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RESUMO 

 
Esse trabalho faz parte de um projeto chamado “Retrato da medicalização da infância 
no Estado do Paraná” e tem como objetivo levantar dados na rede pública de 
educação infantil do Município de Campo Mourão - PR, referente ao número de 
crianças diagnosticadas como portadoras TDAH e medicadas. Esse estudo se justifica 
através de pesquisas que apontam para o fato de que crianças estão sendo 
diagnosticadas e medicadas com déficit de atenção e/ou hiperatividade cada vez mais 
cedo, apesar da falta de consenso, no interior da ciência, sobre a existência do TDAH 
como um transtorno orgânico e da ausência de pesquisas que apontem para os efeitos 
do uso prorrogado de substâncias psicotrópicas em cérebros em desenvolvimento 
(EIDT, 2004).Assim, o problema da pesquisa ficou definido por:Qual o número de 
crianças portadoras de TDAH e medicadas na educação infantil do município de 
Campo Mourão? Que contribuições a Psicologia Histórico-Cultural pode fornecer para 
a compreensão do desenvolvimento da atenção na educação infantil? O instrumento 
utilizado para a coleta de dados foi um questionário respondido pelos pais no ato da 
matrícula das crianças no ano de 2013. Através do questionário fica claro que na 
educação infantil de Campo Mourão há 27 crianças fazendo uso de medicação 
controlada, o que corresponde a (1,07%) da amostra.Os resultados da pesquisa 
contribuíram no sentido de identificar a incidência de práticas medicalizantes na 
educação infantil do Município de Campo Mourão e aprofundar os estudos sobre 
periodização do desenvolvimento infantil em especial, a relação entre 
desenvolvimento da atenção e atividade dominante em crianças da educação infantil. 
 

Palavras-chave:. TDAH. Medicalização da educação. Fracasso Escolar. Teoria 
Histórico-Cultural. Educação Infantil. 
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1INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho faz parte de um projeto intitulado “Retrato da 

Medicalização da Infância no Estado do Paraná”, no qual se objetiva coletar e 

sistematizar dados referentes à quantidade de crianças diagnosticadas e medicadas 

devido a transtornos de aprendizagem (TDAH, Dislexia, entre outros); implementar 

políticas públicas para saúde, assistência social e de formação de professores a partir 

do levantamento e análise teórica dos dados coletados; aprofundar estudos teórico-

conceituais referentes ao desenvolvimento do psiquismo e das funções psicológicas 

superiores no referencial da Psicologia Histórico-Cultural; estabelecer correlação 

entre os dados obtidos e os estudos teóricos realizados sobre a periodização do 

desenvolvimento infantil. 

Visando contribuir com a consecução dessa pesquisa, o presente 

estudo engloba a pesquisa bibliográfica e de campo e têm por objetivo: Levantar 

dados na rede pública de educação infantil do Município de Campo Mourão - PR, 

referente ao número de crianças diagnosticadas como portadoras TDAH e medicadas.  

Tendo isso em vista, o problema da pesquisa ficou definido por: Qual 

o número de crianças portadoras de TDAH e medicadas na educação infantil do 

município de Campo Mourão? Que contribuições a Psicologia Histórico-Cultural pode 

fornecer para a compreensão do desenvolvimento da atenção na educação infantil 

como um processo cultural? 

A coleta de dados foi realizada através de um questionário, que eram 

respondidos pelos pais ou responsáveis no ato da matrícula da criança. Esse 

questionário foi composto por 8 perguntas; a primeira questão solicitava algumas 

informações sobre o aluno, como seu nome, sua idade, série que frequentava, período 

que estudava entre outras, as 7 questões  seguintes tinham como objetivo esclarecer 

se o aluno possuía algum transtorno, se fazia uso de algum medicamento, qual era 

esse medicamento, se fazia acompanhamento médico entre outras questões 

fundamentais. 

No segundo ano de graduação integrei o projeto de pesquisa 

chamado “O papel do ensino escolar no desenvolvimento da atenção voluntária em 

crianças”, que tinha como objetivos estudar temáticas relativas ao fracasso escolar, à 

medicalização do processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento da atenção 

em crianças à luz da Teoria Histórico-Cultural. Pude refletir sobre esses 
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conhecimentos e vi ali a oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos através 

do trabalho de conclusão de curso.  

Para a organização desse trabalho, o primeiro capítulo abordou a 

visão organicista da educação acompanhado de estudo sobre a desatenção e as 

dificuldades de autodomínio. O segundo capitulo abarcaas diferentes explicações 

ideológicas utilizadas no decorrer da educação brasileira visando justificar o fracasso 

escolar. Por fim, foram desenvolvidos estudos sobre a periodização do 

desenvolvimento na perspectiva da psicologia histórico-cultural, dando destaque para 

as atividades dominantes e sua relação com o desenvolvimento da atenção. 

O terceiro capítulo apresenta a análise de dados e os resultados 

referentes a quantas crianças são medicadas na educação infantil, quais são os 

diagnósticos e tipos de medicamentos utilizados em crianças que pertencem à 

educação infantil do Município de Campo Mourão. Esses resultados foram 

apresentados através de quadros acompanhados das contribuições realizadas pela 

Teoria Histórico-Cultural, em especial, sobre a periodização do desenvolvimento 

infantil. 
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2 O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) 

ÀLUZ DA ABORDAGEM ORGANICISTA 

Nesse capítulo, explicita-se a compreensão do TDAH a partir do 

referencial organicista. Para tanto, o capítulo é organizado da seguinte forma: No 

primeiro item aborda-se o histórico, prevalência e comorbidade do TDAH, esse item 

abarca a história desse transtorno e a sua transformação com o passar dos anos, sua 

prevalência entre crianças, adolescentes e adultos. 

No segundo tópico são abordados os tipos de TDAH, e no terceiro sua 

etiologia. No quarto tópico são descritos os procedimentos para avaliação diagnóstica 

no consultório pediátrico, e por fim, como ocorre o diagnóstico do transtorno. 

O quinto tópico relata a evolução do TDAH, destacando as 

nomenclaturas que foram modificadas ao longo dos anos. O sexto tópico abarca os 

critérios diagnósticos, apresentando os mesmos e suas especificidades. 

No sétimo tópico é abordado o tratamento do TDAH e são 

apresentados os tipos de tratamentos e orientações para o indivíduo, família e escola. 

 

2.1HISTÓRICO,PREVALÊNCIA E COMORBIDADE DO TDAH 

 

Os autores Rohde e Halpern (2004), afirmam que “as primeiras 

referências a hiperatividade e desatenção na literatura não-médica datam da metade 

do século XIX” (p.61). A nomenclatura dada a esse transtorno passou por contínuas 

mudanças. A primeira nomenclatura surgiu na década de 40, nomeada como lesão 

cerebral mínima e, na década de 60 se modificou para disfunção cerebral mínima.  

Segundo Barkley e Murphy (2008), no século passado, o TDAH 

(Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) teve outras denominações, como: 

síndrome da criança hiperativa, reação hipercinética da infância, disfunção cerebral 

mínima e transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade.Atualmente 

utiliza-se 

 

[...]déficit de atenção/hiperatividade é o termo utilizado para designar 
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 da atividade da pessoa às demandas de 
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uma situação (hiperatividade ou inquietação. 
(BARKLEY;MURPHY,2008,p. 9). 

 

A psiquiatria moderna usa o CID-10eo DSM-IV (Manual de Estatística 

e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatra) como instrumentos para 

diagnóstico e classificação do TDAH. Conforme Rohde e Halpern tais instrumentos 

“apresentam mais similaridades do que diferenças nas diretrizes diagnósticas para o 

transtorno, embora utilizem nomenclaturas diferentes (transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade do DSM-IV e transtornos hiporcinéticos na CID-10).” (ROHDE; 

HALPERN, 2004, p.61).  

Muitos países têm se empenhado em pesquisas sobre a prevalência 

do TDAH. Rohde e Halpern (2004) destacam que foram encontradas diferenças nas 

taxas de prevalência, determinadas diferenças refletem diretamente nas diferenças 

metodológicas, ou seja, na análise da amostra, idade, os critérios utilizados nos 

diagnósticos, fonte de informação e a forma que ocorre a aplicação, “(...) assim, 

estudos nacionais e internacionais que utilizam os critérios plenos do DSM-IV tendem 

encontrar prevalências ao redor de 3-6% em crianças em idade escolar.” (ROHDE; 

HALPERN, 2004, p.62). 

Segundo os autores “a proporção entre meninos e meninas afetadas 

varia de aproximadamente 2:1 em estudos populacionais até 9:1 em estudos clínicos” 

(ROHDE; HALPERN, 2004, p. 62). As meninas apresentam um maior indício do 

predomínio do TDAH no comportamento de desatenção; os sintomas relacionados à 

comorbidade são irrelevantes, causando menos incomodo às famílias e à escola. 

Como consequência, o índice de encaminhamentos dessas meninas para o 

tratamento é menor. 

Os autores Rohde e Halpern (2004) destacam a existência e 

prevalência de comorbidade, entre o transtorno do TDAH e os transtornos disruptivos 

de comportamento “(transtorno de conduta e transtornos opositor desafiante), situada 

em torno de 30 a 50%. A taxa de comorbidade também é significativa com as 

seguintes doenças: a) depressão (15 a 20%); b) transtornos de ansiedade (em torno 

de 25%); c) transtornos da aprendizagem (10 a 25%).” (HOHDE; HALPERN, 2004, 

p.66). 

Alguns estudos vêm sendo realizados em torno da elevada taxa da 

prevalência da comorbidade entre o TDAH e a dependência de drogas. Essa 
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porcentagem está em torno de 9 a 40% na adolescência e na idade adulta. O fator de 

risco existente oferecido pelo transtorno em relação ao uso e dependência de drogas 

durante a adolescência. “(...) É muito frequente a comorbidade de TDAH e transtorno 

de conduta associa-se claramente a abuso/dependência de drogas.” (ROHDE; 

HALPERN, 2004, p.66). 

Rohde e Halpern (2004) afirmam que os adolescentes que possuem 

o transtorno de TDAH juntamente com o transtorno de conduta são mais propensos à 

utilização e abuso/dependência de drogas. 

 

2.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS INDIVÍDUOS PORTADORES DE TDAH 

 

 Conforme Barkley e Murphy (2008) existem três dificuldades que são 

mais comuns no TDAH, a primeira é a diminuição da inibição de respostas 

“incapacidade do indivíduo para parar e pensar antes de agir” (p.10). A segunda é 

atividade excessiva, “são excessivamente irrequietos, desassossegados e 

continuamente ativos. Eles exibem um excesso de movimentos desnecessários para 

a realização de uma tarefa” (p. 10). A terceira é a atenção sustentada deficiente. “Este 

problema surge quando são designados ao individuo tarefas aborrecedoras, tediosas, 

demoradas ou repetitivas” (p.10).  

Além das dificuldades citadas acima, Barkley e Murphy (2008) 

afirmam que o indivíduo portador de TDAH pode ter também dificuldades em algumas 

áreas de funcionamento cerebral. A primeira área de funcionamento envolve a 

memória “esquecem-se dos objetivos de suas atividades” (p.11). Essas pessoas 

apresentam muita dificuldade em se organizarem dentro do tempo de forma 

apropriada.  

A segunda área de funcionamento é o atraso no desenvolvimento da 

linguagem interna e na obediência às regras, isto é, “a voz privada no interior da nossa 

mente que empregamos para conversar conosco mesmos, contemplar eventos e 

dirigir ou comandar o nosso próprio comportamento” (p.11). Essa linguagem acontece 

de forma considerada retardatária, deve se considerar que a constituição desta 

linguagem é essencial para que aconteça o desenvolvimento da reflexão e regulação. 

A terceira área de funcionamento contempla dificuldades com a 

regulação das emoções, da motivação e do estado de alerta. Os indivíduos que 
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possuem o transtorno têm alguns problemas para inibir as suas reações emocionais 

diante das circunstâncias ao qual são expostas. Suas emoções são mais expostas 

publicamente, não havendo controle das mesmas.  

A quarta área de funcionamento é diminuição da capacidade para 

resolver problemas. “(...) eles desistem de seus objetivos diante dos obstáculos e não 

usam o tempo para pensar em outras opções que poderiam ajudá-las a ter sucesso 

em seu objetivo” (BARKLEY;MURPHY, 2008, p.12). Suas reações normalmente se 

dão pelo impulso, não conseguindo organizar suas idéias. 

A quinta e última área de funcionamento refere-se a uma maior 

variabilidade que o normal no desempenho de sua tarefa ou trabalho. “(...) tais 

oscilações amplas podem ser encontradas na qualidade, quantidade e até mesmo na 

velocidade do seu trabalho” (BARKLEY;MURPHY, 2008,p.13). Se o trabalho realizado 

for algo do seu interesse a realização irá ser bem sucedida, mas se a atividade for 

pouco atraente e os seus objetivos forem mais distantes, os resultados não serão os 

melhores. 

Além das principais características apresentadas sobre o TDAH, 

existem outras que devem ser citadas. Barkley e Murphy (2008) afirmam que os 

sintomas desse transtorno começam a se manifestar entre 3 e 6 anos.  “(...) a grande 

maioria daqueles portadores de TDAH apresenta alguns sintomas desde antes dos 

13 anos” (p.13). 

 

Acredita-se que o TDAH tenha início na infância, independentemente 
do subtipo, o que sugere que, se estes sintomas se desenvolverem 
pela primeira vez na idade adulta e não estiverem associados a uma 
lesão cerebral óbvia, deve-se suspeitar de outros transtornos mentais 
em vez de TDAH. (BARKLEY;MURPHY,2008,p.14). 

 

A segunda característica citada é a variação situacional dos sintomas. 

Os sintomas apresentados pelos indivíduos que possuem o TDAH são flexíveis, pois 

se modificam conforme a situação que esteja inserido. Conforme a situação que o 

indivíduo está vivenciando, suas reações diversas, “[...] os portadores desse 

transtorno comportam-se melhor em situações individuais, quando realizam tarefas 

que gostam ou acham interessantes, quando há uma recompensa imediata por se 

comportarem bem [...]”. (BARKLEY; MURPHY, 2008,p.14).Ao contrário, os sintomas 

desse transtorno são mais perceptíveis quando os seus portadores realizam trabalhos 
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em grupos ou quando é necessária a realização de uma tarefa tediosa, onde não haja 

supervisão e quando a realização da mesma é realizada ao final do dia.  

A terceira e última característica é o curso relativamente crônico. Os 

sintomas apresentados pelos indivíduos que possuem o TDAH são frequentemente 

considerados estáveis. Deve-se considerar que esses sintomas diminuam com o 

passar do tempo, “os portadores de TDAH podem estar melhorando em seu 

comportamento, mas nem sempre atingem seu grupo de pares neste aspecto”. 

(BARKLEY; MURPHY, 2008,p.14). 

 

2.3 ETIOLOGIA 

 

Embora o TDAH seja caracterizado pelos sintomas de desatenção, 

hiperatividade e impulsividade,trata-se de uma patologia bastante heterogênea, pelo 

menos no nível fenotípico. 

Rohde e Halpern (2004), afirmam que já foram realizados muitos 

estudos sobre o TDAH e as causas desse transtorno são desconhecidas. Acredita-se 

que esse transtorno tem fortes influências dos fatores genéticos e ambientais. 

“Embora ainda não tenham sido identificadas suas causas precisas, há pouca dúvida 

de que a hereditariedade/genética tem maior contribuição para expressão do 

transtorno da população.” (BARKLEY; MURPHY,2008,p.17). 

Rohde e Halpern (2004) compreendem que “vários genes de pequeno 

efeito sejam responsáveis por uma vulnerabilidade (ou sustentabilidade) genética ao 

transtorno, à qual somam-se diferentes agentes ambientais.” (p.62). Pode-se 

compreender que esse transtorno se manifesta dependendo das ações desses genes 

no organismo, bem como da combinação entre os genes com o ambiente. Existem 

pesquisas sobre esse transtorno que afirmam que foram identificados vários genes 

ligados ao TDAH, mas acredita-se que encontrarão mais genes associados ao 

transtorno, pois os comportamentos apresentados são complexos. 

Conforme Rohde e Halpern, “o risco para o TDAH parece ser de duas 

a oito vezes maiores nos pais das crianças afetadas do que na população em geral” 

(ROHDE; HALPERN, 2004, p.62). Para a comprovação desses fatores genéticos 

foram realizados alguns estudos com crianças adotadas e gêmeos, tendo como 

objetivo comprovar se realmente determinadas características são influenciadas por 
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fatores genéticos. Há uma concordância dessa patologia maior com os gêmeos 

monozigóticos do que entre os gêmeos dizigóticos. 

Foram realizados estudos com crianças adotadas, sendo possível 

uma maior distinção entre os fatores genéticos e os ambientais influentes. Os estudos 

feitos com as crianças adotadas permitem afirmar que há uma “frequência 

significativamente maior de TDAH entre os pais biológicos de crianças afetadas do 

que entre pais adotivos” (ROHDE;HALPERN, 2004, p.62).   

Com o passar dos anos, houve um aumento no interesse na 

realização dos estudos relacionados à genética molecular do TDAH: 

 

O principal alvo dessas pesquisas são genes que codificam 
componentes dos sistemas dopaminérgico, noradrenérgico e, mais 
recentemente, serotoninérgico, uma vez que dados de estudos 
neurobiológicos sugerem fortemente o envolvimento desses 
neurotransmissores da patofisiologia do transtorno. (ROHDE; 
HALPERN, 2004, p. 63). 
 

O foco principal dos estudos moleculares está centrado no sistema 

dopaminérgico. A investigação sobre esses genes que codificam componentes do 

sistema dopaminérgico iniciou com o gene que transporta a dopamina, pois “a 

proteína transportadora é inibida pelos estimulantes usados no tratamento do TDAH” 

(ROHDE; HALPERN, 2004, p.63). 

 
O primeiro relato de associação do gene DAT1 com a doença foi feito 
por Cook et al.20. Esses autores investigaram um polimorfismo de 
número variável de repetições em tandem (VNTR) localizado na região 
3’ do gene. Através do método risco relativo de haplótipos (HRR), foi 
detectada uma associação com o alelo de 480 pb (pares de base), que 
corresponde a 10 cópias da unidade de repetição de 40 pb (alelo 10R). 
Posteriormente, vários estudos tentaram replicar essa associação. 
Embora existam alguns relatos negativos, a maioria das investigações 
conseguiu detectar um efeito da gene DAT1 no TDAH. O efeito 
estimado para o gene DAT1 é bastante pequeno, com uma razão de 
chances variando de 1,6 a 2,8. (ROHDE; HALPERN, 2004, p. 63). 

 

O gene do receptor D4 começou a ser investigado. Devido ao 

surgimento de interesse sobre o mesmo, a partir disso surgiu posteriormente à 

observação e a associação do gene relacionando ao TDAH. O produto desse gene 

concentra-se em áreas do cérebro cujas funções estão prejudicadas na doença. “O 

principal polimorfismo investigado no gene DRD4 é um VNTR de 48 pb, localizado no 

éxon 3, na região que supostamente codifica um domínio funcional importante da 
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proteína. LaHoste et al. foram os primeiros a detectar a associação deste gene com o 

TDAH”(ROHDE; HALPERN,2004,p.63). 

Muitos são os genes conhecidos no sistema dopaminérgico como D2, 

D3 e D5. Existe a presença de um gene promissor, o gene receptor D5 de dopamina. 

 
Assim, o estudo da etiologia do TDAH ainda está no inicio. Mesmo em 
relação à genética, intensamente investigada, os resultados são 
bastante contraditórios. Nenhum dos genes investigados, nem mesmo 
o DRD4 ou DAT1, pode ser considerado como necessário ou 
suficiente ao desenvolvimento do transtorno. (ROHDE; 
HALPERN,2004,p.63). 

 

Além dos fatores genéticos, os ambientais parecem contribuir para o 

surgimento do TDAH. Rohde e Halpern (2004) ressaltam que nos casos onde a 

hereditariedade não é considerada um fator 

 

comprovou-se que dificuldades durante a gravidez, exposição pré-
natal ao álcool e ao tabaco, parto prematuro e peso extremamente 
baixo ao nascer, além de níveis corporais de chumbo excessivamente 
altos, assim como danos como dano pós-natal às regiões pré-frontais 
do cérebro, contribuem em graus variados para o TDAH 
(BARKLEY;MURPHY,2008,p.17). 

 

A procura por fazer relação entre o TDAH e os problemas existentes 

durante a gravidez, possuem resultados contraditórios, mas sustentam a idéia que 

algumas complicações como “toxemia, eclampsia, pós-maturidade fetal, duração do 

parto, estresse fetal, baixo peso ao nascer, hemorragia pré-parto, má saúde materna” 

(Rohde; Halpern, 2004, p.62) tornam a criança propensa a desenvolver o transtorno. 

De acordo com Rohde e Halpern (2004), existem “agentes 

psicossociais que atuam no funcionamento adaptativo e na saúde emocional geral da 

criança.” (p.62).  Existem alguns fatores que exercem influência no surgimento e no 

desenvolvimento da doença, tais como desentendimentos entre os familiares, em 

alguns casos, os pais que possuem transtornos mentais.  

De acordo com Rohde e Halpern (2004 apudBiederam, 1995), afirma 

que existe uma associação entre algumas dificuldades psicossociais e o TDAH. Essas 

dificuldades psicossociais são “discórdia marital severa, classe social baixa, família 

muito numerosa, criminalidade dos pais, psicopatologia materna e colocação em lar 

adotivo,” (p.62). 
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Existem alguns mitos sobre as causas do TDAH. Na visão popular, o 

excesso de açúcar e outros aditivos alimentares, bem como a exposição prolongada 

à televisão influenciam no desenvolvimento do transtorno, essa visão popular não 

consegue se comprovar no âmbito científico. 

 

2.4  PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA NO CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO 

 

Segundo Rohde e Halpern (2004), o pediatra é um profissional que 

atua na área da saúde, acompanhando o paciente no decorrer dos primeiros anos da 

sua vida. Desta forma, é possível que o mesmo consiga identificar de forma precoce 

os sintomas apresentados pelo TDAH. 

Como já foi dito anteriormente, o TDAH se caracteriza pela 

desatenção, hiperatividade e impulsividade. As crianças que possuem essas 

características são identificadas sem muita dificuldade. O diagnóstico acontece por 

meio da observação do comportamento da criança, através de relatos feito pelos pais 

e professores, das atitudes da criança no meio ao qual frequenta. 

As coletas de informações acontecem com as crianças, pais e 

professores, em muitos casos, apresenta uma baixa concordância entre os 

informantes, “(...) os pais parecem ser bons informantes para os critérios diagnósticos 

do transtorno”. (ROHDE; HALPERN,2004,p.66). Os professores passam muitas 

informações sobre o transtorno para o psicólogo. 

Para o professor falar sobre o comportamento dos adolescentes, há 

uma dificuldade maior. Pois durante essa idade, o mesmo, possui um número maior 

de professores. Dessa forma o professor não consegue ter uma ampla visão do 

comportamento desse aluno, neste caso a coleta desses dados envolve a 

criança/adolescente os pais e a escola. 

Os relatos feitos pelos pais e professores sobre o comportamento da 

criança são de grande importância para a realização do diagnóstico. A criança nem 

sempre apresenta os comportamentos característicos do transtorno durante o 

atendimento clinico. Rohde e Halpern (2004) deixam claro que a falta desses 

comportamentos não representa a ausência do transtorno, pois as crianças 

conseguem controlar esses comportamentos através do seu esforço voluntário em 

atividades que são do seu interesse. 
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Um instrumento utilizado para a sistematização da observação do 

comportamento da criança em observação é o questionário. As questões estão 

presentes nesse instrumento estão voltadas para a atenção e comportamento. O 

pediatra não deve considerar somente aspectos biológicos do transtorno, mas 

também a interação da criança nos ambientes familiares. 

A criança deve passar por outras avaliações médicas como visuais e 

auditivas, considerando que as mesmas provocam dificuldades na atenção e 

hiperatividade. É importante a realização de testes neurológicos para excluir outras 

doenças, auxiliando no diagnóstico do próprio transtorno. 

 

2.5  EVOLUÇÃO DO TDAH 

 

Rohde e Halpern (2004) afirmam que antigamente acreditava-se que 

as crianças que possuíam o transtorno poderiam superá-lo com o passar dos anos, 

com a chegada à puberdade. Entretanto,estudos recentes mostram que cerca de 70-

80% dos adolescentes nas fases inicial e intermediária são diagnosticadas com o 

transtorno. 

Na fase adulta 50% dos indivíduos que possuíam o transtorno na 

infância permanecem com sintomas resultantes do prejuízo ocasionado pelo TDAH. 

Dentre esses prejuízos estão: 

 

(...) baixo desempenho escolar, repetência, expulsões e suspensões 
escolares, relações difíceis com familiares e colegas, desenvolvimento 
de ansiedade, depressão baixa auto-estima, problemas de conduta e 
delinquência, experimentação e abuso de drogas precoces, acidentes 
de carro e multas por excesso de velocidade, assim como dificuldades 
de relacionamento na vida adulta, no casamento e no trabalho. 
(ROHDE; HALPERN, 2004, p. 67). 

 

Na vida adulta “estima se que entre 15 e 50% dos indivíduos com 

TDAH definitivamente superam o transtorno” (BARKLEY; MURPHY,2008,p.14), mas 

os critérios utilizados para o levantamento desses dados não foram os mais atuais e 

rigorosos. Quando utilizados critérios mais rigorosos, ocorre uma mudança nos dados 

estatísticos, sendo que “apenas 20 a 35% das crianças portadoras do transtorno não 

têm mais nenhum sintoma resultante em deficiência em sua idade 

adulta”(BARKLEY;MURPHY,2008,p.14). 
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O desfecho na vida adulta é acompanhado de alguns problemas 

vinculados ao TDAH. Pode-se ver isso através de dados estatísticos: 

 

[...]problema de conduta e dificuldades anti-sociais (25 a 45%), 
deficiências de aprendizagem (25 a 40%), baixa auto-estima e 
depressão (25%). Aproximadamente 5 a 10% das pessoas com TDAH 
podem desenvolver transtornos mentais mais sérios, como o bipolar. 
Entre 10 e 20% podem desenvolver transtorno da personalidade anti-
social na idade adulta, a maioria deles também apresentando 
problemas com abuso de substância. No total, cerca de 10 a 25% 
desenvolvem dificuldades com uso excessivo, dependência ou mesmo 
abuso de substância legais (por exemplo, álcool e fumo) ou ilegais (por 
exemplo, maconha, cocaína e uso ilícito de medicamentos que só 
podem ser vendidos com receita médica), risco este que aumenta 
entre adolescentes com transtorno de conduta ou delinquência. [...] 
(BARKLEY;MURPHY,2008,p.15). 

 

De acordo com Barkley e Murphy (2008), na idade adulta, os 

indivíduos que possuem o transtorno TDAH recebem uma educação inferior, 

relacionado à sua capacidade intelectual e à formação educacional da sua família, se 

comparada com os outros indivíduos.  

É possível que essas pessoas esbarrem em dificuldades em se 

adaptar ao emprego, trocando várias vezes de profissão comparadas às outras 

pessoas. Apresenta certa rotatividade entre os relacionamentos de amizades e 

amorosos, possuem dificuldade em relação à velocidade no trânsito resultando em 

variadas multas, sendo provável que desta forma percam o direito de dirigir. 

 

2.6  TIPOS DE TDAH 

 

 De acordo com o DSM-IV, existe a possibilidade de classificar os 

indivíduos que possuem TDAH em alguns subtipos, considerando as combinações de 

sintomas apresentados pelos indivíduos. Uns dos subtipos são os portadores de 

TDAH do tipo predominante desatento, que possuem dificuldade de concentração e 

atenção.  

Outro subtipo é o TDAH do tipo predominantemente hiperativo e 

impulsivo, nesse subtipo os indivíduos possuem dificuldades com o comportamento 

impulsivo e hiperativo. Existe também o subtipo combinado, no qual os indivíduos 

apresentam as características de impulsividade, hiperatividade, dificuldade em manter 

a concentração e atenção.  



23 

O TDAH tipo predominantemente desatento é mais frequente nas 

pessoas do sexo feminino, quando apresentando juntamente com o tipo combinado, 

suas taxas aparecem de forma elevada resultando em prejuízo na área acadêmica. 

 Existem menos pesquisas sobre o TDAH do subtipo 

predominantemente desatento. A pesquisa existente sugere a existência de 

diferenças qualitativas em relação aos problemas de atenção entre os indivíduos com 

diferentes tipos de TDAH, onde a impulsividade e hiperatividade são comportamentos 

presentes. 

O TDAH do tipo predominante desatento está ligado há algumas 

características “passividade, preguiça, dificuldades com concentração e com atenção 

seletiva” (BARKLEY; MURPHY, 2008, p.16). Além dessas características, existem 

mais algumas como “processamento lento das informações, perturbação e confusão 

mental, reserva ou apreensão social, hipoatividade e recuperação inconsciente de 

informações da memória”. (BARKLEY;MURPHY,2008,p.16). 

O transtorno com predominância de hiperatividade e impulsividade 

produz um comportamento mais agressivo e impulsivo. Dessa forma, o individuo pode 

vir a ser rejeitado pelos colegas. O transtorno com predominância do tipo combinado 

comparando aos outros dois tipos é o que acarreta mais prejuízos. 

 
Pesquisas sobre aqueles portadores do tipo combinado sugerem que 
eles têm probabilidade de desenvolver seus sintomas hiperativos e/ou 
impulsivos primeiro e, em geral durante os anos de pré-escola. Nessa 
idade, então, podem ser diagnosticados como portando o tipo 
predominantemente hiperativo-impulsivo. No entanto, na maioria dos 
casos, eles finalmente progridem para desenvolver dificuldades com 
escopo da atenção, persistência e distratibilidade nos primeiros anos 
de escola, e são então diagnosticado como portadores do tipo 
combinado. (BARKLEY;MURPHY,2008,p.16). 

 

2.7 CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS 

 

O diagnóstico do TDAH acontece de forma clínica. Os critérios 

utilizados para tal diagnóstico são operacionais de forma clara, definida e 

classificatória conforme o DSM-IV e a CID-10. 

Para a análise do TDAH o DSM-IV exige a identificação de “pelo 

menos seis sintomas de desatenção e/ou seis sintomas de 
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hiperatividade/impulsividade para o diagnóstico de TDAH” (ROHDE; 

HALPERN,2004,p.65).  

É sugerido que essa margem possa ser mudada em relação aos 

adolescentes e adultos, considerando que quando os mesmos apresentam os 

sintomas com o número abaixo de 6 (seis), existem o prejuízo do funcionamento global 

da criança. 

 

O DSM-IV e CID-10 incluem um critério de idade de início dos 
sintomas causando prejuízo (antes dos 7 anos) para o diagnóstico do 
transtorno. Entretanto, este critério é derivado apenas de opinião de 
comitê de experts no TDAH, sem qualquer evidência cientifica que 
sustente sua validade sem qualquer evidência cientifica que sustente 
sua validade clínica. Sugere-se que o clínico não descarte a 
possibilidade do diagnóstico em pacientes que apresentem sintomas 
causando prejuízo apenas após os 7 anos. (ROHDE; HALPERN, 
2004, p. 66). 

 

Como já foi mencionado anteriormente, conforme Rohde e Hapern 

(2004), os sintomas clássicos apresentados pelo transtorno são a desatenção, 

hiperatividade e impulsividade. Essas características deixam as crianças que 

possuem o transtorno serem reconhecidas facilmente nos ambientes que 

elasfreqüentam, como na sua casa, escola, clínicas, entre outros ambientes 

freqüentados pela mesma. 

Sintomas isolados de desatenção, hiperatividade e impulsividade 

podem resultar de problemas na vida da criança (como por exemplo, dificuldades de 

relacionamento com familiares e amigos). Nesse caso, não configuram um transtorno 

orgânico. Desta forma, é necessário que haja uma contextualização dos sintomas 

presentes na história de vida da criança, para que se possa chegar ao diagnóstico 

correto do transtorno. 

 Existem alguns indícios que possibilitam identificar a presença do 

transtorno. São eles: 1) a duração dos sintomas de desatenção, hiperatividade e 

impulsividade: “Crianças com TDAH apresentam uma história de vida desde a idade 

pré-escolar com a presença de sintomas, ou, pelo menos, um período de vários meses 

de sintomatologia intensa” (Rohde e Halpern, 2004, p.64). 2) Frequência e intensidade 

dos sintomas, persistência dos sintomas em vários locais e ao longo do tempo: Estes 

devem acontecer em vários ambientes qual a criança está inserida de forma repetida. 

Quando algum dos sintomas acontece de forma isolada em determinado ambiente 
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não é considerado como transtorno, talvez apenas seja o resultado de um problema 

na família ou na escola. 3) Prejuízo clinicamente significativo na vida da criança e 

entendimento do significado do sintoma: Para que o diagnóstico aconteça de forma 

precisa e correta é necessário que seja feito de forma cuidadosa, analisando cada 

sintoma presente, correlacionando com as informações sobre o transtorno, “o 

diagnóstico de TDAH deve ser feito com muita cautela antes dos 6 anos de vida” 

(p.64). É necessário o domínio sobre o conhecimento do desenvolvimento normal das 

crianças, para que aconteça o diagnóstico durante essa faixa etária “a literatura indica 

que os sintomas de hiperatividade diminuem na adolescência, restando, de forma 

mais acentuada, os sintomas de desatenção e de impulsividade.” (p.65). 

 

Tabela 1 – Critérios diagnósticos do TDAH segundo o DSM-V 

Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que 
interfere no funcionamento e no desenvolvimento, conforme caracterizado por (1) 
e/ou (2): 

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. 

Desatenção: 
a) Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em 

atividades escolares, de 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). 

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). 
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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). 

(1) 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. 

Hiperatividade: 
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 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). 
Determinar o subtipo: 
314.1 (F90.2) Apresentação combinada: Se tanto o Critério A1 (desatenção) quanto o 
Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) são preenchidos nos últimos 6 meses. 
314.0 (F90.0) Apresentação predominantemente desatenta: Se o Critério A1 (desatenção) 
é preenchido, mas o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) não é preenchido nos últimos 
6 meses. 
314.1 (F90.1) Apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva: Se o Critério A2 
(hiperatividade-impulsividade) é preenchido, e o Critério A1 (desatenção) não é preenchido 
nos últimos 6 meses. Especificar se: Em remissão parcial: Quando todos os critérios foram 
preenchidos no passado, nem todos os critérios foram preenchidos nos últimos 6 meses, e 



27 

os sintomas ainda resultam em prejuízo no funcionamento social, acadêmico ou 
profissional. 
Especificar a gravidade atual: 
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 prejuízo 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. 

 

 

De acordo com Mattos (2013), a quinta edição do DSM-V, foi 

apresentada em um congresso de psiquiatria que aconteceu em São Francisco em 

2013. A construção do Manual envolveu os grupos de trabalhos oferecendo uma 

contribuição na revisão dos critérios diagnósticos. Alguns trechos desse trabalho irão 

ser utilizados na construção do CID-11 que será a Classificação Internacional de 

Doenças proposta pela OMS (Organização Mundial de Saúde), que será referência 

para diagnósticos em outros países, inclusive no Brasil. 

Nas particularidades do transtorno de TDAH, foram poucas as 

mudanças que ocorreram. Os sintomas apresentados por adultos passaram a de 6 

para 5,ou seja, apresentando cinco sintomas já é diagnosticado como portador do 

transtorno. Além disso, pessoas com autismo passaram a ser diagnosticadas. Por fim, 

os sintomas do TDAH devem surgir até os 12 anos (e não mais até 7 anos), pois vários 

adultos não se recordam desse período. Quando os pais possuem uma idade mais 

avançada, há dificuldades para auxiliar no diagnostico. 

Os subtipos do transtorno foram retirados do manual, substituído pelo 

termo de apresentação, pois o termo subtipo remetia a uma categoria estável. Já o 

termo apresentação significa uma categoria instável, podendo mudar com o tempo.  

O TDAH passou a ser classificado em leve, moderado e grave, 

considerando os sintomas apresentados por cada pessoa. 

 

2.8 TRATAMENTO 

 

Segundo Rohde e Halpern (2004), o tratamento para o transtorno 

envolve várias intervenções psicossociais e psicofarmacológicas. A Academia 
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Americana de Pediatria publicou orientações sobre o tratamento clinico do TDAH. As 

orientações são: 

 
O pediatra deve estabelecer um programa de tratamento que 
reconheça o TDAH como uma doença crônica. 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. O pediatra deve recomendar o uso de medicação 
estimulante e/ou tratamento comportamental quando apropriado para 
melhorar sintomas-alvo em crianças com TDAH. (ROHDE; 
HALPERN,2004, p.67). 

 

É necessário que o pediatra oriente a família sobre o transtorno, 

esclarecendo dúvidas e apresentando informações sobre o TDAH, para melhor 

manejo e intervenção dos pais nos sintomas comportamentais, auxiliando na 

organização das atividades. 

Outro tratamento é o uso de medicamentos que resultam em melhoras 

dos sintomas apresentado pelo transtorno:  

 
Pesquisas ratificam o uso de medicações estimulantes (metilfenidato, 
anfetaminas) e não-estimulantes (atomoxetina). As evidências 
também mostram que os antidepressivos tricíclicos (particularmente a 
desipramina) podem igualmente ser efetivos no manejo de sintomas 
do transtorno, assim como sintomas coexistentes de transtorno de 
humos ou ansiedade Entretanto, tais antidepressivos não parecem ser 
tão efetivos quanto os estimulantes e os não estimulantes 
(atomoxetina).As evidências de pesquisas são confusas em relação 
ao benefício especifico ou não da clonidina para o maneio dos 
sintomas, a parte seus bem-conhecidos efeitos de sedação. Uma 
pequena porcentagem de indivíduos portadores de TDAH pode 
requerer combinações dessas medicações, ou de outras, para o 
manejo do seu transtorno, frequentemente devido à coexistência de 
outros transtornos mentais com seu transtorno devido à coexistência 
de outros transtornos mentais com seu transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade. (BARKLEY; MURPHY, 2008, p.18).  

 

É de suma importância que ocorra intervenções no ambiente escolar. 

O ideal seria que as salas de aula fossem melhores estruturadas, com um número de 

alunos reduzidos, uma rotina diária pré-estabelecida, atendimento de forma 

individualizado, atividades relacionadas com a atividade física, atividades com um 

tempo mais curto de duração. 

Um dos tratamentos que tem demonstrado eficácia é a psicoterápica, 

a orientação comunitária e a combinada que envolve a medicação, orientação para 

pais e professores incluindo a abordagem psicoterápica comportamental. 
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Os medicamentos são apresentados como a primeira escolha para o 

manejo do transtorno. O único estimulante encontrado no Brasil é metilfenidato, com 

dosagens de 20 a 60 mg/dia. Existe o comprimido que é chamado de meia vida, pois 

o seu efeito dura somente de 3 à 4 horas. A administração do mesmo pode acontecer 

durante três períodos do dia manhã, tarde e noite, essas doses cabem somente 

àquelas crianças que necessitam fazer tarefas ao final do dia. 

Não são todos os pacientes que conseguem tomar as três doses, pois 

alguns começam a demonstrar insônia. Já é disponível no Brasil duas novas 

formulações desse medicamento, a primeira tem uma pulsação liberada em dois 

pulsos, para substituir o comprimido que é dado duas vezes ao dia e a outra 

formulação é de liberação prolongada onde seu efeito dura até 12 horas. 

Segundo Roldhe e Halpern (2004), os efeitos colaterais mais 

frequentes apresentados pelo uso de estimulantes são a “(...) perda de apetite, 

insônia, irritabilidade, cefaléia e sintomas gastrointestinais” (p.68). Em relação ao uso 

do psicoestimulante metilfenidato, existem alguns aspectos controversos como: a) 

interferência no crescimento. Alguns estudos mostram que o uso desse medicamento 

não altera de forma significativa no crescimento, “(...) adolescentes com TDAH 

tratados e não-tratados com metilfenidato chegam ao final da adolescência com 

alturas similares” (p.68). 

b) Potencial de abuso de metilfenidato: uma análise mostra que 

adolescentes com o transtorno que não utilizaram medicamentos, são mais propensos 

à utilização e dependência de drogas. “(...) entretanto, vários estudos têm sugerido a 

possibilidade de uso inadequado dos estimulantes por pessoas não-portadoras do 

transtorno” (p.68). 

As pausas para a utilização do medicamento em finais de semanas e 

férias são indicados somente para as crianças em que os sintomas do transtorno 

tragam prejuízo no âmbito escolar e para adolescentes que utilizam bebidas alcoólicas 

e drogas no final de semana.  

A suspensão do uso do medicamento somente acontece quando os 

sintomas do transtorno ficam durante um ano sem se manifestar. Desta forma, 

acontece uma pausa para uma avaliação, para decidir se há a necessidade de 

continuar ou suspender o medicamento. 

Conforme Rohde e Ralpern (2004) existem mais de 25 estudos que 

mostram a eficácia da utilização de antidepressivos tricíclicos (ADT) no tratamento do 
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transtorno. As crianças que possuem idade escolar são restringidas a utilização 

desses medicamentos. Esses antidepressivos são indicados em casos de 

comorbidade, ou seja, de duplo diagnóstico. São destacados alguns aspectos sobre 

o uso de antidepressivos como: 

A dosagem considerada adequada de imipramina é de 2 e 5 

mg/kg/dia, para os efeitos cardiotóxicos é necessário o monitoramento das crianças 

que tomam antidepressivos através de eletrocardiograma, pois há a existência de 

relatos de morte súbita de crianças que estavam utilizando de Desipramina. 

Outro antidepressivo utilizado é o Bupropiona, sua dosagem deve 

respeitar de 1,5 a 6 mg/kg/dia, acima de 450 mg/dia aumenta o risco de “convulsões, 

que é a principal limitação para sua utilização. Seus principais efeitos colaterais são 

agitação, boca seca, insônia, cefaléia, náuseas, vômitos, constipação e 

tremores.”(p.69) 

Outro medicamento utilizado no TDAH é o Clonidina, é indicado 

quando há a presença de comorbidade, sua contra-indicação consiste em distúrbios 

cardíacos. Nos EUA vem desenvolvendo uma nova formulação do medicamento para 

o tratamento do transtorno e provavelmente deverá ser disponível para o Brasil 

também, ele se consiste em: 

 

[...] A atomoxetina é um fármaco não-estimulante, sendo um potente 
inibidor seletivo de recaptura de noradrenalina e possuindo baixa 
afinidade por outros receptores e neurotransmissores. Tem seu pico 
em a 1 a 2 horas, com uma meia-vida ao redor de 5 horas. Sua 
dosagem média é de 1,4 mg/kg/dia. Estudos clínicos indicam se 
mantém eficaz mesmo como uma única tomada diária [...]. (ROHDE; 
HALPERN, 2004, p. 69). 

 

Já as pesquisas feitas em relação à utilização dos medicamentos 

apontam que os resultados benéficos alcançados não continuam após o 

encerramento da administração do medicamento. Desta forma, é necessário que o 

tratamento para esse transtorno tenha uma continuidade. Os autores Barkley e 

Murphy (2008), afirmam que “por isso, parece que o tratamento para o TDAH 

devemser com frequência combinados e mantidos durante longos períodos para 

sustentar seus efeitos iniciais” (p.18). 

De acordo com Barkley e Murphy (2008), não existe um tratamento 

que prometa a cura desse transtorno, mas existem tratamentos que ajudam a controlar 

os comportamentos que derivam do transtorno. 
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Um dos tratamentos existentes é a educação da família e das pessoas 

que fazem parte do cotidiano da criança, conscientizando e esclarecendo sobre as 

especificidades desse transtorno. 

O tratamento de educação que resulta na modificação do 

comportamento da criança em alguns ambientes como domiciliar, escolar apresenta 

alguns benefícios num período de tempo curto. Mas esses benefícios são limitados a 

esses ambientes, pois fora deles esse controle do comportamento não acontece. 

Esse transtorno deve ser visto como uma doença que necessita de 

um tratamento contínuo, é uma doença considerada pela ciência como incurável. Os 

tratamentos ministrados as crianças devem ser vinculados ao ambiente escolar, 

através do treinamento de habilidades sociais, para que seu manejo aconteça de 

forma eficiente.   

Os adultos que possuem esse transtorno devem considerar o grau do 

mesmo avaliando se ele resulta em alguma deficiência que atinja o funcionamento da 

sua vida. Além disso, o portador do transtorno deve revelar que sofre de TDAH para 

escola, a instituição a qual ele frequenta e a seu empregador. Os adultos que possuem 

o TDAH necessitam de aconselhamento sobre a sua condição de portador do 

transtorno para encontrar um ambiente de trabalho adequado, “manejo de tempo e 

assistência organizacional, além de outras sugestões para enfrentar o transtorno.” 

(BARKLEY; MURPHY,2008,p.18). 

Existem alguns tratamentos que não possuem comprovação cientifica 

de sua eficácia entre eles estão: 

 

Manejo da dieta, tais como retirada do açúcar, altas doses de 
vitaminas, minerais, microelementos ou outros tipos populares de 
alimentos saudáveis, psicoterapia ou psicanálise a longo prazo, 
biofeedback, ludoterapia, tratamento quiroprático ou treinamento de 
integração sensorial, apesar da difundida popularidade de algumas 
destas abordagens de tratamento. (BARKLEY;MURPHY,2008,p.19.) 

 

Conforme Barkley e Murphy (2008), para que aconteça o tratamento 

para o TDAH é necessário que aconteça uma avaliação “comportamental, psicológica, 

educacional e, às vezes médica”. (p.19), considerando a educação dos familiares e 

do grupo escolar sobre as especificidades desse transtorno.  

O tratamento deve ser realizado de forma multidisciplinar, contando 

com o auxílio de diversos profissionais da área da saúde e da educação, durante todo 
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o processo escolar e por um longo período auxiliando a pessoa a manejar o seu 

transtorno, para que sua vida possa ser vivenciada da melhor forma possível. “Assim, 

muitos portadores poderão ter uma vida satisfatória, razoavelmente ajustados e 

produtivos” (BARKLEY;  MURPHY,2008,p.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 A PATOLOGIZAÇÃO DA SOCIEDADE E DA EDUCAÇÃO 

 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar o conceito de 

medicalização e demonstrar como práticas medicalizantes surgiram ao longo da 

história. Tais práticas têm sua expressão no interior da escola, por meio de teorias 

pseudocientíficas sobre o fracasso escolar.  

   

3.1 O CONCEITO DE MEDICALIZAÇÃO/PATOLOGIZAÇÃO 

 

De acordo com Suzuki (2012 apud Barros, 1983), o processo de 

medicalização se define como: 
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[...] a ampliação crescente do trabalho de intervenção da medicina na 
vida das pessoas, passando para a alçada médica, inclusive, 
problemas claramente determinados pela forma de ser da sociedade, 
no interesse de se manter o status quo (por exemplo, escamoteando 
os conflitos inerentes às relações capital-trabalho). De igual forma, 
processos antes tidos como naturais ou fisiológicos crescentemente 
passaram a ser merecedores da intervenção médica. (SUZUKI, 2012, 
apud Barros, 1983, p. 17). 

 

Conforme Collares e Moysés (1994),o TDAH refere-se a uma doença 

neurológica que ainda não conseguiu ser comprovada, pois até o momento não 

existem critérios diagnósticos claros e precisos o suficientes para legitimá-la na 

ciência neurológica. Dessa forma, esse conceito se torna vago.  

Suzuki (2012, apud Sucupira, 1986) defende a existência de uma 

imprecisão dos diagnósticos médicos, dificultando a classificação do TDAH. A 

medicina se apóia na base organicista e biológica, mas a mesma é contraditória, “na 

medida em que procura ajustar o comportamento das crianças com o uso de 

medicamentos que as sedam, a fim de sanar as contradições da sociedade moderna” 

(p.20).  

Para Viégas e Oliveira (2014) a definição de TDAH é vaga, pois não 

consegue ser comprovada, os fatores genéticos não se tornaram claros, não sendo 

possível afirmar que é um transtorno neurobiológico de causa genética, pois tais 

fatores não foram esclarecidos, mas mesmo assim afirmam-se isso. O transtorno não 

é legitimo, pois existem muitos autores que não concordam com os aspectos do 

transtorno, desta forma não havendo um consenso, não resulta na legitimação. 

Collares e Moysés (1994) abordam o conceito de medicalização 

“como um processo de transformar questões não-médicas, eminentemente de origem 

social e política, em questões médicas” (p.25). Para Suzuki (2012 apud Suzuki e 

Conrad, 2007), a medicalização envolve problemas não médicos, mas que são 

transformados em tal, apresentando características de doenças e desordens de nível 

orgânico. 

De acordo com Suzuki (2012), I Seminário Internacional intitulado 

como “A educação medicalizada: dislexia, TDAH e outros supostos transtornos”, foi 

realizado em Dezembro de 2010, em São Paulo, no Brasil. A discussão desse 

seminário foi voltada para o termo de medicalização. Ao final desse evento concluiu-

se que “a medicalização seria melhor interpretada como o uso abusivo e exacerbado 

da medicação em fatos da vida que são de natureza social. Dessa forma,ressaltou-se 
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a ideia de que tratar do termo de medicalização é ser contra o uso de medicação” 

(p.17). 

Para Collares e Moysés (1994), uma das áreas que vem sendo 

medicalizadas é a educação. No interior dos discursos medicalizantes, o aprender e 

o não aprender são relatados como algo individual, inseparável do aluno, a qual o 

professor não tem acesso e, logo, não tem responsabilidade. O diagnóstico abrange 

somente o aluno. Sua família, a escola, a política educacional e a sociedade são 

questionadas em poucas ocasiões, deixando claro que o único responsável pelos 

problemas de aprendizagem é o aluno. 

Os professores, em muitos casos, limitam-se apenas identificar e 

encaminhar os alunos aos especialistas da área da saúde. A reflexão que deveria 

ocorrer sobre o processo pedagógico é deixada de lado, ficando evidente o 

diagnostico e tratamento do aluno “e o fim do processo é a culpabilização da vítima e 

a persistência de um sistema educacional perverso, com alta eficiência ideológica” 

(p.30). 

Conforme Suzuki (2012 apud Garrido & Moysés, 2010; Eidt&Tuleski, 

2010), a medicalização está presente nas escolas, tendo como objetivo justificar o 

fracasso escolar de alunos em processo de escolarização. Essa temática desenvolve 

muitas discussões entre a própria comunidade cientifica, pois o uso de medicalizações 

está acontecendo de forma desenfreada, sem que se tenha acumulado dados 

consistentes sobre as consequências que podem ser acarretadas futuramente aos 

alunos. 

A autora Suzuki (2012, apud Boarini& Borges, 2009) destaca que o 

uso de psicotrópicos na educação vem sendo utilizado há mais ou menos um século 

e meio. O seu uso vem sendo respaldado pelas áreas de fonoaudiologia e a 

psicologia, mas o uso de psicotrópicos não tem colaborado para a redução da 

precarização do ensino. 

De acordo com o documento “Campanha não à medicalização da 

vida” (2012) houve um grande aumento no consumo do medicamento metilfenidato 

entre 2005 e 2011. Em 2005 o consumo foi de 54.390caixas, no ano de 2006 foi de 

156.928, em 2007 aumentou para 227.420, em 2008 saltou para 401.930, em 2010 

para 946.599 e no ano de 2011 foi realizada uma projeção com a utilização de 

1493.024 comprimidos anual. 
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Os comprimidos de metilfenidato dispensados pelo sistema público de 

saúde aumentaram também entre o ano de 2005 e 2011. Em 2005 eram utilizados 

43.320 comprimidos, em 2006 aumentou para 118.116, no ano de 2007 saltou para 

251.398, em 2008 foi para 344.339, em 2009 elencou se para 455.265, em 2010 o 

consumo passou a ser de 702.942 comprimidos e no ano de 2011 a projeção de uso 

era de 1.156.106 comprimidos. 

Segundo Ortega (2009),no Brasil o metilfenidato é um 

psicoestimulante do sistema nervoso central cujos nomes comerciais são Ritalina e 

Concerta,sendo o psicoestimulante mais consumido no mundo. O mesmo está 

intimamente ligado ao diagnostico do TDAH, é indicado também para narcolepsia e 

obesidade com algumas restrições. 

Ortega (2009) destaca que em 1990 a fabricação mundial de 

metilfenidato passou de 2,8 toneladas para 19,1 toneladas em 1999, aumentando 

580%. Esse aumento aconteceu principalmente devido ao uso desse medicamento 

para o tratamento do TDAH. No ano de 2000 a produção diminuiu para 16 toneladas. 

Em 2004 houve um aumento, produzindo 33,4 toneladas. Em 2005a fabricação 

diminuiu para 28,8 toneladas e 38 toneladas em 2006. Ortega enfatiza que 34,6 

dessas 38 toneladas foram produzidas pelos EUA. Esse pais além de consumir o 

metilfenidato também é um dos maiores fabricantes. O consumo desse medicamento 

pelos americanos vem aumentando a cada ano: 82,2% de todo o metilfenidato 

mundial é consumido nos EUA. 

Em 2000 o consumo no Brasil era de 23 kg, durante seis anos houve 

um salto quantitativo, passando a produzir 226 kg de metilfenidato importando outros 

91 kg.As pesquisas que envolvem o uso do metilfenidato são voltadas a outros países, 

principalmente aos EUA, mas devido ao aumento no nosso território nacional em tão 

pouco tempo é imprescindível para ações de saúde pesquisas que envolvem esse 

medicamento.  

De acordo com Collares e Moysés (1994), a medicalização ocorre 

devido a uma concepção de ciência médica que vem discutindo o processo saúde e 

doença, tendo como eixo central o indivíduo. Há alguns anos atrás, a biologização da 

Educação era feita somente pelos médicos e essa prática foi denominada de 

medicalização. Com o crescimento de outros campos de conhecimentos emergiram 

novos profissionais de diversas áreas, (psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros e 

psicopedagogos) que atualmente estão envolvidos nesse processo. Em decorrência 
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dessas mudanças, a nomenclatura medicalização é substituída por um termo mais 

amplo, a patologização. 

Collares e Moysés (1994) explicam que a patologização do fracasso 

escolar ocorre por meio de duas vertentes: A primeira vertente acredita que “o 

fracasso escolar seria uma consequência da desnutrição; obviamente, essa 

apresentação só ocorre para as crianças da classe trabalhadora” (p.27).Existe uma 

controvérsia entre a influência causada pela desnutrição, se de fato existe uma 

interferência no desenvolvimento cognitivo da criança ou não: 

 

A controvérsia sobre a influência da desnutrição no desenvolvimento 
cognitivo refere-se à desnutrição grave, de terceiro grau, que ocorra 
por um longo período no início da vida, quando o sistema nervoso 
central está-se desenvolvendo. É consenso entre os autores que se 
dedicam a estudar o assunto, adotando os preceitos mínimos do 
método cientifico que formas mais leves de desnutrição não tem 
qualquer repercussão sobre o sistema nervoso central, mesmo em 
termos de anatomia. Essa controvérsia ocorre pela impossibilidade 
metodológica de se isolar a desnutrição de seus determinantes sociais 
e econômicos, aliada ao fato de que tais determinantes são os 
mesmos que devem ser considerados quando se fala em 
desenvolvimento cognitivo. Estas funções, as mais complexas e 
sofisticadas do homem, sem duvida, nem ao menos estão 
desenvolvidas aos sete anos de vida; portanto, não podem constituir 
substrato necessário para alfabetização (COLLARES, MOYSÉS; 
1994, p .27). 

  

 A segunda vertente citada por Collares e Moysés (1994) 

preconiza que: 

 

O fracasso escolar seria o resultado da existência de disfunções 
neurológicas, incluindo-se aqui a hiperatividade, a disfunção cerebral 
mínima, os distúrbios de aprendizagem, a dislexia; inicialmente essa 
forma se restringia-se às crianças de classes média e alta, porém, 
atualmente, está disseminada inclusive entre a classe trabalhadora, 
criando uma situação no mínimo esdrúxula – uma mesma criança ser 
rotulada de deficiente mental por desnutrição e de disléxica 
(COLLARES;MOYSÉS, 1994,  p. 27). 
 
 

Um dos problemas que afetam o espaço escolar é o rebaixamento 

dos professores na escala social, recebendo salários baixos, sentindo se incapazes, 

por sua vez acabam dividindo seu espaço com outros profissionais da área médica, 

submetendo os professores a uma nova ordem. 
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O trabalho pedagógico, desqualificado, cede terreno para o trabalho 
de outros profissionais, estimulados pela necessidade de mercado de 
trabalho. O espaço escolar, voltado para a aprendizagem, para a 
normalidade, para o saudável, transforma-se em espaço clínico, 
voltado para os erros e distúrbios. Sem qualquer melhoria dos índices 
de fracasso escolar porém, se as crianças continuam não aprendendo, 
a isto agrega-se, em taxas alarmantes, a incorporação da doença... 
uma doença inexistente... (COLLARES; MOYSÉS, 1994, p.31). 
 

Em muitos casos, assim que as crianças são diagnosticadas, a 

preocupação dos pais e responsáveis diminuem, acreditando que será possível um 

tratamento para a “doença”. Dessa forma, os profissionais da educação se contentam 

com o diagnostico dado pelo médico, acreditando no tratamento. 

Devido a essa prática, as crianças estão sendo rotuladas e os 

professores por sua vez passam a ser desvalorizados por estarem menos aptos para 

lidar com as diversas “patologias” e “distúrbios”. 

Em muitos casos, esses rótulos que são colocados nas crianças são 

incorporados pelas mesmas. Ou seja, a doença passa a ser psicológica, interferindo 

na sua autoestima, autoconceito e na sua própria aprendizagem. De acordo com 

Collares e Moysés (1994) “na prática, elas confirmam o diagnóstico / rótulo 

estabelecidos” (p.29). 

 

3.2 A MEDICALIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

  

ConformeBoarini (2007), existe uma grande demanda de 

encaminhamentos de crianças advindas da escola, para psicólogos, acompanhada da 

queixa de problemas de aprendizagem e/ou de disciplina. Considerando o contexto 

da higienização vivenciado pela escola e toda a sociedade, Boarini (2007) destaca 

que antes mesmo que o aluno passasse pela avaliação feita pelo psicólogo, os seus 

problemas de baixo rendimento escolar já tinham uma explicação como: “porque o pai 

bebe”, “porque mora na periferia”, “o aluno é assim porque tem muito piolho e o piolho 

dá anemia” entre outras justificativas. 

Segundo Patto (1990 apud Viégas e Oliveira, 2014) no século XIX, as 

crianças que não conseguiam acompanhar os demais alunos na sala de aula eram 

rotuladas como anormais. Essas anormalidades eram procuradas no organismo do 

individuo, sendo recomendado que esses alunos tivessem um espaço próprio para 

eles, os mesmos eram chamados de “duros de cabeça”. 
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Buscam se explicações, que por sua vez ficam centradas somente no 

organismo do individuo ou no máximo se estendem a sua família. Nos dias atuais por 

sua vez, o mesmo vem se repetindo com as crianças. Desta forma pode se afirmar 

que isso não é algo superado, mas pelo contrário muito atual. 

 

A eugenia: 

 

(...) é sinônimo de eugenesia e eugênica. Tem por fim a melhoria 
progressiva da espécie, pelo fomento da ‘boa geração’, pela 
‘procriação hígida’ consistindo, em suma, no enobrecimento físico e 
mental do homem (...)’ como ciência, tem por objeto a investigação da 
herança biológica; como arte, tem por escopo a bôa procriação” 
(BOARINI, 2007, apud Kehl, 1935, p.15).  

 

Conforme Barbiani (2014),a eugenia possuía três focos de 

preocupação: o primeiro era a descendência saudável, que aconteceria através do 

combate às doenças venéreas e à prostituição. O segundo foco acontecia por meio 

de matrimônios eugênicos, em que os casais eram reconhecidos pelo médico pré-

matrimonial. O terceiro e último ponto refere-se à paternidade e maternidade 

consciente, que propunha meios para o controle da natalidade através de 

anticoncepcionais entre outros. 

Para Boarini (2007), “o higienismo é desdobramento da medicina 

social” (p.5). O movimento higienista e eugenista foi formado por um pequeno grupo 

de pessoas, a grande maioria era constituída por médicos e grandes eruditos. Foi 

institucionalizado no Brasil, por meio da Sociedade Eugênica de São Paulo, fundada 

em 1917 pelo médico Renato Kehl, patrocinado pelo prof. Dr. Arnaldo Vieira de 

Carvalho diretor da Faculdade De Medicina de São Paulo. 

O movimento higienista tem como um dos seus objetivos modelar a 

conduta da sociedade, instruindo bons comportamentos, contenção de movimentos 

impulsivos e emoções violentas.  

A industrialização emergente especificamente no Rio de Janeiro e 

São Paulo no final do século XIX e no inicio do século XX teve como implicações 

problemas de diversas ordens sociais, como “as condições sanitárias ameaçadoras e 

os surtos epidêmicos” (BOARINI, 2007,p.5). 

De acordo com Barbiani (2014 apud SCHWARCZ,1997), esse 

período foi de ascensão para determinadas classes como a burguesia capitalista. 
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Umas das necessidades desse período eram de homens livres, sadios, patriotas e 

dispostos ao trabalho. 

Barbiani (2014) relatam que havia um grande obstáculo no percalço 

desse avanço, sendo esses, as condições de trabalho e vida da classe trabalhadora 

inserida nesse novo espaço urbano que estava se formando. Os problemas que 

englobavam as condições de trabalho e vida dessa classe eram o saneamento básico 

e principalmente as epidemias que estavam espalhadas em diversas regiões do país. 

Devida à concentração urbana, algumas doenças eram facilmente 

disseminadas como: a febre amarela, tuberculose, lepra e tifo. Boarini (2007) aponta 

dois pontos a serem considerados, o primeiro é que as doenças contagiosas da época 

não conheciam fronteiras e o segundo ponto é que a diferença do interior para a 

cidade era a quantidade de pessoas acometidas pelas doenças. 

Nessa época, houve grande avanço cientifico, promovendo a 

legitimidade da medicina. O discurso higienista é disseminado na sociedade como na 

família, prostibulo, escola entre outros. Esses segmentos alcançados por esse 

discurso deveriam resultar na higienização do corpo dos indivíduos. 

Segundo Boarini (2007), esse momento foi considerado como 

propício para a criação de hábitos higiênicos. A escola foi incumbida de ensinar os 

hábitos higiênicos para todas as crianças, como tomar banho, dormir com a janela 

aberta, beber água entre outras instruções de higiene básica. Apesar de a escola ficar 

responsável por ensinar essas noções básicas de higiene, foi desconsiderado que 

existia um grande número de crianças que não frequentavam a escola, pois nessa 

idade já trabalhavam para contribuir com o orçamento familiar. 

O discurso higienista visava o controle das epidemias da época. A 

responsabilidade da saúde era atribuída somente ao individuo, responsabilizando-o 

pela mesma. Durante alguns momentos na história, a eugenia se articulou com os fins 

do higienismo. Ambos se aproximaram por meio de suas apreensões e decisão em 

tornar o Brasil um grande país.  

Para Barbiani (2014), os higienistas passavam a responsabilidade 

pela saúde dos indivíduos para a família, se respaldando na ignorância, descuido e 

omissão das mesmas. A infância brasileira passa a ser defendida pela medicina. 

Desta forma, os hábitos das famílias passaram a ser prescritos pelos higienistas, que 

por sua vez defendiam suas ações através do patriotismo, visando à ordem e o 

progresso do Brasil. 
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Em síntese, diante do cenário propício à intervenção na família 
colonial brasileira por obra do ideário familiar burguês higienista, três 
fenômenos se associaram: a emergência da categoria infância 
“desvalida”, isto é, à mercê de uma família sem competências ao 
cuidado e proteção; a união estratégica das disciplinas educação e 
saúde, como instrumentos de combate à ignorância e doenças e, na 
sequência, a medicina e seus agentes como guardiões da proteção 
social na vigilância higiênica e sanitária. Na mediação politica dessa 
rota civilizatória está o Estado, alinhavando a ideologia eugenista não 
só com seu apoio político, como na instituição de políticas e 
legislações correlatas. Essa ordem social atravessa os séculos, 
sofrendo mudanças, porém subsistindo, no tecido social, na sua lógica 
e racionalidade (BARBIANI, 2014, p. 578). 
 

 

A interferência dos higienistas abrangia desde a formação das 

famílias até a intervenção nas famílias já constituídas. Considerando esses aspectos, 

em meados dos séculos XVIII houve o surgimento da obstetrícia. Outras disciplinas 

médicas foram criadas para a medicalização higienistas como: a embriologia, a 

ginecologia e a genética abrangendo desde a concepção de gravidez ao 

anticoncepcional.  

As recomendações dos higienistas não se restringiam somente as 

crianças e aos jovens. No âmbito família, às mulheres assumiriam um papel de 

destaque, dando ênfase à importância da maternidade e da constituição da família 

nuclear (BARBIANI, 2014, Apud AMMAN, 2003; LEMOS et al., 2010). 

De acordo com BARBIANI(2014, Apud COSTA, 2004)a intervenção 

familiar foi pautada no alto índice de mortalidade infantil daquela época, cujas causas 

dessas mortes eram justificadas pela falta de educação física, moral e intelectual das 

mães. 

O processo de higienização se iniciava pelo ordenamento dos 

espaços, desde o tempo de brincar ao passear. Eram abordados hábitos íntimos, 

como o uso do papel higiênico (BARBIANI, 2014, Apud OLIVEIRA, 2003; ROCHA, 

2003, p.575). 

Respaldado pela necessidade do cuidado com o corpo físico, 

juntamente com os apelos morais, foi legitimada a entrada dos agentes do Estado nas 

casas das famílias brasileiras, sendo possível conhecer o cotidiano das famílias, as 

relações intrafamiliares entre os indivíduos e a própria relação entre as gerações. 

Nesse movimento foram incorporadas as profissões de enfermagem e serviço social, 

auxiliando no disciplinamento das famílias. 
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Todas as famílias foram atingidas pelo levante moralista, entretanto 

esse processo se sobressaiu na classe social mais baixa. Os “malnascidos” 

representavam uma ameaça permanente, pois os higienistas acreditavam que eles 

eram propensos às doenças e comportamentos desregrados: 

 
(...) recaiu sobre os “malnascidos”, a “atenção especial”, sendo a 
vigilância redobrada, pois representavam a ameaça constante ao 
desvio, às doenças, aos comportamentos desregrados. Em nome da 
superioridade racial e social da burguesia branca, todas as 
singularidades étnicas e a própria pobreza estavam “abaixo” na escala 
ideológica de valores sociais e raciais, ou seja, cidadãos de segundo 
classe, “mal-nascidos” (BARBIANI, 2014, Apud SKIDMORE, 1976; 
COSTA, 2004, p. 577). 
 

 

É notório que os agentes higienistas do Estado mostraram um papel 

determinante para a modificação de uma mentalidade medicalizada no âmbito familiar 

e social. Nos dias atuais, existem outras influências no dia a dia das famílias 

brasileiras. O Estado nos dias de hoje conta com uma gama de prestadoras de 

serviços, tendo como objetivo a “proteção social”. “Nas mais diversas investidas do 

Estado, a família, sobretudo a pobre, foi e continua sendo objeto de indicadores, 

programas em prol da defesa de seus “desvalidos”: os negros, as mulheres, as 

crianças, os velhos, os jovens”. (BARBIANI, 2014, Apud MATURO, 2012; 

p.579).Desta forma, a família é objeto das políticas públicas, sendo alvo também do 

mercado capitalista, devido as suas potencialidades de consumo e inadimplência. 

No subitem a seguir abordamos a medicalização da educação. Esse 

subitem destaca a seletividade da escola brasileira, e a contribuição da psicologia 

tradicional na explicação do fracasso escolar, essencialmente por meio da teoria do 

dom e da teoria da carência cultural. 

 

3.3 A MEDICALIZAÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR 

 

Segundo Gualtieri e Lugli (2012), durantes décadas, as taxas de 

repetência e evasão escolar no Brasil foram altas, levando Anísio Teixeira a denunciar 

a seletividade da escola brasileira. Os dados da década de 90 do século XX mostram 

a conservação de irregularidades no fluxo dos alunos no ensino fundamental que 

previa a duração de oito anos. Porém, segundo dados apresentados pelos autores, 
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menos da metade conseguiu finalizar a educação fundamental neste período. Em 

1991 na 1ºsérie havia 6.045.729 alunos, oito anos depois na 8º série haviam concluído 

somente 2.750.084 alunos. 

Gualtieri e Lugli (2012) evidenciam que no ano de 2002 iniciaram a 1º 

série 5.818.388 alunos, concluindo a 8º série somente 3.152.777 alunos no ano de 

2009. Os autores destacam que o sistema público de ensino foi estabelecido com a 

presença de muitas barreiras, sendo elas “exame ao final de cada série, exame para 

admissão ao ginásio, ou para o acesso ao secundário, e vestibular para a entrada no 

ensino superior” (p.17). Os indivíduos que não conseguiam aprender o aceitável para 

ultrapassar essas barreiras eram eliminados pelo próprio sistema. Essa incapacidade 

de ultrapassar os níveis não era considerada como responsabilidade da escola, mas 

dos próprios estudantes, ou seja, o sucesso ou insucesso dependia unicamente do 

individuo. 

Para Gualtieri e Lugli (2012), os educadores da época afirmavam que 

o sucesso no processo de escolarização era determinado pela capacidade biológica 

de cada um. O individuo era educado até onde as suas aptidões naturais permitissem. 

Assim, em 1932 foi publicado um documento conhecido como o Manifesto dos 

Pioneiros, enfatizando o princípio do direito biológico. Coube ao Estado organizar “os 

meios de torná-lo efetivo, oferecendo oportunidades e assegurando as condições” (p. 

18) para que todas as crianças tivessem direito à educação de acordo com suas 

aptidões. 

Segundo Souza et. al (1989) a teoria do dom procura explicar o 

fracasso escolar pautando-se nas características que cada indivíduo possuía. 

Hipoteticamente, cada indivíduo nasce com um conjunto de dons, ou seja, com 

determinadas aptidões para a realização de algumas atividades. 

Desta forma, os processos de escolarização dependiam das aptidões 

naturais reveladas por cada indivíduo. Isso acabava explicando a pirâmide 

educacional, que assim se resumia: muita escolarização para poucose, pouca 

escolarização para muitos. A pirâmide educacional chega a ser comparada por 

Gualtieri e Lugli (2012) com a pirâmide industrial, em que a base é constituída por 

trabalhadores “braçais” que possuíam o mínimo de educação escolar e o topo é 

formado pela minoria que possuía o máximo de educação escolar possível. 
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É nesse contexto ideológico que se consolidou a escola seletiva e nela 
foram introduzidos os instrumentos de medida das diferenças 
individuais - os testes psicológicos e pedagógicos - com o intuito de 
diferenciar, separar e hierarquizar as crianças e os jovens, condição 
necessária para organizar os alunos na “escola sob medida” e 
oferecer-lhes o ensino (GUALTIERI, LUGLI, 2012, p. 19). 
 

Segundo Gualtieri e Lugli (2012), Fernando Azevedo foi diretor da 

instrução pública no Distrito Federal entre 1927 e 1930, que hoje é o Estado do Rio 

de Janeiro. Nesse período, aconteceu a reforma escolar desse distrito. O texto da 

reforma continha mais de 500 artigos, determinando que as classes fossem 

organizadas a partir do critério de seleções dos alunos e de suas aptidões mentais. 

Foram criadas salas comuns e especiais, que tinham por objetivo, por um lado, reunir 

os alunos classificados conforme as suas necessidades físicas e suas aptidões e, por 

outro, oferecer condições para o desenvolvimento de cada individuo. 

 

Os artigos 446 e 447 estabeleceram a formação de classes comuns e 
especiais para agrupar os alunos classificados, segundo suas 
aptidões, condições e necessidades físicas. Para oferecer o que fosse 
adequado ao desenvolvimento de cada um, a seleção de alunos, 
respeitando determinadas categorias, levaria a agrupá-los em três 
tipos de classes: “comuns ou principais, para normais”; diferenciais ou 
fracas para alunos débeis de espirito, instáveis ou retardados”; e 
“especiais ou de auxilio, para anormais psíquicos verdadeiros” 
(GUALTIERI, LUGLI 2012, apud AZEVEDO, s.d, p. 20). 

 

Essa reforma orientava as escolas para identificar os tipos de alunos 

que se enquadravam nessas três classes citadas acima e para identificar também os 

alunos “doentes, os desnutridos, os tuberculosos, os deficientes físicos, os pobres, 

para que fosse possível encaminhá-los às clinicas escolares que seriam construídas” 

(GUALTIERI, LUGLI 2012 apud AZEVEDO, p. 20). 

 

Esquadrinhar a população escolar, para definir os destinos adequados 

a ela, dependia, portanto, de um processo de classificação. Na 

proposta da reforma, tal tarefa seria atribuição da “inspeção médico-

escolar” realizada por “médicos escolares, secundados e seus distritos 

pelas professoras e pelas educadoras sanitárias” (GUALTIERI; LUGLI, 

2012 apud AZEVEDO, s.d.,p. 184, p. 20). 

 



44 

Nas primeiras décadas do século XX, os testes que avaliavam a 

inteligência e nível de aprendizagem dos alunos foram fundamentais para esse 

processo de classificação. Esses testes eram uma maneira de indicar as 

potencialidades e as limitações dos alunos. Para Gualtieri e Lugli (2012), o educador 

Manuel Bergstrom Lourenço Filho foi um dos incentivadores para que estes fossem 

utilizados no âmbito escolar, pois ele acreditava que eram uma das ferramentas 

capazes de avaliar o desenvolvimento e aptidão da criança de forma precisa. 

 Segundo Gualtieri e Lugli (2012),tais diagnósticos possibilitavam a 

organização do ensino através de classes homogêneas, compostas por alunos com 

aptidões supostamente idênticas. Essa forma de organização era uma estratégia para 

encarar o problema da repetência, evitando a dispersão dos professores, pois dessa 

forma não iriam precisar educar dois tipos de classes: “os bens e os poucos dotados”. 

Essas classes homogêneas proporcionariam aos professores uma maior facilidade, 

pois eles iriam ensinar a cada um conforme as capacidades apresentadas nos testes 

de aptidões. 

Os usos de testes eram uma forma de respaldo para as escolas frente 

à sociedade, pois através dos mesmos era possível explicar os diferentes tipos de 

desempenho que variava de aluno para aluno. Desta forma, evitaria que os 

professores fossem injustiçados pela sociedade, pois na realidade eles estavam 

diante de “um capital humano de baixa qualidade”. 

É possível perceber que nesse contexto a culpa pelo não aprender é 

voltada para a própria criança, que se justifica pelas próprias características biológicas 

que o individuo possui. Sendo assim, a criança se torna responsável pelo seu fracasso 

escolar. 

 
A culpabilização da criança pelo fracasso na escola, em virtude de 
suas pretensas características biológicas, deve, então, ser 
compreendida nesse quadro em que as ciências, particularmente, da 
hereditariedade, sustentavam explicações fatalistas que situavam a 
não aprendizagem como resultado de uma consição do sujeito sobre 
a qual a escola pouco poderia interferir (GUALTIERI, LUGLI, 2012, p. 
22). 

 

De acordo com Gualtieri e Lugli (2012),as aptidões naturais são 

herdadas geneticamente, que, ao serem combinadas com o esforço fornecem 

elementos para informar sobre o quanto cada individuo será bem-sucedido. Esse 
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esforço era visto pela comunidade escolar como algo determinante para o fracasso 

ou sucesso do individuo, não somente na escola, mas na vida também. Dessa 

forma,quando se dá o fracasso da criança no processo de aprendizagem, o único 

responsável é ela mesma, pois é a mesma que não possui aptidão para o processo 

de ensino/aprendizagem. 

Conforme Souza et. al (1989),durante os anos 60 do século XX nos 

Estados Unidos, surgiu a teoria da carência ou privação cultural, porém só ficou 

conhecida no Brasil a partir dos anos 70. A primeira versão é a do déficit ou da 

deficiência, a mesma é baseada na ideia que o ambiente carente no qual os indivíduos 

de classe socioeconômica baixa estão inseridos geram deficiências perceptivas, 

pessoais motoras, afetivo emocionais, de linguagem, entre outras que impossibilitam 

a inclusão social apropriada. 

A segunda versão é a da diferença, do pluralismo cultural, havendo a 

prevalência dos valores da classe média sobre as demais, gerando conflitos entre os 

pares. Desta forma, os indivíduos que pertenciam as demais classes não se 

encaixavam nos padrões da classe média, pois possuíam uma cultura diferente 

daquela que era valorizada na escola. A escola estava intimamente ligada aos valores 

das classes dominantes. 

As crianças das classes oriundas aprendiam comportamentos que as 

auxiliariam no decorrer da vida, mas isso não seria o suficiente para que as mesmas 

se saíssem bem dentro do âmbito escolar. Dessa maneira, as crianças das demais 

classes não conseguiam usufruir da escola de forma plena, não conseguindo alcançar 

a ascensão social, sendo este o motivo do fracasso escolar.  

Para Gualtieri e Lugli (2012), foram criados os programas de 

educação compensatória, que tinham como objetivo alcançar as crianças que 

possuíam déficits, diminuindo seus efeitos. Já para as crianças que possuíam a idade 

pré-escolar o objetivo a ser alcançado era o de melhorar a prontidão da criança para 

o processo de alfabetização. Os alunos eram estimulados a desenvolver a sua 

disciplina, criatividade, atenção e as demais habilidades necessárias para o âmbito 

escolar. 

Para Souza et. al (1989),essas afirmações possibilitam que os 

professores reflitam sobre as mesmas, principalmente sobre o rendimento escolar da 

criança. O fracasso escolar é visto como algo atrelado à própria criança, onde o 

fracasso se dá por meio de problemas familiares, emocional, físicos entre outros. 
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Desta forma, fica atribuída ao aluno a incapacidade de se apropriar 

do processo de escolarização, mas ao mesmo tempo não é considerado o contexto 

de desenvolvimento do aluno, pois dependendo desse contexto o mesmo produz 

determinada dificuldade aos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA UTILIZADA NA ANÁLISE DE DADOS 

 

Neste capítulo, apresentaremos a metodologia da pesquisa utilizada 

na coleta de dados na cidade de Campo Mourão, na Rede Municipal de Ensino, 

especificamente no que se refere aos Centros Municipais De Educação Infantil. A 

análise será feita a partir dos postulados da Psicologia Histórico-Cultural. 

  

4.1METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa integra um projeto mais amplo, intitulado “A 

Medicalização da Infância: Retratos Preliminares de Municípios do Paraná”, que tem 

por objetivo coletar e sistematizar dados acerca do processo de medicalização da 

infância no Estado do Paraná de crianças que integramos Centros de Educação 

Infantil e no Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental. O projeto visa investigar o 

processo de medicalização na faixa etária de 0 a 10 anos. Fazem parte do projeto 



47 

alunos de graduação e pós-graduação em Psicologia e Pedagogia da Universidade 

Estadual de Maringá, de Londrina e de Ponta Grossa (TULESKI et. al2014). Esse 

projeto é coordenado pela professora Silvana Calvo Tuleski, e pelos co-autores: 

Adriana de Fátima Franco, Nadia Mara Eidt, Hemerson Pinheiro e Marcelo 

UbialiFerraciolli. 

Como recorte de um projeto maior, o objetivo do presente estudo 

consiste em apresentar os resultados de uma pesquisa sobre o processo de 

medicalização da aprendizagem em alunos da educação infantil, da rede municipal de 

ensino da cidade de Campo Mourão, Paraná. 

 

4.1.2 PARTICIPANTES 

 

O Município de Campo Mourão localiza-sena região Centro-Oeste do 

Estado e possui cerca de 90 mil habitantes. A rede municipal de educação infantil da 

cidade compreende 18 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). 

A coleta de dados no município de Campo Mourão ocorreu no final do 

ano de 2013, no ato da matrícula para o ano de 2014. No período houve 3226 crianças 

matriculadas. Tivemos 2.519 questionários válidos na Educação Infantil, que 

correspondem a 78,08% da amostra. Houve exclusão do CMEI São José (com 113 

matriculados), por problemas na coleta on-line de dados.  

 

4.1.3 INSTRUMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

 

Foi utilizado um questionário composto por: a) 8 (oito) perguntas  

referentes à  identificação  dos participantes  e b) 7 (sete)  perguntas  elaboradas  com  

o objetivo de  investigar  o  número  de crianças diagnosticas como portadoras de 

distúrbios de aprendizagem na educação infantil,  verificar  a  idade  de  início  da  

administração  do(s)  medicamento(s) psicotrópicos e a concordância da família com 

essa prática (Apêndice A). 

 

4.1.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 
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Os dados foram coletados através de um questionário aplicado pelos 

funcionários das escolas junto aos pais ou responsáveis dos alunos da educação 

infantil da rede pública do Município de Campo Mourão no ato da matrícula, no final 

do ano de 2013. Posteriormente, os dados foram digitados pela pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ANÁLISE DE DADOS DA MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA NOS CENTROS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

CAMPO MOURÃO – PR  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os dados da pesquisa. Para que 

se possa melhor compreendê-los, os mesmos foram organizados em tabelas 

acompanhados da discussão teórica na perspectiva da Psicologia Histórico-

Cultural. 

 

 

5.1  ANÁLISE DE DADOS  

 

Tabela 1. Quantidade de crianças que usam medicação controlada na Educação 

Infantil 

Educação Infantil  
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Cidade Sexo Tomaram Não tomaram                     Total 

 Total    27 2.492 2.519 

Campo Mourão - 1 16 17 

Campo Mourão Feminino 6 1.237 1.243 

Campo Mourão Masculino 20 1.239 1.259 

 

A tabela 1 aponta que na educação infantil de Campo Mourão há 27 

crianças fazendo uso de medicação controlada, o que corresponde a (1,07%) da 

amostra. Em um primeiro momento, esses dados podem parecer pouco 

representativos, especialmente se comparados ao número total da amostra. 

Entretanto, se partimos do pressuposto de que a atenção voluntária não é inata na 

criança, mas se desenvolve mediante mediações culturais, o número de 27 crianças 

diagnosticadas como portadoras de TDAH mostra-se preocupante. 

 

 

Tabela 2 – Faixa de idade e número de crianças medicadas na Educação Infantil 

em Capo Mourão 

Campo Mourão 

Ciclo/Série        Crianças Medicadas 

 Infantil 3 (de dois  a três anos) 2 

Infantil  4 ( de três a quatro anos) 7 

Infantil 5 ( de quatro a cinco anos) 18 

  

 

             Na educação infantil de Campo Mourão, das 27 (vinte sete) crianças 

medicadas, 2 (dois) possuem entre dois a três anos, 7 (sete) entre três e quatro anos 

e 18 (dezoito) entre quatro e cinco anos. Esses dados são de suma importância para 

esta análise, pois comprova nossa hipótese de que crianças têm sido diagnosticadas 

como portadoras de TDAH cada vez mais cedo. 
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Tabela 3– Diagnósticos mais realizados na Educação Infantil 

Educação Infantil   

DIAGNOSTICO Crianças 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 15 

Irrelevante 4 

Convulsão 3 

Transtorno Global do Desenvolvimento (Autismo; Asperger; Rett) 2 

Depressão 1 

Dificuldade para Dormir 1 

Transtorno Afetivo Bipolar 1 

Ansiedade 1 

Distúrbio do Sono 1 

Epilepsia 1 

 

  

Pode-se entender que na educação infantil de Campo Mourão, das 27 

crianças que fazem uso de medicação controlada, 15 apresentam transtorno do déficit 

de atenção e hiperatividade (TDAH). Vale esclarecer que há crianças que possuem 

mais de um diagnóstico e que tomam mais de uma medicação. 

O objetivo desse trabalho consiste em compreender o alcance do 

processo de medicalização na educação infantil do Município de Campo Mourão à luz 

da Psicologia Histórico-Cultural.Como foi discutido no capítulo anterior, de acordo com 

Zoia (2011), o desenvolvimento humano não é um processo natural, que ocorra de 

forma independente das condições culturais, econômicas, sociais e históricas. Ao 

contrário Zoia (2011, apud Leontiev; 1978) enfatiza que o homem se torna homem 

através do processo de apropriação cultural, ou seja, o homem não nasce homem, 

mas sim se torna homem. As desigualdades existentes entre os homens são mais 

culturais do que naturais. A 

 

[...] desigualdade entre os homens não provém das suas diferenças 
biológicas naturais. Ela é produto da desigualdade econômica, da 
desigualdade de classes e da diversidade consecutiva das suas 
relações com as aquisições que encarnam todas as aptidões e 
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faculdades da natureza humana [...] (Zoia, 2011 apud Leontiev, 1978, 
p. 293). 

 

Desta forma, o processo de desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores, em questão a atenção, não pode ser compreendido de forma isolada do 

contexto histórico ao qual o individuo está inserido. 

Além disso, o desenvolvimento de funções psíquicas depende da 

atividade do sujeito. Pasqualini [21--?]destaca que a relação entre o sujeito, mundo e 

objetos é medida através dos atos humanos, desta forma a atividade é o elo que liga 

o sujeito ao mundo. Deve-se analisar a atividade da criança, considerando as suas 

conquistas para que se possa compreender o seu desenvolvimento psíquico. 

Vale ressaltar que em cada momento do desenvolvimento, algumas 

atividades realizam um papel essencial, enquanto outras cumprem um papel 

secundário, ou seja, uma determinada atividade se mostra dominante durante 

determinado período “A atividade dominante reorganiza e forma processos psíquicos, 

gera novos tipos de atividade e dela dependem as principais mudanças psicológicas 

que caracterizam o período” (PASQUALINI, [21--?]apudLeontiev, 2001, s/p). 

Pasqualini[21--?]afirma que para cada período do desenvolvimento existe uma 

atividade diferente que guia o desenvolvimento psíquico da criança. 

Pasqualini [21--?]enfatiza que a transição a um novo período do 

desenvolvimento é marcada pela mudança de atividade dominante ou guia. Dentro de 

cada período é possível perceber a reconstrução das ações da criança, que por sua 

vez cria condições para a mudança dessas atividades, que caracteriza a transição 

para um novo estágio de desenvolvimento.  

A perspectiva da Psicologia Histórico Cultural tem como um dos seus 

principais referenciais Vigotski, Luria e Leontiev. Essa corrente teórica defende que o 

processo de humanização não é algo que se dá biologicamente, ao contrário, esse 

processo acontece por meio de dois processos: a atividade da criança e a mediação 

de outros homens no que se refere ao patrimônio cultural produzido pelas gerações 

anteriores. A humanização não se dá somente pela inserção da criança no mundo 

humano. Além de estar nesse mundo é necessário que ela possa vivenciar e agir 

sobre ele, se utilizando dos instrumentos construídos pela humanidade no decorrer 

dos anos. São os outros homens que fornecem às novas gerações o patrimônio 

cultural acumulado pela humanidade. Essa teoria defende que nenhuma criança tenha 
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pré-disposição para realizar determinadas tarefas, mas conforme ela opera sobre 

esses objetos cuja significação é dada por outros homens, consegue compreender a 

sua função social, reproduzindo o seu uso social (EIDT E FERRACIOLLI, 2007). 

 

Cada geração começa, portanto, a sua vida num mundo de objetos e 
fenômenos criado pelas gerações precedentes. Ela apropria-se das 
riquezas deste mundo participando no trabalho, na produção e nas 
diversas formas de atividade social e desenvolvendo assim as 
aptidões especificamente humanas que se cristalizam, encarnam 
nesse mundo. (BONADIO, 2013, apud LEONTIEV, 1978, p. 3). 

 

O ser humano, ao nascer, possui somente as funções psicológicas 

elementares. Tais funções são biológicas e acompanham o individuo desde o seu 

nascimento, sendo assim o seu funcionamento se dá de forma inata. No percurso 

desse processo de humanização, as funções psicológicas elementares serão 

superadas pelas funções psicológicas superiores, que são caracterizadas por 

derivarem de mediações sociais, sujeitas ao domínio voluntário e consciente do 

sujeito. O desenvolvimento das funções psicológicas superiores não se completa na 

infância, se estendendo até o final de sua vida. 

Conforme BONADIO (2013, apud VIGOTSKI, p. 137), a atenção é “[...] 

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”.A atenção possibilita ao homem eleger, em meio a 

um número de estímulos, aquele que ele avalia ser de suma importância para a 

realização de determinada tarefa, ignorando os demais. Desta forma a percepção é 

seletiva e regulada pela atenção. Para Bonadio (2013), o número de informação é tão 

grande, que se não houvesse a seletividade, não seria possível a realização de 

nenhuma atividade nem a organização do pensamento e a solução de problemas. 

Desta forma, fica clara a importância da atenção ser direcionada e voluntária 

possibilitando que as informações externas sejam organizadas. 

Nos primeiros meses de vida, o bebê apresenta um tipo de atenção 

involuntária conhecida também como elementar, é mobilizada por estímulos intensos. 

Gradativamente essa atenção involuntária se transforma em uma atenção voluntária 

por meio da apropriação da linguagem. Nesse primeiro momento, é adulto que orienta 
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a atenção da criança por meio da linguagem. Esse momento é chamado por Vigotski 

de interpsicológico, pois essa atividade da criança só acontece pela inter-relação entre 

a criança com o adulto.  

Em um segundo momento, ela consegue nomear os objetos, pois ela 

possui um determinado domínio da linguagem, podendo organizar sozinha a sua 

própria atenção. Esse momento pode ser denominado de estágio extrapsicológico. A 

criança durante esse estágio dá comandos para si próprios. 

Conforme Eidt e Ferracioli (2007), aos quatros e cinco anos a criança 

consegue se manter atenta à fala dos adultos, quando essa fala for interessante para 

ela. Sua atenção pode ser reorientada com facilidade frente à percepção de outros 

objetos ou mesmo frente a outras pessoas. Desta forma ao final da educação infantil 

e no começo do processo de alfabetização, a criança não desenvolveu a sua absoluta 

competência de controlar de forma voluntária sua atenção. 

Para Eidt e Ferracioli (2007), o segundo estágio do desenvolvimento 

da atenção é o intrapsicológico, no qual a criança nesse estágio alcança totalidade do 

seu desenvolvimento somente na adolescência. Essa atenção é caracterizada por ser 

organizada de forma intencional, interna, possibilitando o autocontrole do individuo 

durante a realização de suas atividades. 

Entre as funções superiores a serem desenvolvidas, é importante 

destacar a vontade. A mesma está intimamente ligada à competência de controlar os 

impulsos e regulação do comportamento. As ações realizadas pelos seres humanos 

desde a sua infância possuem como fins alcançar algum objetivo. Conforme Eidt e 

Ferracioli(2007 apud MUKHINA, 1999, p. 112), durante a infância as ações não são 

consideradas como vontade, pois a criança é atraída por brinquedos, ou aceita 

determinados objetos que são oferecidos pela mão, por outra criança, pelo educador 

entre outros. 

Para Eidt e Ferracioli(2007), a regulação da conduta entre os dois e 

três anos é fundamentada naquilo que a criança observa e escuta dos adultos, ou 

seja, ela é influenciada por fatores externos, principalmente os adultos.  

Eidt e Ferracioli (2007 apud MÚJINA, 1985, p. 113), afirmam que 

posteriormente após os três anos, a criança alcança outra qualidade no 

desenvolvimento da sua vontade, ela consegue distinguir se do adulto, mencionando 

a si mesma como um eu autônomo. Nesse período a criança inicia a auto regulação 

da conduta, sendo mediada por si própria conscientemente. 
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É importante ressaltar que a atenção não está totalmente 

desenvolvida na infância, a auto-regulação da vontade por sua vez também não. É 

necessário que seja compreendido pelos docentes e profissionais da área médica de 

forma clara o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, para que não 

aconteçam julgamentos equivocados acerca da capacidade de atenção e autodomínio 

da conduta, contribuindo, ainda que sem o saber, para o processo de medicalização. 

 

Os alarmantes índices de crianças medicadas com psicoestimulantes 
ainda na primeira infância, em função de supostas disfunções no 
autocontrole do comportamento e da atenção nos permitem supor um 
desconhecimento acerca do seu desenvolvimento dessas funções 
psicológicas superiores, bem como do papel das mediações do 
educados nesse processo.Diagnósticos apressados e precoces 
denunciam que psiquismo humano é, muitas vezes, compreendido 
pelos profissionais da educação e da saúde de forma abstrata, já que 
avaliam apenas as manifestações individuais de supostas disfunções 
do cérebro, subtraídas da realidade objetiva e do contexto em que 
desenvolvem (EIDT, FERRACIOLI, 2013 apud EIDT, 2006, p. 11).  
 

As autoras destacam que ao longo da história, a humanidade produziu 

uma imensa riqueza material e imaterial. Porém não são todos os indivíduos que 

conseguem ter acesso a toda essa riqueza que foi construída durante a história da 

humanidade. Esses bens, em suas formas mais complexas, nos dias atuais se 

tornaram propriedade privada de uma minoria. Em outras palavras, o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores se dá por meio da apropriação da cultura. O 

sistema produtivo vigente nos dias atuais é o capitalismo, possibilitando a apropriação 

da cultura, em suas formas mais desenvolvidas. Sendo assim, o resultado é a 

constituição de indivíduos com suas capacidades psicológicas superiores 

desenvolvidas parcialmente e não na sua totalidade. 

Para Eidt e Ferracioli (2007) os problemas no desenvolvimento da 

atenção e do controle da vontade não são fenômenos inatos. Por meio da psicologia 

histórica cultural é possível explicar como se dá o desenvolvimento da atenção e da 

vontade, destacando a importância e necessidade de mediações de qualidades para 

o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Os pressupostos da psicologia histórica cultural, possibilitam ao 

docente assumir um papel ativo durante todo o desenvolvimento do individuo, tendo 

como objetivo o desenvolvimento pleno do mesmo. Desta forma, é de suma 
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importância que o professor conheça o processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, pois desta maneira será possível atuar sobre elas.  

A seguir, discutiremos as ideias centrais da psicologia histórico-

cultural, no que se refere à periodização do desenvolvimento psicológico, procurando 

destacar aspectos importantes para a compreensão do processo de desenvolvimento 

cultural da atenção na educação infantil. 

Como mostra o diagrama abaixo, a tabela apresenta três épocas: a 

primeira infância, infância e adolescência. Cada época é formada por dois períodos. 

A primeira época é a primeira infância constituída de dois períodos o primeiro ano de 

vida e a primeira infância, a segunda época é a infância constituída dos períodos idade 

pré-escolar e idade escolar, terceira e última época é a adolescência formada pelos 

períodos de adolescência inicial e adolescência. Cada período, por sua vez, é 

marcado por uma atividade dominante. 

No período do primeiro ano de vida a atividade dominante é a 

comunicação emocional direta, na primeira infância é atividade objetal manipulatória 

e na idade pré-escolar a atividade dominante é o jogo de papéis sociais.  

A base do diagrama é constituída pelas esferas afetivo-cognitivo e 

intelectual-cognitiva. Cada um dos períodos do desenvolvimento se relacionam de 

forma direta à uma dessas esferas. 
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Figura 1: Síntese gráfica da teoria da periodização do desenvolvimento de D. B. Elkonin.Fonte: 
Material didático elaborado por AngeloAntonio Abrantes, docente do Departamento de 
Psicologia, Faculdade de Ciências, UNESP/Bauru. 

 

De acordo com Martins (2009), ao nascer o bebê passa a ter novas 

condições de vida que diferem do seu desenvolvimento intrauterino. Ao nascer, o bebê 

conta com sua atividade nervosa e com os cuidados dos adultos que o cercam. Nos 

primeiros quarenta e cinco dias de vida do bebê ele é chamado de recém-nascido. 

Durante este período, o bebê não é um ser somente biológico, os reflexos 

incondicionais passam a dar lugar aos reflexos condicionados que estão vinculadas 

às aprendizagens sociais. Após esses quarentas e cinco dias é possível perceber 

mudanças no funcionamento psíquico do bebê, principalmente na diferenciação entre 

a vigília e o sono. Os movimentos reflexos arcaicos diminuem, aumenta a regularidade 

alimentar, entre outros. 

De acordo com Martins (2009 apud Vygotski, 1996), o 

desenvolvimento geral do bebê durante o primeiro ano é dividido em três períodos. O 

primeiro é o período de passividade, quando acontece a passagem da vida 

intrauterina para a vida social como já foi citado acima. O segundo período é 

denominado de interesse receptivo, neste momento o mundo e si próprio tornam se 

objeto do seu interesse. O terceiro e último período é chamado de interesse ativo, 
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esse momento é marcado por um grande salto qualitativo, principalmente pela 

manipulação de objetos e seu uso social, é marcado também pela busca da autonomia 

de locomoção e pelas formas de comunicação.  

Martins (2009) destaca que as demandas de cada período se realizam 

por meio dos adultos que cercam o bebê. Durante os primeiros anos de vida a criança 

consegue externalizar reações que foram orientadas. Algumas das reações começam 

a surgir por volta do terceiro mês de vida do bebê, constituem o complexo de 

animação. Martins (2009 apud Smirnov et al., 1960) destaca que neste complexo o 

bebê responde positivamente ao seu cuidador, lhe estendendo os braços e 

encolhendo as pernas, com sorrisos, fixando o olhar, entre outras reações. 

Eidt, Tuleski e Franco (2013 apud Pasqualini, 2013) explicam que a 

base da consciência do bebê durante o inicio do primeiro ano de vida é 

fundamentalmente perceptiva e emocional. O psiquismo do bebê por sua vez é 

indiferenciado, desta forma as suas funções psicológicas operam juntas. No inicio da 

vida do bebê não existe uma diferenciação entre as funções psíquicas como na 

percepção, atenção e memória, os mesmos operam de forma imbricadas. O mesmo 

é organizado a partir das suas funções psíquicas naturais elementares, ao qual conta 

com um funcionamento involuntário e espontâneo, que apresenta as suas respostas 

de forma imediata à estimulação do meio. Durante esta fase, as funções psíquicas do 

bebê se desenvolverão pela comunicação emocional direta. Martins (2009) ressalta 

que somente através da educação e suas condições é possível alcançar um 

funcionamento mais autônomo e complexo.  

É importante ressaltar que ao nascer o bebê possui um aparato 

sensorial que o possibilita distinguir entre os sabores, sentir os cheiros e 

principalmente ouvir, já sua visão não é tanto desenvolvida, entretanto se aprimora 

durante os primeiros meses de vida do bebê. 

Para Eidt, Tuleski e Franco (2013 apud Lísina, 1987) a necessidade 

da comunicação inicial do bebê não é natural, essa necessidade é gerada por 

determinadas condições. A primeira refere-se às necessidades físicas e psicológicas 

do bebê, demandando o cuidado e atenção por parte daqueles que são seus 

responsáveis. A segunda aborda a interlocução do adulto que se dirige ao bebê 

tratando-o como uma verdadeira pessoa, mesmo que ainda seja um pequeno bebê. 

Durante essa interlocução o adulto fala com ele, afaga o e busca ao mesmo tempo 

qualquer sinal da parte do bebê que demonstre que o compreendeu. Durante esse 
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momento, o adulto convida o bebê a se comunicar e durante esse processo surge a 

necessidade de comunicar se. 

Após serem garantidas essas duas condições, por volta do terceiro 

mês de vida tem inicio ao “complexo de animação” que, para Eidt, Tuleski e Franco 

(2013 apud Lísinia, 1987) é constituída por essas expressões: sorriso, concentração 

no adulto, excitação motora geral e as exclamações. O complexo de animação 

possibilita ao bebê diferenciar a pessoa adulta, realizar comunicação mímica através 

do sorriso e as vocalizações pré-linguística, atraindo o adulto ativamente para a 

comunicação e intercâmbio.  

Deve-se destacar a importância da própria mão do bebê como seu 

objeto de observação. Por volta dos quatro meses o bebê consegue acompanhar 

visualmente os movimentos da sua mão, em seguida ele começa apalpar, 

descobrindo os objetos que o cercam e a possibilidade de pega-los, estimulando o 

apropriar-se de novos domínios motores como dirigir-se aos objetos tendo como 

objetivo o seu manuseio. Durante este momento cabe ao adulto através da 

comunicação oral apresentar o objeto destacando sua função social, sua cor, 

tamanho, textura etc. Martins (2009) enfatiza que esta mediação realizada pelo adulto 

é determinante para a formação da atenção do bebê, pois ela é inconstante e 

involuntária, sendo assim dependerá muito do estimulo apresentado. Enquanto o bebê 

manuseia o objeto é possível à ampliação da sua atenção, pois permite o treinamento 

da focalização e fixação de vários estímulos visuais, táteis, sonoros entre outros. 

Durante esta etapa, a atenção voluntária é uma forma dividida entre 

o adulto e a criança. Para Eidt, Tuleski e Franco (2013), a atenção ainda é inconstante, 

tendo em vista que um objeto pode ser substituído por outro sem muito esforço, 

principalmente se este for novidade e contar com o brilho e diversas cores. 

Desde o nascimento do bebê, a memória acompanha o seu 

desenvolvimento e uma das suas primeiras expressões é o reconhecimento das 

pessoas e dos objetos que o cercam. A linguagem verbal vai sendo efetivada 

gradualmente. Pode-se verificar isso através do olhar do bebê que se direciona a 

determinado objeto ou situação que são expressos verbalmente.   

Martins (2009) destaca que a linguagem oral atravessa várias etapas. 

Ela é marcada por três momentos, o dos ruídos que inclui o choro, reflexo e murmúrios 

resultando na produção de vogais. O segundo momento é dos balbucios que 

acontecem acompanhado de consoantes, terceiro e último é a pseudopalavras, a 
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criança começa a emitir sons formados por uma ou várias silabas juntamente com 

entonação. Deve-se ensinar o bebê a falar durante o primeiro ano de vida, não se 

apoiando somente em repetição das palavras, mas proporcionando ao bebê diversas 

situações.  

Ao final da metade do primeiro ano de vida, a relação entre o bebê e 

o adulto vai se acabando como fonte de desenvolvimento. Desta forma, o interesse 

da criança não permanece sobre adulto, mas sim pelos objetos manuseados por ele. 

Para Martins (2009), o contato direto com os adultos e sua direção amplia a atuação 

da criança sobre o mundo grandemente. Se no primeiro ano de vida do bebê o outro 

ocupava o primeiro plano e sua percepção sobre os objetos o segundo plano, aos 

poucos acontece a inversão dessa situação. Este momento deve ser aproveitado para 

se ensinar à criança o uso social dos objetos. 

Nesta etapa, as crianças tendem a reproduzir fielmente as ações que 

lhe são ensinadas, utilizando o objeto nas mesmas situações que lhe foram dadas 

como modelo. A criança ainda não generaliza o uso do objeto para outras situações.  

Para Martins (2009), durante a atividade objetal manipulatória é 

construída uma dinâmica entre criança-objeto/criança-adulto, sendo a principal via de 

desenvolvimento da linguagem. Devem-se priorizar ações que facilitem a 

compreensão da criança sobre a linguagem dos adultos. É de suma importância a 

associação das palavras aos objetos, permitindo que a criança tenha acesso a um 

rico vocabulário, apresentando-o com grande clareza e uma correta dicção. As ações 

educativas devem incentivar ao máximo a aquisição da criança pela verbalização 

própria. O adulto deve, num primeiro momento, priorizar o nome das pessoas que 

cercam a criança, incluindo o seu próprio nome, seguida pelos nomes dos objetos, em 

seguida pelas ações, para que ao final do segundo ano de vida a criança consiga 

verbalizar frases compostas por duas ou três palavras. 

Para Martins (2007 apud Elkonin, 1998) ao final da primeira infância a criança: 

 

a) Insere-se no jogo objetos substitutivos de objetos reais que 
recebem um nome adequado à sua significação lúdica; 

b) Complexifica-se a organização das ações, a qual adquire o caráter 
de concatenação reflexiva da lógica das conexões vitais [a vida 
real passa a ser, cada vez mais, modelo de atuação]; 

c) Produz-se uma síntese das ações e uma separação dos objetos; 
d) Aparece a comparação de duas ações com as ações dos adultos 

e, de acordo com isso, a criança atribui-se o nome de um adulto; 
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e) Opera se a imaginação a respeito do adulto, apresentando-se este 
à criança como modelo de ação e, simultaneamente, surge a 
tendência para atuar com independência, mas como um adulto (p. 
68). 

 

Assim, o próximo período do desenvolvimento é a pré-escolar, sua 

atividade principal nesse período é a brincadeira de faz-de-conta ou jogo de papéis. 

Eidt, Tuleski e Franco (2013 apud Mukhina, 1985) afirmam que durante a brincadeira 

as crianças precisam assumir o papel de outra pessoa. Desta forma, a atenção se 

torna mais ativa, pois durante essa atividade a criança precisa lembrar-se do seu papel 

e dos demais. Do contrário, desvirtuaria a brincadeira. 

Segundo Martins (2007), como a criança não pode agir da mesma 

forma que os adultos, ela realiza essas ações através do jogo de papéis. A criança 

acaba protagonizando aquilo que ela percebe no seu entorno, buscando formas para 

a compreensão afetiva e cognitiva. Uma das características do quarto ano de vida da 

criança é a exploração de possibilidades e os seus limites (de pessoas, objetos etc.), 

sendo essas características conhecida como a curiosidade infantil. 

Quando a criança participa do jogo de papéis, ela realiza atividades 

que são próximas as dos adultos, desta forma a criança amplia seu sentimento de 

pertencimento social e, ao mesmo tempo, a sua autonomia. Pasqualini [21--

?]apudLeontiev, 2001) destaca a existência de uma contradição na transição da idade 

pré escolar. Existe a necessidade de a criança experimentar aquilo que o adulto 

realiza, agindo com e sobre os objetos como ele faz. Entretanto, os seus limites 

operacionais e técnicos o impossibilitam de realizar tais ações. Sendo assim, a única 

forma de resolver essa contradição é através da atividade lúdica, que possui como 

característica que o seu foco está sobre a ação em si mesmo e sobre o próprio 

processo e não sobre o resultado da ação e o produto. Além disso, pode-se afirmar 

que ela é uma atividade não produtiva, pois ela não visa um produto e, sendo assim, 

a criança brinca sem perceber os motivos da atividade, sem se preocupar com os 

resultados. 

Para Pasqualini [21--?]quando a criança desempenha papéis adultos, 

ela consegue se apropriar do sentido social das atividades humanas, sendo possível 

a internalização de determinados padrões sociais que por sua vez irão formar bases 

para a sua própria conduta. A atividade lúdica proporciona o funcionamento das 

funções psíquicas, que resultam no desenvolvimento das mesmas que se 
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complexifiquem cada vez mais. Para que a criança consiga desempenhar seu papel 

durante a brincadeira é necessário que ela consiga controlar seus impulsos imediatos. 

Desta forma, as ações da criança tornam objeto da sua consciência e a mesma se 

esforça para controlá-las. A brincadeira por sua vez produz um traço essencial no 

desenvolvimento psíquico que é o auto-domínio. 

Pasqualini ([21--?]apudMukhina 1996) destaca que quanto maior for 

a realidade vivenciada por essas crianças, mais amplos e diversos serão os 

argumentos de seus jogos de papéis. Ao contrário quanto menor for o contato com a 

realidade social, mais monótono e pobre serão os argumentos durantes os jogos. 

Dessa forma, cabe a educação infantil ampliar o contato da criança com a realidade e 

o professor por sua vez deve transmitir a criança conhecimentos sobre o mundo, pois 

os mesmos são necessários para a brincadeira infantil. Como docentes devemos 

garantir as crianças o acesso a tudo aquilo que foi produzido pela humanidade ao 

longo da história. Aliás, o professor deve ter clareza sobre a importância da sua 

intervenção intencional, pois é o mesmo que dirige o processo educativo e apresenta 

o mundo à criança. 

É importante destacar que a simples manipulação e exploração dos 

objetos não garantem à criança a inserção no jogo de papéis, ou seja, ele não 

acontece de forma natural, mas sim é resultado da complexificação dos processos 

psicológicos da criança mediados pelos adultos. 

É de suma importância a mediação do professor entre a criança e 

aquilo que foi construído culturalmente pela humanidade. Deve se ressaltar a 

existência da relação intercondicional entre a brincadeira e a constituição de 

pensamentos, imaginação, autodomínio da conduta, entre outros. Considerando essa 

evolução, faz se necessário destacar à transição para o jogo protagonizado. 

Martins (2007) destaca as aquisições mais decisivas para as crianças 

de quatro anos sendo dentro delas são a elaboração de ideias, ampliação de inserção 

social e repertório verbal, autonomia psicomotora, domínio operacional dos objetos; 

estabelecimento de conexões primárias entre ideias e realidade objetiva, 

subordinação das ações as finalidades especificas, formação da autoconsciência 

entre outros. 

O próximo período é a atividade de estudo, o meio em que a criança 

vive apresenta novas exigências frente às crianças como a matemática e apropriação 

da linguagem escrita. Durante o processo de apropriação da linguagem oral e escrita, 
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além da compreensão da escrita a criança desenvolve novas habilidades motoras, 

cognitivas, perceptivas, de atenção e memória. Eidt, Tuleski e Franco (2013) 

destacam que a criança nessa fase ainda não é capaz de regular a sua atenção 

totalmente. Desta forma, ela acaba dando lugar para as suas vontades, por isso se 

faz necessário à mediação de um adulto. Ele assume papel fundamental no 

desenvolvimento da criança quando por direciona a atenção da criança para aquilo 

que é essencial e auxilia a criança a estabelecer relações com os conteúdos nas 

atividades de estudo. 

Eidt, Tuleski e Franco (2013) destacam que a atenção voluntária 

percorre um grande percurso até a sua formação. A sua consolidação depende da 

forma que a sociedade em seu entorno se organiza, destacando se que os meios 

educativos colaboram decisivamente para que a atenção involuntária se desenvolva 

para a atenção voluntária. Conforme os meios disponibilizados para seu 

desenvolvimento, a criança alcança até a idade escolar a atenção voluntária externa. 

Na adolescência ou na idade de transição (dos onze anos a aproximadamente os 

dezesseis anos) com a continuidade de atividade de estudo combinada com a 

comunicação pessoal intima existirá condições para a solidificação da atenção 

voluntária interna. 

Como já mencionado no capítulo 2, a criança ao nascer conta 

somente com as funções elementares. Já as funções psicológicas superiores são 

desenvolvidas ao longo da vida da criança. Através da psicologia histórica cultural é 

possível verificar que a atenção voluntária se desenvolve culturalmente. Eidt, Tuleski 

e Franco (2013) destacam que não é possível supor que a atenção voluntária de 

crianças de cinco entre sete anos esteja formada, muito menos a das crianças com 

faixa etária menor daquela que foi mencionada.  

É de suma importância que durante o desenvolvimento da criança 

exista sempre um adulto ou uma pessoa mais experiente que possa realizar 

mediações de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores.  

 

 

Tabela 4 – Medicamentos mais prescritos na Educação Infantil 
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Educação Infantil 

Medicamento  Crianças 

Risperidona  17 

Depakene  6 

Ritalina  4 

Cloridrato de Clomipramina  1 

Cloridrato de Clorpromazina  1 

Fenobarbital  1 

Trileptal  1 

 

 

Analisando a tabela 2 (dois), é constatada a utilização de 7 (sete) 

medicamentos. Sendo eles 17 (dezessete) crianças utilizam risperidona; 6 (seis) 

crianças utilizam depakene; 4 (quatro) crianças utilizam ritalina; 1 (um) criança utiliza 

cloridato de clomipramina; 1 (um) criança utiliza cloridato de clorpromazina; 1 (um) 

criança utiliza fenobarbital; 1 (um) criança utiliza trileptal. 

Considerando os números apresentados pela amostra, 17 crianças 

fazem uso do medicamento risperidona e representam aproximadamente 

54,9%.Quatro (4) crianças utilizam a medicamento ritalina e representam 

aproximadamente 13% da amostra. 

De acordo com o Ministério da Saúde Consultoria Jurídica/Advocacia 

Geral da União (2012):  

 

A risperidona é um antagonista seletivo das monoaminas cerebrais, 
com propriedades únicas. Ele tem uma alta afinidade pelos receptores 
serotoninérgicos 5HT2 e dopaminérgicos D2. Liga-se igualmente aos 
receptores alfa-1 adrenérgicos e, com menor afinidade, aos receptores 
histaminérgicos H1 e alfa-2 adrenérgicos. Não tem afinidade pelos 
receptores colinérgicos.  Apesar de ser um antagonista D2 potente, o 
que é considerado como ação responsável pela melhora dos sintomas 
positivos da esquizofrenia, o seu efeito depressor da atividade motora 
e indutor de catalepsia é menos potente do que os neurolépticos 
clássicos. 
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Este medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância 

sanitária (ANVISA) e seu uso é aprovada para o tratamento de pacientes 

esquizofrênicos, com transtorno bipolar a serem tratados em curto prazo, indivíduos 

com demências, irritabilidade associada ao transtorno autista severo. 

A Risperidona é um dos mais consumidos pelas crianças pesquisadas 

e tem como nome comercial Risperidon®, Risleptic®, Ripevil®, Riss®, Risperdal®, 

Riperdal Consta®, Zargus®, Esquidon®, Respidon®, Viverdal®, Risperidona, 

conforme mostra a nota técnica 194/2012, emitida pelo Ministério da Saúde. A bula 

da risperidona cita seus efeitos colaterais como o aumento do apetite, sonolência, 

boca seca, tremor, confusão, distonia, vertigem, fadiga, taquicardia, aumento de peso 

entre outros. 

A Ritalina é o segundo medicamento mais utilizado pelas crianças na 

educação infantil do Município de Campo Mourão para tratamento do TDAH.  

Conforme discutido no capítulo 1, de acordo com o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de 

Psiquiatria, o TDAH tem como sintomas a desatenção, hiperatividade e impulsividade. 

Esses sintomas por sua vez se manifestam antes dos sete anos provocando prejuízo 

ao desenvolvimento infantil. Esses sintomas devem se manifestar em dois contextos 

diferentes, podendo ser eles em casa, escola e outros ambientes frequentados pela 

criança. Acompanhada dessas observações existe um questionário de dezoito 

questões que deve ser respondido o DSM IV. Esse questionário por sua vez foi citado 

na sua integra no capitulo um. 

Conforme o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos 

Controlados (SNGPC) (2012), as famílias brasileiras gastaram em torno de R$28,5 

milhões de reais no ano de 2011 para comprar o medicamento metilfenidato. De 

acordo com SNGPC 

 

o cloridrato de metilfenidato é um estimulante central e 
simpaticomimético de ação direta com ações e usos similares a 
dexanfetamina. É utilizado no tratamento do transtorno de déficit de 
atenção (TDAH), narcolepsia, assim como para desordens de 
hiperatividade em crianças(p. 40). 

 

Os principais efeitos colaterais do medicamento metilfenidato são a 

redução de apetite, insônia, cefaléia e dor abdominal. Os cinco maiores consumidores 
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desse medicamento per capita no Brasil são os estados do Distrito Federal, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Goiás.  

De acordo com Brasil . [S.l. 21--?],no dia seis de Julho de 2015, na 

cidade de Brasília aconteceu a Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos 

(RAADH). Nesta reunião foi afirmada a importância de garantir o direito de todas as 

crianças e adolescentes a não serem medicados excessivamente, recomendando-se 

o estabelecimento de diretrizes e protocolos clínicos sobre o tema TDAH em nosso 

país. 

Este mesmo documento relata que em 2014 foram publicados pelo 

Boletim Brasileiro de avaliação de Tecnologias em Saúde (BRATS), os custos anuais 

de tratamento que variam de R$375,40 para as pessoas que fazem uso de baixa dose 

de Ritalina, chegando até R$4.955,38 para quem utiliza uma alta dose de Concerta. 

O Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos mostra que Brasil 

tornou-se o segundo mercado mundial de consumo do medicamento metilfenidato, 

utilizando em torno de 2.000.000 caixas que foram vendidas em 2010. Nos últimos 

dez anos houve um aumento de 775% no consumo. Esses dados são apontados pelo 

Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

Segundo Brasil . [S.l. 21--?], em 2011 o departamento de saúde dos 

Estados Unidos publicou uma análise das principais publicações em torno do 

tratamento do TDAH, entre os anos de 1980 a 2010. A maioria dessas publicações 

foram descartadas, pois apresentavam métodos de estudos impróprios e 

inconsistentes. Os estudos mais consistentes mostram que na faixa etária da idade 

pré-escolar, a orientação familiar demonstra bons resultados, diferente do uso de 

medicamentos que indicam baixa evidência, ou seja, baixa eficácia. Em todas as 

faixas etárias a orientação familiar isolada indica alta eficácia; o uso de drogas como 

o metilfenidato mostra baixa eficácia; por sua vez o uso de medicamento 

acompanhado da orientação familiar demonstra média eficácia. SegundoBrasil . [S.l. 

21--?], o Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo 

(CVS/SES/SP) ponderou 553 notificações entre dezembro de 2004 a junho de 2013, 

relacionadas ao uso do medicamento metilfenidato. Tais notificações têm como 

suspeitas as reações adversas associadas ao uso desse medicamento. As análises 

desses relatos indicaram que crianças com a faixa etária menor de seis anos 

realizaram o uso indevido desse medicamento. Crianças dessa idade não devem fazer 

o uso desse medicamento, pois o seu uso está claramente contra-indicado na bula, 
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provocando reações antagônicas como lentidão de movimentos, sonolência e atraso 

no desenvolvimento. Problematizamos, então, seu uso para tratamento do TDAH na 

educação infantil no município pesquisado. 

Houve também a associação entre o uso do medicamento 

metilfenidato e o aparecimentos de reações adversas graves, dentre eles: 37,8% 

eventos cardiovasculares como hipertensão, taquicardia, transtornos psiquiátrico, 

36% relacionados distúrbio do sistema neurológico como discinesia, contrações 

musculares involuntárias, psicose, dependência e depressão. De acordo comBrasil . 

[S.l. 21--?],entre 14 e 64 anos os eventos envolveram depressão, psicose, pânico, 

espasmos, hemiplegia, tentativa de suicídio, acidente vascular encefálico e 

instabilidade emocional. Considerando que o uso do medicamento metilfenidato pode 

ocasionar ou piorar distúrbios psiquiátricos como depressão e a ideação suicida, esse 

medicamento por sua vez pode ter colaborado para o falecimento de cinco pessoas 

que estavam em tratamento. O metilfenidato também é usado por idosos maiores de 

70 anos. No Brasil a bula dos medicamentos com metilfenidato aprovada não faz 

referência ao uso em idosos maiores de 70 anos. Já as agências regularizadoras 

internacionais não indicam que sejam recomendadas para pessoas maiores de 65 

anos. 

Como já citado acima, Brasil . [S.l. 21--?], destaca o aumento do 

consumo do metilfenidato. O autor pontua também o aumento de relatos sobre o uso 

abusivo de medicamentos em escolas, centros de assistência social e creches. Esse 

aumento do consumo e de relatos provavelmente está ligado à imprecisão de 

diagnósticos, repercutindo na imprecisão de estimativas de prevalência e com a 

improbabilidade de constatação laboratorial. 

O medicamento metilfenidato tem sido grandemente propagado nos 

últimos anos de forma equivocada, sendo utilizado como a droga da obediência e 

como uma ferramenta que melhora o desempenho da criança, do adolescente e dos 

adultos. De acordo com Brasil . [S.l. 21--?],existem indícios que crianças mesmo sem 

possuírem o TDAH fazem o uso do medicamento e algumas ocorrências da doença 

estariam sendo tratadas sem necessidade.Além disso,Brasil  [S.l. 21--?], destaca que 

os sintomas do TDAH podem por sua vez ser encontrados no comportamento dos 

indivíduos com o desenvolvimento característico da sua idade, é mister deixar claro 

que o uso dessa medicação tem grande potencial de abuso e dependência.  



67 

O diagnóstico do TDAH cria uma falsa epidemia no excesso de 

diagnósticos em déficit de atenção, transtorno bipolar e autismo, conforme afirma 

Allen Frances responsável pela edição do DSM-IV.  O neurocientista Bruce D Perry 

em 2014 afirmou que nós mesmos em algum momento da nossa vida nos 

encaixaríamos em alguns desses critérios do DSM-IV.  

Conforme discutido no capítulo 2 desse trabalho, a sociedade atual 

está vivendo um grande crescimento em relação à medicalização, esse processo 

transforma questões não médicas em questões médicas. Nesse processo as questões 

coletivas são trazidas para si, tomando-as como individuais, provocando um 

sofrimento psíquico muito grande para o individuo e a sua família que por sua vez são 

visto como os únicos responsáveis por isso. Desta forma, étirada a responsabilidade 

de outros segmentos, como o governo, profissionais e autoridades.  

O SNGPC assegura que o medicamento metilfenidato deve ser 

ministrado juntamente com outras medidas como educacionais, sociais e psicológicas. 

O Boletim do Brasileiro de Avaliação de Tecnologias em Saúde indica que o 

diagnóstico em TDAH não deve ter somente como base os questionários do DSM-IV 

e as observações de comportamento, mas deve ser realizada uma avaliação 

completa, clinica e psicossocial, contando sempre com o auxilio de um profissional da 

saúde. É importante salientar que crianças ansiosas com a sua escolarização, 

desmotivadas, com situações familiares complexas, dificuldade de relacionamentos 

com o professor, colegas entre outros podem apresentar dificuldades para serem 

diagnosticadas. Desta forma, a diferenciação entre o TDAH e as demais dificuldades 

de escolarização apresentadas pelas crianças do ponto de vista clinico é muito 

complexa, pois é importante considerar as dificuldades já citadas acima juntamente 

com o seu contexto sociocultural. 

Brasil [S.l. 21--?], enfatiza que o questionário do DSM-IV deva ser 

considerado juntamente com outros critérios, porém geralmente não é isso o que 

acontece.  Na maioria dos casos, o diagnóstico acaba sendo concluído somente com 

o questionário, sem considerar, por exemplo, sua historia de vida. A medicalização 

deve considerar os efeitos colaterais trazidos pelo uso da medicação, assim como as 

consequências advindas sobre a autoestima da própria criança. Após conhecer a 

história da criança detalhadamente e ela passar pelo centro de atenção psicossocial 

(CAPS) ou por outros profissionais especializados em crianças e adolescentes, a 
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intervenção a ser utilizada deve estar associada a intervenções terapêuticas de 

natureza psicossocial e de educação.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho teve como objetivo analisar o processo de 

medicalização/patologização na rede pública de Educação Infantil do Município de 

Campo Mourão - PR. Essa pesquisa se justifica, tendo em vista o crescente aumento 

de diagnósticos de TDAH, que por sua vez acontece cada vez mais precocemente na 

vida da criança. 

É importante destacar que na educação infantil de Campo Mourão há 

27 crianças fazendo uso de medicação controlada, o que corresponde a (1,07%) da 

amostra,  

Apoiamo-nos na Teoria Histórico-Cultural para explicar o 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores, destacando que seu 

desenvolvimento não se dá naturalmente. É necessário que a criança se aproprie 

daquilo que foi construído pela humanidade ao longo da história, o que só, por sua 

vez, só acontece graças às mediações de indivíduos mais experientes. Da mesma 

forma, que a atenção não nasce pronta, sendo necessário que o professor desenvolva 

um trabalho intencional voltado para o desenvolvimento de capacidades psíquicas, 

em especial, a atenção na educação infantil.  

Além disso, a Teoria Histórico Cultural deixa claro que a atenção não 

está completamente desenvolvida nos primeiros anos de vida da criança. Isso ocorre 

somente ao final da adolescência. Sendo assim, é importante refletir sobre a 

medicalização na educação infantil.Quem, de fato, tem se beneficiado com essa 

prática?  

Vale destacar a importância de se ampliar a discussão sobre os 

problemas de atenção para além do sujeito aprendiz, aprofundando o estudo das 

relações o desenvolvimento parcial ou total dessa capacidade e as relações e práticas 

existentes no interior das escolas, desde o inicio da vida da criança. 
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APÊNDICE A 

Questionário 

 

PESQUISA: “RETRATO DA MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA NO ESTADO DO PARANÁ” 

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) 



74 

( ) 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 

( ) 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 
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( )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. 

( ) 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: 



76 

( ) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


