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A crise do hospital psiquiátrico foi defendida como sendo uma questão de direitos e de 
livre acesso aos bens da cidade; no entanto, pode-se dizer que após essa crise outras 
ideologias, diferentes formas de confinamento e mecanismos de controle surgiram. Os 
movimentos de inclusão escolar surgiram como uma extensão desse movimento 
antimanicomial, que representou, para os adultos, a queda dos muros dos hospitais e o 
esforço de circulação social e, no caso das crianças, a possibilidade de escolarização 
regular. Este trabalho tem como objetivo geral fazer uma leitura da educação inclusiva 
por meio de seus discursos e dispositivos contemporâneos. Para isso, realizou-se uma 
pesquisa teórica, onde se caracterizou os atuais discursos vigentes e se seguiu com uma 
investigação sobre a suposta relação entre estes discursos e o discurso biomédico, 
organizador de diversos âmbitos da vida na contemporaneidade. A educação sempre foi 
acompanhada de ideologias e, atualmente, isso não é diferente; entretanto, os ideais não 
são mais  culturais;  são ideais  advindos  do discurso médico,  podendo ser  a  inclusão 
escolar um exímio desdobramento do discurso da saúde mental. Apresenta-se, portanto, 
a  possibilidade de leitura da  educação inclusiva  à luz da teoria psicanalítica, ao se 
pensar o ideal de igualdade das políticas de inclusão social - tais como os discursos e os 
dispositivos advindos da educação para todos - como tendo efeitos subjetivos danosos. 
Assim, a inclusão não é e não pode ser para todos, pois só o estudo de cada caso dirá 
para quem e de que forma a escola será produtiva.
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ABSTRACT

SPEECHES AND EDUCATIONAL DEVICES: ARTICULATION BETWEEN 
INCLUSIVE EDUCATION AND PSYCHOANALYSIS

The crisis of the psychiatric hospital was defended as a matter of rights and free access 
to the assets of the city, however, we can say that after this crisis other ideologies, 
different forms of confinement and control mechanisms have emerged. The movements 
of school inclusion emerged as an extension of the anti-asylum movement, which 
accounted for the adults, the fall of the walls of hospitals and the effort of social 
movement and, in the case of children, the possibility of regular schooling. This paper 
aims to make a general reading of inclusive education through their speeches and 
contemporary devices. For this, we carried out a theoretical research, which 
characterized the current force and speeches followed with an investigation into the 
alleged relationship between these discourses and the biomedical discourse, the 
organizer of different spheres of life nowadays. Education has always been 
accompanied by ideologies, and today it is no different, however, are no longer cultural 
ideals, ideals are coming from the medical discourse, which school inclusion can be an 
excellent deployment of the discourse of mental health. It appears, therefore, the 
possibility of facing the inclusive education according to the psychoanalytic theory, 
when considering the ideal of equality of social inclusion policies - such as speeches 
and devices arising out of education for all - as having harmful subjective effects. Thus, 
the inclusion is not and cannot be for everyone, because only the study of each case will 
say to whom and how the school will be productive.
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