Os Cadernos IHU ideias apresentam artigos produzidos pelos
convidados-palestrantes dos eventos promovidos pelo IHU. A
diversidade dos temas, abrangendo as mais diferentes áreas
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Viviane Klaus

O presente texto se caracteriza não só pelo tema que desenvolve, mas por ter sido construído por várias mãos. Foi escrito por pesquisadoras do Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão (Gepi), registrado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos) e no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O Gepi é formado por pesquisadores
de diferentes instituições, todos com o objetivo de aprofundar
estudos e pesquisar a temática da inclusão em seus distintos
vieses – alguns voltados para as práticas escolares, outros
para a inclusão social e as práticas de assistência social, empreendedorismo e empresariamento, mas todos dentro do
campo da educação.
A proposta de trabalho do grupo é a de submetermos a temática da inclusão a tensionamentos. Entendemos inclusão
como um imperativo (por isso considerado necessário) dentro
de uma lógica de Estado neoliberal e buscamos olhar para seus
usos, considerando seu caráter construído e arbitrário.
Ao partirmos dos usos das palavras inclusão e exclusão
nos cenários político, social e educacional brasileiros contemporâneos e ao reapresentarmos a discussão da in/exclusão e, de
certa forma, ao criarmos mais usos para os termos, objetivamos
focar e problematizar as práticas discursivas e não discursivas
que as inscrevem em jogos de veridicção. Jogos mobilizados
pelo crescimento econômico e pela demanda de mercado, aliados às ações gerenciais de Estado. Interessam-nos as respostas
dadas pelo Estado para situações de crise, de miserabilidade
humana vividas por partes da população brasileira e de inúmeras discriminações negativas geradas na concorrência entre indivíduos e empresas.
Diferentemente dos estudos sobre a temática da inclusão
que estão associados a um campo de conhecimento específico,
ou que se colocam na militância pró-inclusão, não propomos fa-
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zer uma leitura contra a inclusão ou a favor dela. Queremos, a
partir das leituras que fizemos de diferentes práticas de Estado –
materializadas em políticas, em pedagogias, no próprio mercado –, fazer uma crítica radical à inclusão. Fazer uma crítica radical significa exercitar o estranhamento sobre aquilo que é tido
como algo naturalmente necessário, bom por si mesmo e que
gerará mais qualidade de vida e segurança para todos. Nas palavras de Foucault (2006, p. 180), em entrevista concedida a
Didier Éribón:
A crítica consiste em desentocar o pensamento e em ensaiar
a mudança; mostrar que as coisas não são tão evidentes
quanto se crê, fazer de forma que isso que se aceita como
vigente em si não o seja mais em si. Fazer a crítica é tornar
difíceis os gestos fáceis demais. Nessas condições, a crítica – e a crítica radical – é absolutamente indispensável
para qualquer transformação.

Fazer uma “crítica radical” significa que temos um compromisso em descrever, analisar e problematizar a inclusão, com a
finalidade de desnaturalizar verdades tomadas a priori à história
e à experiência. Cada vez mais se tornam produtivos os usos
dos termos inclusão e exclusão para caracterizarmos situações
presentes de discriminação negativa. Porém, o que nos chama a
atenção é que, nos usos alargados das palavras ou no uso festejado das mesmas, parece estarmos perdendo o caráter processual, histórico e fronteiriço que caracterizavam tanto a exclusão,
quanto a inclusão na Modernidade.
Exclusão e inclusão são invenções deste mundo. Invenções datadas dos séculos XVI e XVII. Os usos dessas palavras
podem ser associados à miséria vivida por um número muito
grande de pessoas dentro do território brasileiro; podem, também, ser associados à designação de limites de fronteira entre o
dentro e o fora, assim como podem ser associados às situações
de discriminação negativa por razões de raça/etnia, gênero, religião, deficiência, trabalho/emprego, educação etc. Pela etimologia da palavra inclusão, sabemos que essa foi mencionada na Academia dos Singulares de Lisboa, em meados do século XVII, mais especificamente em 1665. Os usos dados para a
palavra naquele tempo são distintos daqueles que, por exemplo, podemos encontrar na França dos anos 1990 e no Brasil
dos anos 1990 até nossos dias. Atualmente, assistimos a uma
ampliação desenfreada dos usos da palavra inclusão. Usa-se
a palavra para caracterizar distintas condições de vida e de
participação social, cultural, escolar, política etc. Parece que,
ao usá-la indistintamente, perdemos parte de sua força política de mobilização.
Na mesma medida do alargamento do uso do termo inclusão, utilizamos o termo exclusão. A palavra exclusão vem do la-
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tim exclusìoónis, significando “exclusão, ação de afastar; exceção, fim”, do radical exclúsum, de excludère “excluir”. Em 1550,
a palavra exclusão aparece com a mesma grafia, sendo que em
1555 ela sofre mudanças e passa a ser grafada como esclusão
na língua portuguesa. Guardando as especificidades linguísticas, a noção de afastamento, implicada na ação de excluir o outro pode ser visualizada desde a Idade Média com as práticas de
exclusão dos leprosos, como nos mostra Foucault em dois Cursos distintos: Os anormais (1975) e Segurança, território e População (1978) e nas conferências ministradas no Rio de Janeiro,
em 1973, reunidas no livro, A verdade e as formas jurídicas1. Tais
práticas de exclusão, embora apresentem outras facetas mais
atuais e coerentes com as dificuldades e limites de nosso tempo,
ainda podem ser vistas nos dias atuais, porém articuladas com
uma outra forma de vida e de estar no mundo, pautada pelo neoliberalismo de inspiração norte-americana (FOUCAULT, 2008b).
Estar excluído, até quase a última década do século XX, era ser
ignorado pelo Estado. Não havia conhecimento do Estado sobre
parte da população que se caracterizava pelo analfabetismo,
pela raça/etnia, pela pobreza absoluta, pela falta de previdência,
pela deficiência etc. A última década (de forma mais acentuada)
do século XX e a primeira década do início do XXI, são marcadas
pela ação do Estado pró-reconhecimento das condições de vida
da população. Cada vez mais os levantamentos demográficos
buscam atingir a totalidade da população. Para início de conversa, o Estado assume que todos devem estar incluídos nas pesquisas: o morador de rua, que migra de um espaço a outro; os
que possuem residência fixa, mesmo que temporária; os sem
terra, sem teto, entre outros. Diferentes políticas e ações de assistência buscam, após conhecer a população, atingir aqueles
que necessitam equiparar condições de vida para que possam
mudar sua condição de participação social e econômica.
As fronteiras que caracterizavam as ações de inclusão e de
exclusão se mesclam na atualidade. Se “todos” estão sob o conhecimento do Estado, se diferentes políticas e programas assistenciais dão cobertura para grupos específicos que vivem sob
condições precárias ou que ameaçam a si e ao outro, pelo risco
que geram, perguntamos: quem são os excluídos na contemporaneidade? Não são mais aqueles ignorados ou os redundantes
(BAUMAN, 2005) para o Estado. Mas são aqueles que integram a
sociedade em diferentes níveis de participação ou gradientes de
inclusão. Diante de tal participação por gradientes de inclusão,
torna-se difícil utilizar, em nossas análises, a caracterização de
incluído e de excluído de forma separada, pois qualquer sujeito,
1

Para aprofundar as discussões referentes aos exemplos desenvolvidos por
Foucault (lepra, peste e varíola) e suas relações com a constituição das práticas de in/exclusão na atualidade, sugerimos Lockmann (2010).
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dentro de “seu nível de participação” poderá, a todo o momento,
estar incluído ou ser excluído de determinadas práticas, ações,
espaços e políticas. Diante do exposto, é fácil afirmarmos que
exclusão e inclusão são invenções deste mundo. Seus usos tanto podem ser associados à miséria vivida por um número muito
grande de pessoas dentro do território brasileiro, quanto podem
ser associadas às situações de discriminação negativa por razões de raça/etnia, gênero, religião, deficiência, trabalho/emprego, educação etc. Da mesma forma, podem ser associados a
um simples não estar junto em um mesmo espaço e/ou lugar definido por alguns representantes de grupos sociais específicos,
como sendo ideal, significativo... O que vale marcar é que, frente
a um espectro tão variado de usos, preocupa-nos o esmaecimento da potência política de ambas as palavras.
Com o apagamento dos processos históricos que antes
contribuíam fortemente para o reconhecimento do excluído e do
incluído, sobram as condições frágeis do presente para podermos olhar, sempre de forma provisória, para aqueles que vivem
sob a tensão da in/exclusão. Por isso, em nossos estudos, criamos a expressão in/exclusão, para mostrar aquilo que é peculiar
ao nosso tempo, ou seja, atender à provisoriedade determinada
pelas relações pautadas pelo mercado e por um Estado neoliberal desde a perspectiva do mercado.
Diante dos usos pouco cuidadosos ou pouco rigorosos
para as palavras exclusão e inclusão, vistos na atualidade, ou
diante das muitas formas da in/exclusão, corremos o risco de
analisar acontecimentos presentes e pontuais da mesma forma
que analisamos acontecimentos históricos e processuais de exclusão. Para Castel (2007), na maior parte dos casos em que
apontamos para alguns sujeitos e usamos para caracterizá-los a
palavra “excluído”, estamos falando de “desfiliados”, ou seja, estamos falando daqueles que sofrem desligamentos tanto no
campo do trabalho como no âmbito das relações sociais.
Propomos pensar sobre a inclusão social e a educacional
nos dias de hoje, tendo a razão de Estado, desenvolvida por
Michel Foucault, como matriz epistemológica. Partimos fundamentalmente de reflexões feitas por Foucault em quatro obras
em que o filósofo organiza suas ideias: A verdade e as formas jurídicas; Os anormais; Segurança, Território e População; e Nascimento da Biopolítica. Partimos, também, de duas obras de Robert Castel para entendermos o conceito de exclusão em uma
dimensão histórica, bem como em uma dimensão contemporânea/presentificada: Discriminação negativa e Desigualdade e a
questão social.
Ancorados, principalmente nestes autores, os pesquisadores do Gepi afirmam que na Contemporaneidade, a inclusão
ocupa lugar de imperativo de Estado. Imperativo porque o Esta-
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do toma a inclusão como um princípio categórico que, por ser
assumido como evidente por si mesmo, é imposto de formas diferenciadas e de acordo com hierarquias de participação, a todas as formas de vida, sem exceção. Garantir para cada indivíduo uma condição econômica, escolar e de saúde, compatível
com seu nível e sua rede de relações, pressupõe fazer investimentos para que a situação presente de pobreza absoluta, de
falta de educação básica e de saúde, talvez se modifique em
curto e médio prazos. De igual modo, pressupõe fazer investimentos para que a situação daqueles já beneficiados por uma
cultura econômica e social local e global permaneça em condições de empreendimento em suas redes de relações. A promessa de mudança de status dentro de relações de consumo
(uma promessa que chega até aqueles que vivem em condição
de pobreza absoluta), articulada ao desejo de mudança de
condição de vida, é fonte que mantém o Estado na parceria
com o mercado e que mantém a inclusão como um imperativo
do próprio neoliberalismo (LOPES, 2009). Afinal, no jogo do
mercado, o Homo oeconomicus e a sociedade civil formam
parte de um mesmo conjunto de tecnologias da governamentalidade (FOUCAULT, 2008b).
Colocadas as balizas iniciais que devem orientar a leitura
de nosso texto, passamos a apresentar os dois exercícios analíticos que empreendemos aqui para mostrar parte das pesquisas
desenvolvidas no grupo. No primeiro título – Políticas de assistência social: Estratégias biopolíticas de gerenciamento do risco
social –, discutimos as políticas de assistência social no Brasil e
a forma como estas operam sobre a população. Ao entendermos tais políticas como parte integrante de programas de assistência e de inclusão sociais, realizamos um exercício analítico do
documento A Política Nacional de Assistência Social, produzido
em 2004 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome.
No segundo título – Implicações entre neoliberalismo, inclusão e gestão –, discutimos que a inclusão na atualidade torna-se um imperativo de Estado e é colocada em funcionamento, gestada, “administrada” através do princípio da gestão.
Para tal, abordamos alguns elementos importantes da lógica
neoliberal dentre os quais destacamos: o empresariamento da
sociedade, a produção de sujeitos empreendedores (sujeitos
empresários de si mesmos), a reconfiguração do papel do
Estado e a for ma como a inclusão escolar é colocada em funcionamento através da gestão, mobilizando a produção de
subjetividades inclusivas.
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1 Políticas de assistência social: estratégias biopolíticas de
gerenciamento do risco social
Com o objetivo de analisarmos e de discutirmos a inclusão
a partir das políticas de assistência social no Brasil, buscamos
entender como estas, quando articuladas em programas governamentais de assistência, operam sobre a vida da população.
Para tanto, analisamos o documento A Política Nacional de
Assistência Social produzido em 2004 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tal documento busca
“transformar em ações diretas os pressupostos da Constituição
Federal de 1988 e da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS
–, por meio de definições, de princípios e de diretrizes que nortearão sua implementação, cumprindo nova agenda para a cidadania no Brasil” (BRASIL, 2004, p. 4). Utilizando os estudos de
Michel Foucault, foi possível compreender, no decorrer das análises, as políticas de assistência social como estratégias biopolíticas de gerenciamento do risco social, pois elas objetivam garantir a segurança da população através dos programas e ações
que colocam em funcionamento.
Atualmente, podemos perceber que tais políticas vêm se
proliferando no Brasil nos últimos anos. Não são poucos os benefícios e programas sociais disponibilizados atualmente para a
população carente, assim como também não é pequeno o número de famílias beneficiadas. Além disso, esses números crescem consideravelmente. No Brasil, em 2002 tínhamos o equivalente a 8,2 milhões de famílias que recebiam o benefício financeiro intitulado Bolsa Escola2; atualmente o número de famílias beneficiadas pela Bolsa Família chega a quase 12 milhões. Além
do conhecido Bolsa Família, há uma variedade de outros benefícios existentes como, por exemplo, o Pró-Jovem, o Pró-Uni,
Vale-Gás, Fome Zero, Salário-Desemprego, Bolsa para Egressos da Fase, Vale-Cultura, Auxílio-Reclusão, Bolsa Copa, Bolsa
Olímpica e o Plano Nacional Banda Larga, ainda em estudo e
discussão. Esses programas sociais objetivam auxiliar aquelas
camadas da população brasileira que não conseguem, por si
mesmas, gerenciar suas vidas ou prevenir os riscos da sua própria existência. Todas essas ações podem ser vistas como políticas de inclusão social que pretendem não só assegurar as necessidades básicas de sobrevivência desses sujeitos, mas, ao
mesmo tempo, incluí-los nos jogos do mercado, gerenciando e
prevenindo os possíveis riscos que essas camadas da população podem produzir para a vida coletiva.

2

O programa Bolsa Escola foi ampliado para Bolsa Família em 2003.
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1.1 A produção de saberes sobre a população: conhecer para
governar
Há sempre um número demasiado deles.
“Eles” são os sujeitos dos quais devia haver menos
– ou, melhor ainda, nenhum.
E nunca há um número suficiente de nós.
“Nós” são pessoas das quais devia haver mais.
Bauman Zygmunt

Eles – os outros, os indesejáveis, os perigosos, os inadequados, os diferentes, os deficientes, os anormais. Nós – os
mesmos, os desejáveis, os adequados, os iguais, os normais.
Posições, classificações e invenções de um mundo habitado por
um desejo incessante de ordem. A Modernidade foi um tempo
marcado por um desejo de distribuição, ordenação e organização. Através dos conhecimentos científicos que produziu, tentou
explicar e categorizar as coisas, os fenômenos e também as pessoas. Esses conhecimentos criaram categorias e subcategorias,
cada vez mais minuciosas e detalhadas, que permitiram colocar
em operação um exercício de classificação e enquadramento de
tudo aquilo que escapa da ordem, do natural, da pureza, da perfeição, enfim, do ideal moderno. Essas incansáveis descrições,
que marcam toda e qualquer forma de desvio, funcionam não
com o intuito de excluir, segregar ou aniquilar, mas de incluir,
conhecer e governar.
A partir disso, pode-se afirmar que a inclusão possibilitou
um exercício de aproximação e conhecimento daqueles sujeitos
que anteriormente eram afastados, segregados ou excluídos da
sociedade. Ao aproximar esses sujeitos, que até então permaneciam do outro lado da fronteira, ao incluí-los na sociedade e nos
processos de escolarização, está-se fazendo um exercício de
torná-los observáveis, explicáveis e governáveis. Portanto..., incluir, aproximar, conhecer, diferenciar, classificar, normalizar,
gerenciar, prevenir, intervir. Enfim, governar. Eis algumas operações colocadas em funcionamento pela inclusão que nos parecem interessantes e produtivas para compreender tal fenômeno
na contemporaneidade.
A perspectiva teórica com a qual trabalhamos nos permite
olhar para as ações de Estado acerca da inclusão desnaturalizando um certo ar benevolente de respeito, aceitação e tolerância à diversidade, que povoa a maioria dos discursos que circulam na atualidade sobre inclusão escolar ou social. Discursos dessa ordem podem ser encontrados em documentos oficiais do Ministério da Educação, nos Projetos Político-Pedagógicos das escolas, em várias revistas sobre educação ou
ainda na mídia televisiva. Para exem plificar o que estamos afir-
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mando, destacamos a seguir alguns excertos encontrados em
materiais diversos.
A educação, ao adotar a diretriz inclusiva no exercício de
seu papel socializador e pedagógico, busca estabelecer
relações pessoais e sociais de solidariedade, sem máscaras, refletindo um dos tópicos mais importantes da humanidade (...) a abertura para o mundo e para o outro. Essa
abertura, solidária e sem preconceitos, poderá fazer com
que todos percebam-se como dignos e iguais na vida social
(BRASIL, 2001, p. 25, grifos nossos).
Quem vive a inclusão sabe que está participando de algo
revolucionário – como o que está acontecendo com Júnior.
Ele pertence a um grupo, é considerado, tem seus direitos
fundamentais respeitados e – mesmo sem saber – colabora para formar adultos mais tolerantes, solidários e responsáveis pelos outros (Revista Nova Escola, 2005, p. 40, grifos nossos).
Nós professores precisamos refletir sobre as diferentes situações da realidade que existem e aprender a lidar pedagogicamente com as diferenças, lembrando que todos devem exercer a cidadania (Projeto Político-Pedagógico,
Escola Municipal de Novo Hamburgo, 2002, p. 25, grifos
nossos).

Os excertos dos materiais apresentados mostram o quanto
enunciações de solidariedade, tolerância e aceitação são recorrentes na atualidade e se fazem presentes em diferentes esferas
sociais. Muito mais do que uma proposta solidária, humana e
democrática entendemos as propostas inclusivas como uma estratégia de governamento das populações que objetivam conhecer todos e cada um com o intuito de conduzir suas condutas no
caminho do “bem” e da ordem. Desta forma, pode-se compreender que ao incluir todos os sujeitos, seja na escola, no mercado
de trabalho ou na sociedade, a inclusão opera com objetivos
bastante definidos, entre eles, garantir a segurança da população por meio da gerência dos riscos produzidos na vida social.
Para desenvolver essas operações, além de simplesmente
aproximar esses sujeitos, incluindo-os na sociedade, é necessário desenvolver uma série de saberes sobre a população, sobre
suas doenças, sua produtividade, suas regularidades e irregularidades, para saber onde intervir, de modo a governar todas as
camadas da população. Tais operações são marcadas pela
ação do Estado no reconhecimento das condições de vida da
população. Ou seja, incluir, nesse sentido, significa desenvolver
um conjunto de práticas que envolvem e submetem os sujeitos à
lógica do Estado. Para isso, o saber estatístico passa a ser um
instrumento fundamental para o governamento da população,
uma vez que busca atingir a todos, tornando-os conhecidos e,
por isso mesmo, sujeitos às ações governamentais. Sendo as-
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sim, percebe-se que para o Estado poder intervir na vida desses
sujeitos e para submetê-los às instituições que vigiam e controlam as condições de saúde, educacionais, sociais, etc., é necessário torná-los conhecidos, mapear suas condições de vida e
produzir levantamentos demográficos que buscam atingir a totalidade da população.
A construção desses saberes sobre a população colocou
os sujeitos em um constante processo de comparabilidade, permitindo estabelecer semelhanças e diferenças, identificando zonas ou grupos de risco, aproximando-os ou afastando-os da média considerada normal, enfim, posicionando-os como normais
ou anormais3 dentro de gradientes de normalidades. Para compreendermos esse processo, torna-se importante discutirmos,
mesmo que rapidamente o conceito de norma. A norma pode
ser entendida como
(...) um princípio de comparação, de comparabilidade,
uma medida comum que se institui na pura referência de
um grupo a si próprio, a partir do momento em que só se
relaciona consigo mesmo, sem exterioridade, sem verticalidade (EWALD, 2000, p. 86).

Para a norma, não existe exterioridade, nada escapa ao seu
abrigo, ela captura todos. Não há determinados sujeitos que se
encontram fora do abrigo da norma e outros que estão no seu interior. Todos os sujeitos, sejam eles normais ou anormais, estão
na norma, são capturados por ela e, por meio dos saberes produzidos, são classificados, ordenados, comparados e distribuídos. Mesmo aqueles sujeitos que, usualmente, marcamos como
marginalizados estão na norma. Por exemplo: os miseráveis e
dentro desse grupo todas as suas derivações; os desnutridos
pela falta de condições econômicas, de saúde pública e educacionais de provimento de suas vidas; os desempregados que
não conseguem trabalho devido a problemas históricos de não
terem condições de se tornarem e de se manterem empregados
e, nem mesmo, de aprenderem a empresariarem a si mesmos;
os drogados que não estão sendo atendidos por programas de
recuperação; os meninos de rua que escapam ao controle do
Estado e não vão à escola e nem mesmo usufruem de programas que poderiam orientar o desenvolvimento e a educação; os
3

O termo “anormal” é utilizado a partir de Michel Foucault (2001) para referir um
variado número de pessoas que escapa daquilo que foi inventado e delimitado
como normalidade. Não utilizo tal termo para classificar tais sujeitos a partir de
sua normalidade ou anormalidade, mas por entender que, independente da
nomenclatura que utilizarmos para referir-nos a esses sujeitos, estamos marcando suas diferenças e posicionando-os como (a) normais no interior da
norma. Mesmo aquelas terminologias consideradas politicamente corretas,
como é o caso de “pessoas com necessidades educacionais especiais”, também realizam, através dos saberes que desenvolvem uma operação de
classificação.
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doentes que, mesmo tendo direito à saúde, não conseguem
atendimento no Sistema Único de Saúde do Estado; enfim, entre
outros grupos que podem ser classificados como excluídos4,
também esses, encontram-se sobre o abrigo da norma, pois
podem ser nomeados e calculados pela ciência do Estado. Em
outras palavras, a norma “permite tirar da exterioridade selvagem os perigosos, os desconhecidos, os bizarros – capturando-os e tornando-os inteligíveis, familiares, acessíveis, controláveis” (VEIGA-NETO, 2001, p. 115).
A norma funciona de formas diferentes nos dispositivos disciplinares e nos dispositivos de seguridade. Os dispositivos disciplinares e os dispositivos de seguridade são diferentes técnicas apontadas por Foucault (2008a) no decorrer de seus estudos sobre as artes de governar. Os dispositivos disciplinares são
estratégias que emergem no decorrer do século XVIII para controlar e disciplinar os corpos. Já os dispositivos de seguridade
referem-se a estratégias para governar a população a partir do
jogo entre liberdade e segurança. É necessário destacar que um
dispositivo não exclui ou substitui o outro.
No que se refere a sua relação com a norma, no primeiro
caso, há uma ênfase nos processos de normação, ou seja, primeiramente define-se a norma e depois se enquadram os sujeitos como normais ou anormais.
Já nos dispositivos de seguridade, a norma é criada a partir
das variações do próprio grupo de indivíduos que ela observa,
classifica e normaliza. A partir de tais observações é que se determina a norma para, posteriormente, intervir sobre os sujeitos,
submetendo-os a processos de normalização. Aqui a ênfase
está na normalização. Portanto, primeiro se observa, depois se
cria a norma e, por fim, se intervém para normalizar, normalizar
os fluxos que podem atrapalhar o desenvolvimento e a articulação interna e externa a eles.
Nesse caso, é possível notar variações da norma, ou seja,
ela não é única, fixa e estável. Ela está sujeita a uma série de alterações e modificações, que não decorrem de um efeito externo,
mas das transformações do próprio grupo. Ela captura todos,
produz saberes sobre esses sujeitos com o intuito de torná-los
4

Acreditamos ser importante demarcar o entendimento que é utilizado nesse
trabalho para o termo “excluído”. Segundo Lopes (2009, p. 158), “excluídos
são aqueles que escapam a qualquer estatística do Estado, que escapam de
atendimentos previdenciários e ou de assistência, que são despejados de seus
territórios para serem colocados em lugar algum, que aguardam em asilos o
desfecho de suas vidas, que vivem em espaços onde a sua presença não implica em mudança nem do espaço, nem das relações que nele se estabelecem;
enfim, excluídos são todos aqueles que, pelo seu caráter de invisibilidade,
não perturbam, não mobilizam, não alteram a rotina do mundo”. Portanto, o
que as políticas de inclusão social fazem “é transformar os excluídos invisíveis
em incluídos anormais” (LOPES, 2009, p. 159) e estes últimos estão previstos
pela norma.
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passíveis da ação governamental, ou seja, de constituí-los como
uma população governável.
Para isso, é necessário que essa população se torne um
conjunto regular de ações previstas e de riscos calculados5.
Sendo assim, a inclusão aproxima os sujeitos da sociedade para
constituí-los como uma população que tem suas regularidades,
seus riscos próprios, suas ameaças, mas que, estando perto e
sendo conhecida, pode ser controlada e governada.
A partir daí é que acreditamos ser possível afirmar que a inclusão pode ser pensada como uma estratégia biopolítica, pois
desenvolve diferentes ações para conduzir a vida dos sujeitos no
interior de um conjunto denominado população. Rose (1999)
destaca duas características importantes para que se possa
governar uma população com êxito.
Em primeiro lugar, o governo depende do conhecimento.
Para se governar uma população é necessário isolá-la
como um setor da realidade, identificar certas características e processos próprios dela, fazer com que seus traços
se tornem observáveis, dizíveis, escrevíveis (...). Em segundo lugar, governar a população exige conhecimento de um
tipo diferente. Para se fazer cálculos sobre uma população
é necessário enfatizar certos traços daquela população
(ROSE, 1999, p. 36).

Assim, as práticas de governamento somente foram possíveis a partir do aparecimento da estatística, que é esse conhecimento de um tipo diferente, que menciona Nikolas Rose. Ela
possibilita calcular os riscos e os acidentes aos quais está submetida uma população; ela levanta um aporte de informações
sobre as condições de vida da população, de trabalho, de saúde, de escolaridade etc. Construindo saberes sobre a população, é possível intervir mediante diferentes estratégias que pretendam garantir a seguridade dessa. A estatística passa a ser,
então, um instrumento privilegiado de governo, pois, a partir
desse saber, realizam-se dois exercícios distintos, porém relacionados entre si. Tem-se:
(...) por um lado, a tabela ou o quadro estatístico que verifica a regularidade de certos acontecimentos; por outro, o
cálculo de probabilidades aplicado à estatística, que permite avaliar as hipóteses de ocorrências dos mesmos
acontecimentos (EWALD, 2000, p. 89).

5

A noção de risco foi desenvolvida por Michel Foucault em seu curso Segurança, Território e População. Aqui, o autor desenvolve as noções de caso, risco,
perigo e crise. Para este trabalho será utilizado apenas a noção de risco. Esta
noção será estabelecida através de cálculos realizados, será expressa por
meio de uma estatística e opera na ordem da prevenção. A partir dela, será
possível conhecer as necessidades dos indivíduos e calcular seus efeitos tanto
em relação à população quanto ao individuo.
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A primeira levanta informações sobre alguns fenômenos
que acometem a população, tentando descobrir como acontecem, por que acontecem, em que condições ou em que locais
são mais frequentes, enfim, qual a sua regularidade. A segunda
cruza essas informações e procura construir um cálculo de probabilidades sobre a recorrência desses fenômenos. Ou seja, a
primeira verifica quando certos fenômenos acontecem e a segunda prevê quando e onde podem voltar a acontecer. Permite, portanto, calcular riscos. Calculando riscos, pode-se intervir
mediante diferentes estratégias que têm o propósito de impedir
que tais fenômenos aconteçam, ou, pelo menos, de reduzir a
sua recorrência.
O uso das estatísticas para pensar estratégias de governamento da população pode ser visualizado no documento A Política Nacional de Assistência Social, produzido em 2004 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nesse
documento encontra-se uma análise situacional do nosso país
que apresenta uma série de cálculos sobre a população brasileira. Segundo o documento, é necessário demarcar “quem, quantos, quais e onde estão os brasileiros demandatários de serviços
e atenções de assistência social” (2004, p. 7). Para isso, recorre-se à estatística e se produz cálculos intermináveis sobre a
concentração de pobreza e indigência em diferentes cidades do
país, o número de crianças e adolescentes que se encontra fora
da escola, ou que exerce atividades de trabalho, sem ou com remuneração; a porcentagem de mulheres entre 15 e 17 anos com
filhos; a concentração da população com mais de 65 anos; a estimativa da população com algum tipo de deficiência; a proporção de famílias com pessoas de referência do sexo feminino, além
de um levantamento sobre a renda familiar de diferentes grupos.
Cada um desses itens é trazido segundo suas recorrências em determinadas cidades do país. Todo esse arcabouço de informações
sobre a população é produzido para identificar zonas de risco que
necessitem da intervenção do Estado através, nesse caso, das políticas de assistência social. Segundo o documento, a
(...) política de assistência social na realidade brasileira
parte então da defesa de um certo modo de olhar e quantificar a realidade a partir de (...) uma visão social de proteção,
o que supõe conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais
a que estão sujeitos, bem como os recursos com que conta
para enfrentar tais situações com menor dano pessoal e
social possível. Isto supõe conhecer os riscos e as possibilidades de enfrentá-los (BRASIL, 2004, p. 7, grifos nossos).

Ou seja, é necessário primeiramente construir um conjunto
de conhecimentos técnicos sobre a população, para posteriormente criar estratégias de governamento que possam intervir de
forma adequada, regulando e gerenciando os riscos a que cada
grupo está submetido. Segundo Traversini e Bello (2009, p.
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148), “a quantificação vem a ser um modo de esquadrinhar e ordenar a vida população. Ao serem catalogadas condutas de um
grupo de indivíduos (...), são lançados programas com o objetivo de trazer à ordem esse grupo desviante”. A partir desses cálculos produzidos pela ciência do Estado, sabe-se quais são as
maiores necessidades da população, que âmbitos são mais atingidos, quais grupos de pessoas estão mais vulneráveis, em que
locais vivem, quanto recebem, como suas famílias se estruturam, etc. Segundo o documento:
Ao invés de metas setoriais construídas a partir de demandas ou necessidades genéricas, trata-se de identificar os
problemas concretos, as potencialidades e as soluções, a
partir de recortes territoriais que identifiquem conjuntos populacionais em situações similares, e intervir através das
políticas públicas, com o objetivo de (...) promover impacto
positivo nas condições de vida (BRASIL, 2004, p. 28).

É a partir de tais informações que se criam os diferentes
programas sociais existentes atualmente no Brasil. Podemos dizer que esses programas são estratégias biopolíticas desenvolvidas pelo Estado com o intuito de agir sobre a vida da população para garantir a ordem e potencializar a vida.
Essas estratégias podem ser relacionadas àquilo que
Foucault (1999) denominou “biopolítica da espécie humana”,
ou seja, uma tecnologia de gerenciamento do risco social que
utiliza diferentes estratégias, entre elas, ousaria dizer, as políticas de inclusão social. A biopolítica é uma tecnologia que inaugura novos mecanismos de intervenção do poder e extração de
saber, com a intenção de governar a população e os fenômenos
produzidos pela vida na coletividade. Esses mecanismos vão
tratar, sobretudo, “de previsões, de estatísticas, de medições
globais; (...) de intervir no nível daquilo que são as determinações desses fenômenos gerais, desses fenômenos no que eles
têm de global” (FOUCAULT, 1999, p. 293). É, portanto, um poder
massificante atuando no corpo social, gerenciando e defendendo a ordem pública, diminuindo os riscos de morte e aumentando a intervenção para intensificação da vida.
[A] nova tecnologia que se instala não se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao
contrário, uma massa global, afetada por processos de
conjunto que são próprios da vida, que são processos
como o nascimento, a morte, a produção, a doença etc.
(FOUCAULT, 1999, p. 289).

As políticas de assistência social podem ser entendidas
como estratégias biopolíticas que objetivam gerenciar os riscos
produzidos pela fome, pela miséria, pelo desemprego, pela doença, pela deficiência, etc. e garantir a seguridade e a proteção
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da população. Segundo o documento A política Nacional de
Assistência Social, a proteção social e a seguridade constituem-se
em objetivos centrais dessa política. Nesse documento, entende-se por proteção social
as formas às vezes mais, às vezes menos institucionalizadas que as sociedades constituem para proteger parte ou
o conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de
certas vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as privações. Incluo neste
conceito, também, tanto as formas seletivas de distribuição
e redistribuição de bens materiais (como a comida e o dinheiro), quanto os bens culturais (como os saberes), que
permitirão a sobrevivência e a integração, sob várias formas
na vida social (BRASIL, 2004, p. 17, grifos nossos).

Porém, ao mesmo tempo em que o documento destaca o
seu caráter de proteção social, também marca a forma como essas estratégias pretendem ser utilizadas para construir sujeitos
autônomos, que não se tornem eternos dependentes desses
programas. Segundo o documento,
a nova concepção de assistência social (...) pretende desenvolver capacidades para maior autonomia. Neste sentido ela é aliada ao desenvolvimento humano e social e não
tuteladora ou assistencialista, ou ainda não só provedora
de necessidades ou vulnerabilidades sociais. O desenvolvimento depende também de capacidade de acesso, vale
dizer da redistribuição, ou melhor, distribuição dos acessos a bens e recursos, isto implica em um incremento das
capacidades de famílias e indivíduos (BRASIL, 2004, p. 7).

Além de tais discursos reafirmarem o imperativo da autonomia, objetivando produzir sujeitos autogovernados capazes de
prover suas próprias necessidades e conduzir suas próprias vidas, esse conjunto de políticas de proteção social e de assistência encontra-se em estreita relação com uma forma de ser do
pensamento político contemporâneo, quando destaca a necessidade de garantir a todos o acesso a bens e recursos. Isso nos
possibilita pensar que as políticas sociais, além de objetivarem a
diminuição da pobreza, auxiliando as camadas mais carentes da
população brasileira, também pretendem inserir todos os sujeitos nas redes de consumo, tornando-os produtivos e fazendo girar as engrenagens do jogo econômico de um Estado neoliberal.
A preocupação do Estado direciona-se cada vez mais para uma
camada da população que Bauman (2005, p. 52) denomina
“consumidores falhos”, ou seja, “(...) pessoas carentes do dinheiro que lhes permitiria ampliar a capacidade do mercado consumidor, e que criam um novo tipo de demanda a que a indústria
do consumo, orientada para o lucro, não pode responder nem
colonizar de maneira lucrativa”. Segundo o autor, “os consumidores são os principais ativos da sociedade de consumo, en-
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quanto os consumidores falhos são os seus passivos mais irritantes e custosos” (BAUMAN, 2005, p. 53).
Para gerenciar essa camada da população brasileira e fazer
com que mesmo os “consumidores falhos” possam participar
minimamente do jogo do mercado, criam-se e proliferam-se os
programas sociais. Esses programas fazem parte de uma racionalidade política atual que opera com o intuito de conduzir as
condutas dos sujeitos de acordo com determinados princípios
do neoliberalismo. Entre esses princípios, pode-se destacar a
necessidade social e política de participação de todos, ou seja,
de inclusão de todos. Temos aí, uma das principais regras do
jogo neoliberal. Como destaca Foucault:
a sociedade inteira deve ser permeada por esse jogo econômico e o Estado tem por função essencial definir as regras econômicas do jogo e garantir que sejam efetivamente bem aplicadas. (...) cabe à regra do jogo imposta
pelo Estado fazer que ninguém seja excluído desse jogo
(FOUCAULT, 2008b, p. 277-278, grifos nossos).

Com suas palavras podemos perceber que a regra geral
que mobiliza o jogo econômico de um Estado neoliberal é a regra da não exclusão das possibilidades de participação do próprio jogo. Assegurar a participação de todos. Garantir o acesso
de todos. Não permitir que ninguém seja excluído ou se mantenha fora do jogo. Esses princípios são os mobilizadores das políticas sociais contemporâneas, uma vez que elas se constituem
em políticas inclusivas operacionalizadas no interior de uma racionalidade neoliberal.
Nesse sentido, é importante compreender que as políticas
sociais não podem mais ser vistas como ações neutras que pretendem apenas ajudar os mais pobres, retirando-os de situações desfavoráveis e contribuindo para a sua inclusão social.
Além disso, ou junto com isso tais políticas pretendem governar
todas as camadas da população brasileira, incluindo-as nas redes de consumo e garantindo espaços de participação no mercado, onde possam contribuir minimamente para o funcionamento do jogo econômico. “Em suma, não se trata de assegurar aos
indivíduos uma cobertura social dos riscos, mas de conceder a
cada um uma espécie de espaço econômico dentro do qual podem assumir e enfrentar os riscos” (FOUCAULT, 2008b, p. 198).
2. Implicações entre neoliberalismo, inclusão e gestão
2.1 Uma breve introdução
O texto anterior teve como foco principal a questão da assistência social na contemporaneidade. Pode-se dizer que o que
está em jogo na atualidade – sociedade contemporânea – não é
a solução da pobreza, mas o seu abrandamento. A “pobreza ab-
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soluta” deve ser gerenciada – uma vez que as pessoas precisam
participar do jogo, possuir um patamar mínimo de consumo e integrar às malhas do poder – e a “pobreza relativa” passa a ser
uma condição quase que inevitável. Isto se dá porque um dos
princípios do neoliberalismo é o de que a economia deve ter
suas próprias regras e o social deve ter seus objetivos próprios.
Porém, devem ser descolados de tal modo que o processo econômico não seja comprometido ou perturbado pelos mecanismos sociais (FOUCAULT, 2008b).
Podemos perceber aí algumas inversões em relação ao liberalismo e ao Estado de bem-estar social. E foi justamente partindo de algumas destas inversões e mudanças sociais, econômicas e políticas que afetam diretamente nossas formas de ser e
de estar no mundo, que construímos este texto que foi dividido
em três seções. Na primeira seção intitulada Liberalismo, neoliberalismo e o imperativo da inclusão, discutimos que, diferentemente da inclusão moderna – a inclusão de tipos específicos de
sujeitos, já identificados pela estatística como excluídos ou em
situação de vulnerabilidade social –, a inclusão contemporânea
é um imperativo de Estado e um direito universal para qualquer
sujeito. Abordamos de forma breve, algumas (des) continuidades do liberalismo para o neoliberalismo que nos permitem
compreender a lógica de funcionamento da sociedade atual.
Nesta lógica, a inclusão é uma estratégia política fundamental
porque, além de posicionar os sujeitos dentro de uma rede de
saberes, possibilita a sua circulação e mobilidade, ou seja, procura fazer com que todos participem e permaneçam (pelo maior
tempo possível) nas redes sociais e de mercado. Na segunda
seção, intitulada O imperativo da inclusão e o princípio da gestão, discutimos que a inclusão na atualidade torna-se um imperativo de Estado e é colocada em funcionamento, gestada, “administrada” por meio do princípio da gestão. Para tal, abordamos alguns elementos importantes da lógica neoliberal, entre os
quais destacamos: o empresariamento da sociedade, a produção de sujeitos empreendedores (sujeitos empresários de si
mesmos) e a reconfiguração do papel do Estado. Partimos do
pressuposto de que a transformação do Estado numa grande
empresa torna-o muito mais econômico, eficiente, produtivo e
lucrativo. É importante ressaltar que, nesta seção, tratamos de
forma mais contundente a questão da inclusão escolar. Na terceira e última seção, intitulada Sobre a produção de subjetividades inclusivas, discutimos que todos nós circulamos em espaços variados e precisamos nos ocupar dos outros e de nós mesmos. Tal forma de ocupação dos outros e de nós mostra não só
a sociedade sendo agenciada pelas políticas de inclusão, como
também mostra as formas de sermos capturados individualmente pelo Estado que se regula pelo princípio da inclusão universal
em operação por distintas estratégias e ações biopolíticas.
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2.2 Liberalismo, neoliberalismo e o imperativo da inclusão
Necessitamos de uma consciência histórica
da situação presente.
Michel Foucault

Como na perspectiva foucaultiana governar é estruturar o
eventual campo de ação dos outros, o governamento implica um
elemento importante, que é a “liberdade” (no seu sentido moderno), pois “o poder só se exerce sobre ‘sujeitos livres’, enquanto ‘livres’” (FOUCAULT, 1995, p. 244). A doutrina liberal precisa de liberdade para poder agir: liberdade de expressão, liberdade de discussão, liberdade de mercado, etc. A elaboração e a
intervenção do poder público estão diretamente relacionadas
com o princípio da utilidade que indica no que o governo pode
mexer e no que o governo não deve mexer. O governo estará
preocupado continuamente com o jogo entre interesses coletivos e interesses individuais, entre liberdade e segurança, ou
seja, ao mesmo tempo em que a liberdade é produzida – pois o
liberalismo é definido no livre jogo dos interesses individuais –,
é preciso estabelecer limites e controles a essas liberdades
(KLAUS, 2009).
No liberalismo a liberdade é entendida muito mais como espontaneidade do que como liberdade jurídica reconhecida como
tal para os indivíduos (FOUCAULT, 2008b), de forma que é preciso deixar as pessoas agirem, falarem, “participarem”. A liberdade aqui tem relação direta com o sujeito de interesse.
Nesta lógica, o jogo entre liberdade individual e segurança
coletiva se daria de forma “espontânea, natural”, pois a sociedade havia sido imaginada em função de uma rede de deveres e
obrigações na qual os sujeitos eram apanhados à medida que
cresciam e conquistavam seus direitos de adultos (BAUMAN,
2000). E é justamente este jogo permanente entre liberdade e
segurança que colocou em funcionamento a sociedade moderna. Bauman (2008) chama a atenção para o fato de que a busca
do equilíbrio entre liberdade e segurança, que é um dos grandes
objetivos da Modernidade, talvez seja uma incongruência lógica
e uma impossibilidade prática.
Neste contexto, a inclusão tinha como principal pressuposto incluir tipos específicos de sujeitos, já identificados pela estatística como excluídos ou em situação de vulnerabilidade social.
Os sujeitos eram posicionados dentro de uma rede de saberes e
a diversidade não era potencializada, mas tornada mesmidade
em nome do todo social.
Porém, a individualização hoje significa algo muito diferente. No interior desse jogo neoliberal de constituição e de dissolução da sociedade civil, os sujeitos de interesse precisam buscar
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de maneira isolada um sentido às suas vidas. A lógica não é mais
a da troca, mas a da concorrência. Portanto, há uma otimização
dos sistemas de diferença, de forma que o terreno fica livre para
os processos oscilatórios e é concedida uma tolerância aos indivíduos e às práticas minoritárias (FOUCAULT, 2008b). Na lógica
de concorrência, importa que todos tenham o interesse em permanecer no jogo econômico e manterem-se nas redes sociais e
de mercado. A máxima é: todos devem manter-se incluídos pelo
maior tempo possível.
Dessa forma, no neoliberalismo veremos certo número de
deslocamentos, de transformações e de inversões da doutrina liberal tradicional. Enquanto no liberalismo o poder de governar
era limitado do interior do próprio Estado, no neoliberalismo a liberdade de mercado será um princípio organizador e regulador
do Estado.
A Economia será uma ciência lateral em relação à arte de
governar, ou seja, a partir deste momento a economia política
pode se apresentar como crítica da razão governamental.
“Deve-se governar com a economia, deve-se governar ao lado
dos economistas, deve-se governar ouvindo os economistas,
mas não se pode permitir, está fora de cogitação, não é possível
que a economia seja a própria racionalidade governamental”
(FOUCAULT, 2008b, p. 388-389), de forma que é impossível a
existência de um soberano econômico. Para os neoliberais, o
essencial do mercado não está mais na troca, porém na concorrência. Isto é, o que está em jogo não é mais a equivalência mas
a desigualdade, de forma que a regulação econômica não é alcançada por meio da igualização, mas por um jogo de diferenciações (FOUCAULT, 2008b).
No neoliberalismo não teremos um governo econômico
como sonhavam os fisiocratas, mas teremos um governo de sociedade que consistirá numa política social ativa, intensa e intervencionista (FOUCAULT, 2008b). Esse intervencionismo social
implicará uma renovação da unidade “empresa” como um agente econômico fundamental. Esse mesmo autor (2008b, p. 285)
diz que:
uma verdadeira política social devia ser tal que, sem tocar
em nada do jogo econômico e deixando, por conseguinte,
a sociedade se desenvolver como uma sociedade empresarial, instaurar-se-ia um certo número de mecanismos de
intervenção para assistir os que deles necessitam naquele
momento, e somente naquele momento em que deles
necessitam.

Na sociedade neoliberal, a mobilidade de um indivíduo está
diretamente relacionada com um empreendimento individual,
um empreendimento de si mesmo com investimento e renda –
teoria do capital humano. As políticas econômicas, sociais, cul-
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turais, educacionais de todos os países desenvolvidos terão
como foco a modificação do nível e da forma do investimento
em capital humano. Os problemas da economia do terceiro
mundo, e a não decolagem da economia do terceiro mundo,
também serão repensados a partir do problema do capital humano (FOUCAULT, 2008b).
Rose (1996a) diz que o neoliberalismo inventa e coloca
em prática novas estratégias de governamento. Dentre elas, o
autor cita:
1. Uma nova relação entre expertise e política. Transformação das atividades – a operação de um paciente, a educação
de um estudante, a promoção da entrevista do cliente com um
assistente social – em termos de dinheiro, estabelecendo novas relações de poder. Rose cita o “mercado livre”, onde as relações entre cidadãos e experts não são organizadas nem reguladas por meio de coerção, mas através de atos de escolha.
Ao falar da noção de “compradores”, ele destaca (dentre outras questões) a “autonomização” das escolas (competição no
mercado de alunos, funcionamento da escola segundo a lógica
da empresa).
2. Uma nova pluralização das tecnologias sociais. Processo
de “desestatização do governo”. Emergência de novas formas
de governamento através da moldagem dos poderes e vontades
de entidades autônomas, empresas, organizações, comunidades6, profissionais, indivíduos. Isto acarretou a implantação de
modos de cálculo particulares nos agentes, a substituição de
certas normas, como as de trabalho e dedicação, por outras,
como as de competição, qualidade e demanda do cliente.
3. Uma nova especificação do sujeito de governo. A razão
política precisa agora justificar-se e organizar-se, discutindo sobre as providências adequadas à existência dos indivíduos
como criaturas de liberdade, direitos e autonomia. O seguro social, como princípio de solidariedade, dá lugar a um tipo de privatização do controle do risco. E o serviço social, como meio de
civilização sob tutela, cede lugar ao conselheiro particular, ao
manual de autoajuda e ao auxílio através da linha telefônica.
Dentro desta lógica neoliberal, o governo terá o papel de intervir e “assistir os que deles necessitam naquele momento, e
somente naquele momento em que deles necessitam” (FOUCAULT,
2008b, p. 285), de forma que a liberdade de mercado será um
princípio organizador e regulador do Estado. O ideal (para o jogo
neoliberal) seria se todos os indivíduos assistidos por uma política

6

Em sua dissertação de mestrado (KLAUS, 2004), foi abordada a questão da comunidade como uma forma de espacialização do governo na contemporaneidade. Para tal, foram utilizados estudos realizados por Rose (1996b) e Bauman
(2003).
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social intervencionista desejassem permanecer no jogo e fizessem os movimentos necessários para que isso acontecesse.
A inclusão é uma estratégia política fundamental neste sentido, pois, além de posicionar os sujeitos dentro de uma rede de
saberes, possibilita a sua circulação e mobilidade. Ou seja, procura fazer com que todos participem e permaneçam (pelo maior
tempo possível) nas redes sociais e de mercado.
2.3 O imperativo da inclusão e o princípio da gestão
Os indivíduos e coletividades vêm sendo cada
vez mais investidos por novas tecnologias e
mecanismos de governo que fazem de sua
formação e de sua educação, num sentido mais
amplo, uma espécie de competição desenfreada,
cujo “progresso” se mede pelo acúmulo de pontos,
como num esquema de milhagem, traduzidos como
índices de produtividade.
Gadelha

Pensamos ter deixado claro até aqui que entendemos a inclusão na atualidade como um imperativo de Estado, ou seja,
como um princípio que demanda ações do Estado sobre a população que quer governar. Mobilidade, acessibilidade e, por último, equidade foram constituídos como elementos fundamentais para que a inclusão universal se instituísse como uma forma
de vida.
Importa dizer que, nessa seção, queremos tratar de forma mais contundente da questão da inclusão escolar, que se
tornou, da mesma forma, um imperativo de Estado. Como tal,
ela se transforma em política educacional, entendendo-se política como
uma declaração das intenções do governo. Trata-se de
algo que tem um propósito, que é dirigido a um problema,
necessidade ou ação, especificando princípios e ações
projetadas para cumprir as metas desejadas (DOHERTY,
2008, p. 207).

Dessa forma, as políticas educacionais inclusivas que, inicialmente, apresentavam a inclusão de alunos com necessidades especiais em classes regulares como uma alternativa possível entre outras, hoje trazem a questão como única alternativa
para pensarmos a educação daqueles sujeitos que não se enquadram em um padrão de normalidade, no ideal de aluno médio para o qual a escola foi pensada. Os modelos anteriormente
utilizados, das escolas especiais, das classes especiais dentro
de classes regulares, são hoje vistos como lembranças remotas
de um passado de práticas excludentes. A inclusão, na maioria
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das vezes, é pensada de forma binária, ou seja, incluídos são
aqueles que estão do lado de dentro da escola regular; excluídos são aqueles que se encontram do lado de fora. Como preocupação biopolítica, a inclusão escolar incide sobre o corpo-espécie da população escolar, regulando suas condutas a partir de
um imperativo de Estado, que vai transformar a inclusão em um
princípio pedagógico, talvez o mais pungente nesses tempos
em que vivemos. Veiga-Neto (2008, p. 21) nos mostra que
tomar a inclusão como um imperativo deriva do entendimento de que ela é algo natural, algo que sempre esteve aí
e que, uma vez perdida – por obra de certos arranjos sociais
e principalmente econômicos –, deve ser agora resgatada.

Se essa suposta inclusão perdida deve ser resgatada, esse
processo deve se dar a partir de uma gestão da escola que tenha como princípio a inclusão de todos no sistema educacional. Dito de outra forma, de um imperativo de Estado a inclusão
se transforma em um princípio pedagógico que vai ser colocado em funcionamento a partir de práticas de gestão escolar ancoradas em uma racionalidade neoliberal. Mas como se dá
esse processo?
De acordo com Hattge (2007a), imersa nessa nova ordem
mundial a que Hardt e Negri (2001) chamam de Império7, a escola, essa maquinaria moderna de captura de determinados indivíduos desde a mais tenra idade, vê-se agora frente a uma antiga,
porém renovada missão: incluir todos. Nesse processo de inclusão, podemos distinguir três movimentos apontados pelos mesmos autores, a saber: a incorporação, a diferenciação e a administração da diferença.
Em um primeiro movimento de inclusão nas escolas, vemos acontecer a incorporação de todos ao sistema, ou seja, matriculamos todos os alunos. O Ministério da Educação divulga
em propagandas de rádio, televisão e mídia impressa que as
escolas estão se preparando para receber alunos com deficiência. Todos são chamados a fazer parte da escola. Todos são
convidados, ou melhor dizendo, convocados a frequentar
essa instituição que se constitui em um dos grandes pilares sobre os quais se forjou a sociedade moderna. Esse é o momento
inicial da inclusão.
Porém, isso não basta, não é o suficiente. Nesse momento
é preciso diferenciar uns dos outros. Precisamos conhecer a
“síndrome”, a “dificuldade”, o “desvio”, a “carência”, a “etnia”,
ou seja, precisamos falar sobre esses sujeitos, construir saberes
de modo a conhecê-los, suas características, seus desvios, suas

7

A soberania tomou nova forma, composta por uma série de organismos nacionais e supranacionais, unidos por uma lógica ou regra única. Essa nova forma
global de economia é o que chamamos de Império (HARDT e NEGRI, 2001, p. 12).
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(im) possibilidades, (des) ajustes. Precisamos saber o quanto
cada um deles se afasta daquela zona de normalidade criada
pela escola e por outras instituições sociais. De posse de todos
esses saberes, sentimo-nos aptos a classificar esses sujeitos.
Essa classificação remete-nos ao terceiro movimento, que é o
de administrar, gerenciar essa diferença. Daí as discussões em
torno da gestão educacional, termo que designa “um modo de
gerenciar a escola buscando a superação da noção de administração escolar8” (HATTGE, 2007b, p. 64).
Desse modo, a inclusão é colocada em funcionamento,
gestada, “administrada” através do princípio da gestão. Nunca
se falou tanto na necessidade de sujeitos gestores, empreendedores, sujeitos empresários de si mesmos. É como se o sujeito
empresário de si mesmo e o empresariamento da sociedade
fossem a grande solução para todas as mazelas sociais.
Na atualidade, todos devem fazer parte do jogo neoliberal,
ou seja, ninguém deve ser deixado de fora. Isso se dá porque o
neoliberalismo necessita da circulação e da mobilidade dos indivíduos de forma que a sua máxima é a inclusão do maior número
de pessoas nas malhas do poder. Porém, a mobilidade de um indivíduo na atualidade está diretamente relacionada com um empreendimento de si mesmo com investimento e renda – sujeito
empresário de si mesmo. O ideal seria se cada indivíduo pudesse e desejasse ser gestor do seu próprio desenvolvimento. Que
cada indivíduo pudesse ver a si mesmo como uma microempresa na qual necessita fazer investimentos constantes. Investimentos estes que não são mais pensados de maneira global como o
eram anteriormente – lógica da igualdade social. O que movimenta o neoliberalismo é justamente um grau de diferenciações,
o que é muito produtivo e econômico. Em nome da equidade,
cada indivíduo passa a ser um caso particular, específico, que
precisa ser visto em suas especificidades.
E é justamente neste ponto que ocorre uma articulação interessante entre inclusão e gestão. Em tempos de volatilidade,
mobilidade, desacartabilidade, velocidade, assiste-se a um verdadeiro “empresariamento da sociedade”. Cada um deve ser
responsável pela sua própria vida: sujeito gestor, sujeito empresário de si.
Na sociedade neoliberal transformar o Estado em uma
grande empresa é muito mais econômico, eficiente, produtivo e
lucrativo. Os sujeitos devem ser responsáveis pelo progresso
social e pela realização pessoal de suas próprias vidas, ou seja,
sujeitos “empresários de si mesmos”. Nesse cenário, os discursos sobre empreendedorismo e gestão são fundamentais.

8

Para aprofundar a discussão, sugerimos a leitura de Hattge (2007b) e Klaus
(2009).
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O homo oeconomicus neoliberal é um empresário de si
mesmo, ele é o homem da empresa e da produção. Suas competências, aptidões e habilidades constituem o seu próprio capital; ele se vê induzido a tomar a si mesmo como um capital, a entreter consigo uma relação na qual ele se reconhece e reconhece aos outros como uma microempresa, de forma que ele precisa fazer constantemente investimentos em si mesmo e avaliar o
custo/benefício que suas decisões implicam (GADELHA, 2009b).
Mas essa lógica de mercado é aplicável tanto à esfera individual
quanto às demais esferas da vida social. “O mercado competitivo passou a ser a nova referência não somente da economia,
mas de todas as demais instâncias sociais” (CANDIOTTO, 2010).
Da mesma forma a escola deve ser gerida como uma empresa. A maior parte dos manuais de gestão escolar propõe uma
gestão que se constitui na articulação entre os discursos empresarial e educacional. O diretor é apresentado como aquele gestor que será o grande líder, que, além de ser responsável pelas
demandas financeiras a partir da autonomia9 financeira concedida pelo governo à escola, deve estabelecer metas para sua equipe a partir dos resultados da escola, analisando esses dados
como o líder de uma empresa. Porém, de outro lado, como educador, deve conhecer os alunos, acompanhar o seu aprendizado, estar próximo às famílias. O diretor vai gerir essa escola autônoma, participativa e autogerida. Ao mesmo tempo em que as
escolas passam por um processo de autonomização, cria-se
todo um sistema de controle que, segundo Narodowski (1999),
permite a reestatização da escolarização através de um ranking
que analisa os graus de eficiência empregados no interior da instituição escolar de forma que as escolas pior avaliadas modifiquem os rumos adotados. Esse autor diz que (1999, p. 108) “em
um mundo avaliador, ser avaliado significa existir”. Como em
toda “boa” empresa, na escola também os níveis de desempenho são fundamentais, pois indicam os rumos a seguir.
Dentro dessa lógica, a inclusão de todos no sistema educacional, frequentando a escola regular vai possibilitar a produção
de “subjetividades inclusivas” (MENEZES, 2010), conforme passamos a mostrar na próxima seção.
2.4 Sobre a produção de subjetividades inclusivas
A educação tem constituído um dos alvos prioritários
do assalto neoliberal às instituições sociais inclusivas do moderno estado capitalista. Não por acaso:
a educação é a instituição social universal por excelência, (...) e evidentemente, (...) está situada numa
posição estratégica para qualquer projeto de mu-

9

Para uma discussão a esse respeito sugerimos a leitura de Hattge (2009).
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dança radical do político e do social. (...) A educação não está apenas no centro do projeto educacional moderno, ela está no centro dos problemas de
governamentalidade do moderno estado capitalista.
Tomaz Tadeu da Silva

Procuramos mostrar até aqui as relações que podemos estabelecer entre o neoliberalismo, a inclusão e a gestão. Nessa última seção, nosso objetivo é mostrar de que forma a inclusão escolar é colocada em funcionamento através da gestão, mobilizando a produção de subjetividades inclusivas, dentro de uma
racionalidade neoliberal. Segundo Menezes, (2010, p. 4),
as subjetividades que eu nomeio como inclusivas podem
ser identificadas, entre outras características, com aquelas
que: tenham condições de acesso, sem restrições, da vida
social; sintam-se estimulados, pela oferta de igualdade de
oportunidades, ao autoinvestimento, desenvolvendo assim
suas habilidades e competências; pelo desenvolvimento
de suas habilidades e competências, alcancem autonomia
em suas ações para que possam bem usufruir do acesso
que lhes é ofertado, tornando-se assim sujeitos capazes de
concorrência e tenham como princípio orientador a necessidade de ocupar-se de si e dos outros para que todos tenham condições de participação da vida em sociedade.
(Grifos do autor.)

Entendemos que a gestão escolar mobiliza determinadas
estratégias para governar a conduta dos sujeitos escolares. A
gestão educacional pode ser definida como um campo de saber
que se utiliza de determinados discursos, entre eles o educacional e o empresarial, para, dentro de uma lógica neoliberal de
empresariamento da educação, mobilizar certas estratégias,
fazer funcionar determinados dispositivos que seriam os responsáveis por conduzir toda uma comunidade escolar para um
determinado fim.
Nesse sentido, a inclusão de todos na escola torna-se um
princípio colocado em funcionamento por meio da gestão, mobilizando estratégias de governamento e autorregulação que vão
conduzir as condutas dos sujeitos escolares no sentido da produção de subjetividades inclusivas, que serão úteis não somente
no interior da escola, mas em todo o tecido social. Dessa forma,
a inclusão passa a ser “consolidada como diretriz de conduta
das práticas escolares, (...) e como diretriz de conduta dos indivíduos para a vida em sociedade” (MENEZES, 2010, p. 6).
Todos nós circulamos em espaços variados e precisamos
nos ocupar dos outros e de nós mesmos. Tal forma de ocupação
dos outros e de nós mostra não só a sociedade sendo agenciada pelas políticas de inclusão, como também mostra as formas

Cadernos IHU ideias

27

de sermos capturados individualmente pelo Estado que se regula pelo princípio da inclusão universal em operação por distintas
estratégias e ações biopolíticas. Pode-se dizer que a inclusão é
um imperativo fundamental, pois permite o funcionamento da
governamentalidade neoliberal, colocada em ação na escola
através da gestão biopolítica da população escolar.
Em sua pesquisa de mestrado, ao estudar as estratégias de
governamento colocadas em ação pelo Programa Escola Campeã10, Hattge (2007b) diz que a gestão educacional tem colocado em funcionamento uma série de estratégias que se constituem
em “tecnologias do eu”, que vão incidir sobre os sujeitos escolares de modo a subjetivá-los a fim de que possam melhor gerenciar suas vidas, de acordo com os objetivos dessa sociedade neoliberal. As “tecnologias do eu” dizem respeito às relações que o
sujeito estabelece consigo mesmo. Esse conceito, trabalhado
por Michel Foucault, é trazido por Esther Díaz (1993, p. 73, tradução do espanhol) como “práticas por meio das quais os indivíduos
buscam operar transformações em suas próprias vidas”. Jorge
Larrosa (2000, p. 43), por sua vez, trata dessa experiência de si
como “aquilo a respeito do qual o sujeito se oferece seu próprio
ser quando se observa, se decifra, se interpreta, se descreve, se
julga, se narra, se domina, (...) com relação a certas problematizações e no interior de certas práticas”. Nesse sentido uma série
de práticas bastante comuns nas escolas, como aquelas em que
se aplicam, de acordo com Bujes (2002, p. 167), “técnicas ou
mecanismos de autovigilância, de autoavaliação, de autonarração (de confissão), que têm como efeito a construção e a transformação da consciência de si”, podem ser entendidas como
tecnologias do eu, que vão operar processos de subjetivação
através do governamento dos sujeitos; no caso da escola, os sujeitos escolares, ou seja, os alunos, professores, equipe diretiva,
funcionários. Ninguém fica de fora.
Todo esse conjunto de estratégias colocadas em funcionamento por meio dos processos de gestão da escola, que vão
lançar mão de um determinado conjunto de tecnologias do eu,
com o objetivo de transformar em um princípio pedagógico o imperativo da inclusão, vai operar na fabricação de subjetividades
inclusivas. Trazendo mais uma vez Menezes (2010, p. 6), essas
subjetividades inclusivas “são produzidas tendo como imperativo a necessidade de se ocuparem de si e dos outros para que todos tenham condições de participação da vida em sociedade”.

10 O Programa Escola Campeã é um programa de gestão educacional, criado em
parceria com Instituto Ayrton Senna e a Fundação Banco do Brasil, tendo como
objetivo superar o fracasso escolar, a evasão, a repetência e o analfabetismo
através de uma gestão escolar eficiente. O programa foi implementado inicialmente em 47 municípios de todo o Brasil, entre os anos de 2001 e 2004, numa
parceria com as prefeituras municipais e suas secretarias de educação.
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Participar da vida em sociedade significa, como já procuramos
mostrar, fazer parte do jogo neoliberal, em consumir e escolher
a partir de um dado conjunto de opções colocadas ao sujeito,
possibilitando a circulação e a mobilidade nas redes sociais e
de mercado. Para além de uma questão de direitos humanos,
reside aí a produtividade dos processos de inclusão colocados
em ação pela gestão neoliberal da escola. Eles possibilitam
que a mobilidade e a circulação dos sujeitos ultrapassem os limites arquitetônicos da instituição escolar e permitam a inclusão de todos em um sistema de mercado no qual todos devem
ter espaço, todos devem ter condições de se movimentar livremente e de produzir e consumir de acordo com as regras
do jogo neoliberal.
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