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RESUMO

O presente texto propõe-se a discutir a infância, os dispositivos de controle e disciplinarização que a dominam e como ela se constitui enquanto uma
categoria social historicamente construída. A Modernidade instaura-se como produtora de discursos do biopoder, a partir de dispositivos e de
estratégias contemporâneas caracterizadas pelo diagnóstico, patologização e utilização de psicotrópicos como forma de controle na infância. A escola
ocupa-se destes mecanismos para atingir seus objetivos e as marcas dessas representações se encontram amplamente enraizadas no universo
educacional. Os significantes patológicos, à exemplo do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDA/H), são como respostas as
respectivas intervenções: substâncias químicas de ampla circulação e consumo para fins de contenção e produtividade.
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ABSTRACT

The present text proposes to discuss childhood, the devices of control and disciplinarization that dominate it and how it is constituted as a historically
constructed social category. Modernity establishes itself as a producer of biopower discourses, based on contemporary devices and strategies
characterized by the diagnosis, pathologization and use of psychotropic drugs as a form of control in childhood. The school takes care of these
mechanisms to reach its objectives and the marks of these representations are deeply rooted in the educational universe. Pathological signifiers, such
as Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), are responses to the following interventions: widely circulating chemicals and consumption for
containment and productivity purposes.
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1. INTRODUÇÃO
O presente texto tem como foco discutir e analisar teoricamente a infância. A infância como uma categoria social historicamente produzida e utilizada
como alvo para dispositivos de controle e disciplinarização, presentes na escola, especialmente nas duas últimas décadas. Propõe-se pensar a
Modernidade como produtora de discursos do biopoder (FOUCAULT, 1977), e em consequentes corpos dóceis e obedientes, a partir de dispositivos
de contenção, punição e castigo e de estratégias contemporâneas caracterizadas pelo diagnóstico, patologização e utilização de psicotrópicos como
forma de conter, moldar e produzir subjetividades assujeitadas. Ou seja, as diversas formas de controle social e de tecnologias de poder exercidas
desde a Antiguidade no qual o corpo está confinado em poderes exercidos por diferentes modos de dominação, na contemporaneidade são sutilmente
engendrados em enunciados científicos. A escola ocupa-se destes mecanismos. O que no século XX correspondia a práticas de higiene mental, hoje
muda de paradigma e configura-se como uma higiene química.
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Essa problemática atinge diretamente a infância em sua esfera educacional e pretende, neste plano, servir como indicador para pensar o ensino e o
corpo educável contemporâneo. Pensar também os motivos de uma estruturação de um projeto político-ético-social para a infância realizado na
Modernidade, que terminou por proporcionar as possibilidades de submissão e normatização dos comportamentos que hoje vemos se reproduzir nas
escolas. Trata-se de medicar, enquadrar, diagnosticar, disciplinar e submeter crianças em pleno momento de formação e desenvolvimento. A infância
e a adolescência como alvo de investimentos químicos medicamentosos, delatados por diagnósticos/discursos dos especialistas de diversas “áreas do
saber”, produzindo uma agressiva interferência higiênica, moral e disciplinar nos corpos que habitam nossas escolas.

O que está em jogo é a utilização de medicamentos que agem no Sistema Nervoso Central para “resolver”, “acalmar” “enquadrar” comportamentos
que tem sua origem em questões de ordem social, política, etc., ou seja, questões não-médicas. Drogamos a infância para que ela se enquadre no
“normal” e aí então, podemos inventar as anormalidades, prossegui-las, adestrá-las, subjugá-las, numa maquinaria de poder que mistura moral,
comportamento e corpos controlados. Essa discussão, porém, já perpassa os caminhos das ciências humanas há algum tempo, e a cada vez mais
esses dispositivos de normatização encontram na escola sua parceira mais eficiente.

O Manuel de Estatística e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria (DSM), que tem por função padronizar os diagnósticos clínicos,
catalogou cerca de 300 patologias mentais, com sintomas variáveis e duvidosos, que tornaram grande parte da população, em algum momento de sua
vida, um doente mental. O transtorno mais comum em nossas escolas é o TDA/H. Após passar por algumas mudanças, o Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade é caracterizado por 18 tipos de sintoma, 9 deles relacionados a desatenção, 6 relacionados a hiperatividade e 3 relacionados
a impulsividade. Para esta patologia, costuma-se recomendar o uso do psicotrópico denominado “Ritalina”, que tem como componente principal o
Cloridrato de Metilfenidato, um derivado anfetamínico. O TDA/H é descrito como uma “síndrome caracterizada por comportamento hiperativo e
inquietude motora, desatenção marcante, falta de envolvimento persistente nas tarefas e impulsividade” (LIMA, 2005, p.67). A chamada “Santíssima
Trindade” desta patologia que representa os seus sintomas mais característicos, parece ter muito a nos dizer acerca da vontade de normalização que
cerca esta psicopatologia. O que antes era uma criança agitada, criativa, brincalhona ou mesmo sonhadora, distraída, passa a ser uma criança doente
e “anormal”. Os elementos morais, sociais e políticos contidos nestas prerrogativas diagnósticas configuram-se como articulações funcionais e úteis
para a escola e a manutenção de engrenagens sociais.

Busca-se refletir neste artigo sob quais diferentes aspectos a ideia da existência de tais patologias representa muito mais uma doença coletiva, de
inadequação à normatividade imposta, do que um sofrer individual que deriva da narrativa do sujeito em sua experiência do existir. O Brasil é o
segundo país do mundo no ranking dos maiores consumidores do produto farmacológico “Ritalina”, com uma média de 122kg em 2003 para 578kg no
ano de 2012, em relação ao seu montante importado ou produzido no país e 875 kg no ano de 2014, segundo dados do Instituto de Medicina Social da
UERJ.

Os termos “déficit” para sinalizar uma situação de falta e “hiper” para outra de excesso, de certa maneira, nos trazem para a paisagem do padrão
social, em que o corpo deve estar devidamente regulado, enquadrado e disciplinado para ser considerado “normal”. Essa lógica patologizante
responde a uma função social, a prática de um determinado saber, a um exercício constante de poder. Empreende-se aqui neste breve texto, uma
proposta de análise destes mecanismos institucionalizados do biopoder e dos corpos que são fabricados especialmente na escola, tendo como base
os discursos (saberes) e as práticas de patologização e medicalização dos comportamentos.

1. A infância como categoria social historicamente produzida

Para iniciar nossa reflexão é preciso pensar a estruturação do projeto político-ético-social para a infância, que é instaurado na Modernidade, segundo
Philippe Ariés, em sua obra “História Social da Infância e da Família” (1981). Antes deste período, a infância era algo ignorado, não haviam passagens
por etapas de juventude e nenhuma concepção de desenvolvimento infantil, permanecendo em um lugar de oposição ao adulto, que sempre foi o foco
principal da existência. Altos eram os índices de abandono, aborto e mortalidade infantil decorrentes de cuidados básicos e higiene. Esses fatos eram
considerados pela sociedade da época ocasiões comuns, sendo normal em uma família de 10 crianças, sobreviverem apenas quatro ou cinco (ARIÉS,
1986).

Nessa espécie de anonimato, a criança foi tida como uma miniatura do adulto e sua socialização não necessariamente seria assegurada pela família,
pois não existia obrigatoriedade de educá-la. O conceito de família, da forma como o conhecemos, também é algo considerado recente, datado do
século XIX, quando são atribuídas a ela responsabilidades e papéis sociais presentes até o momento. Aos sete anos - consenso estabelecido
principalmente por influência da Igreja Católica - a criança já começava a participar dos jogos e dos trabalhos realizados pelos adultos. Constituía-se
em um amplo conceito de família e a convivência com outros adultos proporcionava um cotidiano de aprendizado-vida (ARIÉS, 1986).

A infância apenas adquire um status social após grandes acontecimentos históricos como a Revolução Industrial, o Iluminismo e a influência da
laicidade do Estado, o que provocou mudanças nas organizações familiares, nos valores e modos de agir e pensar. A infância passa a ser vista como
uma categoria social que suscita a necessidade de uma institucionalização para regular comportamentos e programar o sujeito para realizar os
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interesses mercantilistas e civilizatórios da nação.

A educação formal, estabelecida desde o século XVII, estabelece mudanças entre o público e o privado, submetendo a criança a uma espécie de
“enclausuramento institucional”, uma escolarização que lhe separa e lhe segrega dos adultos. Para isso, foi necessário a todo tempo, apoio e
cumplicidade familiar. É estabelecida uma polarização da vida social em torno da família e da profissão, reestruturando papéis sociais e culturais
(ARIÉS, 1986).

Por um lado, a escola substituiu a aprendizagem como meio de educação; a criança deixou de ser misturada aos adultos e
de aprender a vida diretamente, passando a viver uma espécie de quarentena na escola. Por outro, esta separação ocorreu
com a cumplicidade da família, que passou a se tornar um lugar de afeição necessária entre cônjuges e entre pais e filhos.
Esse sentimento teria se desenvolvido inicialmente nas camadas superiores da sociedade: o sentimento da infância iria do
nobre para o pobre. (KUHLMANN JR., 2000, p. 19)

No século XVIII, diversas teorias sobre a infância despontam, a exemplo de John Locke (1632-1704), que pensava a infância sob o conceito da “tábula
rasa”, como sujeitos sem conteúdo ou habilidades inatas, um papel em branco que em construção com o seu meio formaria seus valores e
personalidade. Acreditava que a alfabetização funcionaria como um processo de adição para construir um sujeito. Em contraposição, o filósofo
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) entende que a infância deve ser enxergada em sua amplitude, como o estágio mais próximo da natureza
humana, como um ser pensante que traz suas contribuições ao mundo. Para ele, a alfabetização poderia desperdiçar sentimentos potentes inatos
como a criatividade, a curiosidade, a espontaneidade que são “trocadas” por valores de racionalidade, vergonha, insegurança, sofrendo um processo
de subtração de si. É também no século XVIII, que o Estado passa a assumir maior responsabilidade pela educação das crianças, sendo este período
uma fase de ebulição diante da perspectiva da infância. A utilização ideológica da infância estabelece um padrão unificador e um conjunto de valores
sociais relacionados ao tema. O “estar em formação” da criança passa a estar paralelamente ligada ao “estar em construção” de uma identidade do
país.

Sob a análise de Charlot (1986), a criança passa a ser submetida à autoridade adulta e a um conjunto de relações com a sociedade. Através de uma
marginalização política, social e econômica, a criança é afastada de sua própria produção de infância, apenas consumindo conteúdos
pré-estabelecidos.

A inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as formas de organização da sociedade. Assim, a ideia de
infância não existiu sempre da mesma maneira. Ao contrário, a noção de infância surgiu com a sociedade capitalista,
urbano-industrial, na medida em que mudavam a inserção e o papel social da criança na comunidade (KRAMER, 2006,
p.14).

Neste período, a ciência psicológica adentra o espaço pedagógico, principalmente na figura de dois psicólogos: Jean Piaget (1896-1980) e Lev
Vygotsky (1896-1934). Os dois investigam o desenvolvimento cognitivo humano e as fases dessa constituição, estruturando teorias psicológicas que
serviriam de arcabouço para a criação da especialidade denominada “Psicopedagogia”. Essa vertente surge na Europa no século XX, sob influência
das ideias do psicanalista Jaques Lacan (1901-1981), dos teóricos do desenvolvimento e das ideias higienistas, com um enfoque médico-pedagógico,
já que seu principal objeto seriam as crianças e adolescentes com problemas de aprendizagem.

Para Kramer (1995), após certo período as ciências legitimaram os discursos de verdade pronunciados sobre a infância, transcorrendo a
medicalização da assistência infantil, a psicologização do trabalho educativo e do desenvolvimento cognitivo, principalmente durante a Escola Nova no
Brasil, e uma concepção abstrata da infância, sem saber precisamente defini-la.

2.1. Biopoder: a colonização do corpo como instrumento do controle social

Na contemporaneidade, a gramática da subjetividade é constantemente atravessada pelo corpo em seu sentido estritamente biológico e fisicalista.
Seja relacionando a superfície da sua carne ou as múltiplas interações neuroquímicas que ocorrem dentro dele. Os conceitos de saúde, normalidade e
bem-estar são ditados pelo que representa esse corpo maquinizado. Um objeto tal, que não pode ser reduzido a simplificações, mas que abriga uma
realidade multifacetada e histórica, o qual encontra-se “submetido à gestão social, tanto quanto ele a constitui e a ultrapassa” (SANT’ANNA, 1995,
p.12).
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Michel Foucault (1997) atenta-se para as diversas formas de controle social exercidas desde a Antiguidade, no qual o corpo está preso no interior de
poderes exercidos por diferentes modos de dominação, que o impõe limitações, proibições ou obrigações, sejam em forma de castigos e punições ou,
contemporaneamente, sutilmente engendrados em enunciados científicos. O que no século XX correspondia as práticas de higiene mental, hoje
mudam de paradigma e configuram-se como uma higiene química.

As novas tecnologias atingem diretamente o real corpóreo transformando-o em um objeto externo, desconhecido, temido, cultuado e fetichizado,
passível de maior controle. O que, entretanto, aparece maquiado como novas potencialidades a serem aproveitadas, muitas vezes encoberta linhas
duras e inflexíveis que tentam imprimir modelos de sujeitos, regulando as intensidades que pulsam do indivíduo com fins de padronização,
extinguindo-se assim quaisquer diferenças e singularidades.

O biopoder é um conceito criado por Foucault em 1977, na obra “História da Sexualidade I - A vontade de saber”, e configura-se em uma escala a
parte da disciplinarização, utilizando-se de outros instrumentos. O corpo está no centro do interesse de controle, na aplicação de técnicas
massificantes destinadas a vida dos indivíduos, envolvendo aspectos como a fecundidade, longevidade, mortalidade, natalidade, entre outros. O saber
sobre o corpo torna-se poder sobre o corpo, e a história é escrita a partir dos vestígios que este corpo carrega (EMERICH, 2007).

Mecanismos expressos no biodireito como meio regulatório-normalizante da população atuam para a produção da conduta
correta, e contenção da multiplicidade de vivências em benefício de um modelo social. A biopolítica antevê, contorna e rege
a felicidade dos homens e as crises que atingem as populações, contabilizando as vulnerabilidades sociais. A cada
impedimento surge uma nova modalidade de luta instaurando-se um poder contrário capaz de acionar um novo direito à
vida (MAGALHÃES; SABATINE; SOUZA, 2011, pg. 06).

O aparecimento da figura de autoridade médico-política através da instauração da medicina como mecanismo de controle governamental, atravessou
a ampliação dos domínios sobre um suposto estado de “saúde plena”, onde o hospital é transformado em instrumento terapêutico. Dessa forma, os
padrões de saúde e doença de um dado local seriam definidos pela autoridade médica e científica, elencados por um conjunto tecnológico mais
amplo, a polícia. Todos estes são legítimos representantes do biopoder, a partir de um lugar institucional. O crescimento ativo da população após o
século XVII, tornou a saúde social um objeto do Estado, refém dos enquadramentos disciplinares e de um controle exaustivo sobre a higiene pública e
diretamente sobre os corpos (COURBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2008).

No final do século XIX, o corpo é visto como uma construção, exercendo um conjunto de regras, posturas, estruturas, estilos, modos que são
fabricados por uma “consciência” da gestão social de si mesmo. Na atual expressão da corporeidade, o corpo é algo alheio ao sujeito, formado por
sensações internas apenas identificáveis por seres de conhecimento especializado, mediado por discursos sociais e científicos e sistemas simbólicos.
Este é um corpo clínico, um corpo sintoma, um desconhecimento.

Compreende&8209;se que esse seja o próprio conceito de patologização, em que o domínio alcança o escolar através do
controle do desempenho e das aptidões que, totalmente supervisionadas, passam a ser adestradas, destacando nele as
atitudes que não correspondem ao padrão social e que fogem do parâmetro considerado normal, sendo classificado então
como anormal, o que vem a se caracterizar como algo patológico. Dessa forma, é importante pensar no conceito
“patologização” – ato de patologizar - , que vem de patologia, cuja origem é a palavra grega pathos, que significa,
principalmente, passividade, sofrimento e assujeitamento (LUENGO, 2010, p. 63).

As tecnologias médicas que incluem os novos conhecimentos e intervenções da farmacologia, genética e biologia molecular, cada vez mais colonizam
e patologizam o corpo e, por conseguinte, atravessam a subjetividade. Consideramos, da mesma maneira, que “o conhecimento do corpo é por
excelência histórico, relacionado aos receios e sonhos de cada época, cultura e grupo social” (SANT&39;ANNA, 2000, p.237). Essa problemática
atinge diretamente a esfera educacional e as respectivas patologias insurgentes, que servem como indicadores para se pensar o lugar do corpo na
contemporaneidade, tendo em vista tratar-se de crianças em pleno estágio de formação e desenvolvimento. A infância como alvo de investimentos
químicos e passível de interferência higiênica e disciplinar expõe problemáticas que necessitam ser pensadas em âmbitos diversos.

2.2. Medicalização da infância: TDA/H, seus sintomas e a problematização de seus interesses

A medicalização é considerada “[...] a expansão da jurisdição da profissão médica para novos domínios” (AGUIAR apud ZOLA, 2004, p. 133), sob
forma de intervenção e regulação social devido ao saber-poder que exerce. O termo “medicalização” é utilizado para designar a transformação de
questões de origem social ou política, ou seja, questões não-médicas, da vida cotidiana, em parâmetros determinantes de conceptualização - entre o

15/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_patologizacao_e_a_medicalizacao_da_infancia_na_escola.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.4-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



normal e o anormal. Essa discussão já perpassa os caminhos das ciências humanas a certo tempo, porém cada vez mais esses dispositivos de
normalização nos atingem e buscam moldar nossa subjetividade.

O termo medicalização refere&8209;se ao processo de transformar questões não médicas, eminentemente de origem
social e política, em questões médicas, isto é, tentar encontrar no campo médico as causas e soluções para problemas
dessa natureza. A medicalização ocorre segundo uma concepção de ciência médica que discute o processo
saúde&8209;doença como centrado no indivíduo, privilegiando a abordagem biológica, organicista. Daí as questões
medicalizadas serem apresentadas como problemas individuais, perdendo sua determinação coletiva. Omite&8209;se que
o processo saúde&8209;doença é determinado pela inserção social do indivíduo, sendo, ao mesmo tempo, a expressão do
individual e do coletivo (COLLARES & MOYSÉS, 1994, p. 25).

As questões medicalizadas referem-se a uma subjetividade que está reduzida à sua dimensão orgânico-biológica, evidenciando uma produção
diagnóstica que encontra-se atrelada a novas tecnologias de controle do corpo. O modelo de sociedade eugênica e disciplinar moderna pressupõe a
existência de divisões puramente binárias, que acabam por não dar espaço as múltiplas dimensões da experiência do sujeito. Esse aparelho
médico-científico-social distorcido interfere diretamente, portanto, nos discursos proferidos pela escola, tirando da mesma a responsabilidade perante
a individualização do ensino.

O psicotrópico denominado “Ritalina” tem como componente principal o Cloridrato de Metilfenidato, um derivado anfetamínico, descoberto em 1944
por Charles Bradley, um cientista americano. Essa substância foi descoberta a partir de pesquisas sobre os componentes da Anfetamina, quando
ainda não haviam padronizações ou sintomas descritos acerca do distúrbio, mencionado apenas em 1980, no DSM III. A partir destas descrições
científicas, a escola centraliza-se no cerne desta patologia, associada diretamente com o diagnóstico e acompanhamento da criança durante todo o
tratamento. O professor torna-se um forte colaborador higienista, agente reprodutor do discurso especialista, quem diferencia e quem identifica
comportamentos dentro ou fora dos padrões desejados em sala de aula.

O Manuel de Estatística e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria (DSM), que tem por função padronizar os diagnósticos clínicos, lançou
sua quinta edição em maio de 2013, em São Francisco nos Estados Unidos. Essa edição causou grande polêmica entre profissionais e estudiosos,
após catalogar cerca de 300 patologias mentais ao longo de suas 947 páginas, com sintomas variáveis e duvidosos que tornaram grande parte da
população, em algum momento de sua vida, um possível doente mental.

Após passar por algumas mudanças, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDA/H) é caracterizado por 18 tipos de sintoma, 9 deles
relacionados a desatenção, 6 relacionados a hiperatividade e 3 relacionados a impulsividade. Sua designação é descrita como uma “síndrome
caracterizada por comportamento hiperativo e inquietude motora, desatenção marcante, falta de envolvimento persistente nas tarefas e impulsividade”
(LIMA, 2005, p. 67). A chamada “Santíssima Trindade” do TDA/H, que representa os seus sintomas mais característicos, parece ter muito a nos dizer
acerca da vontade de normalização que cerca esta psicopatologia. Os elementos morais e políticos contidos nestas prerrogativas diagnósticas
configuram-se como articulações funcionais e servis para a manutenção das engrenagens sociais.

[…] crianças anteriormente tidas como “peraltas”, “mal-educadas”, “indisciplinadas” ou “desmotivadas”, e adultos que se
consideravam “desorganizados” e “irresponsáveis”, começam a ser tomados como acometidos por uma disfunção nos
circuitos cerebrais, possivelmente de origem genética, que provoca uma deficiência ou inconstância na atenção e um
excesso nos níveis de ação (LIMA, 2005, p.14).

Algumas reações adversas descritas nos rótulos desta medicação correspondem a supressão do apetite, insônia, perda de peso, retardo de
crescimento, euforia, nervosismo, irritabilidade, humor depressivo transitório, ansiedade e agitação. Se o medicamento for consumido durante muito
tempo, os efeitos podem vir seguidos de episódios psicóticos, comportamentos violentos, dependência física ou psicológica grave, morte súbita e
suicídio. A “droga da obediência” (CARTA CAPITAL, 2011) configura-se como um poderoso instrumento de modelação subjetiva, cujos reais efeitos a
longo prazo ainda são completamente desconhecidos.

Os sintomas vistos como desiquilíbrios bioquímicos, correspondem a forma difundida pela ciência de encarar um novo corpo. As “camisas de força
químico-sociais” (CORREA, 2010) prometem adequá-lo à realidade. Os especialistas produzem discurso – os padrões desviantes - e o poder circula
perante enunciados. Toda patologização compreende discurso que gera regras ou condutas classificatórias, acusatórias, excludentes.

Apesar de conter aspectos tão sérios e particulares, essa medicação muitas vezes é utilizada em outras circunstâncias, por outros públicos, com fins
de melhora da performatividade e manutenção de produção, em um paradigma que envolve a psicofarmacologia cosmética, ou seja, o uso de
substâncias químicas para aumentar a produtividade ou incrementar o corpo, sem que haja necessariamente uma patologia (AZIZE, 2008). Esse uso
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massivo que busca respostas rápidas parece não reconhecer os efeitos secundários que pode provocar uma dependência psicológica, em que não
seja mais possível produzir/criar/funcionar sem o uso de um psicoestimulante sintético. Diversos autores na Contemporaneidade, portanto, já discutem
sobre o uso destas substâncias em crianças, principalmente diante do contexto educacional, na busca por eficácia e produtividade a todo custo.

2.3. Fazer morrer ou deixar viver: a produção de subjetividades assujeitadas

Debruçando-se sob o conceito de “corpo sem órgãos” de Gilles Deleuze (1996), compreendendo-o como uma conjunção de fluxos cambiantes,
intensidades a serem experimentadas que fogem aos limites impostos pela territorialização (p. 24-25), o que surge é justamente o seu oposto, um
corpo com intenções e utilidade, similar a uma ferramenta ou a um ciborgue, o qual deve ter seus mecanismos remanejados caso não esteja servindo
para fins bem delimitados. Além disso, o deslocamento de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de controle incita o indivíduo à auto
regulação, uma espécie de vigilância implacável sobre si próprio e seu corpo, uma forma sutil, mas não menos poderosa, de assujeitamento. Acerca
dessa nova operação quase invisível, deve-se atentar para um controle que é exercício de forma contínua e descentralizada, agenciadora de
processos de subjetivação.

Empreendeu-se aqui uma proposta de análise dos corpos infantis fabricados na atualidade, submetidos como modelos de fabricação subjetiva, que
necessitam pertencer a uma sociedade e consequentemente, a uma escola, tendo como base os discursos de medicalização e patologização dos
comportamentos. Entendemos, de tal maneira, que as marcas dessas representações se encontram amplamente enraizadas no universo educacional
e em outras instâncias sociais diversas. Nesse sentido, emergem significantes patológicos como o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDA/H) como respostas a suas respectivas intervenções: substâncias químicas de ampla circulação e consumo para fins de contenção e
produtividade.

“Fazer morrer ou deixar viver”, emblematicamente Foucault (1997) nos ajuda compreender os modos de dominação que se configuram em enunciados
transpostos à realidade social. Anteriormente mortos pelas grandes soberanias que detinham nas mãos poder de disciplinar, castigar, punir os corpos,
agora em escala populacional determinam como se deve viver, de que maneira se comportar, respondendo sempre aos interesses do mercado.
Fabricação de doenças para vender tratamentos, provoca-se o adoecimento para alimentar a produção.

O interesse é então pensar, que subjetividade é esta que forma-se através dos atravessamentos de discursos e enunciados, assim como de que forma
esse corpo “adapta-se” a uma realidade de aprisionamento, de assujeitamento. A não problematização do corpo no contexto contemporâneo em sua
implicação com o universo educacional, em consonância com os moldes em que a educação se insere, nos coloca sob o risco de estarmos,
irrefletidamente, preconizando um modelo de indivíduo com seus afetos, multiplicidades e potências abafadas desde os seus contatos iniciais com as
redes institucionais – a escola sendo um representante estratégico desse percurso. Essas instituições, muitas vezes, procuram e legitimam
diagnósticos relativos a não adaptação do sujeito ao contexto imposto transformando-se em instrumentos mantenedores e reprodutores dos discursos
de poder.

É preciso, assim, em relação específica com o objeto proposto – a patologização e a medicalização da infância na escola – compreender quem fala e
quem sustenta esse discurso, quais são os campos de força, saber e poder que se articulam na problematização do TDA/H, quais estratégias
discursivas se lançam mão para credibilizar o que é dito, quais os saberes marginalizados no discurso acerca da patologia e, por fim, quais as
implicações desse discurso nos modos de subjetivação de sujeitos inseridos no universo educacional.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente texto, buscamos suscitar questionamentos referentes ao predomínio de uma lógica patologizante que circunda a infância na escola
enquanto instrumento de modelação subjetiva, atentando-se para a constante normatização das relações sociais na contemporaneidade. Resta
aos desviantes da norma, aos que não atingem uma “performance ideal”, o enquadramento na condição da doença.

Foi preciso, porém, rememorar a “criação” da condição infantil, que parece remontar o século XVIII, mesmo período do surgimento e da
disseminação dos discursos da ciência Ocidental, na transição da Idade Média para a Modernidade. A gama de classificações e teorizações
acerca do desenvolvimento infantil uniu-se aos ideais de eficiência e lucratividade do corpo, que se instauravam nos valores da época,
multiplicando-se também, o número de diagnósticos. No século XX no Brasil, idealiza-se a criança como bem econômico que simboliza o
crescimento do país, estabelecendo assim, diretrizes relacionadas aos comportamentos considerados normais e patológicos. Existe, sob esse
ponto de vista, uma inversão de valores relacionada a infância, negando-a enquanto experiência. Desse modo, evidencia-se o processo de
patologização da infância como parte de uma engrenagem mais ampla, que corresponde a interesses de uma lógica adultocêntrica e que termina
por simular sintomas ambíguos e não necessariamente correspondentes a reais transtornos.
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Os discursos de proteção à infância, no fundo, escondem estratégias e dispositivos de criminalização dos comportamentos desviantes e
consequentemente, sua medicalização. Os “padrões persistentes de desatenção e hiperatividade”, presentes na descrição do diagnóstico do
TDA/H, sinalizam que tipo de infância está sendo priorizada e posta como exemplo e modelo. O amplo espectro que caracteriza os
comportamentos descritos por essa patologia causa dúvidas acerca de sua real função e existência: da apatia e falta de atenção à agitação e
agressividade. A esfera de visão médico-biológica imposta, invariavelmente, por discursos e enunciados do biopoder, passam a indicar
tratamentos “o mais precocemente possível”, sob forma de psicofármacos com mecanismos de ação ainda não completamente elucidados. A
naturalização dos diagnósticos na escola, sejam em forma de transtorno ou deficiência mental, impõe rótulos que, muitas vezes, são levados
durante toda vida do sujeito.
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