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Resumo

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma discussão genealógica dos discursos 
normativos nas práticas psiquiátricas e educacionais com a infância e a adolescência. A 
partir  de  uma  pesquisa  bibliográfica,  pretende-se  primeiramente  retornar  à  lógica 
higienista  do  final  do  século  XIX  e  em  seguida  situar  nessas  práticas  os  lugares 
conferidos  à  problematização  do saber  na  infância  e  na  adolescência.  Foucault  não 
atribui  apenas  aos  psiquiatras  o  principal  papel  na  colocação  em  prática  da 
medicalização, pois esta consiste também numa transformação da família em agente de 
vigilância  e  de  controle  disciplinar.  Vale  ressaltar  que,  no  final  do  século  XIX,  o 
tratamento  moral,  tinha  um  sentido  educativo  que  envolvia  aspectos  ambientais  e 
sociais.  Partindo-se  do  pressuposto  que,  na  contemporaneidade,  o  discurso  médico 
ancora-se  em  uma  concepção  biologizante  da  relação  doença  e  saúde,  delimitando 
fronteiras com o discurso moral-pedagógico, podemos nos interrogar sobre os efeitos e 
implicações deste discurso nos modos de subjetivação contemporâneos,  em destaque 
nas práticas pedagógicas e de cuidados com crianças e adolescentes que apresentam 
impasses graves no ato de aprender. À mercê da lógica classificatória e descritiva, os 
impasses no campo da aprendizagem são descontextualizados tanto no nível da história 
de vida do sujeito quanto do seu processo de escolarização. A psicopatologização das 
suas  dificuldades  pode  conduzir  a  rótulos  que  obstaculizam  a  sua  relação  com  a 
apropriação do saber e circunscrevem dispositivos de poder. 
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Between psychiatry and education: some issues about the normative discourses and 
practices in child and adolescent mental health

Abstract

This work has the objective of presenting a genealogical discussion of the normative discourses 
in psychiatric and educational practices on childhood and adolescence. From a bibliographic 
research, it is primarily intended to return to the hygienic logic of the end of the 19th century 
and after locate on these practices places given to problematic knowledge in childhood and 
adolescence. Foucault didn’t give only the psychiatrists the main role of putting medication into 
practice because that also consists in a transformation of the family into agents of surveillance  
and disciplinary control. It is important to say that, at the end of the 19th century, the moral 
treatment had an educational  sense that  involved environmental  and social  aspects.  Starting 
from the assumption that,  the  contemporary medical  discourse is  anchored in  a  biological 
conception of the relationship between sickness and health, limiting boundaries with the moral 
and  pedagogical discourse,  we  can  ask ourselves about  the  effects  and implications of  this 
discourse in contemporary  subjectivity with  emphasis on  teaching  practices and  care  for 
children and adolescents who have serious impasses in the act of learning. At the mercy of the 
descriptive and classificatory logic, the impasses on the learning field are taken out of context at  
both the life story of the subject and his educational processes. The psychologization of his  
difficulties can lead to labels that hinder his relationship with the appropriation of knowledge 
and circumscribe Power devices. 
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