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RESUMO 
 

Essa pesquisa teve por objetivo apresentar a construção histórica acerca do 
conceito de infância desviante/anormal, tendo como referência livros, teses, 
dissertações e artigos científicos que embasaram a discussão. A escolha por este 
tipo de material corresponde a um estudo teórico, que partindo do estado da arte, 
constrói outras formas de discutir a problemática eleita para o tema de pesquisa. 
Para tanto partimos da seguinte hipótese: embora na atualidade o conceito de 
infância, assim como o de deficiência tenham sofrido modificações, na medida em 
que foram (re) significados, argumentamos sobre a possibilidade de que muitas das 
práticas apreendidas ao longo da história frente a estes indivíduos se repitam na 
atualidade. Diante disso, verificou-se a possibilidade de discutir esta temática com 
mais profundidade. Nessa perspectiva, este trabalho se estruturou em três 
capítulos. O primeiro com o objetivo de apresentar o conceito de infância construído 
historicamente, o que permitiu apreender que o próprio conceito traz no bojo das 
discussões variadas formas de nomear a infância. O segundo capítulo tratou de 
esboçar a identidade social do anormal, partindo do pressuposto que a ideia de 
anormalidade em determinados períodos de tempo, se modificaram na medida em 
que os critérios assentados em certas características, também se modificam. 
Finalizando, o terceiro buscou confirmar a tese de que o conceito de infância e 
deficiência na contemporaneidade, embora tenham sofrido modificações, se repetem 
na atualidade, o que significa afirmar que ainda é presente em nossas práticas, 
muitas vezes por um processo de arraigamento; olhares que negam; palavras que 
omitem o sujeito e o silêncio que mascara atitudes discriminatórias. 
 
Palavras-chave: Infância. Deficiência. Contemporaneidade. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Ao iniciar este Trabalho de Conclusão de Curso, tinha em mente 

discutir a questão da infância e sua inclusão no espaço escolar, mas pontualmente, 

na escola em que atuo. 

 No decorrer das leituras sobre o conceito de infância, emergiu outro 

interesse de pesquisa, e a necessidade de pensar este conceito atrelado à idéia de 

infância desviante, mais especificamente, a criança deficiente. 

 Nesta direção, o presente estudo se voltou em analisar as formas 

como a infância foi significada ao longo da história, indiciando a maneira pela qual a 

infância anormal assim intitulada nas obras lidas foi pensada. 

 Para tanto partimos da seguinte hipótese: embora na atualidade o 

conceito de infância, assim como o de deficiência tenham sofrido modificações, na 

medida em que foram (re) significados, argumentamos sobre a possibilidade de que 

muitas das práticas apreendidas ao longo da história frente a estes indivíduos se 

repitam na atualidade. Diante disso, verificou-se a possibilidade de discutir esta 

temática com mais profundidade.  

 Nessa perspectiva, este trabalho se estrutura em três capítulos: o 

primeiro capítulo tem como objetivo apresentar o conceito de infância construído 

historicamente, o que permitiu apreender que o próprio conceito traz no bojo das 

discussões variadas formas de nomear a infância. O segundo capítulo trata de 

esboçar a identidade social do anormal, partindo do pressuposto que a idéia de 

anormalidade é uma construção histórica, destacando que em determinadas épocas, 

o meio social, identificava estes sujeitos, segundo alguns critérios; critérios estes 

assentados em certas características que não faziam parte da maioria da população. 

 Finalizando, o terceiro capítulo busca sustentar a ideia de que o conceito 

de infância e deficiência na contemporaneidade, embora tenham sofrido 

modificações, se repetem na atualidade, o que significa afirmar que ainda é presente 

em nossas práticas, muitas vezes por um processo de arraigamento; olhares que 

negam; palavras que omitem o sujeito e o silêncio que mascara atitudes 

discriminatórias. 
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1. A INFÂNCIA REPRESENTADA HISTORICAMENTE: ALGUNS 

APONTAMENTOS 

 

A ideia de infância, segundo Ariès (1978), surge com as 

transformações sociais e históricas, marcadas por acontecimentos, os quais 

impuseram certas características que determinaram o conceito de infância.  

Partindo desse princípio é importante ressaltar o significado da 

palavra infância. Freitas (1997) aponta que o significado da palavra infante, infância 

em sua origem latina, esteve ligada à ideia de ausência de fala, destacando que: 

 

A condição de menino era peculiar. Menino era aquele que não era 
mais anjo e nem era homem. Era, antes de tudo, o depositário da ira 
alheia. Atrapalhava aquelas que cuidam dos anjos, e atrapalhava 
aqueles que não queriam ser incomodados. No mais, estava numa 
idade que não carecia de cuidados. (FREITAS, 1997, p.260) 
 
  

Podemos apreender da citação acima, que a criança era vista como 

um incômodo marcado por uma ausência de valor e lugar, não ocupando na 

sociedade um espaço social. Além destas determinações, Monarcha (2001) nos 

apresenta uma “infância desvalida”, que era representada por meninos e meninas 

que possuíam pequenas posses e/ou sem o necessário para sobreviver, não 

dispondo de proteção, de alguém que o assegurasse em suas necessidades. 

 Monarcha (2001) nos fala que as fases da vida da infância no 

século XIX eram bastante imprecisas, sendo o limite do conceito, controverso. 

Segundo a visão de Mattoso (1991) que analisou a família escrava no Brasil, havia 

uma diferença no período da “meninice” que terminava aos sete anos, para os 

escravos e livres. No entanto, os filhos das escravas ingressavam no mundo do 

trabalho nesta idade e no caso da população livre, a “meninice” poderia ser 

estendida até aos doze anos de idade e logo, poderiam ingressar nos colégios ou 

aulas secundárias. 

A autora Leite (1997) sinaliza que os chamados “problemas de 

infância” vêm demonstrando grande preocupação mesmo antes da industrialização e 

da urbanização, ou seja, era considerada uma consequência da explosão 

demográfica nas cidades médias e grandes. Assim, tais problemas eram confinados 
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às obras literárias de escritores europeus, americanos e à documentação de asilos, 

instituições religiosas e leigas de proteção aos considerados despossuídos. 

 Vale dar relevo a uma problemática apontada por Leite (1997) 

decorrente do crescimento da população que interferiu no processo de “visibilidade” 

da infância, na medida em que o processo de trabalho exigiu neste momento a saída 

das famílias dos seus lares, rumo aos espaços de trabalho. Nesta configuração, a 

infância necessariamente, tornou-se mais visível, uma vez que era preciso para este 

deslocamento, que as famílias se organizassem para administrar o desenvolvimento 

dos seus filhos pequenos. É a partir daí, que as crianças se transformam em 

“menores” e rapidamente adquirem as características de abandonadas e 

delinquentes (LEITE, 1997) 

Esta caracterização atrelou-se à denominação de criança 

“problema”, situando-se num contexto que visando compreender as novas 

demandas sociais fruto da grande concentração de pessoas nas cidades, acabou 

por possibilitar campo fértil para relacionar os ditos abandonados, mendigos, 

delinqüentes, à ideia de criança problema, não dizendo respeito aos filhos de 

famílias das camadas médias e altas (LEITE, 1997) 

Do que foi dito até este momento, podemos perceber que o sentido 

do conceito de infância não se refere somente a fases da vida, como hoje 

compreendemos, mas que se configura por uma construção histórica e social que 

permite inferir que em determinados contextos, a infância foi representada de várias 

maneiras, em épocas, espaços e áreas de conhecimento variados.  

 Lajolo (1997) aponta que áreas de conhecimento, como a 

Psicologia, a Biologia, a Psicanálise e a Pedagogia, passaram a debruçar-se sobre a 

questão: o que é Infância?  destacando que: 

 

Foi, aliás, através de diferentes formulações destas disciplinas que 
começaram a circular, diferentes concepções de infância: primeiro, 
vendo a criança como um adulto em miniatura; depois, concebendo-a 
como um ser essencialmente diferente do adulto, depois... Fomos 
acreditando sucessivamente que a criança é a tabula rasa onde se 
pode inscrever qualquer coisa, ou que seu modo de ser adulto é 
predeterminado pela sua carga genética [...]. (LAJOLO, 1997.p.232) 

  
 

Nesta direção o conceito de infância foi sendo representado e 

marcado por contradições, como estas citadas acima, permitindo que este fosse 
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representado em campos de conhecimento que permitiram a negociação de novos 

conceitos e novos modos de ser da infância. 

Freitas (1997, p.252-253) chama a atenção para o fato de que esta 

movimentação de sentidos acerca da criança pode ter contribuído para a construção 

de uma “metáfora viva da violência numa sociedade que proclamou em inúmeras 

ocasiões sua destinação à civilização, mas que, via de regra, não cessou de 

embrutecer-se”.  

A história social da infância nos é apresentada por um quotidiano 

fragmentado, inconclusivo, com destaque para a invisibilidade, não somente da 

noção de criança, mas de ações frente às necessidades destas.  

Oliveira (2011) nos fala que a infância não foi considerada como 

objeto de atenção afirmando no entanto, que existiram diferentes maneiras de 

determiná-la, como: 

 

[...] classes sociais, os grupos etários, os grupos culturais, a raça, o 
gênero [...] deficiência, abandono, a vida no lar, na escola [...] e na 
rua. São as condições reais de vida criança que caracterizam as 
condições específicas que resultam na inclusão e exclusão de 
sentimentos, valores e direitos. (KUHLMANN, 2004 apud OLIVEIRA, 
2011, p. 30) 

 
 

A ideia de criança como fruto da construção da própria sociedade, 

nos permite outro olhar acerca da criança como sujeito, levando-nos a refletir que 

esta possui um acumulo histórico de significações culturais (SERRA, 2011). 

No Brasil, a preocupação com as crianças abandonadas surgiram a 

partir do século XVIII, atrelada à caridade e filantropia cristã. Oliveira (2011) destaca 

que as primeiras instituições de atendimento a crianças pobres foram nos chamados 

asilos ou abrigos infantis. Estas, por sua vez, “[...] recebiam todos os tipos de 

desvalidos - doentes mentais, delinquentes, deficientes [...]” (MERISSE, 1997 apud 

OLIVEIRA, 2011, p. 8). 

Na mesma época, a roda dos expostos fora criada a fim de 

“proteger” e prover o sustento das crianças abandonadas. Marcilio (1997) explica 

que esta assistência tinha como objetivo garantir que o expositor não fosse 

identificado ao levar a criança recém- nascida que não desejava para a roda, em vez 

de abandoná-la, pois quando ocorria, “a maioria das criancinhas morriam de fome, 
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de frio ou mesmo comidas por animais, antes de serem encontradas e recolhidas por 

almas caridosas (MARCILIO, 1997)”. 

A autora acima citada (1997) explica a denominação da palavra 

“roda”: 

 

[...] roda provém do dispositivo onde se colocavam os bebês que se 
queriam abandonar. Sua forma cilíndrica, dividida ao meio por uma 
divisória, era fixada ao muro ao na janela da instituição. No tabuleiro 
inferior e em sua abertura externa, o expositor depositava a 
criancinha que enjeitava. A seguir, ele girava a roda e a criança já 
estava do outro lado do muro. Puxava- se a cordinha com uma 
sineta, para avisar ao vigilante ou rodeira que um bebê acabava de 
ser abandonado e o expositor furtivamente retirava-se do local, sem 
ser identificado. (MARCILIO, 1997, p. 57) 
 

 
Na época Colonial foram implantadas três rodas dos expostos no 

Brasil em suas cidades mais importantes, segundo Marcilio (1997): a primeira em 

Salvador, logo em seguida no Rio de Janeiro e a última em Recife, sendo todas 

criadas no século XVIII. Porém, antes da roda, a maioria dos bebês que eram  

rejeitados, acabavam sendo recolhidos por famílias que os encontravam, estas, por 

sua vez criavam os “expostos” por caridade, com o intuito de utilizá-los, quando 

maiores, como mão- de- obra familiar suplementar.  

 Em meados do século XIX, houve uma campanha para a abolição 

da roda dos expostos, tendo em vista que esta prática passou a ser considerada 

imoral. Este movimento partiu inicialmente dos médicos higienistas, ao constatarem 

o alto índice de mortalidade dentro das casas de expostos. Segundo Marcilio (1997) 

este movimento gerado a fim de acabar com as rodas no país, “tiveram a adesão 

dos juristas, que começaram a pensar em novas leis para proteger a criança 

abandonada e para corrigir a questão social que começava a perturbar a sociedade: 

a da adolescência infratora.”  

Tal questão leva-nos a refletir que ao mesmo tempo em que se 

pensava em garantir a proteção da criança abandonada, também propunham a 

correção destes sujeitos. Em outras palavras, a mesma criança que estavam 

querendo proteger era significada como um incômodo para a sociedade. Enfim, este 

movimento contra as rodas dos expostos não foi suficiente para extingui-las do Brasil 

no século XIX como no caso da Europa, uma vez que permaneceram até meados do 

século XX. 
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Já em relação às políticas criadas para a infância, destacamos, que 

somente no século XX, mais precisamente, em 1923, surgem às primeiras iniciativas 

sociais para as crianças. É o que nos aponta Serra (2011, p. 41): 

 

As primeiras políticas sociais criadas para a infância datam de 1923, 
com o Decreto n.16.272, que regulamentava a proteção aos menores 
abandonados e aos delinquentes, consequência da pobreza 
enfrentada pelas cidades. (SERRA, 2011, p. 41) 

 
 

A partir desta citação podemos notar que o Decreto n. 16.272 de 

1923, foi criado para a proteção dos ditos abandonados e delinquentes, em 

consequência da pobreza que as cidades enfrentaram, tendo sido estas crianças 

denominadas como desvalidas e em alguns casos delinquentes, em decorrência da 

sua posição social. Assim, neste período, as políticas do Estado priorizavam à 

internação como medida de atenção as crianças e jovens classificadas como 

desfavorecidas, de classes sociais baixas, tendo sido estes indivíduos, nomeados 

neste período, como menores “anormais”, e para tanto, havia a necessidade de criar 

políticas no intuito de corrigir e integrar, tendo como objetivo primeiro,  “normalizar” 

desses indivíduos. (PASSETTI, 2010) 

  Inferimos assim, que a idéia de desvio da infância parte da 

caracterização dada por cada sociedade, ao buscar nomear as crianças que eram 

de classes menos favorecidas, abandonadas ou as denominadas delinqüentes; 

sendo estas significadas como problemas a serem resolvidos. 

No entanto, importa a este trabalho, especificamente, a 

compreensão do nascimento da infância dita anormal, mas não esta anormalidade 

anunciada como vimos até aqui, como criança pobre, delinqüente, desnutrida, 

abandonada, mas sim, os entendimentos acerca da noção de criança deficiente. 

Desta forma, trataremos no próximo capítulo, do nascimento da 

chamada infância anormal, ou seja, de crianças que apresentam algum tipo de 

deficiência. 
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2. A IDENTIDADE SOCIAL DO ANORMAL 

 

A criança com deficiência era vista como desviante do padrão 

normal, sendo significada como um sujeito que por apresentar problemas físicos, 

sensoriais ou cognitivos, além de serem ocultadas da sociedade, eram lidas como 

indivíduos que geravam ônus a esta.  

 Oliveira (2011, p.5) nesta perspectiva, aborda que a deficiência: “[...] 

aparece sempre em associação com a improdutividade e à incapacidade de 

aprendizagem, de elaboração intelectual e intervenção sobre a realidade.” Assim, 

historicamente, podemos apreender como foi apresentado no capítulo I, que o 

conceito de anormalidade abarcou diversas categorias, indo de criminosos, 

pervertidos sexuais, doentes mentais até pessoas que apresentavam algum tipo de 

deficiência, interessando a este capítulo, este último. 

Bueno (1997) aborda a questão da identidade social do anormal 

como uma construção histórica, destacando que em determinadas épocas, o meio 

social, identificava estes sujeitos, segundo alguns critérios; critérios estes 

assentados em certas características que não faziam parte da maioria da população. 

Tais critérios eram marcados por uma diferença, que em momentos históricos 

distintos implicava a participação ou não, desses sujeitos nos grupos sociais.  

As representações atribuídas aos sujeitos considerados 

desviantes/deficientes foram sendo construídas ao longo do tempo, contribuindo 

para a criação de rótulos, que permitiam identificar os indivíduos como anormais, 

pautando-se para tanto, em certas características orgânicas (congênitas ou 

adquiridas), como os casos de mutilação, cegueira, surdez, deficiência intelectual; 

como, comportamentos considerados impróprios; tendo sido tanto um, quanto outro, 

atrelados à ideia de doenças.  

Serra (2011) em relação às formas de nomear os desvios, tanto 

orgânicos, quanto comportamentais, apresenta a expressão “infância anormal”, 

classificando-a como: 

 [...] crianças cegas, surdo-mudas, idiotas, cretinas, imbecis, 
epiléticas, histéricas, paralíticas, hemiplégicas, imbecis morais, 
portadoras de perversões dos instintos, retardadas, débeis, instáveis, 
desequilibradas, indisciplinadas, ingovernáveis. (ZUQUIM, 2001 apud       
SERRA, 2011, p. 2). 
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 Bueno (1997) nos fala que por muito tempo tais indivíduos foram 

tratados sob uma perspectiva patológica, cujo termo utilizado para nomear estes, era 

doente.  

 

A doença tem sido encarada de diferentes maneiras. Em 
determinadas épocas e em determinadas sociedades era vista como 
possessão; em outros momentos e espaços sociais foi encarada 
como desequilíbrio da totalidade do homem; em outros, ainda, como 
reação do organismo em busca de cura; ou ainda, mais 
modernamente, como um desvio quantitativo do funcionamento 
regular do ser humano. (BUENO, 1997, p.164) 

 
 

Podemos notar que independente da época em que o individuo vivia, 

os controles sociais encaravam a doença de forma variada, partindo de ideias que 

iam desde possessão, desequilíbrio, até como reação do próprio organismo, frisando 

serem essas algumas das características que eram atribuídas aos sujeitos que 

possuíam certas anormalidades. Assim, podemos notar que o conceito de 

anormalidade foi se modificando historicamente, na medida em que, as condições 

sociais e concepções foram sendo transformadas pela própria ação do homem e sua 

busca pelo conhecimento.  

A exemplo das necessidades criadas pelos indivíduos em 

determinados contextos, Bueno (1997) chama a atenção para a deficiência 

intelectual, que passou a ser identificada quando foram sendo exigidas formas de 

produtividade intelectual, caracterizando assim, indivíduos que sob tais exigências, 

não conseguiam atingir as expectativas da sociedade. 

 Esses processos de estigmatização denunciam a pressão da 

sociedade em relação àqueles indivíduos que eram considerados “inferiores”, 

“incapazes” aos demais, na medida em que não se enquadravam ao padrão imposto 

pela sociedade. Este padrão apontava características esperadas de um sujeito apto 

ao trabalho, sem qualquer circunstância que poderia impedi-lo, como por exemplo, 

de exercer atividades laboriais por alguma anormalidade.      

Ainda sobre o conceito de anormalidade, interessante ressaltar o 

que Foucault (1974) discute a respeito da construção do conceito de anormalidade, 

que segundo o autor, não se caracterizaria por um nível doentio, mas sim, por um 

desvio da norma. Logo, a fim de controlar os costumes dos indivíduos de forma a 
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normalizar os seus hábitos, é dada atenção à infância ligada à eugenização da 

população a partir do século XX. Serra (2011) trata esta questão, abordando que: 

 

Historicamente, a medicina eugenista se dedicou ao corpo da 
população porque estava interessada em controlar as doenças que 
se alastravam pela cidade. O foco era a família, ou, melhor dizendo, 
as condutas das famílias abastadas. A higiene concorreu para 
transformar a família nessa instituição conjugal que se conhece hoje 
convertendo “os predicados físicos, psíquicos e sexuais de seus 
indivíduos em insígnias de classe social [...]”. (SERRA, 2011. p. 42) 

 
 

Podemos observar que este princípio ligado à medicina, nos traz a 

questão de correção do sujeito, pois o objetivo da eugenia era justamente o de 

“controlar” o que era considerado fugidio, objetivando depurar, em busca de um 

homem ideal.  

No intuito de aplicar medidas preventivas de higiene para a 

sociedade, foi criada a primeira inspeção médico- escolar no Brasil, localizada em 

São Paulo, no ano de 1908. Serra (2011) nos mostra como eram identificadas as 

crianças que apresentavam algum tipo de desvio na instituição: “os higienistas 

elaboraram propostas de intervenções na educação que iam desde a aplicação de 

testes psicológicos à instrução das professoras primarias.” A escola teria, nesta 

perspectiva, a responsabilidade de cuidar da criança, por meio da disciplina e da 

obediência para que elas pudessem estar aptas à convivência em sociedade.  

O diagnóstico e o tratamento adequado eram prescritos pela 

psicologia, sendo as crianças classificadas por testes psicológicos. Em 

contrapartida, se estas não correspondessem ao ideal de normalidade estabelecido, 

eram enviadas aos estabelecimentos especializados. E quando as crianças não 

apresentavam nenhum comprometimento, tanto biológico, quanto intelectual, eram 

submetidas também a uma educação especial para prevenir um possível surgimento 

da loucura ou de alguma ameaça que pudesse apresentar à sociedade. 

A questão de prevenção era tamanha, que os higienistas pensavam 

em restringir o nascimento de indivíduos “anormais”, com o objetivo de qualificar as 

futuras gerações. Assim, “como método para impedir gestações de “degenerados”, 

fazia-se o exame pré-nupcial dos casais e se proibiam casamentos entre indivíduos 

“inaptos” (KEHL, 1922 apud SERRA, 2011, p. 32)”.  
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Os médicos, juntamente com os educadores e os psicólogos, 

percebiam a escola como centro de assistência e tratamento à infância, sendo o 

espaço ideal para as “reformas” morais e intelectuais (SERRA, 2011). 

 Nesta direção, o objetivo era identificar as “anormalidades infantis”, 

concretizando o plano de ação preventiva, no intuito de propiciar às crianças um 

conhecimento que contribuísse para o desenvolvimento do país, tendo sua máxima 

inscrita na bandeira nacional: Ordem e Progresso.  

Boarini (2003) nos mostra que o discurso da higiene e da eugenia se 

justifica da seguinte forma: 

[...] a superioridade ou inferioridade de indivíduos, etnias, classes 
sociais pelas diferenças naturais, institui-se a rejeição ao diferente. A 
intolerância passa a ser a norma. E a desigualdade social, natural. 
(BOARINI, 2003. p.41) 

 
Podemos notar que neste discurso, o foco eram os chamados 

“contrastes sociais”, que atingia aquele sujeito que fugia da norma estabelecida, 

desestabilizando as regras de convivência em uma sociedade. Logo, a eugenia, 

também caracterizada como higiene da raça, se esforçava pela elevação moral e 

física do homem, a fim de dotá-lo de boas qualidades que pudessem ser 

transmitidas de forma hereditária. 

A preocupação da eugenia estava ligada a elevação moral e o 

engrandecimento da nação, no sentido estimular os nascimentos desejáveis, 

denominados como “eugenia positiva”, e desencorajar a união e procriação dos 

degenerados, caracterizados como “eugenia negativa”, os quais eram considerados 

nocivos à sociedade (BOARINI, 2003). Assim, além das doenças físicas serem 

consideradas um problema sob o olhar da eugenia, as doenças psíquicas, os bons 

costumes e a moral também faziam parte da higiene. 

Os higienistas e eugenistas se apoiavam nos conceitos das ciências 

naturais, utilizando de métodos das ciências exatas. Logo, tudo o que não estava de 

acordo com as normas instituídas e não eram valorizados pela sociedade burguesa, 

se transformavam em preocupação dos mesmos. Estes intelectuais, sendo a maioria 

com formação médica, tiveram grande influência no processo das sociedades 

industrializadas no final do século XIX e início do século XX, o que nos explica 

Boarini (2003): 
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Nesse período foram criadas inúmeras sociedades, ligas, 
associações e outras agremiações do gênero, de caráter humanitário 
e voluntário, cujo objetivo era o atendimento da criança da classe 
trabalhadora. E os meios privilegiados para alcançar tal intento era a 
transmissão de noções de saúde e higiene. (BOARINI, 2003.p. 38-
39) 

 

Para que pudesse promover a saúde e prevenir a doença, entendia-

se que era preciso combater a ignorância, de modo que as famílias e a escola 

trabalhassem juntas (BOARINI, 2003). Assim, as ações preventivas e educativas 

tinham como finalidade criar um sujeito melhor e sadio, sendo a escola um local fértil 

para a disseminação das ideias higienistas, a fim de reduzir as anomalias. 

Nesta direção, Moysés (2008) nos mostra o objetivo da medicina, 

ligada a higienização, como processo de aprendizagem: 

[...] Afirmando a existência das doenças do não-aprender (aliadas às 
doenças do comportamento), colocar-se-á como capacitada a 
resolvê-las, apregoando a necessidade de disseminação médica 
pelos ambientes escolares como garantia de aprendizagem 
adequada, ou, da salvação; ao mesmo tempo, acena, para o futuro, 
com a possibilidade de um tempo em que sua atuação, sua própria 
existência (da medicina) será dispensável, pois terá eliminado as 
doenças. (MOYSÉS, 2008, p.6) 

 

Neste sentido, a escola tornou-se alvo das ações preventivas das 

doenças, onde o médico inspetor tinha como responsabilidade se atentar para a 

prevenção e controle das doenças, no intuito de obter condições melhores, na 

questão higiênica, física e intelectual dos alunos. Pois o discurso médico anunciava 

nas instituições, a existência de crianças incapazes de aprender, porém, com a 

intervenção médica poderiam apresentar algum avanço. 

Desta forma, a aprendizagem, o comportamento e a inteligência 

faziam parte das características básicas que os indivíduos precisavam adquirir para 

estarem aptos a viver em sociedade. Assim, pode-se notar claramente o conceito de 

criança anormal, agregada ao de criança problema, pelo fato desta apresentar 

classificações marcadas por comportamentos inadequados na escola. 
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Em 1923 foi criada a Liga Brasileira de Higiene Mental no intuito de 

melhorar o nível de saúde mental da população, “[...] voltada à prevenção das 

doenças mentais; à educação (pedagogia eugênica); à orientação familiar; ao 

serviço social; e ao combate ao alcoolismo” (BOARINI, 2003.p. 72). Apesar de o 

movimento obter um caráter psiquiátrico, o foco ainda era as ações preventivas. 

Nesta perspectiva, a psiquiatria brasileira estava apta para ser 

receptora de uma ideologia que complementasse sua concepção de homem, 

sociedade e doenças mentais. Amarante (1982) explica: 

[...] é demarcado um novo momento [...]: a busca de lesões 
orgânicas específicas para cada tipo de loucura e a abrangência do 
conceito de anormalidade, diferenciada da loucura, propriamente 
dita, desencadeiam um verdadeiro movimento de higiene mental e de 
profilaxia no Brasil. (AMARANTE, 1982, p.88) 

 

Identificada como o ideal eugênico, a Liga Brasileira de Higiene 

Mental buscou novos espaços, os quais pudessem intervir no aperfeiçoamento moral 

do cidadão, a fim de melhorar a saúde mental dos indivíduos. Incluindo a educação 

e a criança nesses espaços em virtude da ação preventiva. 

A busca pelo aperfeiçoamento no caso específico da criança tem 

como pontua Ramos (1939), as proposições da Liga de Higiene Mental a pretensão 

de intervenção no espaço da pré-escola, na tentativa de controlar falhas de 

personalidade, que segundo o autor poderiam determinar maus rendimentos ou 

defeitos graves na escola. 

Contudo, podemos apreender que os discursos higienistas se 

movimentaram em busca da preservação do corpo, impondo padrões, regras, 

atitudes sob o olhar vigilante da sociedade. Lobato (1961) afirma que: 

[...] durante os últimos anos as escórias humanas se tem acumulado 
em desrespeito às leis naturais [...] Os incapazes, os doentes e os 
anormais de várias ordens acumulam-se de modo assombroso, nas 
prisões, nas penitenciárias, nos manicômios, nos bairros da miséria. 
(LOBATO, 1961, p.80) 
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O autor acima citado aponta que o ideal eugênico busca, cada vez 

mais, novos espaços, no intuito de intervir no aperfeiçoamento moral e físico do 

indivíduo, lembrando que a ação preventiva permanece em destaque. O processo 

de estigmatização neste período decorre de rótulos que classificam as crianças, a 

partir de características impostas pela sociedade. Estas, porém, quando apresentam 

desvios, ou seja, não se enquadram aos padrões estabelecidos, são lidas como 

“criança problema”. 

Enfim, assumindo o conceito de anormalidade, como fruto de 

construções históricas e sociais, este capítulo buscou apresentar de modo geral, a 

caracterização dos desvios da infância e a preocupação, por evitar a propagação 

daquilo que era considerado desviante estando ai incluído, a ideia de infância 

anormal, mais especificamente, a criança que apresenta algum tipo de deficiência. 
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3. INFÂNCIA E DEFICIÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE 

A moderna noção de infância, segundo Pereira (2012), recebeu 

várias significações ao longo dos últimos séculos, porém, não podemos generalizar 

afirmando que toda a sociedade percebe a infância da mesma forma. Neste sentido, 

não existe apenas uma, mas diferentes infâncias condicionadas por algumas 

determinações como: “[...] as classes sociais, os grupos etários, os grupos culturais, 

a raça, o gênero [...] deficiência, abandono, a vida no lar, na escola [...] e na rua” 

(KUHLMANN e FERNANDES, 2004, p. 30). 

Vale ressaltar que, a criança era vista como sujeito incompleto, que 

não possuía a capacidade de produzir linguagem, não podendo expressar seus 

desejos e necessidades (OLIVEIRA, 2011). Assim, além de não ser valorizada, a 

criança também não possuía um espaço próprio para ela, sendo submetida a 

conviver em ambientes adultos. 

A infância historicamente retratada no Brasil parece ser marcada 

pelo abandono e descaso, especialmente relacionada às crianças menos 

favorecidas, nomeadas como já anunciado no primeiro capítulo deste estudo como: 

órfãos, filhos ilegítimos, expostos, bastardos, menor. Nesta direção, Oliveira (2011) 

comenta:  

Do completo anonimato nos primeiros séculos até os dias atuais, 
quando a criança é reconhecida como cidadã de diretos e deveres, a 
história do atendimento institucional e social à infância pobre é 
perpassada pelo distanciamento entre o dito, o escrito e o feito. 
(OLIVEIRA, 2011. p. 4) 

 

Notamos a distância entre o mundo da infância descrito pelas 

autoridades e o cotidiano em que a criança encontra-se imersa, na medida em que, 

para algumas são ofertadas condições próprias da idade, como acesso ao ensino, 

ao brincar e para outras, precocemente, o trabalho, o “adestramento” físico e moral 

(OLIVEIRA, 2011), sobrando pouco tempo, ou quase nada, para satisfazer suas 

próprias vontades. 
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Oliveira (2011) contribui para a discussão da ocultação da criança na 

história brasileira, enfatizando tal problemática, quando o assunto é voltado para a 

criança com deficiência: 

Ainda mais ocultada, ainda mais silenciada, a criança que possui 
algum tipo de deficiência enquanto sujeito social praticamente 
inexistiu, em grande parte da história brasileira, enquanto afeto, 
conhecimento e investimento social e político. (OLIVEIRA, 2011, p. 5) 

 

Neste contexto, essa ocultação presente na sociedade brasileira 

sobre a deficiência, contribuiu em grande parte, para a construção social de uma 

imagem estigmatizada, portanto pejorativa, ao associar a ideia de incapacidade de 

aprendizagem e de convivência nos espaços sociais; sobrepondo a condição de 

deficiência a de criança. 

Assim, embora não seja o foco deste estudo, não podemos nos 

furtar de apontar que o investimento no aspecto educacional ofertado para as 

crianças com deficiência no Brasil, foi negado por muito tempo na história, tendo em 

vista as ideias recorrentes pautadas em limitações físicas e mentais e, portanto 

sendo significadas como ônus para a sociedade. Assim, a estas crianças eram 

destinados sistemas precários de assistência e educação, e quase sempre, eram 

restritas a treinamentos a fim de se tornarem menos ofensivas à vida social moderna 

(OLIVEIRA, 2011). 

Nesta direção, Oliveira (JANNUZZI e BUENO, 1997, apud OLIVEIRA 

2011) afirma que:  

[...] ainda hoje essa dificuldade persiste e pode estar relacionada à 
concepção de deficiência como limitação na capacidade do indivíduo 
conseguir recursos para gerir sua própria existência, passando a 

viver na dependência de outrem (JANNUZZI e BUENO, 1997, 
apud OLIVEIRA 2011, p.5).  

 

Podemos apreender nas pontuações acima, que as dificuldades de 

compreensão da então nomeada “infância anormal”, não estão restritas aos séculos 

anteriores podendo ser constatado, de modos diferentes, nos dias atuais; embora 
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tenham ocorrido mudanças não só em relação aos significados atribuídos à infância, 

como à deficiência. 

Deste modo, corroboramos com Lobo (1997), que foi em torno de 

representações sociais marcadas por critérios pautados na falta, que a ideia de 

anormalidade da infância se constituiu, permitindo como vimos até agora nesta 

pesquisa, uma amplitude de variações acerca da infância, estando aí incluída a 

criança que apresenta algum tipo de deficiência. 

Marques (2001. p. 1) acrescenta que, o sentido atribuído à 

deficiência na atualidade ainda refere-se a “anormalidade, desvio ou fuga” da 

normalidade. Assim a necessidade de se trabalhar a questão do desvio, remete-se a 

necessidade de se tornar hegemônico o modelo ideologicamente estabelecido como 

normal. Desta forma, o desviante é representado sempre por um excesso de 

presença, seja por redundância ou falta de algo, transmitindo uma imagem de 

produção e imposição de valores exercidos nas relações sociais. 

Esta imagem do individuo que possui algum tipo de deficiência, cuja 

referência reflete em sua vida social, acaba por alimentar representações negativas, 

e em alguns casos, o próprio deficiente/estigmatizado interioriza discursos 

depreciativos como, por exemplo, a ideia de incapacidade, invalidez, inferioridade, 

entre outros aspectos que reforça a ideia de atitudes filantrópicas e de compaixão 

que ele necessita de caridade e de compaixão.  

Segundo Marques (2001): 

A Modernidade foi marcada pelo desejo do normal, o que implicou 
na necessidade de se criar a categoria da anormalidade para se 
estabelecer o antagonismo normal versus anormal; ou seja; era 
necessária a existência do anormal para se tomar o normal como 
referência. (MARQUES, 2001. p.1) 

 

Neste sentido Bauman (1998.p. 83) corrobora ao apontar que “é o 

homem moderno que pensa ser possível excluir determinadas realidades e construir 

um mundo segundo as próprias referências, alinhando-se a uma determinada ideia 

preconcebida”. 



 22 

No entanto, para assumir o normal como ideal de homem, era 

preciso criar o anormal, para que fosse estabelecida a contradição destes conceitos. 

Nesta perspectiva, inferimos que tanto um conceito, quanto o outro, são produções 

sociais e só podemos assumir algo ou alguém como anormal, pois temos como 

parâmetro o que seja ser normal, o que também varia de um contexto a outro. 

Na discussão referente às várias infâncias já anunciadas desde o 

primeiro capítulo deste estudo, é possível apreender ao longo da história o quanto o 

conceito de anormalidade foi sendo construído e, nesta construção, capturado vários 

sujeitos, estando aí incluídos as crianças que eram consideradas como não 

representantes de um determinado modelo de infância, seja por ser pobre, 

delinquente, deficiente. 

Marques (2001. p. 6), ao discutir a construção do anormal, nos alerta 

para o risco de “inscrever o outro numa posição fora das normas e das regras” 

sendo nesta inscrição segundo o autor a “causa e consequência do estigma do 

anormal”, ou seja, a classe dominante, por meio de sua própria ideologia, articula 

seu discurso de modo a enquadrar o que se refere à normalidade ou a fuga desta, 

portanto, a anormalidade. 

Nesta direção, a forma como concebemos os sujeitos considerados 

fugidios, acaba por direcionar as ações frente a estes sujeitos, na medida em que ao 

concebê-los como anormais, teremos consciente ou inconscientemente, práticas 

marcadas por olhares preconceituosos de forma tal que negamos a estes sujeitos, 

sua singularidade ao nomeá-los por categorias.  

Carvalho (1994) chama a atenção para: 

[...] Socialmente percebidos como incapazes e improdutivos e 
biologicamente considerados “anormais”, ficam erroneamente na 
condição de clientes, como se fossem dependentes de proteção 
institucionalizada, porque são doentes [...] (CARVALHO, 1994, p.6) 

 

Importante destacar que a instituição de amparo ao individuo com 

deficiência possui, segundo Marques (2001): 
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[...] Além da função explicita de cuidar do deficiente, a função 
mascarada de difundir uma imagem estereotipada da deficiência, 
ideia generalizante e que serve como eficiente instrumento de 
identificação de toda uma categoria, além de estabelecer para a 
mesma os seus direitos e capacidades (MARQUES, 2001, p.8). 

 

Cabe aqui ressaltar que ao longo da história a forma como a infância 

e a deficiência foi sendo escrita nas teias sociais, demonstram que por muito tempo 

estas foram sendo lidas /significadas de forma reducionista, na medida em que 

nenhuma criança é igual à outra, mesmo ocupando o mesmo status social, sendo 

pertencente à mesma família, apresentando deficiências, sendo contemporâneas, 

pois ao nivelarmos estes por categorias, estaríamos generalizando indevidamente. 

No tocante a infância anormal na atualidade é possível afirmar que 

houve avanços tanto na forma de conceber a infância, que hoje se apresenta como 

sujeito de direitos, como a forma de conceber as pessoas que apresentam algum 

tipo de deficiência, na medida em que a estas são ofertadas melhores condições de 

vida e perspectivas de inserção plena. 

No entanto, seria contraproducente não estabelecer o que ainda há 

de recorrente na atualidade na medida em que ocorrem nos vários espaços sociais 

olhares e práticas discriminatórios frente à deficiência, não sendo diferente com as 

crianças que apresentam algum comprometimento, seja este, físico, sensorial ou 

cognitivo. 

Nesta direção, Pereira (2012) aponta que nos séculos passados, era 

comum a utilização de termos preconceituosos a fim de caracterizar o individuo que 

possuía algum tipo de deficiência, dentre as quais podemos destacar: “[...] doente, 

idiota, imbecil, retardado (a) mental, entre outras definições pejorativas e 

excludentes, e que ainda perduram até hoje quando se referem a essas pessoas” 

(PEREIRA, 2012. p.9). Corroboramos com o autor supracitado, que por muito tempo 

foram utilizadas terminologias depreciativas e que embora tenham sido 

problematizadas principalmente na esteira das discussões da inclusão; os 

preconceitos perduram, porém, de forma mascarada. 
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Outro ponto a ser destacado diz respeito à complexidade da 

temática desta pesquisa, pois como pudemos apreender até aqui, tanto o conceito 

de infância, quanto de deficiência, abarca em si, variadas formas de compreensão, 

que se modificam ao longo da história. No entanto, é possível estabelecer algumas 

proximidades como, por exemplo, o conceito de infância que segundo Oliveira 

(2011) foi assumido ao longo dos últimos anos. 

[...] a criança não possui a capacidade de produzir linguagem, o que 
impede de elaborar narrativas e contar suas experiências como 
também de expressar seus desejos e necessidades. Desta ótica, a 
criança é alguém que não possui a racionalidade do sujeito pleno (o 
adulto). Aliada a sua suposta irracionalidade, a diferença corporal em 
relação ao adulto ajuda a compor o quadro idealizado da infância 
enquanto tempo de fragilidade e dependência (OLIVEIRA, 2011. p. 
4). 

 

Nesta perspectiva, vale ressaltar a questão da dependência, 

fragilidade, da ideia de irracionalidade, de diferença corporal e dificuldade de 

expressar seus desejos, como ideias muito próximas da qual as pessoas que 

apresentam algum tipo de deficiência são significadas, mesmo quando não são 

crianças; embora ao apresentarem algum desvio, logo são tratados de forma 

infantilizada, o que de certo modo, indicia uma (re) significação da infância na 

atualidade.  

Nesta direção, inferimos que embora tais conceitos tenham sofrido 

modificações, é possível perceber, como no caso acima que muitas concepções 

referente à ideia de desvio na infância se repetem na atualidade, o que significa 

afirmar que ainda é presente em nossas práticas, muitas vezes por um processo de 

arraigamento; olhares que negam, palavras que omitem o sujeito e o silêncio que 

mascara atitudes discriminatórias. 

Diante de tais afirmações, Oliveira (2011) aponta que: 

Ao se falar em uma ocultação da criança na história brasileira é 
importante ter em vista que quando se fala em crianças com 
deficiência a situação torna-se alarmante [...] Nessa concepção, a 
deficiência aparece sempre em associação com a improdutividade e 
à incapacidade de aprendizagem, de elaboração intelectual e 
intervenção sobre a realidade. Uma eterna infância! (OLIVEIRA, 
2011, p.5) 
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       Nesta direção, se faz necessário recuperar o lugar da infância 

considerada desviante ante a indiferença e desprezo do mundo do adulto, 

propiciando e ela lugar de direito e não apenas pensá-la como um período, uma fase 

humana. Como nos fala Castro (1995): 

A infância encarna sem veleidades o entrave entre a vida e a morte, 
ou ainda, entre a palavra criadora e o silêncio obituário. O infante não 
é apenas aquele que não fala (infans), mas aquele que luta para criar 

sua própria palavra, instituindo a si mesmo e o mundo que o cerca 
(CASTRO,1995.p.173). 
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Considerações Finais  

 
Esta pesquisa propiciou um aprofundamento teórico, contribuindo 

para descortinar a construção histórica acerca da ideia de desvio na infância, 

possibilitando compreender que os acontecimentos que perpassam a história da 

infância, serviram para estruturar uma nova caracterização da criança na 

contemporaneidade, visto que esta hoje, se apresenta como detentora de direitos, 

dotada de competências e capacidades, tendo condições para exercer o seu papel 

na sociedade. 

Desse modo, esperamos com esta pesquisa dar maior visibilidade 

para a discussão sobre a necessidade de se compreender a trajetória de 

desenvolvimento do conceito de infância, mais especificamente a este trabalho, a 

infância considerada anormal/desviante e as suas atuais determinações em nossos 

dias, no tocante às mudanças, assim como as recorrências de significações. 

Inferimos que essa medida pode auxiliar no oferecimento de uma 

formação imbuída de criticidade, capaz de trazer às crianças todas as oportunidades 

disponíveis para o seu crescimento, seja físico, social e intelectual. Somente assim, 

estaremos preparando as crianças para viverem esses novos tempos que se 

anunciam; carregados de novas necessidades, novas aspirações, novos desejos e 

desafios. 

Finalizando pontuamos que este Trabalho de Conclusão de Curso 

não se esgota aqui; sendo considerados uma etapa de formação contínua, e campo 

fértil para outros estudos que contemplem a infância considerada desviante, de 

forma humana e desprovida de preconceitos, ou seja, que a relação estabelecida 

com a diferença não seja julgada a priori da experiência. 
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