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Não sou bipolar 
Não mudo a cada instante 
Mas diga o que há? 
Deus, o que há comigo? 
Que não cesso em tentar me esconder 
Que não tento nem ver 
Nem ouvir passos lá fora 
Aqui faz frio 
 
Sinto-me traído por mim mesmo 
Quando o reflexo do espelho não retribui 
O sorriso que eu lhe dou 
E se ouve sons de vidros ao chão 
 
Cada página dessa minha vida eu virei 
Agora estou sofrendo com alergias na alma 
De tanto bater a poeira 
E escondê-lá sob o tapete da sala 
 
Eu sei que o erro é só meu 
Sinto-me traído por mim mesmo 
Não tenho Síndrome de Asperger 
Então por que insisto em ficar aqui 
Quando poderia estar aí? 
 
Sempre atraí-me pelo alto 
Sempre fui adepto aos céus e aos milagres 
Sei que isso é apenas uma fase 
Uma invernia 
Vai passar, eu sei 
Vai passar, eu sei 
Vai passar, eu sei 
Vai passar, eu sei que vai passar” 
 

Invernia – Rosa de Saron (2014) 
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RESUMO 
 

Este trabalho é parte integrante de um projeto intitulado “Retrato da medicalização 
da infância no Estado do Paraná”, e visa apresentar os resultados de uma pesquisa 
sobre o processo de medicalização/patologização dos alunos dos três primeiros 
anos do ensino fundamental do Município de Campo Mourão, localizado na região 
centro-oeste do Paraná, bem como estabelecer relações por meio de estudo teórico 
entre a apropriação da escrita e o desenvolvimento da atenção em escolares. O 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é, hoje, um problema de 
saúde pública. O Brasil ocupa, na atualidade, o segundo lugar no consumo de 
psicoestimulante, só perdendo para os Estados Unidos. Vale ressaltar que, como 
afirma Ortega et  al. (201  , a maior parte dos dados e pesquisas sobre o 
metilfenidato se refere   realidade de outros pa ses, especialmente os EU   
Entendemos que o crescimento na produção e no consumo no Brasil, em tão pouco 
tempo, demanda a necessidade de pesquisas que busquem compreender o real 
número de crianças que fazem uso de psicotrópicos.  A metodologia do trabalho 
envolveu pesquisa bibliográfico-conceituais e de campo. O instrumento utilizado para 
coleta de dados foi um questionário preenchido pelos pais no dia da matrícula dos 
filhos nas escolas municipais de Campo Mourão em 2013. Os resultados desse 
trabalho vieram a contribuir para a compreensão do real alcance da medicalização 
da aprendizagem na realidade educacional paranaense, sendo que no município de 
Campo Mourão foi constatado que 5.6% das crianças foram medicadas durante os 
três primeiros anos do ensino fundamental, e averiguado um alto índice de 
diagnósticos de TDAH (de 148 diagnósticos, 98 eram de TDAH) e ainda a 
predominância da administração do metilfenidato. É equivocada a ideia de que a 
criança ao entrar na escola esteja com sua atenção totalmente desenvolvida. A 
própria escrita contribuirá para que a atenção da criança se desenvolva, 
promovendo a superação de um funcionamento psíquico elementar e espontâneo 
em direção a um funcionamento superior, voluntário. 
 
Palavras-chave: Medicalização da educação. TDAH. Escrita. Aprendizagem. 
Fracasso escolar. Ensino Fundamental. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é parte integrante de um projeto intitulado 
“Retrato da medicalização da infância no Estado do Paraná”, no qual tem por 
objetivo realizar um mapeamento do número de crianças de 0 a 10 anos que fazem 
uso de medicação psicotrópica (Concerta, Ritalina, Risperidona e outros) nas 
escolas municipais do Município de Campo Mourão – Paraná, em decorrência de 
distúrbios de aprendizagem, especialmente com o Transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade (TDAH). Atualmente o TDAH é a principal justificativa para o 
fracasso escolar de um grande número de crianças. Isso porque, atribui-se ao sujeito 
a causa do não aprender, e, em muitos casos, secundarizando a análise do contexto 
social, cultural, econômico e político, no qual ele está inserido e onde se desenvolve. 

A partir dessa problemática, definiu-se o objetivo: Coletar e 
sistematizar dados referentes à quantidade de crianças que vem sendo 
diagnosticadas e medicadas com de transtornos de aprendizagem (TDAH, dislexia, e 
outros) e suas comorbidades nos três primeiros anos do Ensino Fundamental do 
Município de Campo Mourão – PR e estabelecer relações entre a apropriação da 
escrita e o desenvolvimento da atenção em escolares por meio da análise da teoria 
adotada nesta pesquisa. 

Em levantamento realizado em São Paulo pelo Fórum sobre 
Medicalização da Educação e da Sociedade, junto aos conselhos municipais e 
estaduais de saúde a respeito do tema, obtiveram-se respostas de 154 municípios. 
Nos últimos seis anos (de 2005 a 2011), houve um aumento surpreendente na 
utilização do cloridrato de metilfenidato na rede pública de saúde destes municípios. 
Os municípios dispensaram em 2005, 54 mil comprimidos, e seis anos mais tarde 
esse número foi para um milhão e 500 mil comprimidos. Repentinamente, as 
crianças começaram a serem diagnosticadas com certa doença que, ao que parece, 
comprometeu toda uma geração nos últimos cinco anos. Resultado: um milhão e 
meio de comprimidos adquiridos e prescrevidos para crianças que estão estudando 
nessas escolas do estado de São Paulo (SOUZA, 2013).  

O TDAH é, hoje, um problema de saúde pública. O Brasil ocupa, na 
atualidade, o segundo lugar no consumo de psicoestimulante, só perdendo para os 
Estados Unidos. Vale ressaltar que, como afirma Ortega et al. (2010), a maior parte 

dos dados e pesquisas sobre o metilfenidato se refere   realidade de outros países, 
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especialmente os EUA. Entendemos que o crescimento na produção e no consumo 
no Brasil, em tão pouco tempo, demanda a necessidade de pesquisas que busquem 
compreender o real número de crianças que fazem uso de psicotrópicos. 

O interesse pelo tema surgiu quando estava cursando o segundo 
ano da graduação. A professora Nádia Eidt ministrava a disciplina Psicologia do 
Desenvolvimento, na qual apresentou-nos a Psicologia Histórico-Cultural. Interessei-
me por essa teoria, então naquele ano ela convidou-me a participar de um projeto de 
pesquisa intitulado “O papel do ensino escolar no desenvolvimento da atenção 

voluntária em crianças”, na qual tinha como objeto de estudo o desenvolvimento da 
atenção em crianças em fase escolar, bem como a problematização e análise do 
crescente número de diagnósticos de TDAH em crianças de todas as idades. A partir 
desse projeto, meu interesse em estudar esse tema aumentou, e vi no Trabalho de 
Conclusão de Curso uma possibilidade de aprofundar meus conhecimentos nesse 
assunto. 

A metodologia envolveu pesquisa bibliográfico-conceituais e de 
campo. Esse processo contou com 2060 alunos dos três primeiros anos do ensino 
fundamental da rede municipal de ensino da cidade de Campo Mourão, localizada 
na região centro-oeste do Estado do Paraná. O instrumento utilizado foi um 
questionário preenchido pelos pais no dia da efetivação da matrícula dos filhos na 
escola de anos iniciais do ensino fundamental no Município de Campo Mourão. Este 
questionário é composto por oito perguntas referentes à identificação dos 
participantes e sete perguntas ordenadas especialmente para esta pesquisa, na qual 
objetivava-se investigar o número de crianças diagnosticadas com supostos 
distúrbios de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental ensino, qual 
medicamento mais utilizado, a idade de início da administração do (s) 
medicamento(s) e a consentimento da família com essa prática. 

Para fins de organização das análises referentes a esta pesquisa, o 
presente trabalho foi dividido em capítulos. No primeiro capítulo realizou-se um 
estudo sobre a desatenção e a dificuldade de autodomínio a partir da concepção 
organicista.  

O segundo capítulo trouxe o conceito da medicalização e 
patologização da educação à luz da psicologia histórico-cultural. Também fez-se um 
retorno ao passado buscando a origem do TDAH e como ele foi construído e 
consolidado. Mais a frente fez-se considerações críticas acerca da visão 
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hegemônica do TDAH, ou seja, a concepção organicista apresentada no capítulo 
anterior. Em seguida, foi apresentado o panorama da medicalização/patologização 
na sociedade brasileira, resgatando a contribuição das ideias de caráter higienista e 
eugenista para o encaminhamento de crianças para instituições de saúde. Por fim, 
apresentou-se a medicalização na educação, na qual discutiu-se sobre as várias 
explicações ideológicas feitas ao longo da educação brasileira para explicar o 
fracasso escolar. 
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2 O QUE É O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 
(TDAH)? CONSIDERAÇÕES À LUZ DA ABORDAGEM ORGANICISTA 

Nesse capítulo, discutiremos o Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade com base teórica na abordagem organicista. Para tanto, serão 
utilizados os seguintes autores: Rodhe (2004), Hapern (2004), Barkley (2008), 
Mattos (2013) e Murphy (2008). O texto foi dividido em nove partes, quais sejam, as 
características do TDAH, o Transtorno durante a vida adulta, a prevalência, a 
etiologia, a neurobiologia, o diagnóstico, o TDAH e seus subtipos, o tratamento do 
transtorno e, por fim, as comorbidades. 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS 
 

De acordo com Rohde e Halpern (2004), a trajetória histórica do 
TDAH inicia-se no século XIX, com referências a hiperatividade e a desatenção 
(encontrada em literatura não-médica). Esse transtorno sofre várias mudanças de 
nomenclatura, sendo que em 1940 foi chamado na literatura médica de “lesão 

cerebral m nima” e mais tarde, em 1962, modificado para “disfunção cerebral 

m nima”  
Os sistemas classificatórios modernos empregados em psiquiatria, 

tais como o CID-10 e DSM-IV, expõem mais semelhanças do que diferenças nas 
diretrizes diagnósticas para o transtorno, apesar de utilizar nomenclaturas distintas 
(transtorno de déficit de atenção/hiperatividade no Manual de Estatística e 
Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatra (DSM-IV) e transtornos 
hipercinéticos na Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 

Atualmente, segundo Barkley e Murphy (2008, p. 9), o TDAH é 
considerado 
 

[...] um transtorno desenvolvimental específico observado tanto em 
crianças quanto em adultos, que compreende déficits na inibição 
comportamental, atenção sustentada e resistência à distração, bem 
como a regulação do nível de atividade da pessoa às demandas de 
uma situação (hiperatividade ou inquietação). 

 
Este transtorno possui três características predominantes: 1) 

“diminuição da inibição da responda, do controle do impulso ou da capacidade para 
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protelar a gratificação”; 2  “atividade excessiva irrelevante para a tarefa ou atividade 
mal regulada para as demandas de uma situação” e 3  “atenção sustentada 

deficiente ou pouca persistência de esforço na realização de tarefas” (B RKLEY; 

MURPHY, 2008, p. 10). 
A primeira característica, nomeada por Barkley e Murphy (2008, p. 

1  , de “diminuição da inibição da resposta, do controle do impulso ou da 
capacidade para protelar a gratificação”, faz com que o indiv duo pratique uma ação 

sem antes pensar, que não controle seus impulsos, intrometendo-se em conversas, 
não sabendo esperar sua vez na fila ou em determinada brincadeira. Em 
recompensas maiores que exigem mais esforço, prefere as recompensas menores 
pelo qual o esforço será menor. 

  segunda caracter stica, chamada de “atividade excessiva 

irrelevante para a tarefa ou atividade mal regulada para as demandas de uma 
situação” (BARKLEY; MURPHY, 2008, p. 10), refere-se ao fato de que os indivíduos 
com TDAH exibem inquietação, desassossego e sempre se mantém ativos. Quando 
realizam alguma tarefa costumam se remexer na cadeira. No caso de crianças 
menores elas apresentam comportamentos de subir em móveis e em outras coisas.  

  última caracter stica conhecida como “atenção sustentada 

deficiente ou pouca persistência de esforço na realização de tarefas” (B RKLEY; 

MURPHY, 2008, p. 10), diz respeito a um nível baixo de persistência (em relação a 
outros indivíduos sem TDAH e com a mesma idade) na realização de uma tarefa não 
prazerosa, embora importante. Em consequência disso, deixam tarefas inacabadas 
e iniciam outra sem completar a anterior. Outro ponto importante é a incapacidade 
que possuem para retomar uma tarefa que estavam fazendo se forem interrompidos 
inesperadamente. Tem tendência a distração quando é necessária a concentração. 

Os autores afirmam que as pesquisas sugerem que indivíduos com 
TDAH, em particular os subtipos associados com comportamento impulsivo, ainda 
podem ter dificuldade nas seguintes áreas de funcionamento: “lembrar de fazer as 

coisas, ou memória de trabalho”, “atraso no desenvolvimento da linguagem interna 

(a voz da mente) e na obediência  s regras”, “dificuldades com a regulação das 

emoções, da motivação e do estado de alerta”, “diminuição da capacidade para 

resolver problemas, ingenuidade e flexibilidade na busca de objetos de longo prazo” 

e “maior variabilidade que o normal no desempenho de sua tarefa ou trabalho” 

(BARKLEY; MURPHY, 2008, p. 11-12-13). Explanaremos a seguir cada uma delas.  
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  primeira caracter stica, “lembrar de fazer as coisas, ou memória de 

trabalho1”, (B RKLEY; MURPHY, 2  8, p  11  refere-se ao fato de que indivíduos 
com TDAH frequentemente possuem dificuldade com a memória de trabalho, 
esquecem-se de cumprir suas tarefas, são incapazes de guardar informações na 
mente que usarão posteriormente em suas ações e também são bagunçados em 
seu pensamento e em outras atividades. Outro ponto importante ainda nesse tópico 
é que eles não conseguem usar o tempo adequadamente, e, com isso, geralmente 
estão atrasados para seus compromissos.  

“ traso no desenvolvimento da linguagem interna (a voz da mente  e 

na obediência  s regras” (B RKLEY; MURPHY, 2  8, p  11 , é a segunda 

característica e diz respeito ao desenvolvimento tardio da linguagem interna (aquela 
que temos em nossa mente que usamos para falarmos com nós mesmos, guiarmos 
nosso comportamento). Este atraso contribui para que pessoas com TDAH tenham 
problemas para seguir regras, instruções, seus planos etc. 

 
Quando combinado com suas dificuldades com a memória de 
trabalho, este problema com a conversa consigo mesmo ou fala 
privada frequentemente resulta em importante interferência com a 
compreensão da leitura, sobretudo de atribuições de leitura 
complexas, não-interessantes ou longas (BARKLEY; MURPHY, 
2008, p. 11). 

 
  terceira caracter stica é denominada “dificuldades com a regulação 

das emoções, da motivação e do estado de alerta” (B RKLEY; MURPHY, 2  8, p  

11) e refere-se aos indivíduos com TDAH que apresentam problemas para controlar 
suas reações emocionais aos acontecimentos, enquanto os outros com a mesma 
idade conseguem fazê-lo. Eles parecem incapazes de internalizá-los, deixando-os à 
mostra de todos. Além disso, dificuldades em gerar motivação intrínseca em tarefas 
que não oferecem uma recompensa imediata estão associadas a este problema de 
regulação das emoções. Sua motivação conserva-se subordinada ao ambiente 
imediato para o empenho e o tempo que destinarão ao trabalho. Outro problema que 
está associado às emoções é a dificuldade que indivíduos com TDAH possuem para 
se manterem alertas para iniciar um determinado trabalho que precise ser realizado, 
queixam-se da incapacidade de estarem alertas em situações enfadonhas. 

                                                 
1 “Memória de trabalho refere-se a capacidade de reter na mente informações que serão usadas para 
guiar as ações da pessoa agora ou em uma situação futura. É essencial para lembrar de fazer coisas 
no futuro próximo” (B RKLEY; MURPHY, 2  8, p  11   
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“Diminuição da capacidade para resolver problemas, ingenuidade e 

flexibilidade na busca de objetos de longo prazo” (B RKLEY; MURPHY, 2  8, p  

12). Esta característica refere-se aos indivíduos com TDAH que em determinadas 
situações se deparam com obstáculos e não conseguem superá-los, desistem de 
seus objetivos. Não usam o tempo para planejar estratégias de superação dos 
obstáculos e tem mais probabilidade de agir de forma automática. 

A última caracter stica é chamada de “maior variabilidade que o 

normal no desempenho de sua tarefa ou trabalho” (B RKLEY; MURPHY, 2  8, p  

13). Os autores preconizam que é comum às pessoas com TDAH, em especial 
aquelas com apresentação do transtorno associado a comportamento impulsivo, 
exibir com o tempo uma “variabilidade substancial” na atuação de seu trabalho  

Essas oscilações extensas podem ser encontradas na qualidade, quantidade e 
velocidade do trabalho muitas vezes. Ora pode ocorrer de esses indivíduos 
realizarem o trabalho de maneira correta e com rapidez, ora o contrário. 
Pesquisadores veem este padrão de variabilidade em atividades que estão 
relacionadas ao trabalho como sendo um marco do transtorno quanto à desatenção 
e inibição  “Essa variabilidade no desempenho no trabalho pode ser em parte o 
resultado de problemas com motivação intr nseca no TD H” (B RKLEY; MURPHY, 

2008, p. 13), visto que esses indivíduos são mais dependentes do nível de interesse, 
recompensas e outros para determinar se irão manter-se concentrados 
(interessados) na tarefa. 

Conforme Barkley e Murphy (2008, p. 13) há ainda outras 
caracter sticas desenvolvimentais que estão associadas ao TD H, e são elas: “in cio 

precoce das principais caracter sticas”, onde se acredita que o TD H tenha seu 

início durante a infância, independentemente do perfil do transtorno. Isso indica que, 
se estes sintomas se desenvolverem pela primeira vez na idade adulta e não 
estiverem associados a uma lesão evidente, deve-se suspeitar de que trata-se de 
outro transtorno mental. 

  caracter stica "variação situacional dos sintomas” (B RKLEY; 

MURPHY, 2008, p. 14) diz respeito aos indivíduos com TDAH que tem seu 
comportamento alterado, conforme a situação em que se encontram. Por exemplo, 
mostram bom comportamento em trabalhos individuais, que acham interessante, etc. 
O contrário ocorre em trabalhos em grupos, tarefas tediosas e outros.  
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  última caracter stica “curso relativamente crônico” (B RKLEY; 

MURPHY, 2008, p.14) fala dos indivíduos com TDAH que mesmo com a melhora de 
seu comportamento conforme alcançam mais idade, sempre estarão atrás de seu 
grupo com a mesma idade, no que diz respeito a inibição de comportamento, 
sustentação da atenção, controle da distração e regulação de seu nível de atividade. 
 
2.2 O TDAH NA VIDA ADULTA 
 

No passado, acreditava-se que com a chegada da idade adulta 
superavam-se os sintomas. Porém, por meio de estudos recentes pode-se constatar 
que cerca de 70-80% dos casos de TDAH descobertos na infância persistem na 
adolescência inicial e intermediária. Ao longo do tempo, diminuem-se os sintomas 
hiperativos e restam com frequência déficits de atenção e impulsividade. “Quando 

são empregados critérios mais apropriados e modernos, provavelmente apenas 20 a 
30% das crianças portadoras do transtorno não têm mais nenhum sintoma resultante 
em deficiência em sua idade adulta” (B RKLEY; MURPHY, 2  8, p  14-15). Outro 
dado importante é que cerca de 10 a 25% desenvolvem dificuldades com o uso 
excessivo, dependência ou abuso de sustâncias consideradas legais (álcool, 
cigarro...) e das consideradas ilegais (maconha, cocaína...), sendo esse risco maior 
durante a adolescência em indivíduos com transtorno de conduta. A maior parte 
deles experimentou problemas com o desempenho na escola, com até 30 a 50% 
reprovados ao menos uma vez, e 20 a 36% nunca finalizaram o ensino médio. 

Barkley e Murphy (2008) vão mais além dizendo que na idade 
adulta, os indivíduos com TDAH possivelmente terão uma educação inferior em 
relação à competência intelectual e à formação educacional da sua família. É ainda 
possível que sintam dificuldades em ajustar-se no emprego, podendo ser 
subempregados em relação à inteligência e à formação educacional da sua família. 

 
2.3 PREVALÊNCIA DO TDAH 

 
A prevalência do transtorno vem sendo pesquisada em todo o 

mundo e o que se pode perceber é que “[   ] diferenças encontradas nas taxas de 

prevalência refletem muito mais diferenças metodológicas [...] do que reais 
diferenças transculturais no constructo diagnóstico do transtorno” (ROHDE; 
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HALPERN, 2004, p. 61-62). O TDAH ocorre em várias culturas, considerando que as 
variações na prevalência relatada entre os países ocidentais provavelmente derivam 
mais de distintas práticas diagnósticas do que diferenças na apresentação clínica. 

Segundo Rohde e Halpern (2004), estudos de nível nacional e 
internacional que utilizam-se dos critérios do DSM-IV tendem a encontrar 
prevalência de crianças com TDAH em idade escolar em torno de 3-6%. A proporção 
do transtorno entre meninos e meninas varia de 2:1 (estudos populacionais) e 9:1 
(estudos clínicos). 

O transtorno é muito mais frequente nos meninos. A diferença entre 
meninos e meninas deve-se ao fato de que em meninas o transtorno apresenta-se 
mais “com predom nio de desatenção e menos sintomas de conduta em 

comorbidade, causando menos incômodo as famílias e à escola e, portanto, serem 
menos encaminhadas a tratamento” (RODHE E H LPERN, 2  4, p  62   

Já de acordo com Barkley e Murphy (2008), a prevalência ocorre 
entre 5 a 8% da população infantil e em aproximadamente 4 a 5% da população 
adulta, sendo entre as crianças a proporção de gênero de 3:1, estando os meninos 
mais prováveis a ter o transtorno. Quando adultos o número cai de 3:1 para 2:1 ou 
menos. O transtorno está presente em todos os países onde foram pesquisados, 
alguns deles não usam a nomenclatura TDAH e não tratam o transtorno como na 
América do Norte. Há poucas dúvidas sobre sua universalização. 

O transtorno tem maior possibilidade de ser localizado em famílias 
nas quais outras pessoas já possuem este transtorno, ou onde a depressão é mais 
comum. Além disso, a probabilidade é maior naqueles que nasceram pré-maturos, 
ou com baixo peso, ou que tiveram expostos durante o pré-natal ao tabaco e álcool, 
ou que tiveram “trauma importante nas regiões frontais do cérebro” (B RKLEY; 
MURPHY, 2008, p. 17). 

 
2.4 ETIOLOGIA 
 

Quanto à etiologia do TDAH, suas causas ainda não são 
conhecidas. Porém a influência de fatores ambientais e genéticos no seu 
desenvolvimento é largamente aceita na literatura médica (ROHDE; HALPERN, 
2004). O que os pesquisadores acreditam é que vários genes de baixo efeito sejam 
responsáveis pela vulnerabilidade genética do transtorno, onde são somados 
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também os fatores ambientais. Portanto, os dois fatores que se acreditam influenciar 
no surgimento do TDAH são: ambientais e genéticos. 

Segundo Biederman et al. (1995 apud ROHDE; HALPERN, 2004), 
desentendimentos dentro da família e a presença deste transtorno nos pais parecem 
ter uma participação importante no que confere ao surgimento e manutenção do 
TDAH2. De acordo com Faraone et al. (1998 apud ROHDE; HALPERN, 2004), 
outras complicações na gestação e/ou no parto poderiam, também influenciar no 
surgimento do TDAH. Mick et al. (2002 apud ROHDE; HALPERN, 2004) também 
fazem associação significativa entre TDAH e a exposição da gestante ao fumo e 
álcool durante a gravidez. Entretanto, a maior parte dos estudos já realizados 
apenas evidenciam a associação entre os fatores ambientais e o TDAH, mas não é 
possível o estabelecimento relacional entre causa e efeito entre ambos. 

Os fatores genéticos mostram que “[   ] o risco para o TD H parece 

ser de duas a oito vezes maior nos pais das crianças afetadas do que na população 
em geral” (ROHDE; H LPERN, 2  4, p  62   Porém, não se exclui a possibilidade 

que a transmissão familiar do transtorno tenha sua origem no ambiente. Desta 
maneira, estudos com gêmeos são de extrema importância para determinar se tal 
característica é realmente influenciada pela genética.  

 
A concordância obtida entre os pares de gêmeos nada mais é do que 
uma medida de herdabilidade, que, por sua vez, representa uma 
estimativa de qual porção do fenótipo é influenciada por fatores 
genéticos (ROHDE; HALPERN, 2004, p. 62).  

 
O que se descobriu nessas investigações foi uma ampla aceitação 

para esta patologia, expressivamente maior entre gêmeos monozigóticos do que 
entre dizigóticos. 

Pesquisas iniciais realizadas com pessoas adotadas descobriram 
uma frequência expressivamente maior de TDAH entre os pais adotivos. Uma 
prevalência de aproximadamente três vezes mais TDAH entre os pais biológicos de 
pacientes quando comparado aos pais adotivos. Esta prevalência maior entre 

                                                 
2 “Bierderman et al. encontraram uma associação positiva entre algumas adversidades psicossociais 
(discórdia marital severa, classe social baixa, família muito numerosa, criminalidade dos pais, 
psicopatologia materna e colocação em lar adotivo  e o TD H” (ROHDE, H LPERN, 2  4, p  62   
Como será discutido no próximo capítulo, há uma relação entre as causas ambientais do TDAH e a 
teoria da carência cultural.  
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parentes biológicos só vem para confirmar que existem fatores genéticos que 
contribuem para a etiologia do TDAH. 

Atualmente, tem se buscado estudar a genética molecular do TDAH. 
São alvos principais dessas pesquisas os “genes que codificam componentes dos 

sistemas dopaminérgico, noradrenérgico [...] e serotoninérgico” (ROHDE; H LPERN, 

2004, p. 63). Segundo esses autores (2004, p. 63): 
 
[...] o gene transportador de dopamina (DAT1) foi o candidato inicial 
para essas investigações, visto que a proteína transportadora é 
inibida pelos estimulantes usados no tratamento do TDAH. 

 
 Entretanto, os autores afirmam que o estudo da etiologia do 

TDAH só está no começo, sendo assim, nenhum dos genes pesquisados, (nem 
mesmo o DRD4 ou DAT1), pode ser considerado suficiente ao desenvolvimento do 
transtorno. 

Em síntese, portanto, fazendo apontamentos para a etiologia do 
TDAH, Barkley e Murphy (2008) descrevem que apesar de não terem sido 
identificadas suas causas precisas, há suspeita de que a hereditariedade/genética 
tenha maior contribuição para a expressão do transtorno da população, pois este 
fator corresponde a cerca de 80%. A etiologia do TDAH também parece depender de 
outros fatores, como nascimento pré-maturo, ou com baixo peso, ou de exposição 
durante o pré-natal ao tabaco e álcool, ou aqueles que tiveram danos pós-natal as 
regiões pré-frontais do cérebro. 

2.4.1 Neurobiologia 

Avançando um pouco mais acerca das causas do TDAH, 
abordaremos a neurobiologia  “Os dados sobre o substrato neurobiológico do TD H 

são derivados dos estudos neuropsicológicos, de neuroimagem e de 
neurotransmissores” (ROHDE; H LPERN, 2  4, p  63    pesar de ter concordância 

que nenhuma adulteração em um único sistema de neurotransmissores se deva a 
responsabilidade por uma síndrome tão heterogênea como o TDAH, os estudos 
sugerem sobretudo o envolvimento das catecolaminas, em específico a dopamina e 
noradrenalina. 
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Segundo Rohde e Halpern (2004), o processo neuromaturacional do 
encéfalo tem um progresso póstero-anterior, isto é, primeiramente mieliniza-se a 
região responsável pela visão, cuja janela maturacional abre-se próximo do 
nascimento e fecha-se por volta dos dois anos de idade. Por fim, mielinizam-se as 
áreas precedentes. Entretanto, do ponto de vista neuroevolutivo, é aceitável um 
certo grau hiperatividade nas crianças sem lesão até seus 4 ou 5 anos de idade, 
sabendo que a região pre-frontal, onde está o “freio motor” só completa seu ciclo 

mielinogenético nesta faixa etária.  
 

2.5 DIAGNÓSTICO 
 

É notadamente difícil formar o diagnóstico em crianças com idade 
inferior a 4 ou 5 anos, pois seu comportamento típico pode ser muito mais variável 
do que nas crianças mais velhas e abranger, possivelmente, aspectos similares aos 
sintomas do transtorno. Geralmente é difícil observar sintomas de desatenção em 
bebês e crianças em fase pré-escolares, pois as crianças e jovens 
caracteristicamente sofrem poucas exigências de atenção prolongada. 

Desta maneira, Rohde e Halpern (2004, p. 64-65) apontam que a 
apresentação clínica pode variar conforme o estágio de desenvolvimento. Em suas 
palavras: 

 
[...] sintomas relacionados à hiperatividade/impulsividade são mais 
frequentes do que sintomas de desatenção em pré-escolares com 
TDAH. Como uma atividade mais intensa é característica de pré-
escolares, o diagnóstico de TDAH deve ser feito com muita cautela 
antes dos 6 anos de vida. É por isso, entre outras razões, que o 
conhecimento do desenvolvimento normal de crianças é fundamental 
para a avaliação de psicopatologia nessa faixa etária. 

 
Para compreender o diagnóstico do TDAH, será preciso abordar 

primeiramente o quadro clínico: como já foi dito anteriormente, a tríade sintomática 
do transtorno é a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Por isso, as crianças 
com TDAH são facilmente reconhecidas em casa, na escola e em clínicas.  

 
É importante salientar que a desatenção, a hiperatividade ou a 
impulsividade como sintomas isolados podem resultar de muitos 
problemas na vida de relação das crianças (com os pais e/ou colegas 
e amigos), de sistemas educacionais inadequados, ou podem estar 
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associados a outros transtornos comumente encontrados na infância 
e adolescência (ROHDE; HALPERN, 2004, p. 64). 

 
Desta maneira, para se realizar o diagnóstico na criança é 

necessário a contextualização dos sintomas na história de vida da criança. A base 
do diagnóstico está composta pela história, observação do comportamento atual do 
paciente e relato por parte dos pais e dos professores a propósito do funcionamento 
da criança nos seus diferentes ambientes que convive (ROHDE; HALPERN, 2004). 
Quando se é criança, o relato dos professores é importante, mas quando se é 
adolescente, a utilidade das informações diminui, pois ele tem vários professores 
que passam pouco tempo juntos, não sendo suficiente para conhecer intensamente. 

A história clínica é fundamental para a avaliação, já que muitos 
pacientes não apresentam os sintomas durante a consulta. Rohde e Halpern (2004) 
afirmam que essas crianças são comumente capazes de conter os sintomas com 
empenho voluntário ou em atividade de seu interesse3. 

Os autores ainda postulam que: 
 
Uma das queixas mais frequentes no consultório pediátrico é a falta 
de concentração e/ou hiperatividade apenas no ambiente escolar, o 
que sugere muito mais uma dificuldade específica de aprendizado do 
que um transtorno da atenção. [...] O pediatra deve estar atento para 
a história perinatal, pois inúmeras pesquisas apontam para uma 
maior prevalência de TDAH em crianças pré-termo e de baixo peso 
ao nascer (ROHDE; HALPERN, 2004, p. 66). 

 
Os autores Rohde e Halpern (2004) apresentam algumas pistas que 

indicam a presença do transtorno: a) duração dos sintomas de desatenção e/ou 
hiperatividade e/ou impulsividade – crianças com TDAH manifestam os sintomas 
desde a idade pré-escolar, ou pelo menos, vários meses de presença intensa 
desses sintomas; b) a frequência e intensidade dos sintomas – são necessários pelo 
menos seis dos sintomas de desatenção e/ou seis dos sintomas de 
hiperatividade/impulsividade manifestos com frequência na vida da criança; c) 
persistência dos sintomas e apresentação em vários lugares ao mesmo tempo – os 
sintomas deverão estar presentes em diversos lugares e por longo tempo, por 
exemplo: manifestarem-se em casa e na escola esses sintomas ao longo do período 
avaliado. Porém, deve-se atentar para os sintomas que ocorrem somente em um 
                                                 
3 Então, se a criança possui a capacidade de conter os sintomas com empenho voluntário, tratar-se-ia 
de uma síndrome?  
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local, pois isso é sinal de uma situação desordenada na família ou de um ensino 
inadequado  “Da mesma forma, flutuações de sintomatologia com períodos 
assintomáticos não são caracter sticas do TD H” (ROHDE; H LPERN, 2  4, p  64 ; 

d) prejuízo clinicamente expressivo na vida da criança – os sintomas de 
hiperatividade ou impulsividade que não causam prejuízo à vida da criança podem 
estar relacionados muito mais a estilos de funcionamento ou temperamento do que 
um transtorno de natureza psiquiátrica; e) entendimento do sentido do sintoma – são 
necessários cuidados na hora de avaliar cada sintoma, para não se fazer somente 
uma listagem deles. 

Quanto aos critérios diagnósticos, os autores afirmam que o 
diagnóstico do TDAH é essencialmente clínico, fundamentado em critérios 
operacionais clínicos claros e bem definidos, originários de sistemas classificatórios 
como o DSM-V ou CID-10. O profissional que tem a possibilidade de identificar 
desde cedo os sintomas que possam indicar para o transtorno é o pediatra. 

Critérios diagnósticos do TDAH segundo o DSM-V 
A. Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que 

interfere no funcionamento e no desenvolvimento, conforme caracterizado por (1) 
e/ou (2): 

1. Desatenção: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos 
seis meses em um grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e têm 
impacto negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmicas/profissionais:  

Nota: Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, 
desafio, hostilidade ou dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para 
adolescentes mais velhos e adultos (17 anos ou mais), pelo menos cinco sintomas 
são necessários.  
a. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido 
em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades (p. ex., negligencia 
ou deixa passar detalhes, o trabalho é impreciso).  
b. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades 
lúdicas (p. ex., dificuldade de manter o foco durante aulas, conversas ou leituras 
prolongadas).  
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c. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra 
diretamente (p. ex., parece estar com a cabeça longe, mesmo na ausência de 
qualquer distração óbvia).  
d. Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar 
trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho (p. ex., começa as 
tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde o rumo).  
e. Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades (p. ex., 
dificuldade em gerenciar tarefas sequenciais; dificuldade em manter materiais e 
objetos pessoais em ordem; trabalho desorganizado e desleixado; mau 
gerenciamento do tempo; dificuldade em cumprir prazos).  
f. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam 
esforço mental prolongado (p. ex., trabalhos escolares ou lições de casa; para 
adolescentes mais velhos e adultos, preparo de relatórios, preenchimento de 
formulários, revisão de trabalhos longos). 
g. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex., 
materiais escolares, lápis, livros, instrumentos, carteiras, chaves, documentos, 
óculos, celular).  
h. Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes 
mais velhos e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados). i. Com 
frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas (p. ex., realizar tarefas, 
obrigações; para adolescentes mais velhos e adultos, retornar ligações, pagar 
contas, manter horários agendados). 
2. Hiperatividade e impulsividade: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem 
por pelo menos seis meses em um grau que é inconsistente com o nível do 
desenvolvimento e tem impacto negativo diretamente nas atividades sociais e 
acadêmicas/profissionais:  
Nota: Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, 
desafio, hostilidade ou dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para 
adolescentes mais velhos e adultos (17 anos ou mais), pelo menos cinco sintomas 
são necessários.  
a. Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira.  
b. Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que 
permaneça sentado (p. ex., sai do seu lugar em sala de aula, no escritório ou em 
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outro local de trabalho ou em outras situações que exijam que se permaneça em um 
mesmo lugar).  
c. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é 
inapropriado. (Nota: Em adolescentes ou adultos, pode se limitar a sensações de 
inquietude.)  
d. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer 
calmamente.  
e  Com frequência “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado" (p  

ex., não consegue ou se sente desconfortável em ficar parado por muito tempo, 
como em restaurantes, reuniões; outros podem ver o indivíduo como inquieto ou 
difícil de acompanhar).  
f. Frequentemente fala demais. 
g. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido 
concluída (p. ex., termina frases dos outros, não consegue aguardar a vez de falar).  
h. Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez (p.ex., aguardar em uma 
fila). 
i. Frequentemente interrompe ou se intromete (p. ex., mete-se nas conversas, jogos 
ou atividades; pode começar a usar as coisas de outras pessoas sem pedir ou 
receber permissão; para adolescentes e adultos, pode intrometer-se em ou assumir 
o controle sobre o que outros estão fazendo).  
B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estavam 
presentes antes dos 12 anos de idade.  
C. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes 
em dois ou mais ambientes (p. ex., em casa, na escola, no trabalho; com amigos ou 
parentes; em outras atividades).  
D. Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, 
acadêmico ou profissional ou de que reduzem sua qualidade.  
E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou 
outro transtorno psicótico e não são mais bem explicados por outro transtorno 
mental (p. ex., transtorno do humor, transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo, 
transtorno da personalidade, intoxicação ou abstinência de substância).  
Especificar a gravidade atual:  
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Leve: Poucos sintomas, se algum, estão presentes além daqueles necessários para 
fazer o diagnóstico, e os sintomas resultam em não mais do que pequenos prejuízos 
no funcionamento social ou profissional.  
Moderada: Sintomas ou preju zo funcional entre “leve” e “grave” estão presentes  
Grave: Muitos sintomas além daqueles necessários para fazer o diagnóstico estão 
presentes, ou vários sintomas particularmente graves estão presentes, ou os 
sintomas podem resultar em prejuízo acentuado no funcionamento social ou 
profissional (DSM-V, 2013, p. 59-60). 
 
2.6 O TDAH E SEUS “SUBTIPOS” 
  

Conforme apontamos no item anterior, uma das mudanças no DSM-
V foi em relação à classificação dos portadores de TDAH. Neste item, procuraremos 
aprofundar essa questão. 

Desde a década de 1980, a medicina classificou os indivíduos com 
TDAH em três subtipos, dependendo dos sintomas combinados que experimentam, 
conforme segue: subtipo hiperativo-impulsivo, desatento e combinado. Com a 
publicação do DSM-V, a terminologia “subtipo” foi substitu da por “apresentação”  De 

acordo com Mattos (2 13  os “subtipos” foram retirados do manual [Diagnostic and 

statatistical Manual of Mental Disorders, fifth edition]; ao invés disso, escolheu-se o 
emprego do termo “apresentação”, significando que o perfil de sintomas atuais pode 

se alterar com o tempo (o que é muito comum   O termo “subtipo” beneficiava uma 

interpretação errada que aquela era uma “subcategoria” imutável, fixa, do TD H   s 

apresentações permanecem com as mesmas “divisões” que os antigos subtipos: 

com ascendência de desatenção, com ascendência de hiperatividade-impulsividade 
e apresentação combinada. 

Assim, a primeira apresentação: hiperativo-impulsivo - refere-se 
àqueles que apresentam dificuldades, sobretudo com comportamento impulsivo e 
hiperativo. Este faz com que as crianças sejam mais agressivas do que nas outras 
duas apresentações. A segunda apresentação: desatento - trata-se daqueles que 
possuem desatenção sem serem hiperativos ou impulsivos, é mais frequente em 
mulheres. A terceira apresentação e mais comum entre os indivíduos com TDAH: 
combinado - são aqueles que apresentam as duas características anteriores, ou 
seja, desatenção, hiperatividade e impulsividade. Neste caso os indivíduos 
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apresentam maior perda no funcionamento global em relação às outras duas 
apresentações.  

As pesquisas sugerem que quando a criança está na fase pré-
escolar geralmente pode apresentar comportamentos hiperativo-impulsivos 
(diagnóstico: TDAH com apresentação hiperativo-impulsivo), mas com o decorrer do 
tempo ela mostra déficit na atenção, resultando então no diagnóstico, apresentação 
combinada. 

O perfil apropriado (para um diagnóstico atual) deve ser apontado 
com base no padrão predominante de sintomas durante os últimos 6 meses. De 
acordo com o DSM-V (314.00 F 90.0) para a apresentação predominantemente 
desatento deve ser classificado seis (ou mais) sintomas de desatenção para as 
crianças, e cinco para adultos (mas menos de seis sintomas de hiperatividade-
impulsividade) permanecerem durante pelo menos 6 meses. Na apresentação 
predominantemente hiperativo-impulsivo deve ser classificado seis (ou mais) 
sintomas de hiperatividade-impulsividade para as crianças, e cinco para adultos 
(porém menos de seis sintomas de desatenção) permanecerem durante pelo menos 
6 meses, conforme DSM-V (314.01 F 90.1). Para a apresentação combinada deve 
ser classificado seis (ou mais) sintomas de desatenção para as crianças, e cinco 
para adultos, e seis (ou mais) sintomas de hiperatividade-impulsividade para 
crianças, e cinco para adultos, permanecerem durante pelo menos 6 meses (314.01 
F 90.2) (DSM-IV, 1994). 

 
2.7 TRATAMENTO 
 

Quanto ao tratamento, o primeiro ponto a ser esclarecido é que não 
há uma cura para este transtorno, mas o tratamento ajuda a controlar os sintomas. 
“O tratamento do TD H abarca uma abordagem múltipla, envolvendo intervenções 

psicossociais e psicofarmacológicas” (ROHDE; H LPERN, 2  4, p  67   Há alguns 

anos atrás, o subcomitê sobre TDAH da Acadêmica Americana de Pediatria tornou 
pública diretrizes para o pediatra clínico a respeito do tratamento do transtorno. 
Nessas diretrizes, são destacados cinco princípios fundamentais: 

 
1. O pediatra deve estabelecer um programa de tratamento que 

reconheça o TDAH como uma condição crônica. 
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2. O pediatra, em conjunto com os pais, a criança e a escola, deve 
especificar os objetivos a serem alcançados em termos de 
evolução do tratamento para guiar o manejo. 

3. O pediatra deve recomendar o uso de medicação estimulante 
e/ou tratamento comportamental quando apropriado para 
melhorar sintoma-alvo em crianças com TDAH. 

4. Quando o manejo selecionado não atingir os objetivos 
propostos, o pediatra deve reavaliar o diagnóstico original, 
verificar se foram usados todos os tratamentos apropriados, a 
aderência ao tratamento e a presença de comorbidades. 

5. O pediatra deve sistematicamente prover um retorno para a 
criança com TDAH, monitorando objetivos propostos e eventos 
adversos através de informações obtidas com a criança, a 
família e a escola (ROHDE; HALPERN, 2004, p. 67). 

 
O principal entre os tratamentos de cunho psicossocial é a educação 

da família e dos professores da escola sobre a natureza do TDAH e seu manejo, no 
caso de crianças com o transtorno (BARKLEY; MURPHY, 2008). No caso dos 
adultos com o TDAH é realizada a educação e o aconselhamento dele e dos 
membros da família. 

Referindo-se às intervenções psicossociais, Rohde e Halpern (2004) 
afirmam ser de extrema importância que o pediatra possa educar a família sobre 
este transtorno. Eles apontam que para a família é importante conhecer quais as 
melhores estratégias para auxiliar seus filhos quanto à organização e planejamento 
de suas atividades  “ lém disso, esses programas devem oferecer treinamento em 

técnicas específicas para dar os comandos, reforçando o comportamento adaptativo 
social e diminuindo ou eliminando o comportamento desadaptado” (ROHDE; 

HALPERN, 2004, p. 68). 
Segundo Rohde e Halpern (2004), as intervenções no ambiente 

escolar também são muito importantes. Os professores deveriam receber 
orientações para a necessidade de uma sala de aula com boa estrutura, poucos 
alunos, rotina consistente e ambiente previsível para que isso ajudasse as crianças 
com TDAH a manter o controle emocional. São recomendadas aulas com atividades 
físicas, atividades não muito longas e bem explicadas (passo a passo). Outras ações 
importantes para com esse aluno é dar o máximo de atendimento individual, coloca-
lo na primeira fileira longe da janela e perto da professora. Muitas vezes também se 
faz necessário reforço de conteúdo em certas disciplinas  “Outras vezes, é 

necessário um acompanhamento psicopedagógico centrado na forma do 
aprendizado” (ROHDE; H LPERN, 2  4, p  68   
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 De acordo com Barkley e Murphy (2008), os tratamentos 
psicológicos, como a mudança do comportamento na sala de aula e o treinamento 
dos pais nos procedimentos de manipulação do comportamento da criança têm 
apontado melhoras a pequeno prazo nesses ambientes. Entretanto, com frequência 
essas melhoras são limitadas aos ambientes em que o tratamento ocorre, não se 
estendendo para outros ambientes. 

Em relação às intervenções psicossociais centradas na 
criança/adolescente, a modalidade psicoterápica mais pesquisada e com maior 
destaque científico de eficiência para os sintomas do transtorno, como também para 
o manejo dos sintomas comportamentais frequentemente associados (desafio, 
teimosia, oposição), é a cognitivo-comportamental. Um ensaio clínico multicêntrico 
com 579 crianças com TDAH foi realizado durante 14 meses, dividindo as crianças 
em quatro grupos: tratamento exclusivamente medicamentoso, tratamento 
exclusivamente psicoterápico comportamental com crianças e orientação para os 
pais e professores, abordagem combinada e tratamento comunitário (ROHDE; 
HALPERN, 2004). O resultado demonstrou uma eficácia visivelmente superior da 
medicação em comparação a abordagem psicoterápica e ao tratamento comunitário. 
“  abordagem combinada (medicação + abordagem psicoterápica comportamental 

com as crianças e orientação para os pais e professores) não resultou em eficácia 
maior nos sintomas centrais do transtorno” (ROHDE; H LPERN, 2  4, p  68  em 

comparação à abordagem apenas medicamentosa. Esses dados sugerem então que 
o tratamento medicamentoso apropriado é essencial para lidar com esse transtorno. 

Com relação às intervenções psicofarmacológicas, a literatura 
nitidamente apresenta os estimulantes como as medicações de primeira alternativa 
para o TDAH.  

A Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA) aponta que os 
estimulantes (metilfenidato e anfetaminas) são a primeira alternativa porque são os 
mais eficientes; os não-estimulantes abrangem alguns antidepressivos (mas não 
todos) e a atomoxetina. Os mais consumidos são os estimulantes. 

A ABDA apresenta as medicações utilizadas no tratamento do TDAH 
no Brasil. Vejamos o quadro: 
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MEDICAMENTOS RECOMENDADOS EM CONSENSOS DE ESPECIALISTAS 

NOME QUÍMICO NOME 
COMERCIAL 

DOSAGEM DURAÇÃO 
APROXIMADA 

DO EFEITO 
 

PRIMEIRA ESCOLHA: ESTIMULANTES (em ordem alfabética) 
Lis-dexanfetamina Venvanse 30, 50 ou 70mg 

pela manhã 
12 horas 

Metilfenidato (ação 
curta) 

Ritalina 5 a 20mg de 2 a 3 
vezes ao dia 

3 a 5 horas 

 
Metilfenidato (ação 

prolongada) 

Concerta  
 
 

Ritalina LA 

18, 36 ou 54mg 
pela manhã 

 
20, 30 ou 40mg 

pela manhã 

12 horas 
 
 

8 horas 

SEGUNDA ESCOLHA: caso o primeiro estimulante não tenha obtido o resultado 
esperado, deve-se tentar o segundo estimulante. 

TERCEIRA ESCOLHA 
Atomoxetina (1) Strattera 10,18,25,40 e 60mg 

1 vez ao dia 
24 horas 

QUARTA ESCOLHA: antidepressivos 

Imipramina 
(antidepressivo) 

Tofranil 2,5 a 5mg por kg de 
peso divididos em 2 

doses 

 

Nortriptilina 
(antidepressivo) 

Pamelor 1 a 2,5mg por kg de 
peso divididos em 2 

doses 

 

Bupropiona 
(antidepressivo) 

Wellbutrin SR 150mg 2 vezes ao 
dia 

 

QUINTA ESCOLHA: caso o primeiro antidepressivo não tenha obtido o resultado 
esperado, deve-se tentar o segundo antidepressivo. 

SEXTA ESCOLHA: alfa-agonistas 

Clonidina 
(medicamento anti-

Atensina 0,05mg ao deitar ou 
2 vezes ao dia 

12 a 24 horas 
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hipertensivo) (2) 

OUTROS MEDICAMENTOS 
Modafinila 

(medicamento para 
distúrbio do sono) 

 

Stavigile 100 a 200mg por 
dia, no café 

 

Fonte: ABDA 

A Associação ainda apresenta outros medicamentos que ainda não 
são encontrados no Brasil, são eles: 

 
Focalin – um “derivado” do metilfenidato (na verdade, uma parte da 
própria molécula) 
Daytrana – um adesivo (para colocar na pele) de metilfenidato 
Dexedrine – uma anfetamina (Dextroanfetamina); existe a 
formulação de ação curta e de ação prolongada 
Adderall – uma mistura de anfetaminas; existe a formulação de ação 
curta e de ação prolongada (ABDA, [21--?]). 

 
O único estimulante que pode ser encontrado no Brasil é o 

metilfenidato. A meia-vida do metilfenidato é curta (de 3 a 4 horas), geralmente 
aplica-se o esquema de três doses ao dia: pela manhã, ao meio dia e ao final da 
tarde. Porém, alguns pacientes tem intolerância à terceira dose apresentando 
insônia, esses podem ser candidatos a tomar duas doses ao dia. 

Os estimulantes podem causar numa minoria de casos: insônia, 
redução do apetite, irritabilidade e irritação gástrica. Todos esses sintomas 
desaparecem em sua maioria após um pequeno tempo depois do começo do 
tratamento.  

 
As evidências também mostram que os antidepressivos tricíclicos 
(particularmente a desipramina) podem igualmente ser efetivos no 
manejo de sintomas do transtorno, assim como dos sintomas 
coexistentes de transtorno do humor ou ansiedade (BARKLEY; 
MURPHY, 2008, p. 17-18). 

 
Rohde e Halpern (2004) afirmam que cerca de 70% dos pacientes 

com TDAH reagem de maneira adequada aos estimulantes, com diminuição de pelo 
menos 50% dos sintomas principais do transtorno, e os admitem bem  “Os eventos 

adversos mais frequentemente associados ao uso dos estimulantes são: insônia, 
irritabilidade, cefaleia e sintomas gastrointestinais” (ROHDE; H LPERN, 2  4, p  
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68). São aspectos controversos em relação ao uso de metilfenidato: a) a influência 
no crescimento, pois através de estudos recentes tem se mostrado que o 
metilfenidato não altera de maneira importante o crescimento (adolescentes com 
TDAH que usam o medicamento chegam ao fim da adolescência com alturas 
parecidas); b) o potencial uso abusivo do metilfenidato e o tempo de manutenção do 
tratamento, pois recentemente uma meta-análise demostra nitidamente uma 
prevalência maior no uso abusivo/dependência de drogas em adolescentes que 
possuem o transtorno que não foram tratados com estimulantes por indivíduos que 
não possuem o TDAH; c) tempo de manutenção, as indicações para os chamados 
“feriados terapêuticos” (fins de semana sem uso de medicação  ou suspensão da 

medicação no período das férias escolares. A interrupção do uso da medicação nos 
finais de semana pode ser indicada nos casos em que os sintomas causam prejuízo 
no rendimento escolar, ou em adolescentes que não conseguem controlar o 
consumo de bebida alcoólica nos finais de semana. 

Os autores ainda apontam que “alguns fármacos usados para tratar 

transtornos convulsivos em crianças podem ter efeitos colaterais que aumentam os 
sintomas do TD H nas mesmas, mas tais efeitos são revers veis” (B RKLEY; 

MURPHY, 2008, p. 17). 
Barkley e Murphy (2008) apontam que estudos sugerem que se o 

tratamento medicamentoso for encerrado, os resultados já alcançados podem não 
durar. Desta maneira, para que o tratamento tenha seu efeito é necessário que sua 
frequência seja combinada (medicação e intervenção no ambiente, na família) e 
tenha longa duração. Além disso, ele deve ser multidisciplinar, tendo assistência de 
educadores, médicos e profissionais de saúde mental nos vários momentos de seu 
caminho. 

 
2.8 COMORBIDADES 
 
 

“ s pesquisas mostram uma alta prevalência de comorbidade entre 
o TDAH e os transtornos disruptivos do comportamento (transtorno de conduta e 
transtorno opositor desafiante , situada em torno de 3  a 5 %” (ROHDE; H LPERN, 

2004, p. 66). Também é significativa a taxa de comorbidade nas doenças de 
depressão, transtorno de ansiedade e transtorno de aprendizagem  “Discute-se, 
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ainda, se o TDAH por si só é um fator de risco para o abuso ou dependência de 
drogas na adolescência” (ROHDE; H LPERN, 2  4, p  66    

O pediatra também deve se atentar em sua avaliação sobre o 
aspecto do desenvolvimento da criança, que ultrapassa a vulnerabilidade biológica 
do TDAH. As avaliações complementares auditivas e visuais são fundamentais, uma 
vez que déficits nessas funções sensoriais podem ser determinantes de importantes 
dificuldades atencionais e hiperatividade  “  avaliação neurológica é relevante para 

a exclusão de patologias neurológicas que possam mimetizar o TDAH e, muitas 
vezes, é valiosa como esforço para o diagnóstico” (ROHDE; H LPERN, 2  4, p  

67). 
Encerrando este primeiro capítulo, percebemos que na própria 

literatura médica a causa do TDAH ainda não foi elucidada. Nem mesmo as 
proporções de gênero são as mesmas, variando de autor para autor. Até o momento 
o que podemos perceber é que os autores que defendem a abordagem organicista 
concordam que a medicação ajuda no tratamento deste transtorno e que traz muitos 
benefícios aos portadores do TDAH. 
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3 A MEDICALIZAÇÃO/PATOLOGIZAÇÃO DA SOCIEDADE E DA EDUCAÇÃO 

Neste capítulo abordaremos o conceito de medicalização, bem como 
a construção do conceito de TDAH. Mais adiante, traremos algumas considerações 
críticas acerca da visão hegemônica do TDAH. Abordaremos também a 
medicalização/ patologização da sociedade, e para isso retornaremos ao início da 
década do século XX no Brasil mostrando a relação entre a educação higienista e a 
medicalização. Por fim, falaremos do processo de medicalização na educação 
brasileira. 

Para tanto, o capítulo foi dividido em quatro subitens: o primeiro 
falará sobre o conceito de medicalização/patologização; o segundo abordará as 
considerações críticas acerca da visão hegemônica do TDAH; o terceiro explicará a 
medicalização/patologização da sociedade; o quarto e último abordará a 
medicalização da educação. 
 
3.1 SOBRE O CONCEITO DE MEDICALIZAÇÃO/PATOLOGIZAÇÃO 
 

Segundo Collares e Moysés (1994, p. 25) o termo medicalização 
”refere-se ao processo de transformar questões não médicas, eminentemente de 
origem social e política, em questões médicas, isto é, tentar encontrar no campo 
médico as causas e soluções para problemas dessa natureza”  

De acordo com Barros (1983 apud SUZUKI, 2012), o processo de 
medicalização se define como um aumento crescente do trabalho de interferência da 
medicina na vida das pessoas, advindo para a alçada médica problemas claramente 
determinados pela forma como está organizada a sociedade. Nesse sentido, Conrad 
(2007 apud SUZUKI, 2012) refere-se a medicalização como um processo em que 
problemas de ordem não médica acabam se transformando em problemas de ordem 
médica. Ainda nesse raciocínio, Kantoviski & Vargens (2010 apud SUZUKI, 2012) 
afirmam que o processo da medicalização trata-se da modificação das questões da 
vida de ordem cotidiana em objetos da medicina ou, mesmo, à capacidade da 
medicina de se apropriar dos problemas cotidianos, explicando esses problemas por 
meio de conhecimentos da medicina. Estamos em uma sociedade capitalista, e do 
ponto de vista desses autores, “[...] a medicalização seria uma forma de controle 
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social, que normatiza, regula e administra diversos aspectos da vida humana” 

(SUZUKI, 2012, p. 16). 
A medicalização privilegia a abordagem biológica, organicista, 

trazendo a responsabilidade do fracasso somente ao indivíduo e não levando em 
conta a determinação coletiva. Desta forma, Collares e Moysés (1994) afirmam que 
é omitido que o processo saúde-doença é determinado pela inserção do indivíduo 
socialmente, sendo, ao mesmo momento, a expressão do pessoal e da coletividade. 

Nas sociedades ocidentais esse processo de medicalização ocorre 
em escala crescente e, na maioria das vezes, representa a pura biologização de 
conflitos sociais. Nesse sentido, podemos dizer que ocorre a naturalização dos 
problemas, por quanto, estes seriam causados pelos aspectos naturais e biológicos. 
Recorre-se ao reducionismo biológico, conforme o qual, a condição de vida e o 
destino de indivíduos e grupos poderiam ser explicados por e/ou diminuídos a 
características individuais. 

Conforme as autoras, tendo essa visão de mundo, as circunstâncias 
sejam elas sociais, políticas, econômicas ou históricas teriam pequena influência 
sobre a vida das pessoas; por isso o indivíduo seria o maior responsável por seu 
destino, por sua qualidade de vida, por sua inserção na sociedade. Desta forma, o 
sistema sociopolítico perde quase que totalmente a sua responsabilidade e termina 
por culpabilizar a vítima. 

 
Uma vez classificadas como “doentes”, as pessoas tornam-se 
“pacientes” e consequentemente “consumidoras” de tratamentos, 
terapias e medicamentos, que transformam o seu próprio corpo no 
alvo dos problemas que, na lógica medicalizante, deverão ser 
sanados individualmente (I SEMINÁRIO INTERN CION L “  
EDUCAÇÃO MEDICALIZADA: DISLEXIA, TDAH E OUTROS 
SUPOSTOS TR NSTORNOS”, 2 1  apud SUZUKI, 2 12, p  17   

 
Nesse sentido, a educação, assim como todas as outras áreas 

sociais, vem sendo medicalizada em velocidade cada vez maior. Sobressai-se o 
fracasso escolar e a aprendizagem como objetos essenciais desse processo. 

Conforme Moysés e Collares (2012), a medicalização da vida de 
crianças e adolescentes relaciona-se com a medicalização da educação na criação 
das doenças do não-aprender. O processo de aprendizagem e de não-
aprendizagem continuamente são relatados como algo individual, intrínseco ao 
aluno, ao qual o professor não tem acesso e portanto, não tem responsabilidade. 
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Segundo a medicina, os graves e crônicos problemas do sistema de educação 
seriam decorrentes de doenças que ela, a medicina, seria capaz de resolver. Dessa 
forma, cria-se a demanda por seus serviços, gerando a ampliação da medicalização. 

É na forma de discurso moralizador da medicalização na vida das 
pessoas que esse processo se introduz na instituição escolar, contraindo 
características e nomes diferentes, que em princípio, não são percebidos como 
forma de controle social. Quando abordamos a moralização das condutas humanas 
estamos almejando afirmar justamente que a produção humana segue a produção 
dos comportamentos e sentimentos humanos. Portanto, a medicalização da vida tem 
presença em todas as áreas da vida, como a família, a escola, o trabalho, a cultura 
(CONRAD, 2007 apud SUZUKI, 2012). 

Atualmente, vivemos em uma sociedade em que para quaisquer 
problemas, dificuldades, procura-se um „remédio‟ disponibilizado pela ciência  Por 

isso, “[   ] em virtude das funções atribu das aos fármacos, a expectativa é de que os 
mesmos tragam algum conforto moral, diminuam a sensação de insegurança, 
aliviem a angústia, preencham vazios, em suma, ajudem a viver” (B RROS, 2  2 

apud SUZUKI, 2012, p. 19). 
Segundo Collares e Moysés (1994), até tempos atrás, a biologização 

da Educação era feita pela ciência médica, efetivada pelos profissionais médicos, 
dessa situação provém o termo medicalização para nomear essa prática. Todavia, 
mais recentemente com a ampliação do conhecimento, novas áreas com seus 
profissionais (psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros, psicopedagogos) estão 
envolvidos nesse processo. Por isso, a substituição do termo medicalização por 
outro mais abrangente: patologização, uma vez que o fenômeno tem-se ampliado, 
ultrapassando os limites da prática médica. 

A patologização do fracasso escolar ocorre basicamente sob duas 
vertentes. A primeira delas defende que o fracasso escolar constituiria uma 
consequência da desnutrição, ocorrendo somente em crianças da classe 
trabalhadora.  

A relação entre desnutrição e fracasso escolar já foi alvo de muitos 
trabalhos cient ficos  “  controvérsia sobre a influência da desnutrição no 

desenvolvimento cognitivo refere-se à desnutrição grave, de terceiro grau, que 
ocorre por um longo período no início da vida, quando o sistema nervoso central 
está-se desenvolvendo” (COLL RES; MOYSÉS, 1994, p  27   Os autores que 
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estudam o assunto concordam que adotando os preceitos mínimos do método 
científico, as formas mais leves de desnutrição não têm interferência sobre o sistema 
nervoso central, mesmo em termos de anatomia.  

É aceito atualmente que a desnutrição grave no começo da vida e 
de longa duração, pode intervir no desenvolvimento das funções intelectuais 
superiores mais complexas do ser humano, sobretudo o raciocínio abstrato superior. 
Estas funções, as mais complexas e elaboradas do homem, não estão 
desenvolvidas aos sete anos de vida; assim sendo, não podem constituir 
fundamento necessário para a alfabetização. 

A afirmativa de que a desnutrição é uma causa importante do 
fracasso escolar incide em um viés metodológico: as crianças matriculadas na Rede 
Pública de Ensino possuem desnutrição leve, de primeiro grau, consequentemente 
sem alterações no cérebro. 

A segunda vertente preconiza que o fracasso escolar constituiria o 
resultado da existência de disfunções neurológicas, abrangendo a hiperatividade, os 
distúrbios de aprendizagem e a dislexia. No início, essas patologias limitavam-se às 
crianças das classes média e alta, porém, recentemente, está entre a classe 
trabalhadora também.  

Segundo Collares e Moysés (2012), até hoje, mais de cem anos 
depois de terem sido aventados pela primeira vez, não houve prova de sua 
existência. É uma longa trajetória que tem início quando se apresentam hipóteses de 
possíveis doenças neurológicas que comprometeriam somente a aprendizagem e/ou 
o comportamento; hipóteses que nunca foram provadas e sempre foi alvo de críticas 
na própria medicina. Como procuraremos mostrar a seguir, sempre que o 
questionamento atingia um de nível crítico, ocorria a transmutação da hipótese 
estabelecida em uma nova, distinta e inteiramente igual.  

Voltando ao passado, final do século 19, Hinshelwood, um 
oftalmologista inglês, registra um texto especulando a existência de cegueira verbal 
congênita. Seu raciocínio era basicamente que se doentes com cegueira verbal não 
conseguiam mais ler e escrever, será que crianças e adolescentes que não 
conseguiam aprender a ler não teriam a doença na forma congênita? Entretanto, no 
meio científico não houve nenhuma repercussão. Tempos depois, ele publicou 
alguns casos que, na sua visão, seriam patognomônicos da doença descrita; todos 
os relatos, contudo eram típicos de problemas pedagógicos. 
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Posteriormente, em 1918, Strauss, um neurologista americano, 
estudou sobre a existência de uma lesão cerebral muito pequena para atacar outras 
funções neurológicas, mas aceitável para comprometer tão-somente o 
comportamento e/ou a aprendizagem. Este quadro foi denominado por ele de Lesão 
Cerebral Mínima.  

Mais adiante, em 1925, Orton, um neurologista americano, tornou 
público um relato de caso de cegueira verbal congênita (primeira citação dessa 
entidade depois de Hinshelwood). Orton publica uma boa quantidade de casos, e 
com isso consegue um auxílio financeiro da Fundação Rockfeller. Ele afirma que se 
tratava de outra doença, encontrada por ele: a strephosymbolia. Entendeu que as 
palavras formariam “engramas” nos dois hemisférios, iguais, simétricos e opostos, 

ao ler, por exemplo, a palavra AMOR, formariam-se dois engramas: AMOR em um 
hemisfério e ROMA no outro. Para evitar a conflito de símbolos, o cérebro invalidaria o 
engrama ROMA fazendo restar apenas AMOR; mas se o cérebro não fosse capaz de 
fazer isso, ocorreria a leitura especular em decorrência dessa confusão de símbolos. 

É interessante que embora não se tenha qualquer comprovação 
científica, por Orton ou qualquer outro autor, a leitura especular é exposta até os 
dias atuais como um dos principais sinais e critérios diagnósticos de dislexia. Nos 
Estados Unidos, Orton tem grande importância, por isso, uma das mais antigas e 
importantes associações da área tem por nome Orton Dyslexia Society, sendo até 
uma das fundadoras da International Dyslexia Association, do qual a associação 
brasileira é afiliada. Moysés e Collares (2 12, p  112  afirmam que “pouco importa 

que a hipótese de Orton jamais tenha sido comprovada; esse pequeno detalhe será 
omitido da versão oficial”   

Avançando um pouco mais chegamos ao ano de 1937, Bradley, um 
neurologista americano, realizou experiências em crianças e adolescentes abrigados 
em asilos e orfanatos, oferecendo drogas psicotrópicas, ou seja, calmantes e 
anfetaminas. Já se sabia dos seus efeitos colaterais, em especial a dependência 
química no caso dos adultos, por isso não eram usados em crianças. A partir de 
experiências mal esclarecidas, sem o menor rigor metodológico, tiraram-se as 
seguintes conclusões: “usando anfetaminas, todas as crianças com problemas de 

comportamento ou aprendizagem apresentaram melhora significativa e persistente 
de todos os sintomas” (MOYSÉS; COLL RES, 2 12, p  112).  
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Usando da falta de respeito ao ser humano, Bradley consegue 
realizar o sonho da indústria farmacêutica, um remédio milagroso. Retirando seu 
nome, sua hipótese ganhará vida independente, transformada em teoria não 
questionável, a explicar que crianças e adolescentes normais sejam colocados no 
terreno da dependência química, pela prescrição médica de psicotrópicos 
(COLLARES; MOYSÉS, 2012). 

 Em 1962, é realizado um workshop internacional em Oxford, 
agrupando equipes de pesquisa que se dedicavam a encontrar a lesão preconizada 
por Strauss desde 1918. O resultado unânime encontrado foi que usando todos os 
recursos disponíveis, nenhum grupo conseguiu encontrar a tal lesão nas inúmeras 
pessoas a quem atribuíram o diagnóstico de Lesão Cerebral Mínima. Chegaram à 
conclusão óbvia de que não existia lesão mínima, entretanto, era apenas um erro 
conceitual: só poderia ser uma disfunção. Desta forma, estava criada a famosa 
Disfunção Cerebral Mínima (DCM). Apresentando as seguintes características: a) 
acometer exclusivamente comportamento e aprendizagem; b) critérios subjetivos, 
imprecisos, sem definição (por exemplo: hiperatividade, agressividade...) e sem 
número mínimo de sinais, de modo que um critério apenas já bastava para fazer o 
diagnóstico; c) falta de sinais ao exame físico e neurológico; d) falta de alterações 
em qualquer exame de laboratório, incluindo a radiografia e o eletroencefalograma 
(COLLARES; MOYSÉS, 2012). 

A partir desse momento, duas trajetórias diferentes, iniciadas uma 
com a cegueira verbal congênita e a outra com a lesão cerebral mínima se fundem, 
a primeira passa a completar a segunda, constituindo uma de suas manifestações: 
entre os critérios para o diagnóstico da DCM faziam parte os distúrbios de 
aprendizagem, sendo que o mais frequente seria a dislexia específica de evolução, 
novo nome da cegueira verbal congênita. Embora tenha sido criada a doença, o 
diagnóstico não foi. Portanto, ao fazer o diagnóstico de dislexia específica de 
evolução o diagnóstico de DCM estaria automaticamente pronto (COLLARES; 
MOYSÉS, 2012). 

Posteriormente, em 1984, a Academia Americana de Psiquiatria, 
analisa que os critérios diagnósticos da DCM eram incertos, subjetivos e confusos. 
Além disso, o defeito se localizaria na área da atenção, indicando uma nova 
mudança: o surgimento da Attention Deficit Disorders (ADD), em que os critérios 
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eram ainda mais vagos, todos começados com frequentemente, sucedido de ações 
como: parece não escutar, age sem pensar... (COLLARES; MOYSÉS, 2012). 

“Pretender que tais critérios sejam objetivos, quantificáveis, de fácil 
avaliação, e que uma criança só se encaixaria neles se tivesse algum problema 
neurológico foge de qualquer racionalidade cient fica” (MOYSÉS; COLL RES, 2 12, 

p. 114-115). 
Pouco antes de dois anos depois, ocorre uma nova mudança 

cosmética: a ADD foi subdividida em dois subgrupos: ADD e ADD-H, quando 
também houvesse hiperatividade acentuada. Embora mantendo o déficit de atenção 
como problema principal, a hiperatividade readquiria sua importância. Um pouco 
depois, apresentava-se uma nova alteração: ADD é mantida e ADD-H vira ADHD 
(Attention Deficit and Hyperativity Disorders). No Brasil, o termo distúrbio – 
equivalente a disorder na língua inglesa – foi trocado por transtorno.  

Passava a existir enfim o TDAH: Transtornos por Déficit de Atenção 
e Hiperatividade  Entretanto, “[   ] trata-se de uma pretensa doença neurológica 
jamais comprovada; inexistem critérios diagnósticos claros e precisos como exige a 
própria ciência neurológica; o conceito é vago demais, abrangente demais” 

(MOYSÉS; COLLARES, 1994, p. 29). 
A seguir, apresentaremos uma análise crítica acerca da visão 

hegemônica do TDAH, especialmente no que se refere à sua etiologia, diagnóstico e 
tratamento. 
 
3.2 CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS ACERCA DA VISÃO HEGEMÔNICA DO TDAH 
 

Como foi discutido anteriormente, os primeiros especialistas que se 
ocuparam em estudar as dificuldades de aprendizagem escolar foram os médicos. O 
século XIX foi de grande desenvolvimento das ciências médicas e biológicas, 
contexto em que as crianças que não acompanhavam seus colegas na escola 
passaram a ser designadas como anormais e as causas do seu fracasso procuradas 
no seu organismo. Data dessa época a recomendação de que houvesse uma área 
especial para os “duros de cabeça” ou idiotas (P TTO, 199  apud VIÉGAS; 
OLIVEIRA, 2014, p. 42). 

Vindo para os dias atuais faz-se necessário apresentar o contexto 
onde está acontecendo este “surto de TD H”  Uma sociedade extremamente 



 40 

capitalista, dividida por classes, onde as desigualdades sociais são evidentes, e o 
que está em jogo é o poder, o domínio das riquezas, e cada vez menos a 
preocupação com as pessoas. Ainda pensando nisso, podemos lembrar-nos das 
ciências como a Medicina e uma vertente da Psicologia, de cunho neoliberal, que 
ainda hoje robustecem uma visão que os mais competentes consequentemente 
ocuparão os melhores espaços sociais graças à sua inteligência elevada. Ideia esta 
sustentada pelo pensamento meritocrático, firmado por uma definição etnocêntrica 
da cultura que coloca as normas e habilidades ideais para um bom desenvolvimento 
sendo disseminada pela classe dominante da sociedade (MARCONDES, 2000 apud 
VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014). Nesse sentido, a escola reflete a sociedade, pois esta 
inserida nela (CAGLIARI, 1997 apud VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014). 

A escola convive diariamente com o fracasso escolar, especialmente 
no ensino público onde se encontra infraestrutura precária, professores mal pagos, 
políticas públicas que não ajudam na rotina escolar entre outros aspectos (VIÉGAS; 
RIBEIRO, 2014 apud VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014). 

 
No entanto, a psicologia dominante ignora essas questões, e, diante 
de alunos que fracassam na escola, prima pela realização de 
diagnóstico cognitivo, afetivo, pedagógico ou psicomotor, propondo 
uma série de atendimentos individualizados, reforçando a ideia de 
que o problema está exclusivamente no aluno, que precisa de 
tratamento ou acompanhamento fora da escola (PROENÇA, 2010 
apud VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014). 

 
Nos dias atuais conforme afirma Proença (2010 apud VIÉGAS; 

OLIVEIRA, 2014), a pedagogia, psicopedagogia e psicologia encontraram novos 
aliados: com o fortalecimento da genética, da neuropsicologia e da neurologia, 
aspectos biológicos têm retornado como a causa principal de problemas 
pedagógicos  “Nesse cenário, surgem supostos transtornos para explicar a 

dificuldade de aprendizagem e/ou de comportamento da escola, nos quais se 
destaca o TD H, crescente em diagnósticos em n vel mundial” (VIÉG S; OLIVEIR , 

2014, p. 43). 
 

Visando ao objetivo de compreender o que tem sido afirmado acerca 
do TDAH em periódicos científicos indexados, foi realizado um 
levantamento bibliográfico de publicações sobre TDAH disponíveis 
no Scielo, escolha feita pela respeitabilidade e amplo alcance desse 
portal. Tal levantamento indica um total de 137 artigos, que, em sua 
maioria, possui um olhar medicalizante. Embora haja um movimento 
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crescente de crítica, apenas 15 artigos apresentam essa perspectiva, 
nos quais se destaca a autora Luciana Caliman (2008; 2009; 2010). 
(VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014, p. 43). 

 
 Partindo da análise dessa pesquisa, Viégas e Oliveira (2014, p. 44) 

falam que “é poss vel afirmar que tais artigos organizam-se em três aspectos: a 
defesa da etiologia do TDAH, a construção de propostas diagnósticas e de 
tratamento”. 
a) A Etiologia 

Como já foi discutido no primeiro capítulo deste trabalho, segundo a 
ABDA, o TDAH é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas que aparece na 
infância e se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade, 
que tendem a diminuir na fase adulta. Rohde e Halpern (2004) falam que o TDAH é 
mais comum na infância, cuja prevalência posiciona-se entre 3% e 6% em crianças 
com idade escolar. 

Com relação à neurologia, Viégas e Oliveira (2014), afirmam que 
esses artigos se referem a estudos que envolvem distintas áreas cerebrais. Todavia, 
as conclusões mostram que são estudos em desenvolvimento, não podendo fazer 
relação direta entre ambos. Nas palavras das autoras: 

 
Em relação à neurobiologia, artigos citam estudos que abrangem 
diferentes áreas cerebrais. Porém, em suas conclusões explicitam 
que são estudos em desenvolvimento e não se pode taxar uma 
relação direta entre ambos, o que vemos em trechos como “ pesar 
de a neurobiologia do TDAH ainda não ser totalmente compreendida 
[   ]” (D MI NI; D MI NI; C SELL , 2 1  apud VIÉG S; 
OLIVEIRA, 2014, p. 44). 

 
Entretanto, esta teoria é a mais difundida em nossa sociedade, 

convertendo-se em discurso hegemônico (VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014). Porém, como 
foi mostrado no item anterior deste trabalho, não há estudos suficientes que 
comprovem a existência do TDAH, são mais de 113 anos de formulação de 
hipóteses neurológicas de transtornos que aconteceriam na aprendizagem e/ou 
comportamento, todavia, jamais comprovadas (MOYSÉS; COLLARES 2010 apud 
VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014). 

No que se refere ao fator genético podemos perceber que: 
 
[...] os artigos não sabem especificar qual gene seria o responsável 
pela manifestação do TDAH. Os principais direcionamentos dos 
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estudos são os genes que codificam componentes do sistema 
dopaminérgico, noradrenérgico e serotoninérgico (ROHDE; 
HALPERN, 2004). Porém, embora o receptor da dopamina seja o 
neurotransmissor mais estudado, não há uma resposta que seja 
suficiente para correlacionar o suposto transtorno a fatores genéticos 
(VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014, p. 44-45). 

 
Moysés e Collares (2010 apud VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014) afirmam 

que as investigações procuram provas para o defeito, submetendo quem é diferente 
a testes e mais testes para se encontrar algo fora do normal. Porém, as pesquisas 
ainda não são sustentáveis (VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014   “No que tange o conceito 

de TDAH, o que se pode afirmar a partir das pesquisas é que sua definição é vaga e 
parte de premissas não comprovadas” (VIÉG S; OLIVEIR , 2 14, p  45   Pois os 

fatores genéticos não foram esclarecidos e a neurobiologia não conseguiu 
comprovar isso. Desta maneira, como é possível afirmar que o TDAH é um 
transtorno neurobiológico de causa genética? 
b) O Diagnóstico 

Como foi discutido no primeiro capítulo, baseia-se no DSM-IV, os 
defensores da perspectiva organicista do TDAH dizem haver “uma tr ade 

sintomatológica clássica”, caracterizada por “desatenção, hiperatividade e 

impulsividade” (VIÉG S; OLIVEIR , 2 14, p  46   Em relação   desatenção, alguns 

dos sintomas são: “dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido 

em atividades escolares e de trabalho; [...] parecer não escutar quando lhe dirigem a 
palavra, [   ] perder coisas necessárias para tarefas ou atividades”  Referindo-se à 
hiperatividade, alguns dos sintomas são: “agitar as mãos ou pés ou se remexer na 

cadeira; [...] dificuldade em brincar ou envolver-se silenciosamente em atividades de 
lazer”  Por fim, são alguns dos sintomas da impulsividade “frequentemente dar 

respostas antes das perguntas serem concluídas; [...] e frequentemente interromper 
ou se meter em assuntos dos outros” (ROHDE et al  2    apud VIÉG S; OLIVEIR , 

2014, p. 46). 
Focando o DSM-IV, os autores que defendem a abordagem 

organicista apontam a existência de três subtipos de TD H: “predom nio de 

desatenção (mais frequentes em mulheres); predomínio de 
hiperatividade/impulsividade; e combinado” (VIÉG S; OLIVEIRA, 2014, p. 47). O 
diagnóstico preciso do TDAH abarca a coleta de informações com o indivíduo, seus 
pais e a escola. São considerados nessa coleta os aspectos: escalas objetivas 
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(principalmente a de Swanson, Noman e Pelhan, o SNAP-IV), avaliação neurológica 
(exames de neuroimagem) e testagem psicológica (ênfase para o WISC-III).  

“Com relação   duração, os defensores da perspectiva organicista 

afirmam que as crianças com TD H „normalmente apresentam tais sintomas desde 
a idade pré-escolar” (VIÉG S; OLIVEIR , 2 14, p  47   Em relação   frequência e 

intensidade, os mesmos autores salientam que os sintomas de desatenção, 
hiperatividade e impulsividade podem se apresentar nas crianças ditas “normais”, 

por isso para o diagnóstico devem estar presentes na criança pelo menos seis dos 
sintomas sejam eles de desatenção e/ou hiperatividade/impulsividade 
frequentemente na vida da criança (ROHDE et al. 2000 apud VIÉGAS; OLIVEIRA, 
2014). No que diz respeito a persistência, os autores afirmam que devem ocorrer em 
diversos ambientes da criança e terem constância por um período longo de tempo 
(ROHDE et al. 2000 apud VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014). 

Visto isso, os críticos da perspectiva organicista afirmam que esta 
avaliação “é vaga, já que calcada em critérios nada objetivos [   ], trata-se de um 
julgamento subjetivo, que não atende aos critérios de cientificidade” (VIÉG S; 

OLIVEIRA, 2014, p. 48). Levando em consideração as questões que estão 
presentes no DSM-V, as autoras questionam: Como alguma pessoa pode medir ou 
estabelecer como critério que se brinque de forma tranquila? Ou que se espere com 
calma o outro terminar de perguntar para poder responder, quando programas 
televisivos infantis premiam e incentivam quem é mais rápido para responder? Com 
estes critérios vagos todos podem se encaixar no perfil? 
c) O tratamento 

Como já discutimos anteriormente, no que diz repeito ao tratamento, 
Rohde et al. (2000 apud VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014) defendem o tratamento de 
abordagem múltipla, que envolve intervenções psicossociais e psicofarmacológicas. 
No tratamento medicamentoso recomendam o metilfenidato.  

As intervenções psicossociais envolvem os familiares, sugerindo a 
eles um “treinamento” para aprender lidar com os filhos  Quanto as intervenções na 
escola eles propõem que deve-se focar no desempenho do aluno preparando uma 
sala de aula com número de alunos reduzido, uma rotina consistente e ambiente 
previsivel, atendimento individualizado, acompanhamento psicopedagógico, etc 
(ROHDE et al. 2000 apud  VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014). 
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O medicamento metilfenidato está posto como solucionador de todos 
os problemas de hiperatividade, sem saber quais os efeitos que ele faz no 
organismo (VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014, p. 53). 

Moysés e Collares (2010 apud VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014, p. 52) 
“denunciam que o metilfenidato possui estrutura qu mica semelhante a da coca na, 

aumentando os níveis de dopamina no cérebro pelo bloqueio de sua recaptação nas 
sinapses ” 

Os dados sobre uso de metilfenidato indicam que ele pode provocar 
reações adversas, continuas e graves, como mencionado na própria bula do 
produto, ministrada a crianças e adolescentes por médicos de várias especialidades 
com o intuito de melhorar os sintomas do TDAH (distúrbio que não dificilmente está 
atrelado aos diagnósticos de dislexia), apresentou um acréscimo de venda de 
71.000 caixas em 2000 para 2.000.000 de caixas em 2010 (dados do IDUM – 
Instituto de Defesa de Usuários de Medicamentos, 2010). Tomamos como exemplo 
a cidade de São Paulo, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde de 2011, 
em 2009 foram comprados 110.300 comprimidos da droga; em 2010 esse número 
cresceu para 180.000 comprimidos (CANIATO; NORONHA, 2011). Vejamos as 
reações que o metilfenidato causa ao ser humano, ao contrário do que afirmam 
aqueles que defendem seu uso. 

Reações Adversas do Metilfenidato (MPH) 

Sistema Nervoso Central 
Sistema 
Cardio- 

Vascular 

Aparelho 
Gastro- 

intestinal 

Sistema 
Endócrino- 
Metabólico 

Outras  À retirada e 
Rebote 

Psicose 
Alucinações 
Depressão 
Choro fácil 
Ansiedade 

Irritabilidade 
Agitação 

Hostilidade 
Suicídio 

Zumbi-like 
Facies  

Anfetamina 

Convulsão 
Isolamento 

Insônia 
Confusão 

Sonolência 
Estereotipia 
Compulsão 
< interesse 

Tics 
Discinesias 

Sínd. 
Tourette 

Alt. Cognição  

Arritmia 
Taquicardia 
Palpitações 
Hipertensão 
Dor torácica 

Parada 
cardíaca 

Anorexia 
Náuseas 
Vômitos 

Câimbras 
Dor 

estômago 
Obstipação 

Diarréia 
Boca seca 
Gosto ruim 

Alt. 
Funções 
hepáticas 

Alt. 
Hipofisárias 

(GH e 
Prolactina) 

Retardo 
crescimento 
< estatura 

final 
Perda de 

peso 
Alt. funções 

sexuais 
 

Visão borrada 
Cefaléia 
Tontura 

Rash cutâneo 
Anemia 

Leucopenia 
Perda cabelo 

Dermatite 
Enurese 
Febre 

inexplicada 
Artralgia 

> Sudorese  

Insônia  
Depressão 
Exaustão 
vespertina 

Hiperatividade 
Irritabilidade 

Piora dos 
sintomas 
iniciais 

 

Fonte: (MOYSÉS; COLLARES, 2012, p. 141). 
 



 45 

De acordo com o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 
Psicotrópicas (CEBRID, [21--?]), da Universidade de São Paulo, as anfetaminas são 
usadas para fazer o cérebro trabalhar mais depressa, deixando as pessoas mais 
ligadas, com menos sono. Nesse sentido, o Observatório Brasileiro de Informações 
Sobre Drogas [21--?] aponta alguns dos efeitos agudos: diminuição do sono e do 
apetite, dilatação das pupilas, aceleração dos batimentos cardíacos, elevação da 
pressão arterial. Nos efeitos crônicos, pesquisas atuais realizadas em animais de 
laboratório mostram que o uso ininterrupto de anfetaminas pode levar à 
decomposição de determinadas células do cérebro. Isto indica a probabilidade de o 
consumo ao longo do tempo dessas substâncias provocarem prejuízos em algumas 
funções psicológicas como atenção, pensamento e memória. 

Atualmente, somos o segundo país que mais consome metilfanidato 
no mundo (VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014). Quem está lucrando com tudo isso? A 
indústria farmacêutica obteve um lucro muito alto com a venda desse medicamento. 
E claro, que ela não quer que esse número de consumidores pare de crescer. 
Quanto mais doentes, mais medicamentos, e quanto mais medicamentos, mais lucro 
para eles. “Há de se pensar o motivo pelo qual o remédio já foi comercializado antes 
mesmo de comprovações técnicas básicas. Por enquanto, a alternativa mais 
plaus vel é que existe um forte interesse financeiro” (VIÉG S; OLIVEIR , 2 14, p  

53). 
 
A medicalização da educação tem servido de base para o processo 
de patologização das questões educacionais, tirando de foco os reais 
problemas da escola e da própria sociedade. Esse fenômeno torna 
as crianças e adolescentes impotentes diante de seus sofrimentos e 
aprendizagens. Além disso, escola e professores confrontam-se com 
a desresponsabilização sobre o que se passa com os alunos. A 
contrapartida é que se tornam impotentes na superação dos 
problemas enfrentados, enfraquecendo a luta pela melhoria das 
condições de trabalho, peça-chave para a melhoria da qualidade do 
ensino oferecido, e, portanto, da aprendizagem e adesão dos alunos 
às regras escolares (VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014, p. 54). 

 
Nos momentos de grande tensão social a resposta da sociedade é 

sempre no sentido de biologização de questões sociais que se transformaram em 
conflito. Nesse processo, busca-se respaldo de uma ciência de matriz positivista, 
coincidindo com os interesses de uma determinada classe social. Esta ciência quer 
se mostrar neutra, como verdade absoluta, mas sua construção se dá por seres 
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humanos que tem interesses e motivações contraditórias (MOYSÉS; COLLARES, 
1996). 
 
3.3 A MEDICALIZAÇÃO/PATOLOGIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
 

É um fato comum para os psicólogos, principalmente aqueles que 
trabalham nos serviços de saúde mental pública, receber uma grande demanda da 
escola com as queixas de “problemas de aprendizagem”, “problemas de 

comportamento”  Mas o mais interessante é que mesmo a avaliação do aluno sendo 

de responsabilidade do psicólogo, os profissionais que o encaminham já têm suas 
explicações: “o aluno é assim porque tem muito piolho e o piolho dá anemia”, ou 

“porque os pais são separados”, ou “porque o pai bebe” etc  Buscam-se explicações, 
justificativas exclusivamente centradas no organismo do indivíduo ou na família. E 
estas justificativas mitificam o problema, que não se mantém diante de análises mais 
aprofundadas. Nas palavras de Boarini (2  4, p  6   “são encaminhamentos que, 

em sua maioria, já estão historicamente comprovados como uma forma de deslocar 
o eixo da preocupação do social para o individual”  

Este é um exemplo do que vem acontecendo na área 
de atuação do psicólogo. No caso da escola, conferir ao aluno e à sua saúde 
psicológica ou física os problemas de ordem institucional é um fenômeno 
reconhecido na literatura como medicalização do espaço escolar. A medicalização e 
a psicologização4 são formas habitualmente aceitas, em nossa sociedade, para 
explicar problemas originados em diferentes circunstâncias sociais.  

Boarini (2004) afirma que esta forma de pensar e explicar as 
dificuldades não são privilégios da educação ou da psicologia, da mesma forma que 
não é especifica do nosso tempo. Retornando a historia vamos verificar que a 
medicalização, salvo erro de vulgarização, é o centro do pensamento higienista5. 

                                                 
4 “A psicologização diz respeito a uma prática de buscar explicações e soluções de todos os 
problemas escolares, numa perspectiva unidirecional e de abordagem clínica individualizada, não se 
levando em conta todo o processo de produção social e política dos fenômenos” (CHAVES, 2013). 
5 “Este movimento tem uma ideia central que é a de valorizar a população como um bem, como 
capital, como recurso talvez principal da Nação (Rabinbach, 1992). [...] O higienismo brasileiro só 
pode se definir, devido sua tensão constitutiva, ou seja, pelo que tinham de comum, por um objetivo 
central: o estabelecimento de normas e hábitos para conservar e aprimorar a saúde coletiva e 
individual” (GÓIS JUNIOR, 2007, p. 5). 
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Nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do 
século XX, as ideias de caráter higienista e eugenista6, igualmente contribuíram para 
dar forma e suporte a diferentes formas de encaminhamentos das instituições 
brasileiras - encaminhamentos estes validados pela psicologia enquanto suporte 
científico. E vale destacar, deve-se aos intelectuais adeptos do higienismo a entrada, 
no Brasil, da profissão do psicólogo. 

Conforme Wanderbroock Junior e Boarini (2007), entre os anos de 
1914 a 1945 o Brasil passa por um processo de “educação sob medida”, utilizando-
se testes psicológicos para seleção dos mais aptos e sua separação social dos não 
aptos a fim de garantir uma nação saudável. Este processo era realizado pela Liga 
Brasileira de Higiene Mental7 – de agora em diante também chamada de Liga. 

O período demarcado corresponde à preocupação em por em 
contexto o pensamento da Liga no marco das duas grandes guerras mundiais, 
eventos durante os quais o mundo, em geral, e o Brasil particularmente, 
atravessaram um intenso processo de crises econômicas, sociais, culturais, 
científicas, militares etc. 

A crise aberta entre os países imperialistas nutriu os sonhos da 
burguesia brasileira de consolidar-se como nação desenvolvida, embora tivesse 
dependência em relação ao capital estrangeiro. Com isso houve o despertar do 
ufanismo e do nacionalismo de vários setores sociais, e um deles era a Liga 
Brasileira de Higiene Mental (WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007). 

Juntamente ao processo de industrialização, foi surgindo a classe 
trabalhadora e esta expandiu-se. Entretanto, o Estado não pretendia atender todas 
as necessidades da população. A solução para este cenário não seria resolvida pelo 
Estado, mesmo assim não foi negligenciada por toda a sociedade. Desta maneira, a 
preocupação com esse cenário conquistou também os congressos e as revistas 
especializadas de medicina. Um novo movimento surgia como porta-voz do país: o 
movimento pró-higiene mental. Nele as preocupações transcendiam simples 
medidas sanitárias e cuidados simples sobre a higiene do indivíduo, embora 

                                                 
6 Criada por Francis Galton (1822-1911), o termo eugenia foi definido como “o estudo dos agentes 
sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações 
seja fisica ou mentalmente. Galton [...] defende a ideia de que a inteligência é predominantemente 
herdada e não fruto da ação ambiental” (GOLDIM, 1998, p. 1). 
7 “Fundada no Rio de Janeiro, em 1923, pelo psiquiatra Gustavo Riedel. [...] A Liga era uma entidade 
civil, reconhecida publicamente através de subsídios federais, e composta pelos mais importantes 
psiquiatras brasileiros” (SEIXAS; MOTA; ZILBREMAN, 2009, p. 1). 
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semelhantes cuidados também fossem necessários nesse momento da história onde 
a precariedade de infraestrutura do país produzia uma porção de enfermidades. 

Segundo Wanderbroock Junior e Boarini (2007, p. 2), o movimento 
pró-higiene mental é entendido como uma “orientação teórica e prática, custodiada 

por uma concepção de mundo e de homem, com forte apelo ao indivíduo e à 
hereditariedade como princ pios de uma nação saudável”  

A Liga acreditava que a grande doença da nação estava nos 
indivíduos considerados degenerados, menos evoluídos, anormais. Uma das 
propostas para acabar com esse problema foi a de submeter o país a um forte 
processo de “depuração social”, que incidia na separação de indiv duos superiores e 

inferiores de acordo com as habilidades mentais e aptidões  “O critério de seleção 

eleito pela Liga foi a mente. Os instrumentos para medi-la foram os testes 
psicológicos e um dos cenários privilegiados de intervenção foram as escolas” 

(WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007, p. 2). 
Ela não era um movimento popular, pois não nasceu por iniciativa da 

população. Por isso, mantinha inúmeras relações com figuras importantes do cenário 
político e econômico brasileiro, inclusive o Presidente da República da época, Arthur 
Bernardes (ESTATUTOS, 1925 apud WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007). 
A Liga dependia financeiramente do Estado. Seu nascimento combinou com o 
desenvolvimento da indústria brasileira.  

Os avanços tecnológicos abriram as portas para o acréscimo de 
novos meios de produção nas principais cidades do país. Uma nova forma 
econômica, social e política começava a se construir: a agricultura aos poucos foi 
substituída pela produção industrial, deslocando uma massa de trabalhadores do 
campo para a cidade. A população urbana crescia rapidamente, acrescida dos 
imigrantes que chegavam dos outros países. Esse processo teve seu auge depois 
da primeira Guerra Mundial (SODRÉ, 1976 apud WANDERBROOCK JUNIOR; 

BOARINI, 2007). 
A expansão dos centros urbanos tornou-se um fenômeno 

incontornável. E a combinação de uma concentração populacional com a completa 
falta de infraestrutura provocou o surgimento uma série de doenças, devido às 
precárias condições habitacionais que permitiam a proliferação de epidemias e 
enfermidades. Muitos médicos foram recrutados pelo governo para ajudarem a 
solucionar os problemas endêmicos que comprometiam o país. Osvaldo Cruz foi um 
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dos médicos de destaque, responsável junto com seus “soldados”, pelo exterm nio 

dos mosquitos transmissores da malária e a quininização dos operários (OLIVEIRA, 
19-- apud WANDERBROOCK JUNIOR; BO RINI, 2  7, p  5    ssim, “aparecendo 

como uma necessidade inexorável no combate pela higiene e sanitarização social, a 
ciência, auspiciada pela medicina, foi surgindo como a grande redentora do país 
industrializado” (W NDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007, p. 5). 

Em um cenário social no qual os problemas de saúde pública 
passam a ser assunto de Estado, acomodam-se as determinações essenciais para o 
aparecimento da medicalização da vida social e a higienização de seus costumes. 
Nesse sentido, importantes medidas e articulações foram adotadas pelo Estado, no 
sentido de ter a assessoria necessária das profissões e dos intelectuais das áreas 
de engenharia, educação e saúde. Em plena agitação da racionalidade científica do 
ocidente e no campo das humanidades, as ciências que nasciam no Brasil, 
especialmente a Medicina, o Direito e a Sociologia compuseram a origem da ordem 
institucional e acadêmica na República Brasileira da qual o Estado abasteceu-se 
para validar sua posição política de enfrentamento às mazelas de ordem social. 
Neste cenário de luta contra as doenças e mortes, a medicina se tornará o campo 
disciplinar preferencial dessas ações, afirmando-se como campo científico pela via 
da resolução das doenças e dos corpos comprometidos por elas e tornando-se, 
ambos, campos de sua metodização. Extinguindo a doença do corpo dos sujeitos 
surgia a saúde na medicina moderna (LUZ, 2004 apud BARBIANI et al., 2014). 

Os saberes vindos de outras áreas como a química e a farmacêutica 
também eram pedidos e faziam parte de um conjunto discursivo técnico e político 
com relação coesa acerca das medidas preventivas e curativas indispensáveis, 
colocando em curso um processo metódico e coletivo de medicalização social. 

Esse contexto possibilitou a ascensão e a propagação dos valores e 
conceitos higienistas à luz da racionalidade científica moderna. Desta maneira, a 
medicina social traz uma função política de criação e difusão de normas de 
comportamento individuais e sociais que atinge famílias e escolas. 

A medicina transformou-se em uma ciência das doenças, tornou-se 
a primeira desbravadora da racionalidade científica e assumiu uma função de 
selecionar as ações de saúde “pública”, no bojo privado da sociedade, tomando o 

comando sanitário das famílias (BARBIANI et al., 2014). 
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A construção de uma pátria não poderia se dar apartada da ciência, 
e a medicina não poderia ganhar força sem tomar para ela as tarefas de construção 
nacional. O país necessitava da medicina e o nacionalismo se tornara a principal 
orientação ideológica dela (WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007). 

A Liga percebia que a higiene mental era imprescindível para a 
integridade e prosperidade da nação. Mas não existia um consenso no seio da Liga 
em torno das medidas de higiene mental então utilizadas. O fator hereditário se 
transformou quase em um paradigma na organização da Liga, e o aperfeiçoamento 
do país passaria pelo aperfeiçoamento racial. A degeneração da raça passa a ser 
um dos principais objetos de preocupação de um departamento de eugenistas que 
faziam parte da Liga, tendo proposto a esterilização para evitar a propagação dos 
hereditariamente degenerados. 

A partir de 1930, esse ponto de vista sobre as finalidades práticas da 
Liga (de degeneração da raça) começou a predominar, quando então aquilo que era 
defendido por poucos e de forma contida, passa a ser feito de forma aberta (REIS, 
2003 apud WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007). Desta maneira, a Liga se 
decompunha internamente entre correntes de diferentes opiniões quanto às saídas 
para os difíceis problemas nacionais, variando entre propostas de esterilização a 
outras de caráter moral. 

A educação moral (apresentada como uma das principais metas da 
Liga  era vinculada pela propaganda, tendo como “missão” a expansão dos ideais de 

higiene mental e eugenia (CALDAS, 1929 apud WANDERBROOCK JUNIOR; 

BOARINI, 2007). 
A missão de educar para a saúde passa pelas ações da medicina 

higienista que taticamente se aproximou da família por meio da autoridade do seu 
saber. Incumbida da missão de curar e auxiliar, a medicina foi aos poucos sendo 
aceita pelas famílias, habituadas a forma como eram tratadas e a reagir às ações 
sanitaristas policialescas, características do Estado desse período. Assim, instaurou-
se uma correspondência de forças que propiciou a “associação” do Estado com a 

medicina,   medida que “erradicar os focos das doenças” no plano social expressava 

minar os focos de aversão do privado (famílias) aos ditames do público (Estado). 
Para a ideologia higienista e eugênica, tratava-se de eliminar o 

modelo familiar colonial e construir a família burguesa com papéis claramente 
definidos, regras de ordem e privacidade que assegurassem a saúde moral da 
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família. Com isso, a medicina e seus ajudantes entram para auxiliar nessa 
transformação, fixando uma civilidade urbana em troca da sociabilidade rural 
(BARBIANI et al., 2014). 

Como já foi discutido anteriormente, um dos modos propostos pela 
Liga para “purificar socialmente” os indiv duos considerados “anormais” ou 

“inferiormente desenvolvidos” foi por processo de triagens, exames e seleção por 
meio de testes psicológicos. Mas para isso, a Liga deveria resolver dois problemas: 
o primeiro era de saber quais eram os melhores testes, seus limites e alcances, e o 
segundo era encontrar em quais domínios eles seriam mais bem aproveitados. 
Apesar da Liga atuar sobre uma quantidade de espaços humanos, a escola 
certamente foi o âmbito onde a Liga almejava materializar seu ponto de vista de uma 
educação sob medida (WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007). Portanto, 
segundo Barbiani et al. (2014), competia à escola o papel da educação e à família a 
incorporação inconsciente das normas apreendidas na escola. 

O per odo alvo da Liga foi   infância  “  criança tornou-se um 
imperioso funil por meio do qual a higiene mental era escoada, garantida e 
proliferada” (W NDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007, p. 9). Desta forma, eles 
esperavam garantir um adulto bem ajustado, tranquilo e mentalmente saudável. 

A escola oferecia ao menos quatro vantagens fundamentais para a 
realização da higienização das crianças. Em primeiro lugar pela concentração social, 
em segundo pela maior acessibilidade, em terceiro pela demanda, e em último lugar, 
pela fácil observação para a atuação dos médicos.  

 
Naturalmente, a concepção da Liga sobre a escola não era orientada 
por outro pressuposto que o médico. A escola era destituída de sua 
natureza social e cultural. Ela era vista como um organismo coletivo 
(WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007, p. 9). 

 
Os autores afirmam que escola não é uma instituição abstrata. Desta 

maneira, a educação não está separada das relações práticas entre os homens. 
“Isso quer dizer que a educação dominante expressa os interesses da classe 
dominante e a escola responde  s necessidades dominantes daquele per odo” 

(WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007, p. 17). 
A escola tinha a incumbência de preparar o aluno para responder a 

duas pretensões da classe dominante: da ordem social e do progresso econômico. 
Então a escola preparava os alunos para a produção e para a vida social burguesa. 
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Sua tarefa seria encontrar aqueles com “dom” para o trabalho manual e aqueles 

inclinados para o trabalho intelectual  Essa seleção era feita por meio de uma “ficha 

médicopsicológica”, que consistiria na classificação dos alunos em classes de 

acordo com suas capacidades intelectuais e também no melhor emprego em outras 
partes de atividade humana daqueles que não eram bons para o estudo (ROXO, 
1925 apud WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007). 

A partir disso, a divisão do trabalho social recebe um fundamento 
médico. A Liga faz das necessidades econômicas do capital um “dom” humano, e 

transfere os interesses da burguesia para os interesses ou aptidões do homem. 
Digamos que é como se antes de existirem as fábricas, as indústrias etc., existissem 
as competências do indivíduo para esses ramos. Desta maneira, fica evidente que a 
escola tinha o objetivo de preparar a força de trabalho, e, além disso, ela deveria 
garantir a ordem social. 

Em períodos de crise social, de greves operárias, revoltas militares e 
guerras mundiais, toda diligência é pouca no sentido de não ampliar a situação. Por 
isso, era preciso localizar um espaço em que a criança pudesse ser melhor 
controlada. A escola, nesse sentido, tinha ainda a função de estabelecer um limite 
de contenção social ante o quadro incerto que o país expunha. Desta forma, a 
educação tinha como objetivo a contenção social, e para isso, o próprio programa 
educativo deveria estar orientado no sentido de estabelecer essa contenção 
(WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007). 

 
Nem prender, nem hospitalizar: conter – eis a tarefa da educação. 
Semelhante programa propunha um conhecimento amplo sobre o 
ambiente – sentido da comunidade, cadastro social, etc. – e sobre o 
indivíduo – testes psicológicos, situação moral, etc., no sentido de 
saber o grau de controle social que a educação deveria exercer 
sobre o aluno (WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007, p. 21). 

 
  Liga deixava declarada que sua meta era a de “dominar” a escola 

e outras organizações que faziam parte do “aparelhamento educativo” – entre eles a 
“eficácia” da fam lia, dos clubes, dos sindicatos, etc   lém da necessidade de 

“dominar” as organizações sociais, a Liga fazia adequação do indiv duo aos 

interesses da lei, da ordem, das instituições e do regime. Em síntese, além da 
produção material, a escola deveria preparar o indivíduo para a sociedade (neste 
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caso de classes), com suas leis, seu regime e seus direitos (WANDERBROOCK 
JUNIOR; BOARINI, 2007). 

Na constituição da sociabilidade brasileira conforme os moldes do 
ideário liberal que se abrigava na transição de colônia a república, desenvolveram-
se as raízes históricas do fenômeno chamado medicalização e de sua conservação 
na vida contemporânea. Os resquícios dessa mentalidade repercutem até os dias 
atuais, nos modos de pensar, de dizer e de fazer. Os fazeres eugênicos conduziram 
os fenômenos de superfície da medicalização. Conforme Barbiani et al. (2014, p. 
583  “na esteira desse processo histórico, observa-se o controle sobre a saúde e a 
doença estender-se ao controle da própria vida, extrapolando as esferas de domínio 
técnico para invadir as noções de cidadania, no plano pol tico e moral”  

Na escola, o processo de biologização em sua maioria, manifesta-se 
quando causas do fracasso escolar são atribuídas aos alunos e suas doenças. O 
eixo de discussão é deslocado do político-pedagógico para o médico, portanto, não 
acessível à educação. A esse fenômeno temos chamado de medicalização do 
processo de ensino-aprendizagem (MOYSÉS; COLLARES, 1996). 
 
3.4 A MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

 
Para compreendermos como se deram as explicações ideológicas 

acerca do fracasso escolar e da não aprendizagem dos alunos voltaremos ao século 
XX, mais precisamente em 1930, quando o Brasil passava pela organização do 
sistema educacional. Nessa época, o ensino era bastante seletivo, e os números de 
matrículas iam baixando conforme a série aumentava. Por exemplo, se na 1º série 
tinham 100 alunos, aproximadamente 30 chegavam a 4º série. Podemos perceber 
isso até os dias atuais, dados do MEC [21--?] comprovam: na 1º série tinham-se 
5.818.388 alunos e ao fim da 8º série (9º ano) apenas 3.152.777 (período de 2002 a 
2009) (GUALTIERI; LUGLI, 2012).  

Mas por outro lado, não podemos nos esquecer de que o sistema 
público de ensino no Brasil foi edificado com muitos impedimentos, o exame ao final 
de cada série, exame para ingressar no ginásio, vestibular para ingresso no ensino 
superior, são exemplos disso  Desta maneira, os que não eram “competentes” eram 

barrados de prosseguir e aos poucos eliminados do sistema. A escola era medida a 
partir dos bem-sucedidos. E aqueles que não alcançavam o esperado, a culpa era 
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deles apenas, pois a escola não entendia essa incapacidade como dela, mas sim 
dos alunos. 

Esse rigoroso processo seletivo no sistema educacional era visto 
como algo natural, pois para eles o sucesso ou insucesso dependia da capacidade 
do aluno. O Estado tinha a incumbência de oferecer igualdade de oportunidades, 
proporcionando a educação pública para todos, porém medida na capacidade de 
cada um (GUALTIERI; LUGLI, 2012). 

Na concepção de Fernando de Azevedo (1894-1974), a educação 
nesse momento deixa de ser privilégio econômico e passa a ser privilégio de “caráter 

biológico”, isto é, uma educação que seria oferecida conforme suas “aptidões 

naturais”  Nesse sentido, a aprendizagem e a continuação da escolarização 
dependiam das tais “aptidões naturais”, e isto elucidava o ideal da pirâmide 

educacional: “pouca escolarização para muitos e muita escolarização para poucos” 

(GUALTIERI; LUGLI, 2012, p. 18). Nesse contexto, a escola seletiva se consolidou e 
nela foram introduzidos instrumentos para medir as diferenças individuais (testes 
pedagógicos e psicológicos) a fim de classificar os alunos, uma condição necessária 
para realizar uma educação sob medida, oportunizando o ensino conforme as 
julgadas capacidades dos alunos. 

Trazendo como exemplo, podemos citar a reforma escolar realizada 
no Rio de Janeiro, então Distrito Federal da época, por Fernando de Azevedo (1927-
1930) quando foi diretor da instrução pública. Destacando alguns pontos, podemos 
ver os artigos 446 e 447 que estabeleciam a formação das salas de aula conforme 
as aptidões, condições e necessidades físicas. Pensando nisso foram criadas três 
tipos de classes: “comuns ou principais, para normais; diferenciais ou fracas para 

alunos débeis de espírito, instáveis ou retardados; e especiais ou de auxílio, para 
anormais ps quicos verdadeiros” ( ZEVEDO 2 -- apud GUALTIERI; LUGLI, 2012, p. 
19-2     lém disso, as escolas eram orientadas a identificarem “os doentes, os 

desnutridos, os tuberculosos, os deficientes f sicos, os pobres” ( ZEVEDO 2 -- apud 
GUALTIERI; LUGLI, 2012, p. 20) para que fossem encaminhados a clínicas 
escolares a serem construídas. 

A classificação dos alunos era feita conforme o resultado dos testes 
pedagógicos e psicológicos. Objetivava-se a formação de classes homogêneas, com 
alunos com níveis de inteligência semelhantes. Esta era uma das maneiras de 
enfrentar o problema da repetência e de dar a cada um o que sua competência 
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permitia. Os testes eram um grande aliado da escola perante a sociedade, pois os 
resultados de cada aluno eram justificados através do teste. 

A culpabilização da criança pelo fracasso escolar, por causa de 
pretensas características biológicas, deve ser entendida nesse quadro em que as 
ciências (especialmente, da hereditariedade), sustentavam explicações pessimistas 
de que a não aprendizagem era resultado da condição do indivíduo, na qual a escola 
não poderia intervir. Mas se o problema orgânico derivasse de problemas de saúde 
ou má nutrição, o poder público poderia interferir para minimizá-los, pois eram 
entendidos como limitadores da aprendizagem. 

Outro aspecto muito valorizado segundo o ideário liberal era o 
esforço pessoal. Ele era visto como elemento determinante para o sucesso ou 
insucesso na vida escolar, combinado com as “aptidões naturais”  Segundo Gualtieri 
e Lugli (2 12, p  22  “[...] a combinação entre capacidade, dote intelectual e esforço 
definia o mérito”  Com essa ideia a sociedade e a escola eram isentos de 
responderem pela desigualdade de resultados, porque a própria criança ou jovem 
seria responsabilizado por não atingir as expectativas da escola ou por ser incapaz 
(do ponto de vista biológico) ou por não esforçar-se o bastante, ou os dois ao 
mesmo tempo. 

Um pouco mais a frente, em 1930 percebe-se que a culpa de não 
aprender não está no sujeito, mas sim no ambiente que ele vive. Então o foco 
desloca-se “da herança para o meio, de anormal para anormalizado” (GU LTIERI; 

LUGLI, 2012, p. 26). Nessa perspectiva, a criança com dificuldades de 
aprendizagem passa a ser vista como “criança-problema”  Segundo  rthur Ramos 

(1903-1949 , nem todas as crianças poderiam ser denominadas “anormais” só 

porque não acompanhavam o ritmo de aprendizagem das ditas “normais”  Para ele, 

apenas uma pequena parte de crianças merecia a denominação “anormal”, sendo 

aquelas que não eram educáveis no ambiente da escola comum devido a defeitos 
constitucionais, hereditários ou outros que pudessem provocar desequilíbrio das 
funções neuropsíquicas. 

Tinha-se o argumento de que as crianças eram “anormalizadas” pelo 

meio  Com isso, as “desatentas, duras de cabeça, atrasadas” (termos comuns da 

época) em sua maioria não eram anormais, pois seus comportamentos eram 
resultados da interferência do meio, ou seja, dos fatores externos (os vários 
desajustamentos, a doença, a residência...). 
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Todavia o ambiente familiar era o elemento principal na explicação 
do comportamento da criança-problema, seja ela mimada ou odiada. A interpretação 
acerca das causas do não-aprender passa nesse momento da incapacidade da 
criança para o ambiente, principalmente o familiar (GUALTIERI; LUGLI, 2012). 

Porém a escola continua seletiva e excludente aqueles que a ela 
não se ajustavam. E ainda, ao explicar as dificuldades de escolarização, 
especialmente a partir de disfunções psicológicas, essa forma de entender o 
fracasso e os desvios de comportamento deu nova validade para tratar os “escolares 

dif ceis” como caso cl nico  
Nessa época, as clínicas de higiene mental foram um importante 

anexo a escola, que tratava as crianças-problema ou os alunos difíceis a fim de 
ajustá-los. Lá, eles eram examinados do ponto de vista “médico-orgânico”, 

diagnosticando e tratando disfunções orgânicas (doenças, desnutrição etc.), pois 
eles reconheciam que o rendimento escolar estava relacionado muitas vezes a 
causas orgânicas. Passando essa etapa, se fosse preciso às clínicas fariam a 
“correção psicológica”, tarefa esta realizada pelo “médico-pedagógico”  

Em síntese, explicar o sucesso escolar pelas aptidões e pelo esforço 
pessoal elucida o funcionamento da escola seletiva. E, de outro modo, conferir o 
insucesso escolar às perturbações psicológicas adquiridas no meio, principalmente 
familiar, mostrava-se a condição “anormalizada” do sujeito, mas isso não modificou a 

lógica seletiva da escola, apenas ampliou as justificativas para impedir que muitos 
alcançassem o processo de escolarização e também o acesso aos bens culturais. 

Mais a frente, em meados do século XX, houve a intensificação de 
interpretações que assinalavam estreita afinidade entre desempenho na escola e 
condições financeiras (classe social) e assim mais um elemento surgiu para explicar 
o fracasso escolar (GUALTIERI; LUGLI, 2012). Primeiramente nos Estados Unidos, 
essa teoria ganhou força por meio de pesquisas sobre crianças de classe econômica 
inferior. Partindo dessas pesquisas, novas categorias educativas são estruturadas: 
“os culturalmente desfavorecidos, os linguisticamente deficientes, os socialmente 

prejudicados” (GU LTIERI; LUGLI, 2 12, p  29  e introduzida a ideia de educação 

compensatória, como uma maneira de encarar a condição menos favorecida 
economicamente dessas crianças. 

A perspectiva da criança nessa abordagem é que ela seria carente, 
devido ao meio que foi criada, considerado culturalmente pobre, ou seja, com 
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poucos estímulos linguísticos, motores, sensoriais que pudessem favorecer seu 
desenvolvimento psicológico, sua “prontidão” para a entrada na rede escolar  Nesse 

sentido, a deficiência provocada pela carência cultural era apontada como causa 
principal do fracasso escolar. 

Em 1960 havia abundância de estudos visando comparar o 
rendimento intelectual e escolar dos alunos das diferentes classes sociais. Elas 
defendiam que crianças vindas de famílias de baixa renda aprendiam lentamente, e 
dentro das salas de aula eram desinteressadas, tinham dificuldade de abstração, 
verbalização, de adequação as regras e a disciplina da escola, além de 
apresentarem problemas de saúde que intervinham na aprendizagem gerando como 
consequência um atraso escolar. 

Segundo Gualtieri e Lugli (2012), os programas de educação 
compensatória eram, nesse contexto, uma tática para fazer frente a esses possíveis 
“déficits” das crianças, prevenindo ou suavizando seus efeitos, dependendo do 

momento que fossem inseridos. No caso dos pré-escolares, o objetivo era melhorar 
a prontidão da criança para a aprendizagem escolar e aproximá-las daqueles que 
não sofreram “privação cultural”  Já no caso daqueles que já estavam na escola o 

objetivo era estimular os alunos a melhorar a atenção, a criatividade, o interesse, a 
disciplina e as habilidades que o mundo escolar requeria. 

 O sociólogo britânico Bernstein (1985 apud GUALTIERI; LUGLI, 
2012) criticava as teorias carenciais e seus desdobramentos. Para ele, deveria-se 
parar de pensar em educação compensatória e, em vez disso, considerar de modo 
sistemático as condições e os contextos do ambiente educativo. Em sua avaliação, o 
problema estava no contexto que eles iam estudar, pois os estudos eram cópias do 
mundo burguês, ou seja, uma realidade que uma criança pobre não conhecia. Por 
isso, esse choque levava ao fracasso escolar. 

No Brasil, nomes como Poppvic, Esposito e Cruz, seguiam na 
mesma direção de Bernstein. Essas autoras acreditavam que a criança 
desfavorecida na escola sofria um processo de marginalização, pois a escola era 
regida conforme o padrão da classe média, diferente do que ela recebia e que se 
manteria diferente daqueles que ela assimilaria em seu ambiente. O processo de 
marginalização iniciava quando o professor não conhecia os padrões culturais 
dessas crianças e quando ele valorizava atitudes e comportamentos considerados 
corretos, por serem de estrema importância para a manutenção do sistema 
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sociocultural vigente. Ainda afirmavam tanto que o aluno “culturalmente 

marginalizado” não estava preparado para a escola como a escola não estava 
preparada para receber este aluno. 

Poppovic coordenou o desenvolvimento de um programa de 
alfabetização, o Programa Alfa, que visava preparar o professor para atender 
crianças com padrões culturais diferentes da classe média. Esses estudos e 
programas pretendiam trabalhar na perspectiva da “diferença cultural” das crianças 

pobres em relação a outras camadas sociais e não como perspectiva de “déficit”  

Mas como afirma Patto (1999 apud GUALTIERI; LUGLI, 2012) as explicações 
nessas produções se tornavam ambíguas conforme os argumentos eram 
apresentados, e, com frequência a “diferença cultural” se modificava em “déficit 

cultural”  
A ideia de déficit teve intensa associação aos fundamentos do 

programa de assistência ao pré-escolar que apareceram como “solução ideal” para 

acudir as supostas deficiências alojadas nos ambientes de origem das crianças e 
prepará-las da melhor maneira para a entrada na escola fundamental. 
Resumidamente, queria a melhoria do desenvolvimento do pré-escolar para que seu 
desempenho na escola fosse melhor. 

Essa visão imperava, e conforme o ideário desenvolvimentista dos 
anos de 196 , da escola era exigido “um produto adequado”  Nisto espalhavam-se 
propostas educacionais tecnicistas tendo como fundamentos centrais a 
racionalização do sistema de ensino, ou seja, encontrar caminhos de promover mais 
crianças em menor tempo, “em perfeita correspondência aos cálculos de 

maximização dos rendimentos combinados aos de minimização dos custos” 

(GUALTIERI; LUGLI, 2012, p. 34). 
Finalizando, nessa concepção a solução do fracasso escolar era 

técnica, isto quer dizer que se a escola for bem dirigida, com bons métodos, 
matérias, ela poderia educar as crianças de forma adequada, não tendo importância 
sua origem social. Por isso justificava-se a interferência dos especialistas 
incumbidos da elaboração dos objetivos e da indicação das metodologias 
adequadas, em papel das demandas do sistema social, desconhecendo as 
diferenças de classes sociais, pois essas mesmas diferenças poderiam ser 
compensadas na escola com os procedimentos certos. 
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Integrada à carência cultural também está a má condição de saúde 
do aluno, e entre as explicações mais comuns estavam a desnutrição e os distúrbios 
neurológicos tratados na perspectiva da medicalização que já tinham explicações 
sustentadas para o fracasso escolar no começo do século XX. Aplicava-se ao 
insucesso da criança a alteração biológica dela, e assim, a escola isentava-se mais 
uma vez de culpa e explicação.  

Nos anos 1970 e 1980 a faixa etária que se estendia dos 5 aos 14 
anos não eram preferência no planejamento dos serviços de atenção à saúde da 
criança, pois relativamente à faixa etária de 0 a 4 anos estabelecia uma população 
com menor risco de morte e de hospitalização. Isso não era exclusivamente no 
Brasil, como também em outros países desenvolvidos. Só havia preocupação por 
parte dos serviços de saúde se houvesse alguma alteração no perfil epidemiológico 
de morbidade e mortalidade (GUALTIERI; LUGLI, 2012). 

Nos Estados Unidos encontra-se na literatura um exemplo, uma das 
alterações nesse perfil, assinalada como “nova morbidade”, foram os distúrbios de 

aprendizagem identificados como problemas que estavam relacionados ao 
desenvolvimento neuropsicomotor (DCM ou hiperatividade). Reconhecida como 
“doença”, foi essa mais uma explicação para o fracasso escolar no Brasil, primeiro 

em crianças de alto nível social, posteriormente conforme a informação se alastrava, 
também em crianças de classes mais baixas (COLLARES; MOYSÉS, 1985 apud 
GUALTIERI; LUGLI, 2012). 

Conforme Sucupira (1985 apud GUALTIERI; LUGLI, 2012, p. 37-38): 
 
As propostas de medicalizar o problema, inclusive com tratamentos 
medicamentosos, constituem uma forma de controle social. Por outro 
lado, transfere-se a discussão do comportamento desviante do 
público leigo para o plano estritamente médico. 
[...] Crianças hiperativas não poderiam estar informando muito mais a 
respeito da situação que elas vivenciam do que sobre uma 
“patologia” individual? Na verdade não seria o sistema social e não a 
criança que necessitaria de “remediação”? 
  

Seguindo essa linha de raciocínio de Sucupira, podemos ver que o 
aluno hiperativo poderia ser entendido como uma demonstração de seu desajuste 
em relação ao ambiente social. Essa condição geralmente era identificada no 
espaço escolar por pessoas que conviviam com o aluno, espaço propício para 
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detectar estes sintomas, porque possivelmente, eles podem acentuar-se, já que 
havia uma expectativa de adaptação na escola. 

Outra explicação com base biologizante para o fracasso escolar 
encontrada no Brasil era a desnutrição. Pesquisas da época mostrava a diferença de 
taxa de prevalência da desnutrição proteico-calórica entre São Paulo (30 a 50%) e 
os estados do Nordeste (50 a 70%). Nesses estudos registravam-se a ação da 
desnutrição nas atividades intelectuais, e frequentemente atribuía-se relação entre 
mau desempenho e carência nutricional. A anemia também era apontada pelo 
fracasso da criança na escola (MOYSÉS, 1985 apud GUALTIERI; LUGLI, 2012). 
Porém, a autora afirma que estes dados de desnutrição grave eram referentes a 
crianças pré-escolares, e que estas raramente chegavam a escola. Na escola 
encontravam-se crianças com desnutrição leve, que não tinha influência nítida no 
aprendizado. 

Moyses e Collares (1985 apud GUALTIERI; LUGLI, 2012) criticam 
esta forma de entender o fracasso escolar. Para elas, é preciso considerar: a 
estrutura do ensino, a formação dos professores, as condições da escola, o currículo 
e outras variáveis do sistema escolar como elemento mais importante. 

A escola, na visão de Pierre Bourdieu (2005 apud GUALTIERI; 
LUGLI, 2012) tinha uma função ideológica de fazer com que as crianças pobres 
aprendessem que a escola e a cultura disseminada por ela era inalcançável, devido 
 s “deficiências” das crianças  Supostamente tratando todos os alunos como iguais, 
a escola é vista como um espaço que propicia a igualdade de oportunidade e o 
sucesso decorrente do mérito pessoal. 

Em síntese, podemos perceber que entre 1930 e 1980 o fracasso 
escolar teve várias explicações. Todas elas centram-se somente no indivíduo, ou, no 
máximo, no meio em que ele vive: as aptidões naturais, a anormalização do meio, as 
carências culturais e nutricionais. A escola em sua forma seletiva exclui incluindo, 
pois muitos chegam a escola, mas poucos permanecem lá. Então o papel de 
socializar o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade não é 
cumprido, desta maneira o aluno que fracassa não é humanizado e ainda é culpado 
por isso (FACCI et al., 2012). 

Podemos perceber que a Psicologia foi chamada em vários 
momentos para explicar o fracasso escolar, tendo como aliada a medicina e a 
ideologia liberal, contribuindo para a estigmatização das crianças e adolescentes 
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das classes baixas. Além disso, podemos perceber a preferência em sempre isentar 
a escola ou qualquer outra instância de ser corresponsável pela produção do 
fracasso escolar. 

É interessante notar que o enfoque medicalizante a cada dia 
reconstrói seus discursos conforme as críticas que lhe vão sendo feitas e ressurgem 
com mais força. Novas evidências são criadas, amplia-se a atuação dos 
profissionais da saúde, criam-se novos medicamentos, novas informações são 
vinculadas na internet e em mercado editoral e preconceitos são reafirmados. Na 
escola, busca-se encontrar nos alunos de comportamento cognitivo e emocional 
diferente do padrão estabelecido, a doença que supostamente está no corpo 
biológico, no qual somente pode atuar o médico, o psicólogo, o fonoaudiólogo para 
possivelmente reverter o insucesso do aluno (SPAZZINI 2001 apud FACCI et al., 
2012, p. 168). 
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4 METODOLOGIA 

Neste capítulo, apresentaremos a metodologia da pesquisa e 
analisaremos os dados coletados na cidade de Campo Mourão, na Rede Municipal 
de Ensino, especificamente no que se refere às escolas municipais que atendem 
aos anos iniciais do Ensino Fundamental. A referida análise será feita a partir dos 
postulados da Psicologia Histórico-Cultural. 

 
4.1 MÉTODO 
 

Na condição de estudante do curso de Pedagogia, integro um 
projeto intitulado “  Medicalização da Infância: Retratos Preliminares de Municípios 
do Paraná”, pesquisa que abarca um estudo amplo, que tem por objetivo coletar e 
sistematizar dados acerca do processo de medicalização da infância no Estado do 
Paraná nos Centros de Educação Infantil e no Primeiro Ciclo do Ensino 
Fundamental. Fazem parte do projeto alunos de graduação e pós-graduação em 
Psicologia e Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá, de Londrina e de 
Ponta Grossa. Esse projeto é coordenado pela professora Silvana Calvo Tuleski, e 
pelos co-autores: Adriana de Fátima Franco, Nadia Mara Eidt, Hemerson Pinheiro e 
Marcelo Ubiali Ferraciolli. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de 
uma pesquisa sobre o processo de medicalização da aprendizagem em alunos dos 
anos iniciais do ensino fundamental, da rede municipal de ensino da cidade de 
Campo Mourão, Paraná. 

4.1.2 Participantes 

A fim de investigar a incidência de medicalização em crianças dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental no Estado do Paraná, foi escolhida a cidade de 
Campo Mourão localizada na região Centro-Oeste do Estado, que possui cerca de 
90 mil habitantes para realizar a coleta de dados. A cidade conta com 22 escolas 

municipais, e no ano de 2013 tiveram 6315 alunos matriculados do 1º ao 5º ano. 
Dos questionários aplicados 3858 foram válidos, o que corresponde à 61.09%. Esta 
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pesquisa analisou apenas os três primeiros anos do ensino fundamental, um total de 
2060 crianças. 

De todas as escolas nas quais a coleta de dados foi realizada, 5 
delas foram excluídas por problemas nos dados, quais sejam: Escola Municipal 
Castro Alves (97 alunos), Escola Municipal Cidade Nova (219 alunos), Escola 
Municipal Gurilândia (465 alunos), Escola Municipal Manoel Bandeira (336 alunos) e 
Espaço Aberto (escola especial de Surdos - 15 alunos). 

4.1.3 Instrumento Para A Realização Da Coleta De Dados 

Foi utilizado um questionário composto por 8 perguntas referentes à 
identificação dos participantes e 7 perguntas elaboradas a fim de investigar o 
número de crianças diagnosticadas com distúrbios de aprendizagem nos anos 
iniciais do ensino fundamental, bem como verificar a idade de início da 
administração do(s) medicamento(s) psicotrópicos, a dosagem diária recebida, e se 
recebe algum tipo de acompanhamento além do tratamento medicamentoso 
(Apêndice A). 

4.1.4 Procedimento De Coleta De Dados 

Os dados foram coletados por meio de questionário aplicado pelos 
funcionários das escolas junto aos pais ou responsáveis dos alunos do ensino 
fundamental da rede pública do Município de Campo Mourão no ato da matrícula, no 
ano de 2013. Posteriormente, os dados foram digitados pela pesquisadora. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo realizaremos a análise de dados coletados tendo 
como base teórica a Psicologia Histórico-Cultural. Temos por objetivo neste trabalho 
sistematizar dados referentes à quantidade de crianças dos anos iniciais do ensino 
fundamental que vem sendo diagnosticadas e medicadas com transtornos de 
aprendizagem (TDAH, déficit de atenção, impulsividade, etc) e suas comorbidades 
nas escolas de Ensino Fundamental da cidade de Campo Mourão - PR. Em seguida 
faremos uma discussão teórica sobre como ocorrem os processos de objetivação e 
apropriação da cultura pela criança à luz da Psicologia Histórico-Cultural. 
Posteriormente, destacaremos a importância dos signos da cultura para o 
desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Atuando com os signos, o 
homem é capaz de comandar o próprio comportamento, formando novos processos 
psicológicos, distinguindo-se qualitativamente dos animais. Ainda, falaremos sobre o 
desenvolvimento da atenção segundo a perspectiva da psicologia histórico-cultural, 
no qual perpassa três estágios: interpsicológico, extrapsicológico e intrapsicológico. 
Explicaremos a relação entre o desenvolvimento da atenção e o TDAH. E por fim 
faremos a relação entre a apropriação da escrita e atenção na criança na idade 
escolar. 

Os dados coletados foram organizados em três quadros. Vamos aos 
resultados da pesquisa: 

 
Quadro 1- Número de crianças que fizeram ou não uso medicamentos 

ENSINO FUNDAMENTAL – 
CICLO TOMARAM NÃO 

TOMARAM 
Ensino Fundamental - 

Primeiro Ano 21 742 
Ensino Fundamental - 

Segundo Ano 44 803 
Ensino Fundamental - 

Terceiro Ano 50 400 
TOTAL: 115 1945 

Fonte: Autora. 

De acordo com o quadro 1, vemos que de 2060 crianças dos três 
primeiros anos do ensino fundamental, 5.6% fazem uso de medicação e 94.4% não 
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tomaram medicamentos. As porcentagens de crianças que fazem uso de alguma 
medicação nos anos iniciais são respectivamente: 1.02% (1º ano), 2.14% (2º ano) e 
2.43% (3º ano). 

Conforme discutido no capitulo anterior, há realmente de se 
questionar o número de crianças diagnosticadas já no 1º ano do ensino fundamental, 
visto que, como dissemos anteriormente, suas funções psíquicas superiores não 
estão totalmente desenvolvidas nesse período. O interessante também é que 
conforme a criança vai crescendo, mudando para o outro ano, o número de 
diagnósticos aumenta. Veja que no 1º ano eram 21 crianças diagnosticadas, e já no 
3º ano temos o número mais alto de diagnósticos com 50 crianças, que ao ser 
comparado ao 1º ano é mais que o dobro. Será que o problema está mesmo na 
criança? Por que os diagnósticos aumentam quando ela fica mais velha? O ensino 
está se mostrando interessante a ela? O aluno está conseguindo atribuir sentido 
pessoal àquilo que aprende? A escola está sendo um lugar prazeroso? A indisciplina 
não está sendo confundida com transtornos? Estes e outros questionamentos são 
pertinentes para pensarmos o porquê do crescente diagnóstico de transtornos e de 
doenças do não-aprender. 

Retomando a discussão feita no capítulo anterior sobre o 
desenvolvimento da criança, lembremos que durante os anos iniciais sua atividade 
principal passa a ser atividade de estudo, na qual uma de suas primeiras aquisições 
será a linguagem escrita e a leitura. Entendemos que esses processos são 
complexos e exteriores a criança. Quando ela entra na escola, este novo desafio se 
coloca: fazer da escrita e da leitura algo interno, ou seja, pertencente a ela. Esse é 
um processo que não ocorre espontaneamente e requer um trabalho sistematizado. 

 A mediação do professor é fundamental nesse processo, pois ele 
vai inserir a criança no mundo das letras, ensinar o controle voluntário da conduta e 
elevar a atenção qualitativamente. Porém o desenvolvimento da criança vendo 
sendo entendido de outra forma, percebemos isso na administração de 
medicamentos psicoestimulantes, conforme veremos no quadro abaixo. 
Quadro 2 – Medicação prescrita para as crianças diagnosticadas nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental. 
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Fonte: Autora. 

De acordo com os dados apresentados no quadro 2, temos 
elencados 13 tipos de medicamentos. Considerando as 115 crianças que são 
medicadas, entendemos que uma mesma criança pode fazer uso de mais de um tipo 
de remédio. A Ritalina é o mais comum, utilizada por 86,1% das crianças medicadas. 
Logo em seguida, temos a Risperidona consumida por 23 (vinte e três) crianças, 
representando 20%.  

Vemos que o medicamento composto por metilfenidato, atualmente 
o mais vendido no Brasil com nome comercial Ritalina sobressai-se mediante os 

outros medicamentos prescritos. Conforme Ortega et al. (2010) a Ritalina, é o 
estimulante mais utilizado no mundo, mais que todos os outros estimulantes juntos. 
Sua conexão ao diagnóstico do TDAH tem sido fator dominante para comprovação 
desse aumento. A pesquisa nesse sentido prova o que os autores denunciam. 

“O Cloridrato de Metilfenidato é um estimulante central e 

simpaticomimético de ação indireta com ações e usos similares a dexanfetamina” 

(ANVISA, 2009). Como mencionado no segundo capítulo, os principais efeitos 
colaterais do metilfenidato são a redução de apetite e insônia, dor abdominal e 
cefaleia também merecem ser destacadas. 

O metilfenidato pode apresentar alguns eventos adversos, são eles: 
 
[...] dores gastrointestinais, dor de cabeça, supressão do 
crescimento, aumento da pressão sanguínea, desordens 

MEDICAMENTO CRIANÇAS 
Ritalina 99 

Risperidona 23 
Depakene 4 
Tegretol 2 

Venvanse 2 
Cloridrato de 
Paroxetina 1 

Cloridrato de 
Clomipramina 1 

Daforin 1 
Fluoxetina 1 
Topiramato 1 
Fenobarbital 1 

Tolrest 1 
Fenitoina 1 
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psiquiátricas, redução do apetite, depressão, crise de mania, 
tendência à agressividade, morte súbita, eventos cardiovasculares 
graves e excessiva sonolência (VENANCIO et al., p. 241). 

 

Durante o ano de 2011, “[...] o gasto direto total estimado das 
famílias brasileiras com a aquisição de metilfenidato foi de aproximadamente R$ 
28,5 milhões, gerando um valor de R$ 778,75 por 1.000 crianças com idade entre 6 
e 16 anos” (VENANCIO et al., 2013, p. 243). 

O segundo medicamento mais consumido pela população 
pesquisada é a Risperidona. Em Nota Técnica de N° 194/2012, emitida pelo 
Ministério da Saúde - Consultoria Jurídica/Advocacia Geral da União foi elucidado 
que a Risperidona é a substância ativa dos medicamentos com os nomes comerciais 
Risperidon®, Risleptic®, Ripevil®, Riss®, Risperdal®, Riperdal Consta®, Zargus®, 
Esquidon®, Respidon®, Viverdal®, Risperidona. 

Alguns de seus efeitos adversos são: sonolência, aumento do 
apetite, confusão, sialorreia, boca seca, fadiga, tremor, vertigem automatismo, 
distonia, aumento do peso, taquicardia, infecção no trato respiratório (bula 
risperidona, 2014). Lembramos que há outros efeitos adversos que não 
mencionamos aqui, a lista é bem extensa. 

É importante destacar que conforme nota técnica da Agência de 
Vigilância Sanitária (BRASIL, 2012), este medicamento destina-se ao tratamento de 
psicoses (entre elas a esquizofrenia) e não é indicado para crianças, a não ser em 
casos de autismo severo.  

Conforme discutido no primeiro capítulo, embora na versão 
organicista a etiologia desse transtorno seja desconhecida e que não haja teste para 
um diagnóstico específico, ainda assim são prescritos medicamentos para esses 
casos. O uso do cloridato de metilfenidato tem sido muito difundido nos últimos anos 
até mesmo, de forma equivocada, sendo utilizado como “droga da obediência”  

Retomando a discussão realizada no segundo capítulo, podemos ver 
a partir do quadro 2, formas claras de medicalização, lembrando que esta privilegia a 
abordagem biológica, organicista, trazendo a responsabilidade do fracasso tão- 
somente ao indivíduo, desconsiderando a determinação coletiva. 

Conforme Moysés e Collares (2012), a medicalização da vida de 
crianças e adolescentes relaciona-se com a medicalização da educação na criação 
das doenças do não-aprender. O processo de aprendizagem e de não-
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aprendizagem de modo contínuo são relatados por nossa sociedade como algo 
individual, intrínseco ao aluno, ao qual o professor não tem acesso e, portanto, não 
tem responsabilidade. E segundo a medicina, os graves e crônicos problemas do 
sistema de educação seriam decorrentes de doenças que ela, a medicina, seria 
capaz de resolver. Dessa forma, cria-se a demanda por seus serviços, gerando a 
ampliação da medicalização. 

Atualmente, vivemos em uma sociedade em que, para quaisquer 
problemas, dificuldades, procura-se um „remédio‟ disponibilizado pela ciência  Com a 

expansão do campo do conhecimento, novas áreas com seus respectivos 
profissionais passam a participar do processo de biologização, são eles os 
psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e enfermeiros. A partir dai temos não 
mais a medicalização, e sim a patologização, um termo mais abrangente, visto que o 
fenômeno ampliou-se ultrapassando a alçada médica. Lembremos também da 
psicologização que se refere a prática de buscar explicações e soluções de todos os 
problemas escolares, a partir de uma perspectiva unidirecional e de uma abordagem 
clínica individualizada, sem considerar todo o processo de produção social e política 
dos fenômenos. 

O que vemos nos dias atuais é o surgimento de “[   ] supostos 

transtornos para explicar a dificuldade de aprendizagem e/ou de comportamento da 
escola, nos quais se destaca o TD H, crescente em diagnósticos em n vel mundial” 

(VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014, p. 43). É importante lembrarmos que o aumento do 
consumo de medicamentos, como Ritalina, por exemplo, está relacionado ao TDAH, 
então quanto mais diagnósticos, mais consumo de medicamentos e mais lucro a 
indústria farmacêutica, visto que este mercado movimenta somente no Brasil o 
equivalente a US$ 10 bilhões, sendo a quarta indústria farmacêutica mundial em 
volume de produção, perdendo apenas para os Estados Unidos, França e Itália. 

 
Quadro 3 – Diagnósticos e Acompanhamentos realizados nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

DIGNÓSTICO  ACOMPANHAMENTO  CRIANÇAS 
Ansiedade - 1 

Convulsão 
Fonoaudiológico 1 
Sala de recurso multifuncional 1 
- 2 

Deficiência Intelectual Sala de recurso multifuncional, acompanhamento 
pedagógico 2 
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Déficit de Atenção 

fonoaudiológico, sala de recurso multifuncional 1 
Psicológico 2 
Psicológico, psicopedagógico, sala de recurso 
multifuncional 1 
Psicopedagógico, sala de recurso multifuncional, 
acompanhamento pedagógico 1 
Sala de recurso multifuncional 6 
Sala de recurso multifuncional, acompanhamento 
pedagógico 1 
- 5 

Depressão Sala de recurso multifuncional 1 
Dislexia Sala de recurso multifuncional 1 
Fobia - 1 
Hiperatividade - 2 
Impulsividade - 1 
Irrelevante - 1 
Irritabilidade - 1 
Síndrome do Pânico Psicológico 1 

Transtorno Afetivo Bipolar 

Psicológico, sala de recurso multifuncional, TERAPIA 
OCUPACIONAL 1 
Sala de recurso multifuncional 2 
- 6 

Transtorno de Conduta Sala de recurso multifuncional 6 

Transtorno do Déficit de 
Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) 

Acompanhamento pedagógico 10 
Fonoaudiológico 1 
NÃO 1 
Não faz 1 
Psicológico 4 
Psicológico, fonoaudiológico, sala de recurso 
multifuncional 2 
Psicológico, sala de recurso multifuncional 7 
Psicológico, sala de recurso multifuncional, 
acompanhamento pedagógico 1 
Psicológico, se recusa a frequentar a sala multifuncional 1 
Psicopedagógico 1 
Sala de recurso multifuncional 44 
Sala de recurso multifuncional, acompanhamento 
pedagógico 7 
- 18 

Transtorno Global do 
Desenvolvimento 
(Autismo; Asperger; Rett) Acompanhamento pedagógico 1 
Transtorno Opositor 
Desafiador 

Psicológico, sala de recurso multifuncional, 
acompanhamento pedagógico 1 

Fonte: Autora. 

Nesse sentido, podemos entender que nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental do Município de Campo Mourão, 98 (noventa e oito) crianças foram 
diagnosticadas com TDAH; 17 (dezessete) com Déficit de Atenção; 9 (nove) com 
Transtorno Afetivo Bipolar; 6 (seis) com Transtorno de Conduta; 4 (quatro) com 
Convulsão; 2 (duas) com Deficiência Intelectual e Hiperatividade cada uma. Os 
diagnósticos Ansiedade, Depressão, Dislexia, Fobia, Impulsividade, Irritabilidade, 
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Síndrome do Pânico, Transtorno Global do Desenvolvimento (Autismo, Asperger, 
Rett), Transtorno Opositor Desafiador apresentou um caso cada um. 

No quadro, entendemos por irrelevante 1 (um) diagnóstico não 
especificado pelos pais ou responsáveis no momento do preenchimento do 
questionário. 

A partir da apresentação desses dados percebemos a 
predominância do diagnóstico de TDAH com 98 (noventa e oito) casos. Se somados 
os diagnósticos de TDAH, Déficit de Atenção, Hiperatividade e Impulsividade 
teremos um total de 118 (cento e dezoito) diagnósticos. 

Eidt (2004), em pesquisa realizada no interior do Estado de São 
Paulo no ano de 2003, teve por objetivo apontar alguns elementos que 
oportunizassem entender porque o TDAH tem se transformado no principal motivo 
de encaminhamento para a saúde pública atualmente e ainda pesquisar como o 
TDAH é diagnosticado pelos funcionários do sistema de saúde mental de um 
município no interior de SP. Com esta pesquisa constatou que os profissionais têm 
dificuldades na realização do diagnóstico do TDAH, devido à controvérsia que existe 
na literatura acerca do tema8; também há dificuldade em desenvolver uma análise 
maior que leve em conta a multiplicidade de fatores que se configuram como 
prováveis causadores do fenômeno descrito e, pela falta de um trabalho 
interdisciplinar que permita a descoberta dos motivos do encaminhamento, partindo 
da compreensão da rede de relações que existem nos diferentes contextos em que 
a criança esta inserida. Segundo Eidt (2004), muitas crianças são encaminhadas 
para clínicas a fim de investigar se ela apresenta algum déficit. No entanto, 38 (trinta 
e oito) crianças de uma amostra de 113 (cento e treze) foram avaliadas em apenas 
uma sessão, seguida 48 (quarenta e oito) em duas sessões, e 20 (vinte) em três 
sessões. Algumas crianças foram encaminhadas para algum tipo de tratamento, em 
22,12% dos casos para um tratamento no grupo psicoterápico. Neste tratamento o 
enfoque não está direcionado para os problemas escolares, “uma vez que o 

funcionamento psíquico e os processos mentais são tratados de forma alheia ao 
contexto em que a queixa foi produzida” (C BR L e S W Y , 2  1 apud EIDT, 

2004, p. 140-141). 

                                                 
8 Essa controvérsia se expressa na divergência no interior da própria medicina, sobre a existência do 
TDAH como uma desordem orgânica, nas suas causas e formas de tratamento. 



 71 

A criança utilizando o medicamento pode aparentemente estar mais 
calma e atenta, porém os remédios não ensinam o controle voluntário da conduta. 
Também é importante lembrar que não sabemos os efeitos do seu uso a longo 
prazo  “O que parece o tratamento mais moderno para esses problemas 
encontrados em sala de aula, na verdade assenta-se sobre uma compreensão 
equivocada sobre o desenvolvimento do homem e de suas funções ps quicas” 

(MESQUITA; PASQUALINI, 2008, p. 55). 
Como mencionado no segundo capitulo, já no final do século XIX, 

encontramos registros de pesquisas sobre crianças agressivas. Mas é depois de 
1970 que pesquisadores se interessam pelo TDAH. Conforme Eidt e Tuleski (2007 
apud MEIRA, 2012) na década de 1990 o TDAH se transformou em um dos 
principais motivos para o encaminhamento para tratamento em clínicas e hospitais. 
Como podemos perceber até os dias de hoje este é o diagnóstico predominante, 
confirmado por meio de nossa pesquisa. Embora Proença (2000 apud EIDT 2004) 
nos exemplifique que esta prática é controvertida, pois vários encaminhamentos de 
crianças para atendimento no setor psicológico são devidos a queixas sobre 
indisciplina escolar. Mas ao se analisar essas queixas apresentadas pelos 
professores, percebeu-se que existe um conjunto de regras que as crianças devem 
sujeitar-se. Em muitos casos, qualquer criança que fuja do padrão de normalidade é 
vista como potencial de tratamento (PROENÇA, 2000 apud EIDT, 2004). Nesse 
sentido, em muitos casos, o diagnóstico de TDAH tem sido estabelecido quando seu 
comportamento atrapalha a ordem estabelecida ou quando a atividade da criança 
ultrapassa os limites toleráveis dos adultos, transformando-se prontamente em 
sinônimo de indisciplina (SUCUPIRA, 1998 apud EIDT, 2004).  

Reafirmamos um novo entendimento sobre o desenvolvimento da 
atenção e das demais funções psíquicas superiores. Conforme as autoras Mesquita 
e Pasqualini (2008, p. 54),  

 
[...] quando percebemos ou avaliamos que uma criança tem uma 
dificuldade para atentar, podemos verificar que ela tem dificuldades 
ou problemas no aspecto voluntário de sua atenção e conduta. 

 
Isso significa dizer que não se trata de negar que existam crianças e 

adolescentes com dificuldades de manter a atenção em um determinado conjunto de 
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estímulos, mas de colocar em discussão a causa desse fenômeno. Como afirmam 
Mesquita e Pasqualini (2008, p. 55): 

 
[...] estamos diante das formas involuntárias de atenção em que são 
os estímulos que determinam as reações de atenção. Observemos 
que a criança dita hiperativa e com déficit de atenção tem a forma 
voluntária dessa função ainda mal desenvolvida; ela não tem 
necessariamente algum problema cerebral ou nasceu assim, muito 
menos necessita da administração de medicamentos que controlem 
sua atenção. O que essa criança precisa é um ensino adequado, que 
entenda como a atenção humana se desenvolve e se preocupe em 
promover intencionalmente esse desenvolvimento. 

 
Nessa direção, vale ainda ressaltar que quando se afirma que há 

falta de atenção por parte do aluno, não se está dizendo ele não possua atenção, o 
que ocorre é a atenção dele não está dirigida ao que deveria naquele momento. Um 
aluno é considerado pouco atento quando ele não fixa sua atenção ao fazer na aula, 
mas em outra coisa qualquer (SMIRNOV, 1960 apud MESQUITA; PASQUALINI, 
2008). 

Para a Psicologia Histórico-Cultural, a atenção voluntária não é pré-
requisito para a aprendizagem no início do processo de ensino, mas é por meio da 
escolarização que essa função se desenvolve (VIGOTSKI, 2001 apud MESQUITA; 
PASQUALINI, 2008). Nesse sentido, Martins (2011, p. 234), afirma que: 

 
[...] as características da instrução escolar em relação ao 
desenvolvimento da atenção pressupõem tarefas que mobilizem o 
seu controle, ou seja, que determine a atenção para além do 
interesse imediato, circunstancial e involuntário. A criança precisa 
aprender a prestar atenção e acostumar-se a fazê-lo! 

 
De acordo com Vigotski9, desenvolvimento e aprendizagem não são 

processos independentes. A partir das investigações realizadas no campo da 
psicologia da escrita Vigotski pode concluir que “até o momento de iniciar-se o 
estudo da escrita, todas as funções psíquicas básicas em que ela se assenta ainda 
não concluíram ou sequer iniciaram o verdadeiro processo de seu desenvolvimento” 

(VIGOTSKI, 2001 apud MESQUITA; PASQUALINI, 2008, p. 17-18). Dessa forma, o 

                                                 
9 Pelo fato do idioma russo possuir um alfabeto diferente do ocidental, foram registradas diferentes 
formas de escrever o nome deste autor, tais como “Vygotsky”, “Vygotski”, “Vigotski” (Duarte, 2  3   
Optou-se por manter a grafia tal como aparece em cada obra citada. 
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autor comprova que a aprendizagem é sustenta em processos psíquicos imaturos, 
que tão-somente estão iniciando o seu círculo primeiro e básico de desenvolvimento. 

Desta forma, pode-se constatar segundo o autor que aprendizagem 
impulsiona e promove o desenvolvimento. Ele afirma que uma correta organização 
da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental. Ela é necessária 
para o desenvolvimento das características humanas não-naturais. 

 
O ensino não deve basear-se na expectativa da maturação 
espontânea das funções psíquicas superiores (nem tomar tal 
maturação como condição prévia para as aprendizagens), mas, ao 
contrário, é responsável por promover seu desenvolvimento. Nesse 
sentido, verifica-se que uma compreensão inadequada acerca do 
desenvolvimento das funções psicológicas pode culminar numa 
espécie de inversão em que o resultado do processo de ensino é 
tomado como seu pré-requisito. A capacidade de atentar 
voluntariamente para estímulos do meio é resultado dos processos 
educativos, e não seu pré-requisito. Assim, se a criança ainda não é 
capaz de concentrar-se em uma determinada tarefa, isso não 
significa que ela não esteja pronta para aprender, mas que o trabalho 
pedagógico deverá objetivar o desenvolvimento dessa função 
psicológica (MESQUITA, PASQUALINI, p. 34-35).  

 
Devemos questionar: o ensino está organizado de maneira que 

favoreça o interesse e a motivação do aluno em aprender? Conforme Leite e Tuleski 
(2 11, p  116  “a atividade se constitui como tal quando o indiv duo é conhecedor de 
seus motivos e a estes estão atribu dos sentidos e significados”  

Além disso, Piovezan, Borba e Panossian (2012) levam em 
consideração que a atividade de aprendizagem do sujeito é desencadeada devido a 
uma necessidade. O desafio do professor é criar situações que originem no aluno a 
necessidade de aprender os conteúdos científicos. Nesse sentido, Asbahr (2011 
apud CALVE; ROSSLER; SILVA, 2015) afirma que para que a aprendizagem escolar 
aconteça, as ações dos alunos neste processo devem ter um sentido pessoal 
condizente com os motivos da atividade de estudo. Nesse contexto, o professor tem 
importante papel, ele precisa produzir no aluno a necessidade do conteúdo, ou 
garantir o encontro entre conteúdo e a necessidade do mesmo. No entanto, não 
estamos falando de qualquer necessidade, mas de necessidades superiores. Um 
exemplo disso é o processo de ensino da leitura e escrita para o aluno do ensino 
fundamental, quando ele compreende qual a importância da escrita na sua vida, terá 
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motivos para aprender e sentirá a utilidade de subordinar seu comportamento 
voluntariamente para a aprendizagem ocorrer. 

No processo de ensino aprendizagem, temos “a tarefa de produzir 

necessidades de ordem superior, que avancem em relação às necessidades 
imediatas e pragmáticas que os estudantes espontaneamente apresentam” (C LVE; 

ROSSLER; SILVA, 2015, p. 441).  
Á luz da Psicologia Histórico-Cultural percebemos a atividade como 

uma categoria fundamental, visto que todo o desenvolvimento do homem é 
conduzido a partir da atividade humana. Leontiev (1978a 1978b apud MEIRA, 2012, 
p  1 4  fazendo menção as práticas educativas, considera que “o aluno deve 

manter-se ativo no processo educativo fundamentalmente porque essa é a condição 
indispensável   apropriação dos conteúdos escolares”  Nessa mesma direção, Mello 
(1999) destaca que a atividade da criança é o elemento principal no processo de 
aprendizagem e toda atividade proposta deve ser respeitada nessa direção. Ela 
ainda afirma que o professor é quem deve dirigir o ensino com intencionalidade, mas 
ele só terá sentido se os alunos forem participativos dentro de suas possibilidades e 
condições (MELLO, 2003 apud MEIRA, 2012). Visto isso, concordamos com Meira 
(2012, p  1 5  quando questiona: “Qual seria o limite existente entre um aluno que 
participa ativamente de um aluno hiperativo? De quais fenômenos estamos 
tratando? Doenças ou desvios da norma?”  

Não pretendemos negar a existência de crianças que sofram em 
decorrência da desatenção e agitação. Nossos estudos a partir dessa vertente 
teórica visam problematizar tais problemas como sendo decorrentes de um 
transtorno biológico, maturacional. A teoria histórico-cultural busca uma visão que 
não permaneça somente no indivíduo, mas no ambiente cultural, e também na 
qualidade das mediações que lhe são ofertadas.  

 
5.1 SOBRE OS PROCESSOS DE OBJETIVAÇÃO E APROPRIAÇÃO DA CULTURA 
 

Para a Psicologia histórico-cultural, o homem é considerado um ser 
único que difere dos animais. No entanto, em meados do século XX, diversas teorias 
na área de psicologia buscavam justamente a equivalência entre o homem e animais 
em relação ao seu desenvolvimento. Vigotski se contrapôs a esse posicionamento, 
afirmando que “[   ] isso é um erro teórico, não reconhecer a diferença qualitativa do 
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humano com relação aos animais” (PASQUALINI, mimeo10). Em sua teoria, ele 
apresenta quais são os mecanismos propriamente humanos e como eles se 
desenvolvem. 

“Enquanto membros da espécie, todos os indiv duos têm 

caracter sticas comuns, que são transmitidas pela herança genética” (CABÓ; 
ARAÚJO; GONÇALVES, 2010, p. 65). Todavia, o pertencimento ao gênero humano 
não nos é entregue por meio da herança genética, mas por um processo histórico-
social, isto é, pela incorporação das objetivações que compõem o patrimônio do 
gênero humano (TONET 2005, apud CABÓ; ARAÚJO; GONÇALVES, 2010, p. 65). 
Não se trata, no entanto, de apenas conquistar algo que já está pronto. Cabe, neste 
processo, de apropriar-se de algo existente e de, ao mesmo tempo, recriá-lo e 
renová-lo, moldando, dessa maneira, o próprio sujeito em sua especificidade.  

Diferente dos animais que se adaptam a natureza, o homem adapta 
a natureza para si por meio de uma atividade fundamental: o trabalho. Ele age sobre 
a natureza a fim de suprir suas necessidades, e cria objetos e os meios de produção 
desses objetos, desde os mais simples, aos mais complexos (LEONTIEV, 1978). 
Desta maneira, o desenvolvimento da humanidade está depositado nos objetos por 
ela criados. 

O indivíduo ao nascer é um candidato à humanidade, no entanto, 
“ele se torna humano à medida que atua sobre a realidade - o conjunto da produção 
humana e da natureza que existe fora dele, objetivamente, independente dele - 
apropriando-se dela e transformando-a” (MELLO, 1999, p  17   

Nesse processo, o ser humano repete para si e em si próprio, a 
humanidade social historicamente criada. É por meio da relação com os objetos 
criados socialmente e com os outros homens (presentes ou passados) que deixam a 
impressão de sua atividade nos objetos da cultura historicamente produzidos, que o 
homem se humaniza (MELLO,1999).   

 
Por meio do contato com a cultura, o homem vai criando para si um 
corpo inorgânico como elemento ontológico e, enquanto tal, 
ineliminável de sua essência – o saber, o uso dos instrumentos, os 
costumes, a linguagem. Tal corpo não se encontra dentro dele, mas 
está nas relações e nos objetos e se torna seu à medida em que se 
apropria, através de sua atividade, do mundo das criações humanas, 

                                                 
10 Palestra da Profª Dra Juliana C. Pasqualini no I Ciclo de Discussão dos Fundamentos Teóricos e 
Metodológicos da Escola de Vigotski, com o Tema: A gênese do humano no homem: Cultura, 
educação e desenvolvimento psíquico à luz da Escola de Vigotski. 
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sejam aquelas propriamente ditas objetivas, sejam as subjetivas. É 
nesse processo de apropriação e objetivação deste gênero humano 
(desta humanidade já existente) que o homem cria a sua 
individualidade, faz das objetivações humanas "órgãos da sua 
individualidade" (MARX, 1962 apud MELLO, 1999, p. 18). 

 
Dito em outras palavras, podemos dizer que a cultura é externa ao 

homem, mas, na e pela atividade, ele vai se apropriando daquilo que anteriormente 
era exterior, as objetivações humanas, também chamadas de produtos do trabalho 
humano  “O homem, ao nascer, tem consigo uma única aptidão: a de criar aptidões 
a partir da apropriação da experiência sócio-histórica” (MELLO, 1999, p  19 , isso 

significa que no decorrer do desenvolvimento sócio-histórico do homem, novas 
aptidões psíquicas podem e devem ser formadas. 

Em síntese, as aptidões especificamente humanas não são 
transmitidas por hereditariedade biológica, ou seja, o homem não nasce com 
comportamentos e com um psiquismo tipicamente humano, mas ele o adquire 
através da apropriação da cultura historicamente acumulada. A conclusão que 
Leontiev (1978) chegou em seus estudos é que “cada indiv duo aprende a ser 
humano”  Desta maneira, ele está afirmando que o que o homem tem quando nasce 

não é suficiente para sua vida em sociedade, ele necessita adquirir o que a 
sociedade construiu no decorrer da história.  

Para compreendermos como o homem se torna humano é 
necessário aprofundar a compreensão acerca de dois conceitos centrais 
mencionados acima, quais sejam: a objetivação e a apropriação. 

A objetivação constitui-se no processo na personificação, nos 
produtos da atividade dos homens, das suas forças e faculdades intelectuais 
(LEONTIEV 1978, apud EIDT, 2009). Dito em outras palavras, é por meio do 
processo de objetivação que o indivíduo externaliza suas capacidades enquanto ser 
genérico, e, pela colocação destas capacidades em sua atividade, cria um ambiente 
humanizado, diferenciando-se dos animais. 

 De acordo com Leontiev (1978, p. 6), a apropriação pode ser 
entendida como “o resultado de uma atividade efetiva do indiv duo em relação aos 

objetos e fenômenos do mundo circundante criados pelo desenvolvimento da cultura 
humana”  Esse processo resulta na reprodução, pelo sujeito, das caracter sticas, 

faculdades e modos de comportamento formados ao longo da história humana 
(EIDT, 2009). 
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Cada geração inicia sua vida num mundo de objetos e fenômenos 
que foram criados pelas gerações anteriores. A criança não está sozinha em frente 
ao mundo que a rodeia  “ s suas relações com o mundo têm sempre por 

intermediário a relação do homem aos outros seres humanos; a sua atividade está 
sempre inserida na comunicação” (LEONTIEV, 1978, p  6    s aquisições do 

desenvolvimento histórico das aptidões humanas não são meramente entregues aos 
homens nos fenômenos objetivos da cultura material e espiritual que os 
personificam, mas estão apenas colocadas. Para fazer deles as suas aptidões, a 
criança, deve entrar em ligação com os fenômenos do mundo circundante por meio 
de outros homens. A formação destas aptidões acontece em consonância com o 
processo de apropriação, ou seja, de domínio, pelo sujeito, do patrimônio cultural 
acumulado historicamente. 

Leontiev (1978) se opõe à concepção de que seja possível a uma 
criança desenvolver-se sem as mediações feitas pelos adultos entre a criança e os 
objetos culturais. Essa é a primeira característica do processo de apropriação: um 
processo que abrange fundamentalmente a comunicação entre outros homens e 
transforma-se em um processo educativo. É importante lembrar que a apropriação 
deste conhecimento não se dá de forma direta, mas é dependente da mediação de 
outro ser humano  O autor sublinha que o processo educativo “deve sempre 

ocorrer”, para que haja a continuidade do processo histórico  
A segunda característica do processo de apropriação é que este é 

um processo ativo. Para se apropriar da riqueza acumulada, cristalizada nos 
instrumentos da cultura, não é suficiente que a criança seja posta perante os 
objetos, é necessário que ela desenvolva uma atividade efetiva. Em outras palavras, 
é preciso que ela aja ativamente em relação aos objetos reproduzindo seu uso 
social. Os homens necessitam reproduzir a função social dos objetos por meio da 
sua atividade (isto é, sua utilização ou mesmo produção), os usos e costumes e a 
linguagem que foram criados ao longo da história humana, para que possam deles 
se apropriar. 

A terceira e última característica do processo de apropriação apoia-
se no fato de que, quando a criança realmente se apropria de um instrumento, isso 
expressa que ela aprendeu a servir-se dele acertadamente (quer dizer, desenvolveu 
uma atividade pertinente em relação ao instrumento) e, em decorrência, já se 
formaram nela as ações e operações motoras e mentais imprescindíveis para esse 
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efeito. A principal característica do processo de apropriação (aquisição) é criar no 
indivíduo aptidões novas e funções psíquicas novas. A apropriação da experiência 
histórica e social gera uma alteração da estrutura geral dos processos de 
comportamento e do reflexo, além de formar novos tipos de comportamento 
(LEONTIEV, 1978).  

Contudo, Leontiev (1978) demonstra que a apropriação dos bens 
materiais e intelectuais não ocorre da mesma forma para todos os integrantes das 
diferentes classes sociais: 

 
A concentração das riquezas materiais nas mãos de uma classe 
dominante é acompanhada de uma concentração da cultura 
intelectual nas mesmas mãos [...] os homens que constituem a 
massa da população [...] têm de contentar-se com o mínimo de 
desenvolvimento cultural necessário à produção de riquezas 
materiais nos limites das funções que lhes são destinadas 
(LEONTIEV, 1978, p. 9). 

 
O autor ainda afirma que esta desigualdade entre os homens é fruto 

da desigualdade econômica e da desigualdade classes, e não de suas diferenças 
biológicas.   
 
5.2 SOBRE A MEDIAÇÃO DE SIGNOS E O DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES PSÍQUICAS 
 

Vigotski atribuiu grande importância do trabalho no processo de 
desenvolvimento da consciência humana, pois o trabalho provoca “[...] a 
transformação e a hominização do cérebro, dos órgãos da atividade externa e dos 
órgãos dos sentidos” (LEONTIEV, 2  4 apud BON DIO, 2 13, p  13    

Todas as transformações fisiológicas e anatômicas, tais como a 
aptidão com as mãos, o andar ereto, o paladar e os outros órgãos dos sentidos, ao 
lado do desenvolvimento do cérebro, foram se aperfeiçoando para atender às 
necessidades exigidas nas ações voltadas para sobrevivência. Essas 
transformações possibilitadas pelo trabalho produziram mudanças no 
desenvolvimento completo do homem. Ao realizar tais atividades, desenvolveu suas 
faculdades mentais.  

O trabalho pode ser caracterizado por dois elementos dependentes 
entre si: “o fabrico e o uso de instrumentos; as relações coletivas estabelecidas entre 

os homens, em atividades produtivas comuns” (BON DIO, 2 13, p  13    
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O homem, ao inventar e empregar os instrumentos físicos como 
mediadores em seu trabalho, não os usa de forma instintiva, como fazem os 
animais, mas atribui a eles significados formados socialmente. Mesmo levando em 
consideração a complexidade do uso de instrumentos pelos animais, estes apenas 
os usam, não os fabricam, muito menos os conservam, por isso há um 
distanciamento do uso do instrumento realizado pelo homem. 

“  cooperação, a função, a divisão do trabalho e a ação coletiva do 

homem sobre a natureza possibilitam a ligação social entre os membros do grupo, 
mediatizada pela comunicação” (BON DIO, 2013, p. 130). Isto qualifica o 
instrumento como objeto social e, ao mesmo prazo, como produto da prática 
individual, na qual está abarcada a experiência da prática social, coletiva. 

Para Vigotski (1998, apud BONADIO, 2013), o instrumento pode ser 
conceituado em social apresentando dois sentidos: primeiro, por ter sido 
desenvolvido historicamente e compartilhado pelos homens; e segundo, pela 
necessidade que a criança tem em comandá-lo, principalmente ao interagir com o 
social mediante a linguagem. 

Segundo Leontiev (2004 apud BONADIO 2013), os estudos de 
Vigotski (2003) sobre o psiquismo humano traziam como alicerce duas hipóteses: 
Primeira, que as funções psíquicas do homem têm sua gênese em relações 
mediatizadas; e segundo, que os processos mentais acontecem de fora para dentro, 
primeiramente são funções “interpsicológicas” para, seguidamente, tornar-se 
“intrapsicológicas”  

O papel do signo é indispensável nas duas hipóteses, embasando-
se em elemento essencial que age entre o estímulo (S) e a resposta (R). O 
comportamento humano elementar pode ser demonstrado pelo esquema 
simplificado S – R. Contudo, quando se age com o signo (estímulo de segunda 
ordem), este designa uma nova relação entre S e R. No mesmo momento em que o 
indivíduo está agindo nesta operação, o signo opera de forma reversa, agindo sobre 
ele. 

Ao atuar com os signos, o homem é capaz de comandar o próprio 
comportamento ultrapassando o determinismo biológico, e formar novos processos 
psicológicos o que o distingue qualitativamente dos animais. Por exemplo, as 
funções psicológicas como a atenção e a memória voluntárias exprimem 
visivelmente o papel e a ação dos signos. 



 80 

 
A diferença entre instrumento e signo, na atividade mediada, está na 
forma como eles orientam o comportamento humano. O instrumento 
caracteriza-se como orientador externo, conduzindo o homem a atuar 
sobre o objeto de sua atividade, o que possibilita o controle da 
natureza. Já, o signo é um orientar interno e não provoca mudança 
alguma no objeto da operação psicológica, mas se constitui em meio 
de orientação interna, sendo capaz de controlar o comportamento 
humano (BONADIO, 2013, p. 132). 

 

O controle da natureza e do comportamento estão conectados; 
enquanto o homem atua sobre a natureza alterando-a, a sua própria natureza 
também é transformada.  

Segundo Eidt e Ferracioli (2007), ao longo do processo de 
humanização ocorre a superação por incorporação das funções psicológicas 
elementares pelas superiores. As funções psicológicas elementares são aquelas que 
o indivíduo já possui desde o nascimento (biológicas). Já as funções psíquicas 
superiores são resultados das mediações de âmbito social.  

 Conforme Pasqualini (mimeo) a cultura transforma as atividades das 
funções psíquicas naturais e isso ocorre por meio da cultura mediada por signos. O 
seu papel é romper a fusão animal-natureza e ultrapassar a relação imediata com o 
meio. O animal existe numa interação com a natureza, interage, se comporta e 
responde ao meio. Todavia, sua relação estabelecida com o meio é imediata, uma 
relação fusional, por isso, o animal não se diferencia do meio. Com a introdução da 
cultura, o homem produz instrumentos e signos, que possibilitam outra relação com 
a natureza, quebrando essa fusão. Com a introdução dos signos, o homem começa 
a se perceber existindo na relação com a natureza. 
 
5.3 SOBRE O CONCEITO DE ATENÇÃO E SEU DESENVOLVIMENTO 

 
Vigotski (2004) define atenção como: 

 
[...] um tipo de atividade através da qual conseguimos desmembrar a 
complexa composição das impressões que nos chega de fora, 
discriminar no fluxo a parte mais importante, concentrar nela toda a 
força da nossa natureza ativa e com isso facilitar-lhe a penetração na 
consciência (VIGOTSKI, 2004 apud BONADIO, 2013, p.137). 

 
A atenção é diferenciada qualitativamente em dois tipos: involuntária 

e voluntária. A atenção involuntária está relacionada a atos que aparecem quando 
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reagimos a estímulos de origem externa, que chamam nossa atenção devido a sua 
intensidade, expressividade ou interesse. Neste tipo de atenção, a causa que gera 
as reações não se localiza no indivíduo, mas lhe é externa (BONADIO, 2013). 

Conforme Pascualini (mimeo) o animal tem habilidade de atenção. 
Os estímulos da natureza atraem atenção do animal, então se houver um som, o 
animal se conduz para esse som. O homem também recebe uma série de estímulos, 
no entanto, tem a capacidade de escolher aqueles mais importantes e rejeitar os 
demais. 

A atenção voluntária caracteriza-se pela habilidade do homem em 
dirigir a atenção de forma consciente, em um ou outro objeto, ainda que a situação 
permaneça a mesma, diferentemente dos animais (LURIA, 1979 apud BONADIO, 
2013). A atenção voluntária é desenvolvida por meio da apropriação das formas 
culturais de comportamento, presentes socialmente. A interferência do adulto na vida 
da criança faz com que a mesma, por meio da linguagem, escolha e dirija sua 
atenção para os estímulos e situações de seu interesse. 

Nesse sentido, Pasqualini (mimeo) afirma que:  
 
[...] a gente vai ser afetado pela força do estímulo, porque a gente 
não escapa disso, mas a respeito da força do estímulo, a gente 
pode redirecionar a nossa conduta e isso não é uma capacidade 
naturalmente dada no ser humano, isso é uma capacidade 
conquistada, conquistada pela cultura. É pelo processo de 
apropriação da cultura que a gente vai desenvolver essa capacidade 
(grifo nosso). 

 
Como exposto anteriormente, a atenção voluntária manifesta-se 

qualitativamente diferente da atenção involuntária, no entanto, isso não significa que 
a atenção elementar tenha desaparecido, pelo contrário, ela continua presente no 
indivíduo, o que acontece é uma modificação estrutural gerada pela introdução de 
mediadores externos, como no caso dos signos artificiais (BONADIO, 2013). 

Para Luria (1981, apud EIDT; FERRACIOLI, 2007, p. 109) a atenção 
é entendida como “o caráter direcional e a seletividade dos processos mentais”  O 

bebê em seus primeiros meses de vida apresenta um tipo de atenção, denominada 
de elementar ou involuntária, isto porque ele é atraído pelos estímulos mais intensos 
ou significativos biologicamente. Reafirmando então, este tipo de atenção é uma 
função psicológica elementar. E como tal, é aos poucos transformada em atenção 
voluntária ou cultural, dentro de um contexto de socialização e educação, por meio 



 82 

da comunicação oral do adulto, ou seja, a linguagem. Como se dá esse processo é o 
que pretendo explanar a partir de agora. 

Em um primeiro momento, o adulto é o orientador da atenção da 
criança, fazendo uso de mediações concretas (por meio de gestos) e abstratas 
(como a linguagem). Esse momento é chamado de interpsicológico, porque sem a 
interrelação da criança e do adulto a atividade não se sustentaria. Estabelece-se 
uma relação de subalternidade da criança ao que o adulto diz, fazendo com que seja 
possível que ela fixe um objeto e note-o. Conforme Vigotski (2000, apud BONADIO, 
2013) as palavras são meios para conduzir a atenção, e é desta maneira que se dá 
o início da formação da atenção voluntária.  

Em um segundo momento, observa-se um avanço qualitativo na 
atividade da criança, pois agora ela pode nomear os objetos sem ajuda, visto que, já 
possui algum domínio da linguagem, e tem a possibilidade de pela primeira vez 
organizar sua própria atenção. Esse é o chamado estágio extrapsicológico, no qual 
a criança externaliza seu pensamento pela linguagem, e desta forma, organiza sua 
atividade. Nesse período ela ainda faz uso de gestos como auxiliadores da 
linguagem para direcionar sua atenção de um foco para o outro, em direção a um fim 
que não pode ser atingido de imediato, mas pelo encadear de um grupo de ações 
ordenadas. A criança emite comandos orais para si mesma, aperfeiçoando e dando 
sentido à sua linguagem. É um momento de grande riqueza, pois a criança assume 
o papel que antes era exercido pelo adulto, por meio da exteriorização e repetição 
de sua fala. 

No processo de desenvolvimento da atenção voluntária a linguagem 
tem papel fundamental, visto que: 

 
[...] a maior complexidade das exigências sobre a criança cria a 
necessidade da apropriação cada vez mais substancial da fala, pois 
só assim coordenará satisfatoriamente suas ações. Se não lhe for 
oportunizado usar a linguagem externa, ela não conseguirá resolver 
as situações que lhe são propostas (EIDT; FERRACIOLI, 2007, p. 
111). 

 
Referindo-se a impulsividade é possível afirmar que aquela criança 

que pode falar em situações pedagógicas será menos impulsiva, isso porque sua 
atenção será mais mediada e consciente. Aos 4/5 anos a criança já desenvolveu 
uma capacidade de atenção considerada intensa e constante. Ela pode atentar-se a 
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fala de adultos quando lhe for interessante. No entanto, sua atenção pode desviar-se 
facilmente diante de outros objetos ou pessoas. Por isso, no início do processo de 
alfabetização, que atualmente é a partir dos seis anos de idade, a criança não 
desenvolveu integralmente a capacidade de controle voluntário da sua atenção. Em 
outras palavras, esse ainda não é um processo internalizado. 

O terceiro momento do desenvolvimento da atenção e último, 
chamado de intrapsicológico é completado perfeitamente na adolescência  Ele “é 

caracterizado pela organização interna e intencional da atenção, com intensidade e 
duração para o autocontrole voluntário da atividade do indiv duo” (EIDT; 

FERRACIOLI, 2007, p. 111). Apesar de o desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores se completarem após a infância, de maneira alguma estancam na 
adolescência ou na fase adulta, pois vão sendo aprimoradas ao longo da vida. 

No ensino primário (ELKONIN 1969, apud BONADIO, 2013), as 
atividades de estudos que passam a ocupar a maior parte do tempo dos alunos. 
Quando a criança inicia o ensino fundamental, lhe é solicitado para a aprendizagem 
dos conteúdos escolares, todas as qualidades da atenção. Neste momento, ela 
necessita se concentrar nas tarefas para que aprenda, mesmo aquelas atividades 
que, inicialmente, não lhe despertam o menor interesse, contudo são necessárias ao 
processo ensino-aprendizagem (BONADIO, 2013). 

Contudo, vale ressaltar que esta atividade de estudo não acontece 
de forma espontânea, em outras palavras, a criança não tomará o estudo como 
atividade principal para si, se não houver anteriormente uma organização externa 
que propicie tal processo. Esta organização vem da rotina da família, que propicia 
uma rotina ao estudante e que valoriza suas conquistas neste campo. E também do 
professor que desempenha um papel fundamental, no sentido de criar condições 
para que a atividade obtenha um sentido pessoal e se transforme em fonte de 
desenvolvimento da criança (DAVÍDOV; MÁRKOVA, 1987b apud LEITE, 2015). 

Ainda sobre a atividade de estudo Davídov e Márkova (1987b apud 
LEITE 2015, p. 119) afirma que esta: 

 
[...] não se refere apenas ao domínio dos conhecimentos ou àquelas 
ações ou transformações que o escolar realiza no percurso da 
aquisição de certos conhecimentos, mas, sobretudo, refere-se às 
reestruturações e enriquecimento da criança em si. Ao adquirir novos 
conhecimentos, o escolar realiza generalizações teóricas que lhe 
permite dominar certos procedimentos de estudo e, aos poucos, 
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assumir o protagonismo nesta tarefa, torna-se sujeito da atividade, 
realizando, inclusive, nas etapas mais tardias, as ações de controle e 
avaliação da atividade desempenhada, sendo este um dos maiores 
ganhos alcançados. 

 

Uma das primeiras conquistas que caracteriza esta etapa é a 
aprendizagem da linguagem escrita e da leitura. De acordo com Luria (1980 apud 
LEITE, 2015), as condições para esta aquisição se mostram totalmente diferentes 
em relação à linguagem falada, que ocorre de modo mais espontâneo. Isto porque, a 
escrita solicita um interlocutor ausente, ela sempre representa um monólogo, em que 
aquele que escreve deseja comunicar algo, e isto requer uma organização anterior a 
comunicação, (com motivos, objetivos, etapas da comunicação) para posteriormente 
pô-la em sua forma escrita. 

“  leitura e a escrita são uma forma da atividade verbal, porém se 
distinguem de maneira considerável da linguagem oral por sua gênese, estrutura 
psicofisiológica e por suas caracter sticas funcionais” (LEITE, 2 15, p  119     

medida que a linguagem oral se forma nas etapas iniciais do desenvolvimento da 
criança por meio da comunicação direta com os adultos, a escrita surge mais tarde e 
é consequência de uma aprendizagem intencionalmente dirigida. A linguagem oral 
difere da linguagem escrita, visto que a primeira ocorre de forma automática e a 
segunda é conquistada por meio de uma atividade organizada e voluntária.  
 
5.4 RELAÇÕES ENTRE APROPRIAÇÃO DA ESCRITA E ATENÇÃO NA IDADE ESCOLAR 

 
Diante do exposto neste capítulo, podemos afirmar que os 

problemas de desatenção e comportamentos hiperativos diagnosticados atualmente 
nas crianças com TDAH estão conectados às formas de transmissão social dos 
comportamentos e, por consecutivo, das funções psicológicas superiores.  

 
Desenvolvem-se devido à desregulação da conduta da criança em 
seu processo de desenvolvimento por parte daqueles que a educam, 
tanto formalmente quanto informalmente, e não como decorrentes de 
problemas orgânicos, individuais, que os sujeitos trazem consigo em 
sua genética; posto que, para a Psicologia Histórico-Cultural, o 
indivíduo organiza sua conduta a partir do que lhe é transmitido no 
seu ambiente sociocultural, condutas, hábitos e comportamentos são 
apropriados pela criança (L EITE; TULESKI, 2011, p. 115). 
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Vygotski (1931/2000c, apud LEITE; TULESKI, 2011) pondera que a 
atenção voluntária é um processo de atenção mediada, fixada no interior; e esse 
processo fica submisso a leis gerais do desenvolvimento cultural e à formação de 
formas superiores de conduta. Isso quer dizer que a atenção voluntária, tanto na 
composição como na estrutura e função, não é meramente o resultado de um 
desenvolvimento natural, orgânico. Trata-se do resultado da transformação e 
reorganização do processo natural de atenção por meio da influência de estímulos-
meios externos. Nessa direção, sobressai-se a importância da educação e do ensino 
sistematizado como transmissor desses estímulos-meios externos que irão 
reestruturar a conduta da criança. 

Segundo Leite e Tuleski (2011) a atenção voluntária apresenta como 
característica o fato de o indivíduo determinar de modo preciso certas tarefas com 
determinados fins que devem ser cumpridas. Para que isto aconteça, é preciso que 
se escolha, como objeto de sua atenção, apenas aquilo que é importante para o 
cumprimento da tarefa. Na atenção voluntária, a inclinação (ou seja, a eleição de 
determinados objetos) e a concentração (manter o foco de atenção no objeto da 
atividade) não dependem das peculiaridades dos objetos em si, mas na tarefa a qual 
o indivíduo se dispõe. Com isso, quando a atenção não está conduzida para o objeto 
mais atrativo dentre os restantes, é preciso que o indivíduo, para sustentar sua 
concentração, desenvolva certa força de vontade, apta a manter a intensidade da 
atenção para a tarefa indicada, desconsiderando outros estímulos. Os atos 
voluntários, atos que manifestam a vontade do sujeito, são aqueles que têm como 
objetivo alcançar um fim determinado conscientemente. As autoras afirmam também 
que 

 
[...] da mesma forma que a atenção voluntária, estes surgiram e vêm 
se formando juntamente com o processo de desenvolvimento do 
trabalho social. Através do trabalho social e com sua atividade 
pessoal, o homem deve atuar não somente com o fim de satisfazer 
suas necessidades, senão segundo as exigências da sociedade para 
satisfazer as demandas da sociedade como um todo (LEITE; 
TULESKI 2011, p. 115-116). 

 
Os fins que o indivíduo se coloca decorrem das exigências sociais. 

Para alcançar tais fins, com constância, tem que rejeitar o contentamento de suas 
necessidades imediatas e conter seus desejos se estes estiverem em contrariedade 
com os fins sociais indicados. Dai, procedem as dificuldades internas, comuns 
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quando são realizados os atos voluntários. A possibilidade de ultrapassar essas 
dificuldades está sujeita, principalmente, à medida em como o indivíduo entende, 
conscientemente, a necessidade dos fins de significação social de certa atividade e 
controle voluntariamente seu comportamento para alcançá-los (LEITE; TULESKI, 
2011) 

De acordo com Leontiev (1983, apud LEITE; TULESKI, 2011), toda e 
qualquer atividade é esclarecida e conduzida por um motivo e é a necessidade que 
irá instituir o motivo (sendo que nem sempre é consciente). O ato de o sujeito não 
ser conhecedor do motivo que o faz concretizar esta ou aquela ação não quer dizer 
que esses motivos estejam desprendidos da consciência.  

Conforme Leite e Tuleski (2 11, p  116  “a atividade se constitui 

como tal quando o indivíduo é conhecedor de seus motivos e a estes estão 
atribu dos sentidos e significados”  O sentido relaciona-se às impressões pessoais 
que o indivíduo confere ao que está sendo concretizado, e a significação de uma 
atividade é transmitida pelo meio social. Levando em consideração o exposto 
anterior, destacamos a importância do professor, durante o processo de ensino, ter 
clareza do porquê da transmissão de certos conteúdos.  

O aluno, ao reconhecer certo conteúdo como indispensável à sua 
vida, confere sentido à atividade que acarreta o estudo daquele conteúdo e, por 
conseguinte, tornará fixa sua atenção e seu comportamento voluntariamente naquilo 
que está sendo ensinado. Um exemplo disso é o processo de ensino da leitura e 
escrita para o aluno do ensino fundamental, quando ele compreende qual a 
importância da escrita na sua vida, terá motivos para aprender e sentirá a utilidade 
de subordinar seu comportamento voluntariamente para a aprendizagem ocorrer 
(LEITE; TULESKI, 2011). 

Pensando no processo de aquisição da escrita, quando a criança 
entra na escola, ela já possui o sistema do idioma materno assimilado, apresentando 
palavras que já entende e com as quais pode construir frases, elaborar relatos e 
expressar pensamentos. Cada criança tem seu universo vocabular, e ele se 
diferencia conforme a classe social e de acordo com os tipos de organização dos 
discursos orais com os quais a criança convive. Com o processo de escolarização a 
ampliação vocabular, e estrutura e a forma da oralidade devem ser aperfeiçoadas. 
Nesse sentido, cabe ao professor apresentar leituras dos mais diversos autores e 
das mais diferentes épocas (TULESKI; CHAVES; BARROCO, 2012). 
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O adulto ao escrever tem a sua atenção voltada ao conteúdo do seu 
pensamento e escreve sem atentar-se ao traçado da letra. Dessa forma, esse hábito 
possibilita a observação das regras gráficas técnicas da escrita de uma maneira 
automática (ZHINKIN, 1969; LURIA, 1970). Já com a criança esse processo é 
diferente, visto que inicialmente sua atenção está dirigida a distinção dos sons que 
formam a palavra e na forma das letras, empenhando-se para perceber os sons 
iguais e ainda com muito empenho para manter a pressão e força necessárias para 
a mão e o lápis concretizarem o traçado esperado.  

 
Nesse momento, o domínio da técnica é necessário e, ao mesmo 
tempo, extenuante, pois a criança tem que se preocupar com os sons 
de cada símbolo, sua organização em uma dada sequência e o 
traçado desses símbolos que lhes conferirá legibilidade. Por isso, o 
desenho da forma requer sua atenção, a qual é minimizada em 
relação ao conteúdo (ZHINKIN, 1969 apud TULESKI; CHAVES; 
BARROCO, 2012, p. 39).  

 
Segundo o autor a “escrita coordenada” se efetiva quando a atenção 

da criança se concentra especialmente na unificação das letras e na palavra, em 
manter o aspecto regular e uniforme das letras. A escrita rápida institui uma 
condição superior de aprendizagem, com o cumprimento de uma “nova tarefa”, qual 

seja, escrever de acordo com as regras ortográficas, o que sugere dificuldades que a 
criança vence com “tempo e conhecimento” (ZHINKIN, 1969 apud TULESKI; 

CHAVES; BARROCO, 2012). 
Pensando no que foi comentado acima, as autoras afirmam a 

necessidade de o professor se atentar em proporcionar atividades que avancem a 
escrita significativa juntamente com o domínio prático da técnica. Luria (2001 apud 
TULESKI; CHAVES; BARROCO, 2012) afirma que o sujeito ao desenvolver de modo 
pleno a escrita complexa, sua expressão oral se modifica radicalmente e ele passa a 
organizar mais perfeitamente sua própria oralidade em termos gramaticais. 
”Enquanto no in cio da alfabetização a criança leva sua oralidade para a escrita, ao 

apropriar-se plenamente de tal técnica a escrita altera radicalmente sua oralidade” 

(TULESKI; CHAVES; BARROCO, 2012, p. 39). 
Dentro desse processo de elaboração escrita das crianças deve-se 

considerar também outro aspecto da atuação do professor, quais sejam: a 
organização da rotina, do tempo e do espaço onde essa elaboração acontece de 
forma sistematizada, ativa e integrada. Na elaboração da escrita ou no 
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desenvolvimento da linguagem oral, o professor exige metodicamente a 
manifestação e a argumentação das crianças. Dirige inclusive a observação e 
descrição de som conhecido, pois isso possibilita que as crianças elejam as palavras 
e dirijam sua atenção na elaboração de frases e orações. O professor neste 
processo é o realizador de uma mediação determinante e as suas decisões durante 
esse processo, bem como se posicionamento perante as crianças e os recursos que 
apresenta como motivacionais para a aprendizagem são fatores determinantes 
(LEITE, 2015). 

Neste período de aquisição da escrita, é importante que a criança 
tenha o ouvido fonemático bem desenvolvido. É essencial também que em etapas 
anteriores, quando da aprendizagem da linguagem oral, os adultos constituam com 
a criança uma comunicação em que se valorize a dicção correta das palavras. 

De igual importância para assimilação dos grafemas é a noção de 
lateralidade, conteúdos estes que devem ser trabalhados ainda no período pré-
escolar utilizando os jogos e produções gráficas com os desenhos. 

 
Inicialmente, cada elemento gráfico requer um impulso especial, ou 
seja, a criança precisa pensar como é o “desenho” de cada letra 
antes de compor a palavra. Estas etapas são marcadas pelo caráter 
desdobrado (estendido em etapas sucessivas) da escrita. Também 
aqui a atenção voluntária precisa apresentar caráter desdobrado, ou 
seja, acompanhar as etapas que transcorrem o ato de escrever, 
mantendo o foco atencional nas diferentes etapas. Primeiro, deve-se 
identificar os sons que compõem a palavra, portanto a atenção está 
voltada para as vias auditivas; em seguida, recuperar na memória 
quais fonemas são necessários para escrevê-la, para, então, realizar 
a sequência de movimentos gráficos que consiste na composição da 
palavra escrita, concentrando atenção na execução dos movimentos. 
Nas etapas seguintes, quando já houve a apropriação da escrita, o 
processo se torna condensado. A articulação, que desempenha um 
papel decisivo nas primeiras etapas da aprendizagem, quase não 
participa na escrita automatizada, por ocorrer certa generalização 
dos elementos do ato motor, sua fusão em uma melodia cinética 
única e os traços de cada letra já não são o objeto de sua execução 
consciente, mas a escrita da palavra como um todo e, às vezes, de 
uma frase curta. Ocorre a automatização do processo de escrita 
(LURIA 1977 apud LEITE 2015, p.122). 

 
As etapas da obtenção da escrita se tornam complexas no 

transcorrer do período de escolarização, visto que, além de escrever palavras 
isoladas, a criança necessitará aprender a elaborar frases, escrever diversos tipos 
de textos que implicam relações hierárquicas distintas na comunicação escrita.  



 89 

O processo de leitura igualmente oferece complexidade evidente nas 
primeiras etapas, no qual 

 
[...] começa pela percepção da letra e análise do seu significado 
acústico convencional. Em seguida, ocorre o processo de fusão entre 
som e letra em sílabas [...]. Após conseguir formar sílabas, a 
segunda etapa consiste em agrupá-las para compor palavras, a qual 
já não oferece tanta dificuldade quanto a primeira (Luria, 1977). O 
foco atencional estará dirigido, inicialmente, para os sons isolados 
dos fonemas e, em seguida, para a característica que cada um 
adquire ao se juntar com outros fonemas. É importante, neste 
sentido, que a criança possa ouvir e reproduzir os fonemas tanto na 
sua forma isolada quanto na sua composição para que consiga 
realizar a união das letras e compor palavras. A última etapa do 
processo de leitura consiste em sua automatização consecutiva 
(LEITE, 2015, p. 124). 

 
É importante lembrar que a obtenção da leitura e da escrita ocorre 

no nível dos conteúdos formais, que, conforme Vigotsky (1934/2009 apud LEITE, 
2015) geram um desenvolvimento qualitativamente superior àquele que é incitado 
pela obtenção dos conhecimentos espontâneos, por isso a necessidade da 
organização do ensino de forma sistematizada.  

A atenção voluntária e o controle voluntário do comportamento são 
funções superiores que se desenvolvem a partir das apropriações culturais. Por isso, 
“não se pode esperar que uma criança já nos primeiros anos de atividade escolar 

seja capaz de fixar voluntariamente sua atenção e controlar seu comportamento” 

(LEITE, TULESKI, 2011, p. 116). Todavia, a escola tem fundamental importância 
para o desenvolvimento dessas funções superiores, pois demanda do aluno um 
ritmo de organização diferenciado: escutar atentamente o que o professor diz na 
aula, mesmo aquilo que não tem nenhum interesse imediato para ele (SMIRNOV & 
GONOBOLIN 1960, apud LEITE, TULESKI, 2011).  

Para aqueles que iniciam sua vida escolar, é importante que o 
processo de ensino se faça interessante, apresentando boa preparação do conteúdo 
e do material a ser usado. Geralmente, os alunos costumam ficar atentos às 
explicações que lhes são compreensíveis. Em muitas ocasiões, o aluno para de 
prestar atenção porque não entendeu algo, e aquilo já não tem mais sentido para 
ele. Para que o desenvolvimento da atenção voluntária ocorra, é essencial que se 
crie no aluno uma atitude consciente com relação ao estudo e ao cumprimento de 
suas tarefas, e o ensino escolar é a melhor maneira para educar a atenção 
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voluntária. Porém, é imprescindível que o estudante entenda a importância que a 
atenção tem para que sua aprendizagem aconteça (TULESKI; LEITE, 2011). 

Concordamos com Tuleski e Leite (2011) quando defendem que, ao 
fazermos a discussão sobre o desenvolvimento da atenção voluntária, não 
pretendemos negar que existam crianças que sofram em decorrência da desatenção 
e agitação. Estudos nessa vertente teórica visam problematizar tais problemas como 
sendo decorrentes de um transtorno biológico, maturacional. A teoria histórico-
cultural busca uma visão que não permaneça somente no indivíduo, mas no 
ambiente cultural, e também na qualidade das mediações que lhe são ofertadas.  

 
  educação vem recebendo a “missão” de preparar alunos para o 
mercado de trabalho, porém isso ocorre apenas na aparência, pois o 
que ocorre de fato é que não há mercado de trabalho para todos, 
logo, apenas alguns terão sucesso e os que fracassarem serão 
responsabilizados individualmente por isso, visto que a escola 
apenas aparentemente cumpriu com o seu papel (GENTILLI 1998, 
apud LEITE; TULESKI, 2011, p. 117).  

 
Conforme as autoras, os problemas de desatenção e de 

comportamentos hiperativos refletem a falta de direcionamento e de sistematização 
dos conteúdos. Ao nos depararmos com tais problemas faz-se necessário o 
questionamento de “quais as possibilidades de desenvolvimento da atenção no atual 
estágio de desenvolvimento da sociedade” (LEITE, TULESKI, 2 11, p  117 , isto 

porque “esta teoria não descarta os componentes biológicos no desenvolvimento do 

sujeito, mas explica que estes são superados por apropriações feitas a partir do 
ambiente cultural” (LEITE; TULESKI, 2011, p. 117). 

Conforme as apropriações que a criança faz ao longo do seu 
desenvolvimento, sua forma de pensar e agir são transformadas, porém o conteúdo 
formal faz a reestruturação de suas vivências, promovendo assim um avanço no 
desenvolvimento e mudando a forma como a criança compreende e age sobre as 
situações. Concordamos com Leite (2015) quando questiona se o alto número de 
diagnóstico de TDAH atualmente não explicita uma expectativa defendida em 
concepções maturacionistas de desenvolvimento, na qual a criança ao entrar na 
escola já possua funções psíquicas solidificadas. Quando justamente é o contrário, é 
por meio do ensino escolar que ela desenvolverá essas funções. 

Nesse sentido a autora questiona também  
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[...] a superficialização do ensino (Duarte, 2008) e a falta de 
consenso entre as diferentes práticas pedagógicas que, com 
frequência, desconsideram que, ao adentrarem o ensino formal, as 
crianças partem de diferentes pontos, isto é, estão em diferentes 
níveis de apropriação (Saviani, 2007) – e, portanto de 
desenvolvimento das funções superiores –, esperando, dessa forma, 
certo tipo padrão de atenção, memorização, abstração (LEITE, 2015, 
p. 131). 

 
Se a criança não apresentar este “padrão” biologicamente esperado, 

todas as atenções voltam-se para ela, com a finalidade de identificar qual é o seu 
problema, o que falta nela que a impossibilita de prestar atenção, de controlar seus 
impulsos... de aprender. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o processo de 
medicalização/patologização nos anos iniciais do Ensino Fundamental do Município 
de Campo Mourão e estabelecer relações entre a apropriação da escrita e o 
desenvolvimento da atenção em escolares. 

Nesse sentido, procurou-se compreender o crescente aumento, 
principalmente de diagnósticos de TDAH, a partir da Psicologia Histórico-Cultural, a 
qual defende a importância dos processos de apropriação e objetivação para a 
formação do homem, como ser social. Este estudo partiu da hipótese que cada vez 
mais cedo crianças estão sendo diagnosticadas e medicadas com déficit de 
atenção/hiperatividade, mesmo que ainda não se tenha comprovação de que o 
TDAH é transtorno orgânico. E também da ausência de pesquisas que apresentem 
os efeitos que substâncias psicotrópicas causam em cérebros em desenvolvimento 
se tiverem o uso prolongado. 

No decorrer deste trabalho abordamos as diversas concepções 
sobre o TDAH. Na visão organicista, encontramos um leque de pesquisas, artigos e 
teses sobre o tema, no entanto, eles ainda não são capazes de afirmar realmente a 
causa do TDAH. Apesar disso, defendem que a administração de medicamentos é a 
considerada indispensável como forma de tratar este transtorno. Moysés e Collares 
(2012) apontam para as reações adversas dos mesmos, como abordamos no 
segundo e no quarto capítulo deste trabalho.     

Ao retornarmos ao século XIX e início do século XX, vemos que 
nesse período foram difundidas ideias de caráter higienista e eugenista, que deram 
sua contribuição para dar forma e suporte a diferentes tipos de encaminhamentos 
das instituições brasileiras, encaminhamentos estes que eram validados pela 
psicologia, enquanto suporte científico. Vimos também que a partir de 1930 na 
educação brasileira surgem diversas explicações ideológicas para o fracasso 
escolar, na qual a culpa do não-aprender estava no aluno, ou no máximo no 
ambiente em que ele vivia (família). Dentre essas explicações estão a “teoria do 

dom”, em que a inteligência era entendida como algo hereditário, por isso as 
crianças eram classificadas em aptas ou não aptas para aprender. Outra justificativa 
para o fracasso escolar na época foi a “teoria da carência cultural”, na qual a criança 

era considerada culturalmente pobre devido ao meio em que foi criada, por isso não 
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possu a “prontidão” para a entrada na escola  Outra explicação com base 

biologizante para o fracasso escolar foi a desnutrição e a anemia. Nesse sentido, 
temos uma escola seletiva que exclui incluindo, que não cumpre sua função social e 
ainda culpa o aluno pelo fracasso (FACCI et al., 2012). 

Atualmente temos acompanhado o crescente aumento da 
medicalização e da patologização da educação, na qual o fracasso escolar vem 
sendo entendido como distúrbio neurológico apresentado pelo aluno. Com as 
contribuições da Psicologia Histórico-Cultural buscou-se neste trabalho outro 
entendimento para esse fenômeno. Partindo da ideia que as funções psíquicas 
superiores do individuo só serão desenvolvidas a partir da apropriação da cultura, o 
que requer a mediação de pessoas mais experientes. A atenção voluntária não é 
algo que o indivíduo tem pronto quando nasce, ou algo que vai surgir naturalmente 
com o tempo. É preciso um trabalho intencional e sistematizado para alcançar tal 
fim. 

Este trabalho possibilitou-nos entender que no Município de Campo 
Mourão, o TDAH é um diagnóstico predominante em relação aos outros 
diagnósticos, e que os medicamentos mais prescritos são: Ritalina e Risperidona. 
Nesse sentido, percebemos que o consumo desses medicamentos está diretamente 
relacionado ao alto número de diagnósticos de TDAH. A pesquisa também permitiu 
mapear em quais anos do Ensino Fundamental ocorrem maior incidência de 
medicação. 

É importante lembrar que a criança não entra na escola com sua 
atenção totalmente desenvolvida, sendo a escrita um dos primeiros processos que a 
criança participa na escola e que contribuem para seu desenvolvimento e 
aprendizagem. 

No processo de escrita, a criança necessita que inicialmente sua 
atenção esteja dirigida para a diferenciação dos sons que formam as palavras e na 
forma das letras, esforçando-se para perceber os sons iguais. Além disso, ela 
precisa manter a pressão e força necessárias para a mão e o lápis concretizarem o 
traçado esperado. A própria escrita contribuirá para que a atenção da criança se 
desenvolva e se transforme, de elementar à superior.  

Como futura professora vejo a importância de saber como as 
funções psíquicas superiores se desenvolvem e o papel do ensino nesse processo, 
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destacando especialmente a aquisição da escrita, umas das objetivações mais 
importantes elaborada histórica e culturalmente pela humanidade. 

Desse modo, nesse trabalho não pretendemos desconsiderar os 
fatores biológicos, mas sim avançar o entendimento de que o homem não está 
limitado aos fatores biológicos e que a cultura é a fonte de seu desenvolvimento. 
Assim, entendemos que a compreensão dos comportamentos hiperativos, 
desatentos e impulsivos requer que se coloque em discussão o modo como a 
organização social capitalista e as práticas escolares interferem decisivamente na 
produção de tais condutas. 
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APÊNDICE A 
Questionário 

 
PESQUIS : “RETR TO D  MEDIC LIZ ÇÃO D  INFÂNCI  NO EST DO DO 

P R NÁ” 
Prezada Mãe, Pai ou responsável pela criança. 
Essa pesquisa tem por objetivo coletar dados referentes ao índice de 

crianças medicadas (medicamento controlado) em decorrência de diagnósticos 
referentes a transtornos de aprendizagem (TDAH, Dislexia, entre outros) e suas 
comorbidades. 

Trata-se de um estudo inédito em nosso estado e sua participação é 
muito importante, pois contribui para o desenvolvimento de um estudo científico, 
possibilitando o levantamento de dados sistematizados a respeito da medicalização 
das crianças, viabilizando medidas preventivas e de intervenção. 

A sua participação consiste em responder algumas questões. As 
informações aqui contidas são absolutamente confidenciais, a identidade dos pais e 
da criança será mantida em sigilo, mesmo na divulgação dos resultados. 

Esta pesquisa é coordenada pela Dra. Silvana Calvo Tuleski, da 
Universidade Estadual de Maringá. 

Desde já agradecemos a sua participação e nos colocamos a 
disposição para eventuais dúvidas pelo telefone (44) 3261-4416 
ESCOLA / CENTRO MUNICIPAL: _______________________________ 
NOME DO ALUNO (A): ________________________________________ 
SEXO DO ALUNO (A): ( ) Feminino ( ) Masculino 
DATA DE NASCIMENTO:___/___/___ 
SÉRIE: 
( ) Infantil 1 (de zero a 1 ano) 
( ) Infantil 2 (de 1 a dois anos) 
( ) Infantil 3 (de dois a três anos) 
( ) Infantil 4 (de três a quatro anos) 
( ) Infantil 5 (de quatro a cinco anos) 
( ) Ensino Fundamental - Primeiro Ano 
( ) Ensino Fundamental - Segundo Ano 
( ) Ensino Fundamental - Terceiro Ano 
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( ) Ensino Fundamental - Quarto Ano 
( ) Ensino Fundamental - Quinto Ano 
( ) Classe Especial 
TURNO EM QUE A CRIANÇA ESTUDA: ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Integral 
QUEM ESTÁ RESPONDENDO AO QUESTIONÁRIO?:( ) Mãe ( ) Pai ( ) 
Outro:_________________ 
1 - Assinale se seu filho (a) apresenta algumas dessas condições 
( ) Transtorno do Déficit de Atenção Hiperatividade (TDAH) 
( ) Déficit de Atenção 
( ) Transtorno Global do Desenvolvimento (autismo, Asperger, Rett) 
( ) Depressão 
( ) Transtorno Opositor Desafiador 
( ) Síndrome do Pânico 
( ) Transtorno Afetivo Bipolar 
( ) Não apresenta 
( ) Outro:______________________ 
2 - Assinale se ele (ela) toma alguma dessas medicações todos os dias 
( ) Ritalina 
( ) Concerta 
( ) Risperidona 
( ) Neuleptil 
( ) Depakote 
( ) Clonazepam 
( ) Depakene 
( ) Outro: 
3 - Quem receitou a medicação? 
( ) Neurologista 
( ) Psiquiatra 
( ) Pediatra 
( ) Neuropediatra 
( ) Outro: 
4 - Quanto tempo está usando a medicação? 
( ) menos de 6 meses. 
( ) de 6 meses a 1 (um) ano. 
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( ) mais de 1 (um) ano, quanto tempo?______________ 
5 - Qual a dosagem que está usando? 
( ) 01 (um) comprimido ao dia 
( ) 02 (dois) comprimidos ao dia 
( ) outra dosagem de comprimidos? qual?___________ ( ) gotas ou xarope, quanto? 
______________________ 
6- Se seu filho (a) já interrompeu o tratamento médico, qual foi o motivo: 
( ) dificuldade em retornar à consulta médica 
( ) falta de medicamento disponível gratuitamente ( ) a família não concorda em 
medicar a criança 
( ) Outro:_______________________________ 
7. Se seu filho faz algum tipo de acompanhamento clínico ou educacional 
diferenciado, cite qual: 
( ) psicológico 
( ) psicopedagógico 
( ) fonoaudiólogo 
( ) sala de recurso multifuncional ( ) acompanhamento pedagógico ( ) classe especial 
( ) Outro 

 
 
 
 
 

 


