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Tese	–	2015	–	PPGE/UFPR	–	Orientação:	Profa.	Dra.	Maria	Rita	de	Assis	César	
	
NOGUEIRA,	 Juslaine	 Abreu.	 Discursos	 de	 psiquiatrização	 na	 educação	 e	 o	
governo	 dos	 infames	 da	 escola:	 entre	 cifras	 de	 resiliência	 e	 acordes	 de	
resistência.	 Tese	 de	 Doutorado.	 CuriLba:	 Programa	 de	 Pós-graduação	 em	
Educação,	Universidade	Federal	do	Paraná,	2015.	
	
Constatação:	 incorporação	do	 vocabulário	nosológico	nas	 vozes	da	 Educação	
na	contemporaneidade	(a	parLr	dos	anos	1990)	
	
Filiação:	pensamento	pós-estruturalista	-	Michel	Foucault	
	
Indagação:	 quais	 são	 as	 condições	 que	 têm	 possibilitado	 ao	 discurso	
psiquiátrico	torne-se	uma	de	nossas	grandes	verdades	pedagógicas,	a	ponto	de	
encaminharmos	os	alunos	para	serem	 laudados	e	medicados	pelos	saberes	e	
práLcas	neuropsiquiátricos?			
	
Desafio:	problemaLzar	as	capturas	e	pensar	formas	de	resistência		
Capturas	 (conceitos	 de	 governamentalidade,	 biopolíLca):	 as	 condutas	 como	
diagnósLcos	de	transtornos	-		psiquiatrização	do	disposi:vo	pedagógico		
	
	
	
		



Corpus	de	análise:	o	funcionamento	da	psiquiatrização	do	
disposi:vo	pedagógico	

	
a)  prontuários	 de	 crianças	 encaminhadas	 pela	 escola	 a	

centros	 de	 atendimento	 especializado/avaliação	
psicopedagógica:	fichas	de	encaminhamento	e	pareceres	
oficializados	pela	escola	(os	“diagnósLcos”	dados	pelas/os	
professoras/es	 e	 equipe	 pedagógica),	 bem	 como	 o	
cruzamento	disto	com	laudos/pareceres	médicos	e	psi.	

b)  leis,	decretos	e	projetos	de	 lei	 consLtuintes	em	ações	de	
governo	plantadas	no	 staff	estatal,	 a	 fim	de	que,	 através	
da	 escola,	 criem-se	 protocolos	 diagnósLcos	 advindos	 do	
alfabeto	psiquiátrico	hegemônico	de	nosso	tempo	.	

	



	O	DOSSIÊ	DE	STEVE		
		
Agosto/2008	 –	 Relatório	 de	 Avaliação	 Psicoeducacional	 -	 Steve	 tem	 11	
anos.	
[...]	Conclusão	DiagnósLca:	Demonstra	estar	no	processo	de	apropriação	do	
conhecimento	compacvel	com	a	série	em	que	se	encontra.	DiagnósLco	de	
Transtorno	de	Déficit	de	Atenção	e	HiperaLvidade	e	Transtorno	Desafiador	
Opositor,	 fazendo	 tratamento	 medicamentoso.	 Apresentou	 envolvimento	
com	a	tarefa,	revendo	o	erro	quando	necessário.	
		
1.o	Semestre	de	2009	–	Relatório	Escolar	-	Steve	tem	11	anos.	
Não	sabemos	a	que	condições	Steve	fica	exposto	no	ambiente	familiar,	pois	
temos	 poucos	 dados	 a	 respeito.	 Tem	 14	 faltas	 e	 avaliação	 somente	 em	
MatemáLca.	 As	 pedagogas	 ligaram	para	 o	 Conselho	 Tutelar.	 A	 professora	
relatou	 que	 ao	 final	 do	 segundo	 bimestre,	 quando	 estava	 aplicando	
aLvidades	com	 jogos	na	classe,	este	atrapalhou	o	desenvolvimento,	então	
solicitou	 que	 aguardasse	 para	 conversar	 após	 a	 saída	 dos	 demais	 alunos.	
Quando	 foi	 orientado	 para	 não	 proceder	 de	 tal	 forma,	 ficou	 agitado	 e	
indignado,	 chutou	 o	 lixo,	 chorou,	 disse	 que	 ninguém	 gostava	 dele.	 Em	
seguida,	 a	 pedagoga	 conversou	 com	 ele	 e	 o	 acalmou.	 Em	 relação	 aos	
conteúdos	da	série,	apesar	das	faltas,	tem	boa	compreensão.	
		



	O	DOSSIÊ	DE	STEVE		
Dez.	2009	-	Atestado	Médico-Psicológico	–Steve	tem	12	anos.	
Atesto	 para	 os	 devidos	 fins	 que	 o	 aluno	 Steve,	 nascido	 em	
11/08/1997,	 apresenta,	 no	 momento,	 Transtorno	 do	
Comportamento	Mental	compacvel	com	o	CID	10F	e	93.9.	Está	
medicado	 (Risperidona	 2,0	 mg).	 ParLcipa	 dos	 Grupos	
TerapêuLcos	 (crianças,	 familiares,	 psiquiatra,	 psicóloga	 e	
professoras	de	Condutas	Típicas)	com	assiduidade.	
		
Maio	2011	–	Relatório	Escolar	-	Steve	tem	13	anos.	
Steve	se	mostra	muito	agitado	em	sala	de	aula	e	fora	dela.	Sente	
necessidade	 de	 chamar	 atenção	 de	 todos	 o	 tempo	 todo,	
principalmente	 da	 professora,	 demonstrando	 muita	 carência	
afeLva.	 Possui	 muita	 dificuldade	 em	 seguir	 regras	 e	 tenta	 o	
tempo	todo	achar	formas	de	fugir	destas.	[...]		
Steve	 é	 muito	 repeLLvo	 em	 seus	 diálogos,	 possui	 temas	 de	
interesse	como	filmes	e,	se	permiLdo,	fala	o	tempo	todo	nestes	
assuntos,	o	que	acaba	irritando	os	demais	colegas.	
		



	O	DOSSIÊ	DE	STEVE		
		
Junho	2011	–	Relatório	Escolar	-	Steve	tem	13	anos.	
A	 pedagoga	 colocou	 que	 há	 alguns	 profissionais	 que	 estão	 realizando	 o	 curso	 do	 Poeta	 para	 entender	 a	
inclusão.	Relata	que	Steve	não	está	 tão	mal	na	aprendizagem.	A	coordenadora	da	Secretaria	de	Educação	
coloca	que,	diante	da	lei,	Steve	ainda	não	é	Ldo	como	incluso	(pois	não	tem	laudo	oficial	com	diagnósLco,	
apenas	um	atestado),	mas	permanece	[nos	atendimentos]	até	o	presente	momento.	Esta	explica	que	Steve	
recebe	atendimento	psicológico	e	pedagógico	e,	mensalmente,	com	a	psiquiatra	[...].	
O	professor	de	Ciências	diz	que	 [...]	há	vezes	em	que	 [Steve]	 sai	da	sala	 sem	autorização	e	dá	chutes	nas	
portas	 [...].	A	professora	de	Língua	Portuguesa	diz	que	Steve	tem	3,5	no	1.o	bimestre,	mas	produziu	texto	
com	ctulo,	pontuação.	Neste	2.o	bimestre	não	produziu	nada.	A	professora	de	Inglês	diz	que	Steve	se	recusa	
fazer	 aLvidade,	 [...]	 não	 segue	 regras	 e	 faz	 resistências.	 Esta	 professora	 também	 coloca	 que	 Steve	 fez	
cachimbo	com	papel	bobina.	
A	 pedagoga	 relata	 que	 [...]	 na	 sala	 há	 3	 TDAH	 e	 2	 sem	 diagnósLco,	mas	 que	 apresentam	 dificuldade.	 A	
professora	de	MatemáLca	diz	que	Steve	é	agitado	[...],	não	abriu	o	caderno	neste	bimestre	[...].	Tem	vindo	
para	a	escola	sujo	e	com	mau	cheiro	(higiene).	O	professor	de	Educação	Física	diz	que	Steve	é	agressivo	com	
os	colegas	[...].	Tem	alguns	colegas	que	não	querem	fazer	aLvidade	com	ele,	não	querem	ele	no	Lme	e	Steve	
acaba	ficando	sozinho.	Mesmo	quando	está	na	sala,	fica	na	janela,	ameaça	os	colegas	como	matar...	Outro	
professor	disse	que	o	aluno	ameaçou	jogar	o	computador	na	cabeça.	
[...]	A	diretora	coloca	que	todas	as	vezes	que	é	necessário	conversar,	chora.	Fazem	os	combinados,	ela	pede	
a	colaboração	e	ele	volta	para	sala.	O	professor	de	Geografia	diz	que	houve	uma	interrupção	na	vida	dele,	se	
perdeu	e	usa	o	enfrentamento.	O	referido	professor	colocou	que	não	concordou	com	o	encaminhamento,	
mas	compreende	e	a	professora	de	Português	disse	que	o	orientou,	mas	não	teve	ação	para	a	organização.	A	
psicóloga	diz	que	a	família	precisa	assumir	a	responsabilidade	e	acolhê-lo.	A	coordenadora	da	Secretaria	de	
Educação	 coloca	que	deverá	 comunicar	o	Conselho	em	grupo	e	 solicitar	 a	 visita	da	Assistente	Social	para	
encaminhamentos	posteriores.	A	escola	deverá	encaminhar	relatório	de	faltas	e	aLtudes.	No	dia	a	dia,	dar	
uma	chamada	de	atenção	e	retomar	as	regras.			



	O	DOSSIÊ	DE	STEVE		
		
02/03/2014	 –	 publicação	 na	 Imprensa	 local.	 Steve	 :nha	 16	
anos.	
Adolescente	é	morto	com	27	facadas	em	ponto	de	ônibus	
Um	 adolescente	 de	 16	 anos	 de	 idade	 foi	 brutalmente	
assassinado	 na	 madrugada	 de	 sábado	 (1.o)	 [...].	 Steve	 foi	
encontrado	em	um	ponto	de	ônibus	da	rua	onde	morava	com	
27	facadas.		
O	crime	ocorreu	por	volta	das	5h	 [...].	Steve	 levou	facadas	no	
pescoço,	nas	costas	e	nos	braços.	De	acordo	com	informações	
obLdas	pela	polícia	no	local,	ele	era	usuário	de	drogas	e	estaria	
no	ponto	de	ônibus	fumando	maconha.		
A	Delegacia	 [...]	 está	 aguardando	 depoimentos	 dos	 familiares	
para	 chegar	 à	 autoria	 do	 crime.	 O	 corpo	 do	 adolescente	 foi	
encaminhado	ao	InsLtuto	Médico	Legal	(IML)			



	AUDIÊNCIA	PÚBLICA	-	ALEP		
		
Resíduo	 I	 –	 da	 voz	 do	 Deputado	 Gilberto	Mar:n	 –	 PMDB	 –	
propositor	da	Lei.	Médico.	
A	caracterísLca	dessa	doença	é	que	a	criança	não	consegue	se	
concentrar	mais	do	que	alguns	minutos	em	uma	determinada	
aLvidade	É	um	 transtorno	que	pode	 ser	 tratado	 inclusive	por	
medicamentos	 também,	 não	 só	 por	 medicamentos,	 mas	
inclusive	com	medicamento	e,	enquanto	tal,	o	tratamento	tem	
repercussão	 bastante	 posiLva	 na	 vida	 da	 criança	 e	 no	
desdobramento	da	 vida	 adulta.	A	 ideia	 é	que	a	 gente	discuta	
com	a	sociedade,	principalmente	com	as	escolas	e	com	os	pais	
a	 existência	 desse	 transtorno,	 a	 gente	 informe	 as	 pessoas	 a	
respeito	 desse	 transtorno	 e,	 a	 parLr	 dessas	 informações,	 as	
pessoas	possam	se	mobilizar	para	poder	buscar	o	tratamento.		
		



	AUDIÊNCIA	PÚBLICA	-	ALEP		
		
Resíduo	 II	 –	 da	 voz	 de	 Sérgio	 Antônio	 Antoniuk	 –	 reconhecido	
neuropediatra	 brasileiro.	 Atua	 em	 clínica	 privada	 e	 é	 também	
professor	 do	 Hospital	 de	 Clínicas	 da	 Universidade	 Federal	 do	
Paraná.	
A	discussão	é	importante,	especialmente	para	se	colocar	o	tema	no	
coLdiano	das	escolas	e	das	 famílias.	O	 importante	vai	ser	que,	com	
essa	 lei,	 vamos	 conscienLzar	 as	 escolas.	 As	 escolas	 vão	 idenLficar	
estas	crianças,	vão	ver	que	essas	crianças	não	são	preguiçosas,	elas	
não	são	malandras,	que	elas	 têm	esses	problemas	porque	elas	 têm	
dificuldades.	 Primeiro	 ponto	 é	 que	 essa	 situação	 vai	 ter	 que	 ser	 –	
vamos	dizer	assim	–	resolvida,	entre	aspas,	na	escola.	Por	exemplo,	
elas	 [as	escolas]	 vão	 idenLficar	 as	 crianças.	O	que	nós	 vamos	 fazer	
por	essas	crianças	na	escola?	Esse	é	que	é	o	importante.	Como	é	que	
o	professor	vai	agir?	O	que	a	estrutura	municipal,	estadual,	pública	–	
vamos	 falar	 em	 área	 pública	 –	 está	 planejando	 para	 ajudar	 essas	
crianças?			



	AUDIÊNCIA	PÚBLICA	-	ALEP		
		
Resíduo	III	 -	da	voz	de	Mara	Lúcia	Cordeiro,	neurocien:sta,	professora	adjunta	do	Departamento	
de	Psiquiatria	e	Ciências	Biocomportamentais	da	Escola	de	Medicina	David	Geffen,	da	Universidade	
da	Califórnia,	Los	Angeles.	Co-fundadora,	diretora	e	coordenadora	de	pesquisas	em	neurociências	
aplicada	 à	 Saúde	 Mental	 e	 Neuropsicofarmacologia	 do	 Ins:tuto	 de	 Pesquisa	 Pelé	 do	 Hospital	
Pequeno	Príncipe.	
Bom	 dia	 a	 todos	 os	 presentes.	 Agradeço	 o	 Ilustríssimo	 Deputado	 Valdir	 Rossoni,	 Presidente	 da	
Assembleia	 LegislaLva	 do	 Estado	 do	 Paraná.	 Digníssimo	 Deputado	 Gilberto	 MarLn,	 autor	 dessa	
importante	preposição	e	demais	 ilustres	presentes	dessa	Mesa.	Agradeço	a	oportunidade	de	estar	
presente	nesta	Audiência	 tão	 importante	para	 tantas	 crianças,	 tantas	 famílias	 e	 a	 comunidade	em	
geral.	Eu	e	a	minha	equipe	de	pesquisa	no	InsLtuto	Pelé	Pequeno	Príncipe,	da	qual	também	faz	parte	
o	Dr.	Antônio	Carlos	de	Farias,	vimos	mais	de	1000	crianças	da	Rede	Municipal	de	Ensino	referidas	
pelas	professoras	por	problemas	de	 aprendizagem,	por	problemas	de	 comportamento	e	déficit	 de	
atenção.	Em	geral	nós	trouxemos	critérios	de	diagnósLcos	lá	que	são	usados	no	Estado	da	Califórnia,	
em	Los	Angeles.	Nós	usamos	diagnósLcos	muito	rigorosos	e	nós	ficamos	realmente	frustrados	com	o	
fato	que	depois	dessas	crianças	serem	diagnósLcas	por	uma	equipe	mulLprofissional	supertalentosa	
que	 nós	 idenLficamos	 que	 elas	 tenham	 TDAH,	muitos	 deles	 não	 conseguem	 serem	 propriamente	
medicadas,	 pois	 os	 pais,	 que	 são	 carentes,	 são	 forçados	 a	 escolher	 entre	 comer	 ou	 comprar	
medicamentos	 para	 seus	 filhos.	 Não	 fornecer	 o	 medicamento	 para	 essas	 crianças	 é	 uma	 decisão	
matemaLcamente	errônea	do	Governo,	pois	algumas	dessas	crianças,	quando	não	forem	tratadas	no	
momento	 certo,	 têm	 uma	 grande	 probabilidade	 de	 virarem	 os	 futuros	 delinquentes	 e	 drogaditos,	
custando	 muito	 mais	 para	 mantê-los	 presos	 ou	 tentar	 reabilitá-los.	 Encerro	 com	 a	 estacsLca	 da	
Organização	Mundial	da	Saúde,	a	qual	estabelece	que	mais	de	50%	dos	encarcerados	têm	problemas,	
foram	 crianças	 com	 problemas	 de	 saúde	 mental	 que	 não	 foram	 tratados	 e	 diagnosLcados	 no	
momento	certo.	Obrigada	pela	oportunidade,	a	todos	uma	boa	sessão,	e	agradeço	mais	uma	vez	esse	
movimento	tão	importante	para	tantas	famílias.	Obrigada.		



	AUDIÊNCIA	PÚBLICA	-	ALEP		
		



Desafio:	 fazer	 a	 críLca	 das	 capturas	 e	 ensaiar	 formas	 de	
Resistência	
Noções	 de	 estéLca	 da	 existência	 e	 de	 cuidado	 de	 si	
(Foucaul t ) :	 conv i te	 “heterotópico”	 pensar	 os	
comportamentos	 transbordantes	das	 salas	de	aula	 como	
condutas-em-resistência,	 através	 das	 quais	 podemos	
realizar	um	“diagnós:co	de	devires”.		
	
“[...]	no	caso	do	homem	livre,	acredito	que	o	postulado	de	
toda	 essa	 moral	 era	 que	 aquele	 que	 cuidasse	
adequadamente	de	 si	mesmo	era,	 por	 isso	mesmo,	 capaz	
de	 se	 conduzir	 adequadamente	 em	 relação	 aos	 outros	 e	
para	os	outros	[...].	Não	se	deve	fazer	passar	o	cuidado	dos	
outros	 na	 frente	 do	 cuidado	 de	 si;	 o	 cuidado	 de	 si	 vem	
eLcamente	em	primeiro	lugar,	na	medida	em	que	a	relação	
consigo	 mesmo	 é	 ontologicamente	 primária	 (Michel	
Foucault)		




