas; o 

acolhimento insatisfatório das famílias e de suas proles; a falta de diálogo, seja entre os 

adultos, seja entre os adultos e os menores; um currículo que desconsidera as características 

históricas, sociais e culturais da comunidade; pouca criticidade por parte dos gestores e 

professores.  

O funcionamento do dispositivo do NAAPA, por meio dos discursos e das práticas 

caracterizadas anteriormente, induz as escolas a confessarem a própria culpa pelos problemas 

que identifica e enfrenta em seu cotidiano. Ao oferecer o “apoio” dos especialistas que 

“escutam” os professores para levá-los a repensar as próprias atitudes e as próprias práticas em 

relação às crianças “problema”, o NAAPA sugere que a maioria dos problemas pode ser assim 

enfrentada, de modo que quase nenhuma outra providência seja necessária para melhorar o 

ensino oferecido nas escolas públicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nossas considerações, longe de serem “finais”, destacam aspectos vistos como 

fundamentais que vieram à tona durante a pesquisa e que, por sua vez, podem incitar discussões 

futuras a partir dos limites da presente tese. Os discursos produzidos não tiveram a pretensão 

de cobrir ou descobrir quaisquer “verdades”, apenas “sacudir” as existentes. Afinal: 

 

O trabalho de um intelectual não é modelar a vontade política dos outros, é 

através das análises que ele faz nos domínios que são seus, reinterrogar as 

evidências e os postulados, sacudir os hábitos, as maneiras de fazer e de 

pensar, dissipar as familiaridades aceitas, retomar a medida das regras e das 

instituições (...). (FOUCAULT, 1984, p. 22) 

 

Em que medida o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA) 

se apresenta como uma inovação pedagógica? O que o difere, por exemplo, do Serviço de 

Ortofrenia e Higiene Mental (S.O.H.M) iniciado nas primeiras décadas do século passado na 

cidade do Rio de Janeiro? 

De acordo com Flávia Schilling e Carla Angelucci121 (SÃO PAULO, 2016b, p. 13): “O 

NAAPA vem, portanto, constituir-se em uma proposta inovadora para atender a um antigo 

pleito da comunidade escolar”. O excerto apresenta dois enunciados fundamentais 

representados pelas expressões “proposta inovadora” e “antigo pleito”. 

Sem dúvida, o NAAPA apresenta uma organização diferenciada a partir do momento 

que estrutura uma equipe formada por educadores especialistas da própria rede pública 

municipal da cidade de São Paulo, aspecto que o diferencia do S.O.H.M., formado basicamente 

por médicos e demais agentes do campo clínico. Conforme destacam Schilling e Angelucci 

(2016b), as pessoas que compõem os Núcleos não se identificam como profissionais da Saúde 

que se articulam com a Educação. "São fonoaudiólogos(as), psicólogos(as), assistentes sociais, 

psicopedagogos(as), que se remetem a Educação para apoiar e acompanhar processos de 

ensino-aprendizagem” (p. 14). Embora haja distinções em relação à formação dos profissionais 

que compõem os Serviços, ambos têm objetivos comuns devidamente caracterizados ao longo 

dos capítulos: fazer com que a criança e o adolescente deixem de ser um “problema” na escola 

e, consequentemente, na vida. 

 
121 Importante destacar que ambas foram contratadas pela Secretaria Municipal de Educação para assessorarem a 

implementação do NAAPA na cidade de São Paulo no final de 2014, começo de 2015. 
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As pesquisadoras também têm razão quando afirmam que há, por parte dos educadores, 

uma expectativa no tocante aos procedimentos/ensinamentos que possam sanar as dificuldades 

com as “crianças-problema”. Mas, nesse caso, as professoras referem-se ao fato do NAAPA se 

distinguir do Centro de Formação e Apoio à Inclusão (CEFAI), responsável pelas intervenções 

próximas às crianças com deficiência (“laudadas” pelo saber médico), aspecto que não o 

diferencia por completo do S.O.H.M, haja vista que o surgimento do rótulo “criança-problema” 

(forjado pelos higienistas) se contrapõe ao indivíduo “anormal” (igualmente “laudado”) do 

século XIX, como discutido no segundo capítulo. Mais uma vez, defende-se uma ideia de 

inovação que não se sustenta. 

Aliás, é essa “ânsia por soluções” – de um “pleito” vindo de dentro e de fora da escola 

– que torna os mecanismos de controle, instrumentos de poder/saber (formações, seminários, 

itinerâncias, grupos de trabalho, rodas de conversa, processos de escuta, conversas com as 

famílias, registros etc.) tão eficientes e presentes, tanto no NAAPA, como na clínica ortofrênica. 

As orientações dadas ao S.O.H.M (iniciado em 1934) e ao NAAPA em 2014 (citadas abaixo, 

respectivamente) não deixam qualquer dúvida em relação à proximidade entre ambos:  

 

(...) “Correta formação mental do educador. Curso de férias. Cursos na Escola 

de Professores. Frequência ao Serviço Central de Ortofrenia. Formação 

intensiva de educadores especializados (...) Educar o público. Conferências 

públicas. Conselhos de higiene mental. Divulgação pelo cinema, rádio, 

boletim, etc. Publicações de monografias. (RAMOS, 1950, p. 25) 

    

– Oferecer orientações aos profissionais das Diretoria Regionais de Educação, 

às Equipes Escolares e aos familiares e/ou responsáveis, a fim de contribuir 

com o processo educacional; 

– Orientar as Equipes Escolares na construção e implantação de ações para a 

mediação de conflitos nas Unidades Educacionais, quando necessário; 

– Promover atividades formativas destinadas à Comunidade Escolar sobre 

temas relevantes a sua área de atuação, em parceria com CEFAI, Supervisão 

Escolar e Programas Especiais; 

– Participar de eventos realizados pela Diretoria Regional de Educação e 

Secretaria Municipal de Educação divulgando as experiências de apoio e 

acompanhamento ao processo de ensino- aprendizagem, efetivadas pelo 

NAAPA em conjunto com as Equipes Escolares122. 

 

Não queremos com esse trabalho colocar ambas as práticas em um “mesmo lugar”, 

tampouco ignorar as distintas concepções que as atravessam, apenas reinterrogar certo 

ineditismo atribuído ao NAAPA. 

 
122 Portaria 6.566 de 2014 (Artigo 5º), que instaura o NAAPA da rede pública educacional paulistana. 
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O “novo” também foi tema de um artigo recém publicado por Julio Groppa Aquino e 

Carlota Boto (2020). Em Inovação Pedagógica: um novo-antigo imperativo,  os autores 

defendem que o combate ao tradicionalismo123 das práticas pedagógicas não é uma discussão 

contemporânea, pelo contrário, foi o mote que impulsionou, em particular, os idealizadores da 

Escola Nova nas primeiras décadas do século XX.  

Dois aspectos discutidos por Groppa e Boto são importantes para o debate que 

suscitamos. O primeiro, diz respeito à ideia de que as mudanças “necessárias” estão sempre 

vinculadas à uma exterioridade em relação ao contexto escolar, os que pregam a transformação, 

em geral, “mostram-se pouco atentos à própria historicidade do modelo escolar (...) percorrem 

com dificuldade os modos insuspeitos pelos quais os acontecimentos escolares efetivamente se 

dão no seio escolar” (2020, p. 27). Essa perspectiva coaduna não somente com os objetivos do 

NAAPA, mas tantas outras intervenções estatais que partem da ideia de que a “solução”, 

necessariamente, está em orientações/manuais que vêm de fora e não em discussões internas, 

com os diretamente envolvidos e conhecedores das peculiaridades do ambiente escolar. 

O segundo aspecto, refere-se ao modo como os autores analisam os discursos 

contemporâneos sobre “inovações” no campo educacional, sobre “novas” pedagogias. Para 

eles, muitos desses discursos apenas remontam os argumentos apresentados há quase um 

século, por exemplo, pelos escolanovistas. Em certa medida, essa discussão coloca sob 

suspeição, novamente, a originalidade defendida pelos idealizadores do NAAPA, ou seja: 

 

(...) na atualidade, os consensos em torno da ideia de inovação parecem apenas 

reiterar antigos pressupostos, já há muito tematizados pelos autores da Escola 

Nova, convertendo-os em uma herança negligenciada e, de certo modo, 

distorcida. Desta feita, conclui-se que a inovação postula-se um imperativo, a 

rigor, antigo, não obstante travestido de perpétua novidade. (GROPPA; 

BOTO, 2020, p. 28) 

 

Com efeito, reunimos elementos para demonstrar que o NAAPA – e demais 

intervenções do Estado que, porventura coadunem com as ideias aqui apresentadas, mas que 

 
123 Sem dúvida de que os pressupostos da Higiene Mental – que tem Arthur Ramos e Durval Marcondes como 

principais expoentes no contexto brasileiro – contribuíram, significativamente, para o que hoje denominamos por 

ensino tradicional. No entanto, à época, os higienistas foram considerados “inovadores”, aspecto ratificado pelas 

palavras de Anísio Teixeira (um dos principais intelectuais escolanovistas) ao ressaltar a importância da obra A 

criança problema: a higiene mental na escola primária. Ramos, na introdução, faz questão de citá-las: “Um dos 

maiores livros de educação escritos entre nós. Quando o estudioso de 1980 procurar saber o que se fez na década 

30-40, deter-se-á assombrado diante de sua obra. Você é dos poucos entre nós que está realmente trabalhando no 

futuro. O seu livro viverá para demonstrar quanta coisa boa e séria e de alcance se poderia fazer se fosse maior e 

mais seguro o campo de esclarecimento e de cultura geral” (1950, p. 9). 
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esbarraram nos limites desta investigação – não se trata, necessariamente, de uma ruptura com 

antigos pressupostos, pelo contrário, pode representar a manutenção dos mesmos por meio de 

outra roupagem.  

É possível a constatação de que o “problema” (relacionando à aprendizagem e 

comportamento) “saiu” do corpo do indivíduo, “passou” pela família e “chegou” à escola?  

Ao longo deste trabalho caracterizamos dois deslocamentos importantes que, embora 

estejam “distantes”, seus efeitos ainda são sentidos quando se discute os estudantes que não 

atendem às expectativas da escola e da sociedade. 

Ao longo do século XIX e início do XX defendia-se que o “problema” estava centrado 

no indivíduo, como discutimos no segundo capítulo. A hereditariedade e a constituição 

biológica, ambas delimitadas pela raça (Stephen Jay Gould, 1991),  de acordo com os “Homens 

da Ciência” (Lilia Schwarcz, 1993), eram as únicas responsáveis pelos “desajustes” de um 

corpo previamente fadado ao fracasso. Neste sentido, os discursos sobre a (a)normalidade 

(Michel Foucault, 2001) produzidos, principalmente, pelos saberes/poderes médicos, jurídicos, 

psicológicos e pedagógicos influenciaram e ainda influenciam – consciente e 

inconscientemente – as relações de poder, os processos de normalização, os mecanismos de 

controle e as práticas voltadas à hierarquização dos sujeitos. 

Particularmente no Brasil, vimos que as primeiras décadas do século XX foram 

fundamentais para percebermos o primeiro deslocamento em relação aos discursos e práticas, 

principalmente, sob a influência do movimento higienista (Maria Helena Souza Patto, 1984, 

1990) protagonizado, entre outros, pelos médicos Arthur Ramos e Durval Marcondes (Ana 

Laura Godinho Lima, 2018, 2019). O “problema” que anteriormente estava relacionado 

diretamente com a estrutura genética da criança e do adolescente desloca-se para as famílias, 

no modo como essas instituições educam seus filhos e tutelados. Assim, os discursos 

produzidos acerca do indivíduo “anormal” perdem força, abrindo espaço para um novo estigma: 

a criança “problema”.  

De acordo com os Serviços de Higiene Mental, a “criança-problema”, diferente do 

“corpo anormal”, passa a ser “tratável” (Lima, 2018), desde que suas famílias e, em certa  

medida, a própria escola aprendam a lidar com os seus problemas. Embora Ramos (1950) 

defenda que a alteração no paradigma (“anormal” para “problema”) tenha sido um avanço, 

percebe-se que ideias higienistas e pressupostos eugenistas mantém alguma aproximação (Katia 

Bautheney, 2011) que, como vimos, estão longe de serem superadas, tendo em vista a 

similaridade entre as práticas produzidas pelo NAAPA e as desenvolvidas pela higiene mental. 
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Após a análise dos Cadernos do NAAPA (textos acadêmicos, legais e os produzidos 

pelas treze equipes dos Núcleos distribuídas pela cidade) e a caracterização desses discursos ao 

longo do terceiro capítulo, reunimos argumentos que nos levaram à defesa de que há um novo 

deslocamento, uma outra formação discursiva que recai, direta e indiretamente, sobre os 

educadores e estudantes que “não aprendem” e se “comportam mal” na escola: a “escola-

problema”. Com isso, além da criança e de sua família, a instituição escolar surge como um 

espaço igualmente problemático. 

Deslocar o “problema” para a escola fará com que ele se dissipe? Os discursos sobre os 

anormais e as famílias desestruturadas saíram de cena? A qualidade da Educação está 

condicionada  a uma confissão de culpa por parte dos educadores?   

 O estudo dos materiais escolhidos para esta investigação revelou um movimento sutil, 

mas não menos eficiente, de “culpabilização” da escola pelas assimetrias em relação ao 

aprendizado e comportamento das crianças e adolescentes. Ao analisarmos os discursos  

produzidos pelas universidades e equipes do NAAPA (terceiro capítulo) percebemos uma série 

de enunciados que indicam o espaço escolar como local privilegiado para os “problemas”, ao 

mesmo tempo que indicam a dificuldade dos educadores em assumir/reconhecer seus limites e  

responsabilidade nesse processo. 

 Neste sentido, há todo um esforço por parte do discurso acadêmico e especializado em 

sugerir que se algumas posturas fossem reformuladas, muitos “problemas” seriam evitados ou 

dissipados, por exemplo: 1) reflexão sobre as práticas e concepções que orientam o trabalho 

junto aos estudantes; 2) aproximação da escola em relação às famílias e responsáveis; 3) o 

reconhecimento, por parte do Currículo e Projeto Político-Pedagógico, dos aspectos históricos, 

sociais e culturais que caracterizam a comunidade escolar; 4) ampliação da participação de 

todos no ambiente escolar; 5) propiciar exercícios “de escuta” com e entre os indivíduos 

presentes no ambiente escolar. Segundo os pesquisadores e a gestão municipal, medidas como 

essas, possibilitariam avanços em relação ao “aprender com qualidade” e “comportar-se 

adequadamente”. Ao assumirem este posicionamento, tais discursos partem do pressuposto de 

que o “problema” está dentro e não fora da instituição escolar. 

Mais do que apresentarem um “método” a ser seguido pela escola, os discursos 

(re)produzidos e devidamente caracterizados neste trabalho são sobre o que está implícito, 

silenciado: “(...) supõe-se, assim, que tudo que o discurso formula já se encontra articulado 

nesse meio-silêncio que lhe é prévio, que continua a correr obstinadamente sob ele, mas que 

recobre e faz calar” (FOUCAULT, 1986, p. 28). Com efeito, para além do “ensinar a fazer” 

(aquilo que é dito) há práticas (não ditas) concretizadas como instrumentos de controle/poder, 
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em forma de dispositivos (Foucault, 1987, 1988, 2001) presentes no modus operandi que rege 

a intervenção realizada pelo NAAPA. 

Entendemos que o referido Núcleo – analisado nesse trabalho como um dispositivo – 

produz ainda um outro efeito, desta vez,  alinhado a outro conceito foucaultiano: o da confissão. 

A equipe multiprofissional que integra o referido Serviço, partindo da ideia de que os problemas 

devam ser superados no e pelo ambiente escolar, conduzem os educadores à uma espécie de 

assunção, de admissão da culpa. Ao mesmo tempo que os discursos dessas equipes têm um 

caráter “salvacionista”, em certa medida, próximo à um discurso religioso, há uma ideia de que 

os educadores precisam ser “convertidos”, libertados de uma espécie de “vício”. 

Em hipótese alguma, defendemos a ideia de que os “problemas” associados às crianças 

e adolescentes não estejam sob a responsabilidade dos profissionais de educação. Contudo, 

pressupor que os entraves são causados quase sempre pela própria escola – provocados por 

certa “ineficiência pedagógica” e resistência a mudanças – não nos parece razoável, tampouco 

justo, haja vista que há outros fatores a serem considerados, por exemplo, os efeitos de uma 

“escola de massa” e dos “estereótipos de classe” (PEROSA; ALMEIDA, 1998). Pesquisadores 

e instâncias governamentais dizerem aos professores e gestores como pensam e que os 

problemas relacionados às crianças deveriam ser entendidos e resolvidos na escola, tem a sua 

coerência, mesmo porque, não se trata de defender que a escola, em particular a pública, esteja 

isenta de qualquer responsabilidade em relação aos processos de ensino e aprendizagem, que 

por sua vez, possuem interfaces com as desigualdades, com o racismo e demais formas de 

violência, com as contradições impostas por uma sociedade capitalista etc., haja vista a sua 

função social.  

No entanto, é temerária a conjectura – muito recorrente nos discursos especializados –  

de que os educadores são em geral mal formados, não reconhecem/consideram as características 

sociais, culturais e históricas da comunidade escolar e, sobretudo, se negam a discutir tais 

questões e, quando não criam eles mesmos os problemas, agravam os problemas que dizem 

identificar nos estudantes.  

Portanto, é imperativo que se questione a atual generalização da suspeita em relação aos 

profissionais da educação como sendo os principais culpados pelos “problemas” apresentados 

e vividos pelos estudantes. Não obstante, é a mesma suspeita que pesava sobre o corpo da 

criança, depois sobre as famílias e contextos sociais e agora na escola, o que nos permite 

sustentar os deslocamentos apresentados. 
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Anexo 1 – Reunião de Grupo de Trabalho (GT) 

 

A equipe do NAAPA, por meio de convocações, solicita a presença de dois integrantes 

das escolas. Segue abaixo, um exemplo de convocação por meio de correspondência eletrônica 

endereçada ao diretor da unidade (os grifos e as expressões em “caixa-alta” foram opções do 

remetente): 

 

Prezada Equipe Gestora 

 

Nosso próximo GT acontecerá no dia 02 de maio de 2019 (quinta-feira), das 8:30 às 12:00. 

Assim sendo, CONVOCAMOS dois representantes da U.E., de preferência os dois 

Coordenadores Pedagógicos. Na impossibilidade da presença dos dois coordenadores, poderá 

comparecer um dos Coordenadores Pedagógicos acompanhado de um membro da Equipe 

Gestora ou um Professor, visando assim, a possibilidade da multiplicação e fortalecimento das 

ações no cotidiano escolar. 

Nesta perspectiva, além da discussão de questões (Estudos de Caso), abordaremos a 

temática: “Bullying e as violências escolares: gritos e silêncios no ambiente escolar”. 

 

Atenciosamente, 

Equipe NAAPA. 

 

Este grupo reúne-se mensalmente em um espaço destinado às formações de educadores 

da região.  

Em uma das quatro salas que compõem o centro de formação, estávamos em 30 pessoas, 

aproximadamente, entre integrantes da equipe do NAAPA, coordenadores pedagógicos e 

professores e sentávamos “em círculo”, disposição já encontrada quando chegamos no local. 

Todas essas salas são equipadas com recursos audiovisuais, mesas redondas e cadeiras. 

 Os GTs possuem um rito comum. Inicia-se com uma atividade de “acolhimento”, como 

por exemplo: a leitura de um poema, uma crônica ou trecho de algum outro texto; a apresentação 

de um vídeo ou curta-metragem; a audição de uma música. Após essa proposta, há um período 

dedicado à alguma reflexão e possíveis contribuições dos presentes acerca do que 

viram/ouviram. Na ocasião, foi compartilhada a música Poema, de autoria de Cazuza e Roberto 

Frejat, interpretada por Ney Matogrosso: 
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Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo 

Eu acordei com medo e procurei no escuro 

Alguém com seu carinho e lembrei de um tempo 

Porque o passado me traz uma lembrança 

Do tempo que eu era criança 

E o medo era motivo de choro 

Desculpa pra um abraço ou um consolo 

Hoje eu acordei com medo, mas não chorei 

Nem reclamei abrigo 

Do escuro eu via um infinito sem presente 

Passado ou futuro 

Senti um abraço forte, já não era medo 

Era uma coisa sua que ficou em mim 

De repente a gente vê que perdeu 

Ou está perdendo alguma coisa 

Morna e ingênua 

Que vai ficando no caminho 

Que é escuro e frio, mas também bonito 

Porque é iluminado 

Pela beleza do que aconteceu 

Há minutos atrás 

Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo 

Eu acordei com medo e procurei no escuro… 

 

Após ouvirmos o poema em forma de canção, a coordenadora do NAAPA explica que 

Cazuza a escreveu em decorrência do falecimento de sua avó que o deixou muito triste. Segundo 

a coordenadora, a mãe de Cazuza encontrou o rascunho da letra nos pertences do filho que já 

havia morrido, entregando a mesma para Ney Matogrosso que pediu ao Roberto Frejat para 

musicá-la. Embora a música e as devidas explicações tivessem causado comoção por parte dos 

presentes, não houve comentários, tampouco reflexões sobre o apresentado. 

A coordenadora reiterou os agradecimentos em relação à presença de todos e em seguida 

apresentou a pauta do encontro, por meio de slides, que tinha o seguinte roteiro: 1) Informes; 

2) Conversando sobre Bullying; 3) Roda de conversa; 4) Intervalo/café; 5) Estudo de caso; 6) 

Avaliação. 
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 Em relação aos informes reiterou-se a importância do Relatório Escolar, sobretudo, no 

que diz respeito à construção e ao conteúdo do documento que é encaminhado ao NAAPA pela 

escola solicitando intervenções em relação às crianças e adolescentes com dificuldades de 

aprendizagem e comportamento. Para subsidiar a discussão a equipe trouxe o Art. 12, em 

particular o parágrafo único, da Portaria 6.566/14125: 

 

A equipe da Unidade Educacional, esgotadas as possibilidades de intervenção 

pedagógica, junto aos educandos que apresentem dificuldades significativas 

no processo de escolarização, poderá solicitar a atuação do NAAPA, mediante 

a apresentação dos devidos registros das ações já realizadas pela Equipe 

Escolar.  

 

 A necessidade de retomar tais aspectos deve-se, segundo a coordenadora da equipe, ao 

fato de que muitas unidades educacionais ainda produzem relatórios com poucas informações 

sobre o estudante, sobre os processos de ensino e aprendizagem e, principalmente, sobre as 

intervenções já realizadas pela escola. No entanto, o NAAPA salienta que a qualificação dos 

relatórios é um processo e que, somente a “prática” é capaz de torná-los “bem feitos”. 

 Feita essa discussão inicial ela apresenta o segundo item da pauta: Conversando sobre 

bullying. Primeiramente, é apresentado um diagrama126 semelhante ao que se encontra a seguir, 

onde são indicados os diversos aspectos que caracterizam o denominado bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Bullying e suas variações 

 

 
125 Disponível em: < http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-educacao-6566-

de-25-de-novembro-de-2014/detalhe>. Acesso em dez. de 2019. 
126 Os slides utilizados no encontro pela equipe foram disponibilizados posteriormente. 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-educacao-6566-de-25-de-novembro-de-2014/detalhe
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-educacao-6566-de-25-de-novembro-de-2014/detalhe
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Para embasar a discussão a equipe expos duas citações. A primeira, refere-se ao texto 

intitulado Uma ideologia perversa, de Marilena Chauí (1999), publicado na Folha de São 

Paulo127. O excerto aparece em um dos slides, como segue: 

 

Consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico 

e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais 

definidas pela opressão e intimidação, pelo medo e o terror. A violência se 

opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis, dotados de linguagem e 

de liberdade, como se fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos e 

inertes ou passivos. 

 

O outro fragmento indicado pela equipe do NAAPA é parte do artigo Conflitos, 

violências e injustiça na escola? Caminhos possíveis para uma escola justa, escrito por Flávia 

Schilling e Carla Angelucci, em 2017128: 

 
Será a escola um espaço onde todos compartilham totalmente o 

mesmo idioma? Os conflitos na escola são múltiplos e complexos assim como 

os da sociedade em que está imersa: instituição cercada de debates sobre o 

quê, como, para quem ensinar. Quem pode ensinar, quem pode orientar, quem 

pode coordenar, quem pode dirigir? É uma instituição disputada, com seu 

sentido sempre questionado. Voltada para o trabalho? Para o mercado? Para a 

formação plena? Instituição que está, o tempo todo, reproduzindo e 

contestando, docilizando e revolucionando, criando novas formas de sujeição 

e de liberdade. 

 
127 Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs14039904.htm>. Acesso em dez. 2019. 
128 Disponível em: https://respeitarepreciso.org.br/conflitos-na-escola-violencias-na-escola-injusticas-na-escola-

reflexoes-sobre-os-caminhos-possiveis-para-a-construcao-de-uma-escola-justa>. Acesso em dez. de 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs14039904.htm
https://respeitarepreciso.org.br/conflitos-na-escola-violencias-na-escola-injusticas-na-escola-reflexoes-sobre-os-caminhos-possiveis-para-a-construcao-de-uma-escola-justa
https://respeitarepreciso.org.br/conflitos-na-escola-violencias-na-escola-injusticas-na-escola-reflexoes-sobre-os-caminhos-possiveis-para-a-construcao-de-uma-escola-justa
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 Os excertos dos referidos textos trouxeram, de acordo com o proposta do encontro, uma 

reflexão sobre o papel da escola diante da violência e de como as práticas e posturas dos 

educadores podem favorecer ou não a (re) produção de comportamentos ofensivos, 

discriminatórios e preconceituosos no ambiente escolar. 

Após essa introdução sobre o tema, foi estabelecida uma roda de conversa, como previa 

a sequência da pauta. Entre as considerações apresentadas pelos presentes, uma demandou 

maior tempo de reflexão e debate: a de que o termo bullying, muitas vezes “mascara” outras 

formas de violência que exigem intervenções e mediações específicas, como é o caso do 

racismo, do machismo, da homofobia, da xenofobia e da misoginia. 

 No retorno do intervalo com café nos dedicamos ao estudos de casos. Foram 

apresentados dois casos de estudantes de escolas distintas. O primeiro, um aluno matriculado 

no 9º ano do Ensino Fundamental, outro, uma estudante do 8º ano. Ambos foram apresentados 

pelos próprios educadores que acompanhavam os educandos cotidianamente, mediante a leitura 

na íntegra dos relatórios enviados anteriormente ao NAAPA. Não tivemos acesso aos relatórios 

(outros exemplos podem ser lidos nos anexos da presente tese), contudo, os caracterizamos de 

acordo com minhas anotações à época. 

  O primeiro caso, segundo o relato, refere-se a um adolescente com “oscilação de 

humor”, “inquieto” e “desmotivado”. Em contrapartida, se apresenta como “líder”, “sem 

problemas de aprendizagem”, “vocabulário rico” e “ativo em seminários”. O aluno foi 

diagnosticado com dislexia. Segundo a Coordenadora Pedagógica presente e o referido 

documento encaminhado ao NAAPA, o estudante tentou agredir uma professora fisicamente, 

mas a atacou verbalmente e moralmente, com expressões misóginas. Segundo a escola, há um 

conflito familiar que desencadeia tais posturas. A interlocução com a mãe é difícil, por isso as 

conversas são realizadas com o cunhado do estudante. A gestão da escola indicou e encaminhou 

o menino para um acompanhamento psicológico, condicionando a sua permanência como 

estudante à frequência nas terapias. Caso não frequentasse o tratamento, o caso seria 

encaminhado ao Conselho Tutelar. 

 O segundo estudo de caso referiu-se à uma adolescente de 13 anos. Segundo o relatório, 

a menina possui muitas faltas, apresenta dificuldades de aprendizagem, “introspectiva”, 

“reclama de alguns colegas”, “sem motivação para frequentar a escola”, “insônia”, 

“angustiada”, “emotiva”, “vergonha de se expor”, “não participa das atividades”, “não faz 

atividade na Educação Física”, “problema físico na perna”, “aluna copista”, “não leitora”. Por 

outro lado, segundo a professora presente, possui um “caderno limpo” e tem a “letra bonita”. 
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De acordo com a escola, a mãe a encaminhou para uma terapia coletiva, mas a aluna não 

aceitou. A responsável elogia a filha quando é chamada na escola, contudo, segundo uma amiga 

da adolescente, sua mãe a maltrata em casa, a compara com a outra filha e insinua que “seria 

melhor se não tivesse nascido”. 

  Após a leitura dos documentos, a equipe pediu para que os participantes da reunião 

fizessem as devidas considerações e possíveis encaminhamentos às escolas diante das situações 

apresentadas. 

De um modo geral, tanto os participantes como a equipe do NAAPA, destacaram os 

seguintes aspectos: 

a-) A importância do acolhimento, por parte da escola, dos referidos estudantes, seja 

pela responsabilidade enquanto instituição educacional, seja pelo papel social junto às crianças 

e adolescentes vulneráveis; 

b-) A escuta dos estudantes, das famílias e demais envolvidos são estratégias 

fundamentais no que diz respeito às futuras ações e intervenções; 

c-) É imprescindível que se discuta as posturas da escola diante de tais cenários, pois as 

práticas dos educadores – que levem em conta as características presentes nos conflitos – podem 

representar importantes avanços nos processos de ensino e aprendizagem 

 A reunião encerrou-se com a entrega de uma avaliação impressa onde se pedia para 

destacar: aspectos positivos, pontos negativos e sugestões para os próximos encontros. 
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Anexo 2 – Relatório encaminhado ao NAAPA (Ensino Fundamental) 

 

Ofício nº 10/19 

Interessado: I. B. O. 

Assunto: Relatório Escolar 

 

A Direção da EMEF “ADR” informa que o aluno I. B. O. foi matriculado nesta Unidade 

em dois de abril do corrente ano no 5º ano e encontra-se frequentando as aulas regularmente 

até a presente data. 

Antecipando o início de suas atividades escolares, realizamos conversa com os Sr. J. N., 

pedagogo da Casa E. S., onde o menino está abrigado há alguns meses. Nesta conversa a equipe 

escolar tomou conhecimento da história parcial da vida de I.; dos tipos de atividades que realiza 

em sua rotina na Casa; dos acompanhamentos médicos que faz e se propôs a realizar o melhor 

acolhimento possível na escola, para que o I. pudesse construir outro tipo de relacionamento 

com o ambiente escolar e com seu processo de aprendizagem. 

Até o presente momento temos vivenciado muitos episódios de conflito do I. com as 

regras no ambiente escolar. Foram feitas diversas concessões e ajustes na rotina dele, a fim de 

propiciar maior acolhimento e adaptação à nova escola. 

Inicialmente autorizamos o aluno a permanecer algum tempo no parque, independente do seu 

grupo de colegas, já que extremamente inquieto e não se mantém concentrado em suas 

atividades por muito tempo. Ele pôde permanecer fora da sala, acompanhado de um 

funcionário, em atividades no parque por dez minutos, devendo retornar à sala. 

Este combinado funcionou com alguns momentos de grandes tensões por falta de 

aceitação do I., que se recusava a retornar à sala de aula. Aos trancos e barrancos fomos 

seguindo com o combinado, administrando as situações conflituosas uma a uma. 

Em quinze de abril ele chutou a mão de uma professora durante a sua permanência no 

parque, pois se recusou a retornar à sala. Ele saiu correndo pela escola e se dirigiu às salas da 

parte administrativa, invadindo-as e remexendo todas as mesas; tentava jogar as impressoras 

no chão, para quebrá-las. Foi impossível mantê-lo na sala nessas condições. 

Neste mesmo dia, participou do horário de jantar de todas as turmas, desacatando as 

ordens de manter-se apenas no intervalo de sua turma. Nesta ocasião tivemos um dos primeiros 

episódios envolvendo uma funcionária, na função de inspetora de alunos, que atende todas as 

suas vontades, dificultando a ação limitadora e organizadora da equipe, oferecendo-lhe mais 

refeições do que deveria, embora o aluno possa repetir o prato quando desejava. 
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Neste dia solicitamos a presença do responsável pela Casa E. S. a fim de nos auxiliar na 

contenção do aluno. Nesta ocasião esteve presente o A. que nos atendeu prontamente. 

Percebemos que a presença de qualquer pessoa da Casa produz uma mudança imediata no 

comportamento de I., como se escola não tivesse qualquer poder e autoridade sobre ele. 

Em vinte e quatro de abril, novo episódio em que o aluno estava no parque. Ao ser abordado 

pela Coordenadora Pedagógica, tomou o celular da mão dela e atirou ao chão, desrespeitando-

a moralmente, falando um rol interminável de palavrões e ofensas. Neste mesmo dia, ao final 

do período ele quis forçar sua ida ao parque e, ao se deparar com o portão fechado, começou a 

chutá-lo; na sequência atirou todas as mesas do refeitório e, simultaneamente xingava todos que 

estavam no local tentando contê-lo e ao mesmo tempo protegê-lo. 

Nesta ocasião, durante o primeiro episódio do início do período a Supervisora estava na 

unidade e acompanhou a situação, tentando acalmá-lo sem sucesso. Acionamos o Núcleo de 

Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem (NAAPA) que esteve em reunião com a equipe 

escolar, Supervisão e Representante da Casa, Sr. J., quando discutimos os encaminhamentos e 

mudanças na postura com o aluno. 

Considerando se tratar do primeiro mês do aluno na Unidade, em processo de adaptação, 

e ao mesmo tempo as ocorrências, avançamos na delimitação do combinado e na readequação 

das rotinas, buscando reduzir os estresses causados pelo comportamento do aluno que estava, 

inclusive, assustando seus colegas de classe com sua agressividade e palavreado de baixo calão. 

Em trinta de maio representante da Casa E. procuraram a escola solicitando 

esclarecimentos acerca de relatos de I. sobre um suposto namoro que ele teria com um colega 

da escola. Esclarecemos não haver qualquer fato desta natureza no ambiente escolar e 

conversamos com o I. que justificou ter inventado esta história porque achou o menino bonito. 

Houve certo alarido diante de tal história sendo necessária envidar esforços com o aluno 

envolvido e seus familiares. 

Passados estes episódios e alguns outros de menor relevância, dado os impactos de 

agressividade serem menores, vivenciamos um período de certa calmaria, em que o I. 

aparentemente estaria mais adaptado e conformado com a rotina e regras escolares. Desta forma 

encerramos e semestre. 

No entanto, ao retornarmos para o início do segundo semestre fomos surpreendidos com 

um “outro” I., cujo comportamento teria regredido e reiniciamos a jornada de conflitos, 

agressividade e ofensas com palavrões, acrescidas com cusparadas. 

Poderíamos relatar diversos episódios de maior ou menor relevância, que 

demonstrariam as dificuldades do I. com as rotinas, regras e limites estabelecidos na Unidade 
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escolar, mas seria muito desgastante. Desta forma relataremos de modo breve as últimas 

ocorrências em que pudemos constatar forte alteração no comportamento do aluno que se 

apresentou para o início das aulas no final de julho. 

Na primeira sexta-feira após o retorno às aulas, dia 26 de julho, o aluno agrediu uma aluna do 

primeiro ano durante o intervalo de recreio, ao ser chamado atenção pela professora, ainda na 

porta da sala de aula, o aluno saiu correndo e entrou na sala da Coordenação, seguido por sua 

professora e tentou derrubar a impressora e socou os computadores em forma de agressão. Foi 

contido fisicamente pela professora e fugiu para a sala da direção onde, de modo histérico, sem 

que ninguém lhe tocasse, ficou gritando na janela para que alguém chamasse a polícia porque 

estavam batendo nele. Ao tentar acalmá-lo e trazê-lo à razão, a Assistente de Direção foi 

xingada e recebeu cusparadas no rosto. Ele tentou derrubar os vasos de planta, tentou derrubar 

as cortinas e jogou tudo que estava sobre as mesas no chão, exceto os computadores. 

Em meio à sua gritaria, alguém realmente chamou a polícia e, ao chegar à Unidade o 

policial se dirigiu até a sala da direção, onde constatou que não se tratava de agressão mas de 

um episódio de fúria (estamos chamando de episódio de fúria, as ocasiões em que o aluno 

apresenta comportamentos de agressividade sem qualquer razão evidente, a não ser a sua 

contrariedade; quando ele está sempre lúcido e tenta agredir as pessoas, tirá-las do equilíbrio e, 

ao mesmo tempo obter alguma vantagem ou conseguir o que deseja por meio destas atitudes) 

do aluno, que ao ver o policial entrou em pânico com medo de ser levado para a Fundação Casa, 

voltando à sua “normalidade” se abraçando a sua professora e pedindo que não deixasse o 

policial levá-lo. 

Acionamos a Casa E. e uma representante compareceu, Sra. N., e retomamos as 

conversas. Neste momento, a direção foi cientificada de que novamente a funcionária interviu 

no processo, pois após todos os acontecimentos do dia ele deu o celular para o aluno se distrair, 

mesmo após as orientações anteriores sobre como se comportar diante do I. Nesta ocasião, todas 

as orientações dadas pela Direção em conjunto coma Casa E. foram retomadas. 

Novamente no dia vinte e nove de julho, a funcionária deu o celular para o I., 

desrespeitando as orientações recebidas e causando confusão na cabeça do aluno, que 

demonstra plena compreensão das atitudes dela que o beneficiam. De modo que, todas as vezes 

em que está sendo advertido, colocado diante das regras e confrontado com suas ações ele 

chama por ela (...) “vem me salvar”. 

A servidora foi apenada disciplinarmente, dada a sua insistência em manter as atitudes 

que estão prejudicando demasiadamente a compreensão do aluno sobre a escola, como um todo 
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com regras e limites, já que ele extrapola todos com alguma anuência da funcionária, 

adentrando à cozinha, refeitório e outros espaços sem que ela o impeça. 

Na sexta-feira seguinte, dia dois de agosto, nova interferência da funcionária que deu 

um pacote de salgadinhos e outro de bolacha recheada para o aluno. O aluno levou a sacola 

para a sala de aula após o intervalo e quis comer na sala, não sendo autorizado pela professora, 

pois haviam acabado de comer o lanche, a sala não é espaço em que se alimentam e, por fim 

por não se tratar de alimento saudável para nenhuma criança. 

Obviamente, como era de se esperar o I. afrontou e não aceitou a limitação. Professora 

e aluno foram para a sala da direção, onde a Sra. Diretora disse que guardaria o salgadinho e o 

devolveria apenas na hora da saída. I. não concordou e começou suas cenas de agressividade. 

Primeiro ameaçando quebrar uma xícara que estava sobre a mesa. Ao ser alertado sobre as 

consequências recuou da decisão de quebrá-la e começou a batê-la fortemente na mesa, depois 

com menos força sobre um caderno até parar, pois não houve qualquer reação da diretora, 

apenas confronto de autoridade no olhar. 

Ele seguiu pegando os óculos da diretora que estava sobre a mesa e experimentando. 

Foi alertado sobre a necessidade de utilizar por dificuldade de visão. Ameaçou quebrá-lo e 

novamente foi alertado sobre as consequências. Não se intimidou, colocou os óculos no chão e 

começou arrastar o pé sobre ele, para arranhá-lo, sempre sendo alertado sobre o que estava 

fazendo. Ele olhava para a diretora e continuava fazendo. Até que decidiu esconder os óculos 

atrás do corpo. Disse que iria quebrá-lo e foi solicitado que devolvesse. Ele disse que trocaria 

pelo salgadinho, o que obviamente foi recusado. Por fim acabou por quebrá-lo sem querer. Ao 

ser retirado os óculos quebrado de suas mãos, ele tentou agredir fisicamente a diretora, com 

chutes e tapas, tendo sido contido com eficiência. Tentava morder as mãos da diretora e ela 

colocava a própria mão dele para que mordesse. 

Dada seu insucesso diante da situação, simplesmente disse que estava calmo e poderia 

soltá-lo para retornar à sala de aula. O que não foi feito imediatamente. A diretora disse a ele 

que ela não estava calma e ele precisaria aguardar uns minutos, até que ela se acalmasse para 

soltá-lo. E assim aconteceu. 

Ele retornou à sala de aula, mas não permaneceu, retornando à direção pedindo para ficar, o 

que foi negado e esclarecido que as aulas acontecem na sala com as professoras e os alunos. 

Ele retornou à sala novamente, mas não permaneceu, voltando correndo para o corredor e 

pedindo para ir ao parque, o que não foi autorizado. Informamos que ele ficaria no chão, onde 

quis ficar, até alguém da Casa chegar. Feliz ele perguntou se iria embora, afirmamos que não, 

pois se tratava de uma conversa com o responsável, nada tinha a ver com sua saída antecipada. 
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A funcionária foi chamada e alertada de que seu comportamento desrespeitoso com as 

ordens da chefia lhe traria consequências. Ela foi notificada de que se encontra sujeita a ser 

apenada com suspenção e tem o prazo de três dias para apresentar a sua defesa. 

Após a vinda do responsável, Sr. J. e relatados os fatos ocorridos no dia, informamos a 

decisão de, pela primeira vez, aplicarmos uma sanção de um dia afastado da escola. Ficando 

combinado que o aluno deixaria de vir à escola no dia cinco e levaria para a Casa as atividades 

que seriam realizadas na escola. 

O dia foi bastante turbulento e terminou ainda em conflitos no horário da saída quando 

o I. ofendeu uma colega e ela não aceitou o xingamento e os dois se bateram, sendo necessário 

que a professora separasse a briga. Após a intervenção da professora o I. começou gritar, xingar 

e tentou bater nela. Gritava e jogava as cadeiras e carteiras assustando as crianças e aos pais 

que estavam retirando seus filhos. Todos foram retirados da sala rapidamente para não serem 

atingidos e o I. começou chutar a porta, enquanto gritava para a funcionária vir salvá-lo, tendo 

um verdadeiro “ataque de fúria”, avançando na Assistente de Direção e quebrando seu colar e 

arrancando seus óculos que estava dependurado, quebrando-o, em seguida fez xixi no cesto de 

lixo sempre olhando para ver se estava sendo observado. 

Quando percebeu que não teve sucesso, parou e começou a recolher as carteiras que 

havia jogado até a chegada da monitora C. da Casa E. que veio buscá-lo e já o informou das 

sanções que sofreria na Casa diante do ocorrido. 

Nos dias cinco e seis I. esteve ausente da escola e nos dia seis realizamos uma reunião com o 

Sr. J. e Sra. K. para acertarmos novas mudanças nas regras e combinados na escola, a fim 

readaptarmos I. no segundo semestre. 

Além das questões atitudinais o I. apresenta dificuldades na aprendizagem. Até o momento não 

foi alfabetizado e tem muita resistência em fazer as atividades propostas, aparentemente com 

alguma preguiça, sempre dizendo que é muita lição, embora nunca seja. Seu tempo de 

concentração é pequeno e está sempre atento aos movimentos do entorno, perdendo o foco nas 

atividades a serem desenvolvidas. 

Seu relacionamento com os colegas turma é bastante frágil, pois a turma rejeita seu 

comportamento, seu vocabulário de baixo calão e agressividade que expressa contra a 

professora. Diante deste fato ele busca refúgio querendo sair para o intervalo do recreio das 

crianças menores, onde sempre causa tumultos. 

Percebemos que após ter ficado dois dias em casa ele voltou aparentemente disposto a 

permanecer na sala e realizar as atividades. Entretanto, diante da nova proposta de não deixá-

lo sair sozinho para o parque e levar toda a turma junto, no dia nove de agosto ele resistiu à 
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mudança e não respeitou o combinado de voltar para a sala junto com o grupo, causando grande 

tumulto ao pegar um caco de vidro e ameaçar as outras crianças e adultos que estavam presentes. 

No período transcorrido entre a sua matrícula e os últimos eventos, podemos dizer que 

houve alguns avanços e pequenos retrocessos. Ele apresenta evolução no sentido 

comportamental: aceita alguns combinados, embora sempre tenha tendência de forçar a 

mudança em seu favor, já permanece na sala por mais tempo; aprendeu a bater na porta, pedir 

licença para entrar e aguardar o atendimento, o que não ocorria anteriormente, pois invadia as 

salas e requeria atenção imediata para o que tivesse que dizer. 

Permanecemos realizando o trabalho de integração em busca de proporcionar adaptação 

definitiva do aluno ao ambiente escolar e, simultaneamente, garantir seu sucesso nas 

aprendizagens formais, embora tenhamos todas as dificuldades relatadas como dificultadores 

no processo. 

Salientamos que a parceria com os membros da Casa E. S. é fundamental para nosso trabalho 

e rogamos a continuidade desse movimento. 

Outrossim, informamos que a equipe do NAAPA estará em breve na Unidade a fim de 

acompanhar a situação e oferecer o suporte necessário ao trabalho da escola e aos membros da 

equipe, pois há um desgaste emocional de pessoas diretamente envolvidas nas situações com o 

I. fragilizando a todos nós. 

Aproveitando o ensejo manifestamos nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração, permanecendo à disposição para o que se fizer necessário. 

 

São Paulo, 12 de agosto de 2019. 

D. C. S. 

Diretor de Escola  
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Anexo 3 – Relatório encaminhado ao NAAPA (Educação Infantil) 

 

Nome: E. H. S. 

Turma: Infantil I – 5º C 

Professoras: G. J. R e M. C. C. 

Semestre: 1º / Ano: 2019 

Data de nascimento: 30/05/2014 

 

RELATÓRIO DESCRITIVO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

I – RELATÓRIO DA TURMA: 

  

 O ano de 2019 chegou!!! Junto com ele a expectativa das crianças em conhecer o novo 

ambiente escolar, seus novos colegas e suas novas professoras. 

 Para as professoras também houve uma ansiedade em relação aos novos alunos, afinal 

eles estão vindo de uma realidade educacional diferente e vão precisar de muito acolhimento, 

principalmente nesta fase da vida. 

 O ano letivo começou e as interações humanas se mostraram muito afetuosas. Algumas 

crianças estranharam a dinâmica da EMEI, pois a quantidade de alunos na turma, a rotina de 

trabalho e a ausência dos pais após um longo período de férias fez com que o primeiro bimestre 

fosse marcado por uma transição de adaptação profunda. 

 O tempo foi passando e os pequenos foram se adequando a essa nova forma de vivência 

coletiva e hoje, após um semestre, podemos notar um grande avanço nas questões relativas às 

interações humanas, à comunicação, à autonomia e ao desenvolvimento integral graças a uma 

organização de práticas pedagógicas que leva em consideração os saberes das crianças e suas 

múltiplas potencialidades. 

 Como a turma provém de hábitos alimentares diferentes no âmbito familiar, ressalva-se 

que houve a necessidade de incentivar, principalmente, a aceitação de frutas, verduras e 

legumes em sua rotina diária de comer de maneira saudável. Alguns já estimulados por 

histórias, músicas e brincadeiras concordam em variar elementos alimentares em suas refeições, 

entretanto outros ainda precisam de um pouco mais de tempo. 

 Assim passamos o semestre realizando atividades, experimentando novas vivências e 

descobrindo novos conhecimentos. Brincamos, interagimos, aprendemos e ensinamos juntos! 
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Esses são alguns dos grandes objetivos da Educação Infantil. Que venha o segundo semestre!!! 

Estamos ansiosos para novas aprendizagens!!! 

 

II – RELATÓRIO INDIVIDUAL: 

 

 A criança E. realiza as atividades propostas pelas professoras, embora necessite da nossa 

intervenção. Seus desenhos ainda estão se estruturando e a figura humana está começando a se 

configurar. 

 Apresenta bom raciocínio lógico e vocabulário. Quanto ao próprio nome, com o auxílio 

de modelo consegue escrever as letras E, I e C. Aprecia música, brincadeiras livres e dirigidas, 

parque, massinha e vídeos diversos. Guarda o seu material em sua mochila, como agenda e 

roupas. Neste momento, ainda apresenta dificuldade em seguir regras e combinados 

estabelecidos com a turma, para o bom convívio dentro e fora da sala de aula. 

 Durante a nossa rotina, grita e entra em conflito com os colegas, chorando, batendo nos 

mesmos e/ou utilizando palavras pouco cordiais e desobedecendo às professoras. Como 

intervenção, comunicamos o seu comportamento à família, através da agenda e de encontros 

com a mesma; também conversamos constantemente com a criança, orientando-a e acolhendo-

a. 

 Sua refeição baseia-se em arroz, feijão e macarrão. Dispensa qualquer tipo de comida 

do cardápio que não esteja acostumada em sua rotina diária. Às vezes, depois de muito 

incentivo, concorda em saborear carnes e ovos por exemplo. Com relação à verdura e legume, 

continua resistente. Quanto às frutas, nem sempre as aceita. 

 

São Paulo, 29/06/19 

 

 

 

 

 


