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Introdução
No final do século XX, Boarini e Borges (1998, p. 103) afirmaram que a infância
passava por uma crise, caracterizada por violências como abusos, abandonos, agressões,
exploração do trabalho infantil, fome entre outros aspectos. Tal crise pareceu obstinar-se no
decorrer do tempo por meio de outros aspectos que envolvem a criança e o ambiente que ela
habita, como, por exemplo, o crescente número de encaminhamentos daquelas que vivenciam
problemas no ambiente escolar e, amiúde, são dirigidas aos serviços de saúde mental.
Alguns dos registros da literatura (Cruz e Guareschi, 2004; Kamers, 2013; Rocha,
2003; Silva, 2010; Zucoloto, 2007) concernentes à interface educação-saber especialista
apontam que, no Brasil, a inserção do discurso médico na escola ocorreu durante o século XX
nas décadas de 20 e 30 por intermédio da Liga Brasileira de Higiene Mental. Neste ínterim, a
Psicologia auxiliou a medicina psiquiátrica utilizando testes para categorizar e separar
indivíduos considerados capazes, tanto intelectual como física e socialmente, daqueles tidos
como “incapazes” nas mesmas esferas anteriormente mencionadas.
Já com relação ao saber médico-especialista no decurso do século XXI, Moysés
(citado por Zucoloto, 2007) sustenta que a medicina foi elemento primordial na concepção da
doença do “não aprender”, fomentando a demanda por serviços especializados na área da
saúde e colocando-se à disposição para solucionar as vicissitudes existentes, sendo a figura do
especialista também encontrada na Educação Especial brasileira. De acordo com Jannuzzi
(citado por Miranda, 2003), a Educação Especial no Brasil teve início em meados da década
de 1970, e foi descrita a partir de procedimentos isolados de atendimentos a determinadas
deficiências físicas recebendo, de maneira especial, a deficiência mental. Suas concepções
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foram baseadas em perspectivas sociais abrangendo, deste modo, toda a criança que não se
encaixasse nos padrões estabelecidos pela sociedade.
Tal compreensão também parece estender-se à contemporaneidade, sobretudo após a
homologação do documento Diretrizes da Educação Especial na Educação Básica no ano de
2001, fato que extingue as salas especiais e, portanto, período que apóia a hipótese desta
pesquisa como sendo um possível marcador histórico, contribuidor para a análise e
compreensão acerca de uma significativa modificação nos encaminhamentos de crianças que
apresentam dificuldades de aprendizagem, concentração e disciplina, que anteriormente eram
conduzidas a Educação Especial, e hoje são direcionadas aos serviços de saúde mental.
Objetivos
Identificar, em artigos acadêmicos publicados entre os anos de 2001 a 2013, os
marcadores históricos que permitam compreender o processo de encaminhamento de crianças
com dificuldades escolares que, inicialmente, eram enviadas à Educação Especial, por
exemplo, e hoje se dirigem aos serviços de saúde mental. Também se almeja contribuir para
uma análise qualitativa histórico-crítica desses elementos que intensificaram o processo de
encaminhamento de crianças com diferentes demandas escolares aos serviços de saúde,
buscando refletir sobre o papel do especialista na interface saúde-educação; discutir a inserção
do discurso médico-psicológico na escola e as conseqüências disso no tocante aos
encaminhamentos e, finalmente, analisar como o suporte técnico especializado contribui para
a retração da autoridade de outros saberes que conformam o processo educativo (pais,
professores), decorrendo daí um esvaziamento desses papéis na atualidade.
Método
O método utilizado inclui o levantamento teórico-bibliográfico em periódicos
nacionais de psicologia, educação e saúde mental infantil, a partir de artigos nacionais
publicados entre os anos de 2001 a 2013 (intervalo de tempo posterior a homologação das
Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica/2001), localizados por
intermédio do sistema online nas seguintes plataformas acadêmicas: CAPES – Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e SciELO – Scientific Electronic Library
Online, por meio de palavras-chave previamente elencadas concernentes à temática de estudo.
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Resultados
Com base num conjunto de 12 palavras-chave definidas inicialmente para a busca dos
dados da pesquisa, foram empregadas 85 combinações de palavras-chave em cada uma das
plataformas de pesquisa (CAPES e SciELO). Os resultados obtidos nas buscas foram
criteriosamente selecionados de acordo com o tipo de produção textual (artigo), título, ano de
publicação e periódico pertencente (Psicologia, Educação ou Saúde Mental infantil) e pela
leitura do resumo de cada texto, gerando uma base documental de dezenove artigos
identificados em cada uma das plataformas, totalizando trinta e oito publicações, sendo
catorze pertencentes a periódicos nacionais de psicologia, onze provindos de periódicos
nacionais de educação, assim como também foram identificados onze artigos em periódicos
de saúde mental/infantil e por fim, dois artigos oriundos de periódicos distintos, mantidos em
razão da pertinência e possível contribuição dessas produções científicas em relação à
temática do presente estudo.
Quanto à distribuição das publicações no período de 2001 a 2013, observou-se que as
produções passaram a ser contínuas a partir do ano de 2006 até 2013 (contando com
publicações em anos anteriores a 2006, porém de forma sazonal).
Assim, os trinta e oito artigos foram agrupados em cinco pré-categorias, segundo a
detecção de aspectos singulares classificados por meio da leitura de seus resumos. As pré
categorias foram divididas em: 1. Histórico do período higienista no Brasil, 2. Educação
inclusiva e transtornos mentais, 3. Saúde mental na infância e adolescência, 4. Profissionais
de saúde mental e diagnóstico do TDAH e 5. Distúrbios de aprendizagem, queixa escolar e
entendimento do professor.
Por fim, o referido estudo ainda encontra-se em andamento, portanto estão sendo
realizadas as leituras dos dados identificados, bem como a elaboração das categorias de
análise, com o objetivo de mapear e compreender quais os marcos na história que
caracterizam o fenômeno e de que modo influenciam o período atual.
Discussão
A pesquisa propõe uma reflexão crítica sobre a configuração dos modelos de atenção
aos escolares, sobretudo àqueles pertencentes às classes populares em meados do século XX
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até os dias atuais, além de observar qual a influência do saber especialista nestes contextos.
Também buscar-se-á delinear o percurso dos encaminhamentos de crianças com queixas
escolares aos diversos serviços de assistência, compreendendo se houve, e em qual momento,
mudanças nos encaminhamentos de crianças com dificuldades escolares, antes direcionadas às
salas de Educação Especial, e hoje enviadas aos serviços de saúde.
Outrossim, também pretende-se construir uma análise histórico-crítica acerca da
influência do saber especialista no que tange a esfera escolar e da saúde, de modo a instigar
nos profissionais envolvidos, e no leitor, um olhar crítico e atento ao tema.
Conclusão
Os resultados parciais identificados até o presente momento do estudo inferem,
inicialmente, que a partir do ano de 2006, as produções científicas relacionadas aos
encaminhamentos de crianças aos serviços de saúde (sobretudo saúde mental) em geral,
mantêm-se ininterruptas, havendo anterior a essa data, apenas três publicações (de 2001 a
2003). Questiona-se e investiga-se qual o movimento ocorrido no período, responsável pela
freqüência do tema em produções e pesquisas a partir dessa data.
Além disso, as leituras e análises realizadas, em parte dos artigos que compõem a base
de dados do estudo, indicam que o saber médico, por meio da Liga Brasileira de Higiene
Mental, desde o início do século XX (sendo este nomeado o “século da criança”), buscou
instalar-se primeiramente na escola, com o intuito de gerir a vida da criança que possuía uma
“mente plástica” de fácil modificação, alcançando também suas casas, os hábitos nesses
espaços e a população de um modo geral. Sua finalidade última era formar uma Consciência
Sanitária nos indivíduos, e deste modo, promover o desenvolvimento populacional e a
ascensão à modernidade. Os professores também foram utilizados como instrumento
fundamental que deveria estar sempre em consonância com as instruções e práticas higiênicas.
O período higienista no Brasil também é marcado por parcerias firmadas entre a Pedagogia, a
Psicologia e a Psiquiatria na classificação e tratamento de crianças que fugiam à média ou à
norma estabelecida pelos preceitos higienistas.
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