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introdução

No âmbito da biopolítica atual, os processos de subjetivação 
catalisam tanto a potência da vida para subordiná-la a um controle 
excessivo quanto resistem a tal domínio em busca de modos de exis-
tência mais livres, mesmo em instituições disciplinares e normativas 
como a escola. Esse processo de controle e de resistência constitui 
um campo privilegiado de uma ética que, estrategicamente, ao ser 
discutida e pensada, pode desempenhar um importante sentido po-
lítico na atualidade. Isso porque o estudo desse campo, antes do que 
concorrer para o desenvolvimento de dispositivos de subjetivação 
e de tecnologias do biopoder que estendam a vida a seu extremo, 
produzindo formas de exceção, pode indicar linhas de fuga capazes 
justamente de resistir-lhes e de criar modos outros de existência em 
que se potencialize a vida, antes do que esvaziá-la.

Essa administração excessiva da vida abrangeu também os dis-
positivos de subjetivação e as tecnologias do poder utilizados nas 
escolas na configuração atual da biopolítica, assim como as condi-
ções de possibilidade de os atores dessa instituição desenvolverem 
práticas de resistência, mobilizados por atitudes múltiplas que 
compreendem certa diferenciação daquilo que deles se espera e, por 
vezes, uma diferença que não resulta imediatamente de uma atitude, 
e sim de um acidente.
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10  PEDRO ANGELO PAGNI

Esta é a condição de inúmeros atores que adentraram mais recen-
temente à instituição escolar, gerando uma série de questionamentos 
acerca da eficiência das tecnologias e dos procedimentos adotados e, 
também, da própria formação do docente que atua nessa instituição 
para dar conta dessa diversidade ética emergente, aceitar a diferença 
que a compreende e, em seu interior, a deficiência como algo produ-
tivo, em um contexto em que reinou a identidade e uma racionalida-
de homogeneizadora.

No caso particular da deficiência, a formação é atravessada pelos 
acidentes que deformam o modo de ser desses sujeitos involun-
tariamente; o problema parece ser ainda mais agudo e a diferença 
em questão parece ser ainda mais radical. Isso porque uma série de 
dispositivos foi elaborada a fim de minimizar os efeitos dessa vida 
anômala, deficiente, que adentra a essa instituição, tentando atenuar 
a diferenciação desses atores, capturá-los e integrá-los por meio 
dos discursos sobre a inclusão escolar e de práticas denominadas de 
inclusivas. Por essa razão, interessou a esta pesquisa problematizar 
a partir da ótica do projeto filosófico de Michel Foucault a emer-
gência dos discursos sobre a inclusão na atualidade e, em particular, 
os dispositivos que o colocam em circulação para legitimar ou para 
produzir, desde os regulamentos legais que o instauram, algumas 
práticas ditas inclusivas na instituição escolar. Ainda que estas úl-
timas questões relacionadas aos discursos de inclusão e às práticas 
inclusivas que legitimam não fizessem parte das preocupações do 
filósofo francês, há uma série de indicações, a nosso ver, que nos 
auxiliam a pensar, ainda que de modo aproximativo, a conjuntura 
biopolítica de sua emergência, assim como as tecnologias do biopo-
der que mobilizam para destinar um lugar no mercado profissional 
ao denominado deficiente e para a administração de sua vida.

 Com essas preocupações, ao explorar o discurso da inclusão em 
sua dispersão e nas diferentes formas de legitimação das práticas 
ditas inclusivas na escola, o presente livro procura contrastá-lo com 
a ontologia da vida que lhes resiste e com as formas de existência de-
nominadas de deficiente, que exprimem um modo de diferenciação 
ética e emergem como acontecimentos nessa instituição.
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Embora a temática específica tenha sido desenvolvida por estu-
dos como os de Skliar (2001), Veiga-Neto e Lopes (2007), Lopes e 
Rech (2013) e Santos e Klauss (2013), parece que nela se vislumbra 
apenas a ponta de um iceberg. Caso se explore o discurso da in-
clusão em sua dispersão e as diferentes formas de legitimação das 
práticas ditas inclusivas na escola a partir da compreensão de uma 
administração dos riscos, com base nos investimentos decorrentes 
do desenvolvimento das tecnologias biológicas, parece ser possível 
contrastá-lo com a ontologia da vida que lhe resiste, exprime-se 
na forma de diferenciação ética e emerge como acontecimento, 
colocando em xeque os processos de subjetivação escolar. A partir 
desse diagnóstico, ao reconstituir o cenário biopolítico em que os 
discursos da inclusão emergem, analisamos, neste livro, os efeitos 
que produzem sobre os sujeitos a quem se destinam ou que alme-
jam tutelar de modo a dar-lhes visibilidade, torná-los presentes em 
sua diferença.

Especificamente, ao aprofundar esse diagnóstico, discutimos as 
seguintes questões: em que medida os enunciados da inclusão – 
que prenunciaram a extensão da vida como parte da biopolítica 
atual e que se traduzem em uma série de tecnologias do biopoder 
na escola –, resultaram em formas de exclusão e de exceção, sobre-
tudo, se considerarmos seus efeitos políticos sobre os sujeitos a que 
se destinam e sua limitação em acolher o acontecimento da diferen-
ciação ética emergente no cenário atual?; se a literatura educacional 
tem abordado e como a questão precedente, dando visibilidade 
ao ser deficiente ao invés de subjugá-lo aos padrões de norma e ao 
poder da normalidade?; em que bases teóricas e saberes essa mesma 
literatura tem proposto um discurso de inclusão para legitimar as 
práticas inclusivas na escola e em que tecnologias de biopoder en-
gendram estas últimas?; como essas práticas têm se referido a seus 
destinatários, sua amplitude e o lugar ao qual esses sujeitos reservam 
em seus enunciados discursivos?; seria possível dar um lugar privi-
legiado a esses sujeitos, tornando-os privilegiados na alocação dessas 
práticas em razão de sua experiência singular e de seu modo peculiar 
de olhar o mundo?
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12  PEDRO ANGELO PAGNI

Com a resposta a essas questões, o objetivo geral da pesquisa1 
que resultou neste livro foi não apenas problematizar, como também 
indicar outro local da enunciação do discurso sobre inclusão escolar, 
ao procurar encontrar algumas categorias filosóficas capazes de au-
xiliar a dar maior visibilidade à diferença constitutiva desses sujeitos 
chamados de deficientes, privilegiando sua experiência, o modo co-
mo lidam com os acidentes e os acontecimentos que lhes acometem, 
como enfrentam os preconceitos, os estigmas e se diferenciaram pu-
blicamente para exprimir formas de vida singulares, em seu pensar 
e agir no mundo.

Em um projeto que se desenvolveu concomitantemente a esta 
pesquisa, a resposta às questões formuladas partiu da reconstituição 
da narrativa de pais e de pessoas com deficiência em circulação na 
literatura, na filmografia, nos blogs e sites destinados ao inter-
câmbio de experiências desses sujeitos com deficiência.2 De modo 
complementar e recorrendo algumas vezes a esse material, este livro 
privilegia a análise e a discussão da temática de um ponto de vista 
teórico-conceitual, recorrendo tanto ao diagnóstico sobre a biopo-
lítica quanto às relações entre vida e diferença presentes no legado 
foucaultiano, em sua relação com alguns contemporâneos, como 
Gilles Deleuze e Giorgio Agamben, em vistas a nelas encontrar a 
diferenciação ética como uma linha de fuga das tecnologias do bio-
poder. Particularmente, interessou-nos compreender a deficiência 
como decorrente dos efeitos de acidentes, antes do que um aconte-
cimento, e como signo de uma vida que se exprime publicamente 
como uma diferença radical, esboçando um foco de resistência à atual 
configuração da biopolítica.

Com esses propósitos gerais, propusemo-nos a discutir o papel 
que tal forma de diferenciação ética assume na vida pública e, especi-
ficamente, na escola, o modo como constitui uma comunidade pouco 

 1 Trata-se da pesquisa “Biopolítica, ética da diferença e educação: outro olhar 
sobre a inclusão escolar – retratos da positividade da deficiência”, financiada 
pela Fapesp e apoiada com bolsa PQ pelo CNPq. 

 2 Referimo-nos a um desdobramento da pesquisa anterior, com o mesmo título, 
financiada pela Chamada Universal– MCTI/CNPq Nº 14/2014.
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visível e desconsiderada como atores pelas atuais políticas e pelos dis-
cursos sobre inclusão, as práticas legitimadas por eles e as tecnologias 
que colocam em circulação tanto naquela esfera quanto nessa insti-
tuição. Espera-se que, dessa forma, a apropriação de categorias da 
chamada Filosofia da Diferença e esta discussão possam incremen-
tar os estudos sobre o assunto, produzidos dessa perspectiva teórica, 
e conferir maior legitimidade à experiência e às narrativas dos sujei-
tos acometidos por algum tipo de deficiência e o aprendizado advin-
do da relação com eles, por seus pais, familiares, professores, entre 
outros, tornando-os aspectos a ser privilegiados entre os saberes e as 
práticas destinadas a incluí-los ou, como postulado aqui, acolhê-los 
em suas diferenças radicais em instituições como as escolas.

Este livro procura compreender, nesse sentido, a deficiência em 
sua positividade como um acidente que pode ou não se tornar um 
acontecimento para os sujeitos, na relação e no encontro com ela, nas 
escolas. A hipótese discutida foi a de que, para tanto, tudo depende 
da abertura daquele/a/s que gravita/m em torno desse acidente de 
outrem sem nunca chegar ao que ele é, como é o caso de muitos pais, 
professores e pesquisadores ou, então, da percepção daquele/a/s 
que convivem com a deficiência em si mesmos, encarnando-a para 
os outros, já que para eles próprios, simplesmente, são o que são, 
sem maiores interpelações, mas não sem muitas vezes se sentirem 
fora, à margem, como ocorre com o/a/s deficientes. Nesse caso, 
como veremos, não se trata de uma escolha deliberada com uma rela-
ção à diferença, nem um encontro casual com a deficiência, mas sua 
encarnação como fruto de um acidente físico, genético, neural etc. 
pelo ser deficiente. Afinal, para este ser, pouco se sabe a respeito de 
como e se ocorre sua percepção sobre esse acidente para esse sujeito 
singular e, em caso afirmativo, como lida com esse signo, como o 
exprime em função dessa diferenciação ética ao qual é forçado a ser 
de determinado modo e, diante das outras relações de poder às quais 
está submetido, de uma subjetivação demarcada pelas suas contin-
gências, limiares, que lhes fazem criar modos próprios de existência, 
ainda que o mundo em que vivem veja nessa criação a monstruosi-
dade, a anormalidade e a marginalidade.
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O problema central enunciado, precisamente, foi se esse outro 
olhar sobre o assunto não traria mais do que a visibilidade tão al-
mejada por esses sujeitos, com os diversos impasses morais e polí-
ticos que a atravessam, como também o retrato de uma experiência 
comum enunciada a partir de inúmeras singulares, diferentes entre 
si e prenunciadoras de uma comunidade que vem. Nesse sentido, 
interpelarmo-nos em que medida essa comunidade que vem, para 
parafrasear Agamben (2013), e uma filosofia nutrida pela ontologia 
da diferença podem produzir na escola e, particularmente, nas prá-
ticas docentes, além de um olhar radical sobre a inclusão escolar, a 
possibilidade de um maior acolhimento da diferenciação ética que 
representam para aquela instituição e do acontecimento que acome-
tem esses seus atores, ao indicar que poderiam potencializar a criação 
de modos de subjetivação outros e de condutas capazes de resistir ao 
esvaziamento da vida provocado pelas atuais tecnologias do biopoder 
aí imperantes. Assim, este livro se propôs a costurar esse ponto, que 
pode interessar não somente as pesquisas sobre a temática específica 
da inclusão escolar, como também às pesquisas em Filosofia da Edu-
cação a encontrar uma forma de se articular interdisciplinarmente 
com outros campos do saber, respondendo a demandas mais efetivas 
da área da Educação e, sobretudo, de suas práticas.

Ao enfrentar esse problema, o livro objetiva, especificamente, 
oferecer uma contribuição teórica para sua discussão, assim co-
mo alguns casos literários, nos termos sugeridos por Judith Revel 
(2004). Para isso, partiu de algumas categorias-chave das obras de 
Michel Foucault que nos permitiriam, em seus últimos cursos e 
conferências, discutir a emergência do discurso da inclusão escolar 
e das práticas inclusivas que legitima na atividade docente. Com 
isso, procurou ampliar as interlocuções com a bibliografia publicada 
sobre esse assunto e dar prosseguimento ao legado foucaultiano das 
relações da biopolítica com a vida, considerando os limites e as possi-
bilidades de interlocução com outros contemporâneos. Dessa forma, 
apresentou um mapeamento preliminar de filósofos contemporâ-
neos que poderiam contribuir para atualizar o diagnóstico da biopo-
lítica e a aposta foucaultiana em uma ontologia em que a vida (que 
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resta ou que excede) ocupa o centro da atitude ética e das estratégias 
de resistência política no presente. Perspectivando essa ontologia, 
reelaborada com a atualização do projeto foucaultiano, o livro pro-
cura esboçar outro olhar sobre a inclusão escolar, em interlocução 
com a literatura sobre a temática, privilegiando a diferenciação ética 
trazida pela voz do/a deficiente e pelo acontecimento que significa 
seu ingresso na escola.

Para elaborar esta discussão e apresentar os resultados da pesqui-
sa, o presente livro aglutinou e readaptou alguns artigos e textos já 
publicados, articulando-os e subdividindo-os em cinco Capítulos, 
para haver uma compreensão mais geral do percurso caminhado. No 
primeiro Capítulo, analisa-se e discute-se a emergência dos discur-
sos sobre a inclusão e das práticas ditas inclusivas na escola em sua 
relação com a biopolítica da população e as tecnologias de biopoder 
circulantes nessa instituição.

No segundo Capítulo, aprofunda-se esse diagnóstico do pre-
sente enunciado a partir das categorias foucaultianas, com vistas a 
melhor compreender o desenvolvimento da biopolítica neoliberal da 
segunda metade do século XX até os dias atuais, assim como o lugar 
ocupado pela deficiência como paradigma de inclusão nas políticas 
estatais do período. No terceiro Capítulo, ao analisar a distinção en-
tre moral e ética na formação do sujeito, discutem-se as dificuldades 
de os saberes científicos e as tecnologias de biopoder compreen-
derem o éthos deficiente, explicitando seus limites na atuação da 
prática de alguns profissionais, dentre os quais se destaca o profes-
sor. Discute-se ainda o quanto essa atuação reforça um processo de 
subjetivação exclusivo, apoiado em uma ascética atlética e em um 
princípio de autossuperação, em detrimento de outros, que podem 
indicar um éthos deficiente comum e uma ética da amizade com a 
deficiência e, portanto, outros paradigmas de inclusão.

 No quarto Capítulo, analisa-se a ética da amizade com a defi-
ciência na escola e o modo paradoxal como emerge, informalmente, 
como outro paradigma de inclusão, alimentado pela philia entre 
estudantes, sem que os professores, diretores, coordenadores, den-
tre outros atores da escola, deem-se conta disso. Por fim, no último 

Biopolitica_deficiencia_e_educacao_(MIOLO_14x21)_GRAF-v1.indd   15 23/04/2019   07:17:57



16  PEDRO ANGELO PAGNI

Capítulo, perspectiva-se uma dimensão ontológica desses modos 
de existência e de ser deficientes à luz da ontologia do acidente, in-
dicando outra forma de subjetivação em que esse sujeito se depara, 
como qualquer outro, com seus limites, seus déficits, muitas vezes 
atravessados por uma série de condições políticas, como ilustrados 
nos casos literários e ficcionais então retratados.

É desse ponto de vista ontológico da deficiência que se discute 
sua diferença como radical, que escapa aos biopoderes estabelecidos 
e que pode sugerir, no presente, um foco de resistência às formas de 
domínio da vida e à configuração neoliberal da biopolítica. Dessa 
forma, introduz-se um regime de verdade concorrente para o pes-
quisador da Educação Especial e para o educador em geral pensarem 
nessa diferenciação ética e modo de existir distinto na escola, ressal-
tando suas bases ontológicas e seus eventuais sentidos ético-políticos 
na comunidade ao qual pertence e fazendo apontamentos sobre sua 
dimensão estética, com sua forma particular de comunicação e sua 
presença intempestiva de uma filosofia que vem.
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