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RESUMO 

 

 
O presente trabalho objetivou analisar o fenômeno da medicalização da 
aprendizagem no contexto do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH). Para tal assumiu ponto de vista teórico crítico em relação ao crescente 
número de diagnósticos e consequente indicação de medicação (Cloridrato de 
Metilfenidato- Ritalina ou Concerta). Objetivou ainda identificar estudos científicos 
que pesquisaram esse  fenômeno e discutir as principais tendências apontadas nas 
pesquisas nacionais de 2000 a 2014, nos portais Capes, Scielo e Anped. Essa 
pesquisa é de natureza qualitativa na modalidade de estudo bibliográfico. Buscamos 
para compor o referencial teórico, autores que se destacam na investigação dessas 
temáticas. Foi realizado um levantamento bibliográfico de teses, dissertações e 
periódicos nacionais por meio do Portal de Teses e Dissertações da Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Portal Scielo 
Brasil (Scientific Eletronic Library Online) e o site da Anped (Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), abrangendo o período de 2000 a 2014. 
Como descritores foram utilizadas as palavras medicalização na educação, 
medicalização na aprendizagem, TDAH e ritalina e droga da obediência. Com a 
busca foram encontrados 27 trabalhos. A análise realizada nos estudos 
encontrados, permite criticar a visão hegemônica que concebe o não aprender como  
causa orgânica, individual e generalizada. Permite ainda questionar o amplo uso de 
medicamento para garantir a aprendizagem de crianças e adolescentes em processo 
de escolarização, pela via de diagnósticos aligeirados e pouco consistentes 
teoricamente. Os dados indicaram ênfase nos aspectos biológicos do transtorno, 
diagnósticos equivocados, culpabilização ao aluno pelo não aprender, alunos 
medicados por não se enquadrarem nas normas postas pelo sistema escolar e a 
necessidade de mudanças do sistema escolar.   
 
Palavras-chave: Patologização da Aprendizagem. Medicalização. Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse por pesquisar o objeto do presente trabalho começou a 

se manisfestar no primeiro ano do curso de Pedagogia quando ingressei no projeto 

de pesquida intitulado “A construção da resiliência em escolares: uma proposta de 

intervenção por meio de jogos nas salas de apoio à aprendizagem”, coordenado 

pela Professora Doutora Francismara Neves de Oliveira. Dentre as discussões 

realizadas, a tematica que mais me interessou foi a medicalização do processo de 

aprendizagem.  

No segundo ano da graduação comecei a fazer parte de mais um  

projeto de pesquisa “O papel do ensino escolar no desenvolvimento da atenção 

voluntária em crianças” coordenado pela Professora Doutora Nadia Eidt que tinha 

como objeto de estudo analisar o crescimento de diagnósticos de TDAH em crianças 

e o desenvolvimento da atenção em escolares. Estes me trouxeram nova reflexão e 

análise crítica acerca do processo que precisa ser combatido no campo educacional 

- a medicalização. O envolvimento nos projetos de pesquisa solidificaram o desejo 

de estudar cada vez mais esse processo e o Trabalho de Conclusão de Curso 

permitiu dedicação maior ao tema, uma vez que esse assunto não é contemplado 

diretamente nas disciplinas do curso. 

Os problemas que afetam o contexto educacional são denunciados 

há décadas por meio de índices, pesquisas, debates, entre outros. O fracasso 

escolar é estudado como um grave problema ainda presente e alarmante no campo 

educacional. 

Neste contexto mais amplo no qual o fracasso escolar se constitui, 

destacamos no estudo realizado, a questão da medicalização como fenômeno 

discutido nas pesquisas contemporâneas dedicadas à compreensão acerca do não 

aprender.  

A escola tem gerado profireção de laudos, as queixas relacionadas à 

falta de atenção estão cada vez mais frequentes em sala de aula, as crianças estão 

sendo diagnosticadas e medicadas resultando em um caminho de tratamento 

farmacológico e psicoterápico. (BONADIO, 2013). 

Nesta perspectiva se buscou apresentar um ponto de vista teórico 

crítico na análise desse crescente número e discutir estudos que falem deste 



10 

 

fenômeno. De um modo geral, as relações escolares tem reforçado estigmas 

considerando inumeros diagnósticos equivocados e suas consequências negativas 

no processo de ensino aprendizagem. 

Esse contexto de investigação, nos permitiu formular o seguinte 

problema de pesquisa: O que apontam os estudos brasileiros mais recentes acerca 

da medicalização e do Transtorno de TDAH divulgados nos portais Capes1, Scielo2, 

e Anped3? 

O objetivo deste estudo  visa: 1°. Analisar o fenômeno da 

medicalização da aprendizagem no contexto do Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH); 2°. Identificar, na literatura especializada estudos que 

abordam o processo de medicalização da aprendizagem escolar; 3° Discutir as 

principais tendências apontadas nas pesquisas nacionais de 2000 a 2014, nos 

portais Capes, Scielo e Anped. 

Para a realização deste estudo, elegemos a pesquisa bibliográfica 

como metodologia de investigação, com a finalidade de verificar as concepções da 

medicalização no âmbito escolar, no recorte que fizemos tanto dos lócus de 

divulgação dos estudos quanto da temporalidade investigada. Este é um 

procedimento metodológico que oferece possibilidade de busca de soluções para o 

problema de pesquisa assim como destaca Severino (2007, p. 122): 

 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores em documentos 
impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de 
categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e 
devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 
serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das 
contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos 
textos. 
 

 

No presente estudo foi realizado um levantamento de teses, 

dissertações e periódicos nacionais por meio do Portal de Teses e Dissertações da 

Capes, Portal Scielo Brasil  e o site da Anped, considerados canais de ampla difusão 

das pesquisas brasileiras na área da Educação. Para o levantamento das pesquisas, 

empregamos como descritores os seguintes temas: medicalização na educação, 

                                                 
1
 Scientific Eletronic Library Online (Livraria Eletrônica Científica Online – tradução nossa) 

2
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

3
 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
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medicalização na aprendizagem, TDAH e ritalina e droga da obediência. A pesquisa 

foi realizada no período compreendido entre o ano de 2000 e o ano de 2014. 

Assim, realizamos leituras reflexivas e interpletativas e apontamos 

alguns destaques para pensar a continuidade das pesquisas acerca do fracasso 

escolar e suas implicações atuais, bem como para produzir estratégias 

desencadeadoras de um processo de superação deste fenômeno.  

O resultado deste trabalho está organizado em três capítulos, em 

sua apresentação ao leitor. No primeiro é apresentado um resgate histórico das 

discussões acerca da patologização e a medicalização do processo ensino 

aprendizagem.  

No segundo capítulo, trouxemos um levantamento histórico e as 

implicações atuais no campo educacional decorrentes dos modos de conceber o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 

No terceiro capítulo, descrevemos o levantamento da pesquisa 

bibliográfica propriamente dito, composto pelas publicações envolvendo o termo 

medicalização. 
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2 PATOLOGIZAÇÃO E MEDICALIZAÇÃO DO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 

Ao analisarmos a história brasileira em busca de compreensão para 

as recorrentes explicações acerca do não aprender, verificamos que as justificativas 

para as dificuldades escolares não surgiram na atualidade e evidenciam um longo 

processo de exclusão e de segregação de minorias no que diz respeito ao acesso e 

permanência dos alunos na escola. (BOARINI, 2004; MOYSÉS, COLLARES 2009, 

1996; PATTO,1990). 

No bojo dessas explicações fragmentadoras do amplo fenômeno do 

fracasso escolar, encontra-se o processo de patologização da aprendizagem 

escolar, temática central em nosso estudo.  

Para as autoras Moysés e Collares (1996, p. 26): 

 
Até alguns anos atrás, a biologização da Educação era feita 
basicamente pela ciência médica, concretizada pelos profissionais 
médicos, atuando tanto na Rede Pública de Saúde, como em 
consultórios particulares e, principalmente, nas faculdades. Dessa 
circunstância advém o termo medicalização para nomear essa 
prática. Entretanto, mais recentemente, com a criação/ampliação de 
campos do conhecimento, novas áreas, com seus respectivos 
profissionais, estão envolvidas nesse processo. São psicólogos, 
fonoaudiólogos, enfermeiros, psicopedagogos que se vêm aliar aos 
médicos em sua prática biologizante. Daí a substituição do termo 
medicalização por um outro mais abrangente - patologização -,uma 
vez que o fenômeno tem-se ampliado, fugindo dos limites da prática 
médica. 

 

Para as autoras (idem) este processo de patologização da 

aprendizagem se expandiu em um ritmo acelerado ocasionando um poder de 

aceitação geral. Os pais das crianças reagem a seus resultados como se a uma 

fatalidade, os professores desviam as responsabilidades argumentando não terem 

mais o que fazer e o sistema escolar afirma que a causa está centrada na “doença”, 

no que impede o indivíduo aprender.  

Porém esta expansão, dimensão da patologização traz danos 

irreparáveis para o sujeito no processo de ensino aprendizagem Moysés e Collares 

(1996, p. 29): 

 
A difusão acrílica e crescente de "patologias" que provocariam o 
fracasso escolar- de modo geral, "patologias" maldefinidas, com 
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critérios diagnósticos vagos e imprecisos tem levado, de um lado, à 
rotulação de crianças absolutamente normais e, de outro, a uma 
desvalorização crescente do professor, cada vez menos apto a lidar 
com tantas "patologias" e "distúrbios". A criança estigmatizada 
incorpora os rótulos, introjeta a doença. Passa a ser 
psicologicamente uma criança doente, com conseqüências 
previsíveis sobre sua autoestima, sobre seu autoconceito e, aí sim, 
sobre sua aprendizagem. Na prática, ela confirma o 
diagnóstico/rótulo estabelecidos. 

 

Estes efeitos apresentados refletem no discurso que permeia o 

âmbito escolar: o sucesso e insucesso escolar que segundo Boarini (2004) está 

evidenciado no mínimo, por um século. Estes rótulos são predominantemente 

atribuídos pelas características individuais ou biológicas de cada criança. Como 

consequência, o diagnóstico para encaminhamento destes alunos (determinados a 

não aprender) aos psicólogos e profissionais da área da saúde, são justificados 

pelas peculiaridades individuais, culpabilizando assim, o próprio aluno ou seus 

familiares pelo fracasso escolar, retirando o foco da preocupação de ordem social, 

para a esfera individual. 

A recorrente ação da sociedade de fazer sucumbir ao saber médico, 

as questões que são de ordem social e política ocorre desde que a medicina passou 

a ser admitida como indispensável para o projeto higienista - adotado no Brasil entre 

as últimas décadas do século XIX e a primeira metade do século XX. 

 Para exemplificar, a autora Boarini (2004) em “Higienismo e 

Eugenia: discursos que não envelhecem”, destaca dois movimentos históricos 

ocorridos na última década do século XIX e nas primeiras décadas do século XX 

denominados como higienista e eugenista. Estes movimentos foram concebidos por 

intelectuais, em sua maioria por médicos.  

O higienismo se apresentou como “solução” ao contexto da 

industrialização e urbanização sem planejamento no final do século XIX e início do 

século XX na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, no qual ocorreram vários 

problemas e epidemias.  Sendo assim, surgiu a necessidade da presença da 

medicina. O discurso recorrente do referido movimento penetrou em toda sociedade 

da época destacando a entrada da criança na escola, visto que seria o ponto 

essencial para adquirirem hábitos saudáveis. 

Os higienistas afirmavam que a vida saudável deveria ser adquirida 

em campanhas e movimentos preferencialmente no espaço escolar. Porém a autora 
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reflete o índice elevado de crianças que não frequentavam a escola para ajudarem 

na renda familiar.  

A eugenia tinha como objetivo melhorar a sociedade por meio da 

regeneração do indivíduo. Este movimento propôs segundo Boarini (2004, p.67) “[...] 

o controle sobre a constituição biológica do indivíduo através do controle de sua 

reprodução é a marca registrada das propostas eugenistas”.  

Observamos assim que o discurso da medicalização da sociedade já 

se fazia presente desde aquela época, o problema estava centrado no indivíduo e 

não nas condições precárias no qual estava inserido, resultante das injustiças e 

desigualdades sociais. Era fundamental manter a divisão de classes. Estes 

discursos acerca da medicalização ainda se fazem presente, inclusive com os 

mesmos objetivos, mas em uma nova roupagem. (SANTOS, 2015). 

De acordo com Boarini (2004, p.61) “A medicalização, a 

psicologização, a sociologização, são recursos cotidianamente adotados, em nossa 

sociedade, para explicar problemas gerados em diferentes circunstâncias sociais”. 

 Gaudenzi e Ortega (2012, p. 21) analisando a obra de Ivan IIIich 

afirmam que a medicalização estava servindo à distorção no campo médico, sendo 

apontada como solução para problemas e questões sociais. Os autores, 

constataram que:   

                                     

[...] Illich aborda a hipertrofia da medicalização na modernidade, 
ressaltando o efeito de redução da autonomia dos sujeitos, sobretudo 
pelo fato de as instituições médicas assumirem a responsabilidade 
de cuidar da dor, transformando seu significado íntimo e pessoal em 
um problema técnico.  

 
Em consonância com este autor, Dantas (2014, p. 20) analisa o 

processo de medicalização se disseminou como solução no bojo do fracasso 

escolar:  

 
[...] não existe a medicalização como evento isolado a ser 
previamente definido, mas sim um conjunto de práticas que acabam 
consolidando o medicamento como uma solução rápida para quase 
todo e qualquer problema da vida na contemporaneidade.  

 

Segundo os autores, podemos observar que o processo de 

medicalização tem se intensificado, no entanto o problema tem sido visto de forma 

pontual e isolada situando-o somente no indivíduo. Qualquer sintoma tem sido alvo 
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de medicação, seja ele advindo de fatores sociais ou psicológicos, desencadeando 

assim, uma epidemia de tratamentos que se tornam prejudiciais à saúde. 

Na mesma direção, de acordo com Moysés e Collares (1996, p.25):  

 
O termo medicalização refere-se ao processo de transformar 
questões não-médicas, eminentemente de origem social e política, 
em questões médicas, isto é, tentar encontrar no campo médico as 
causas e soluções para problemas dessa natureza. A medicalização 
ocorre segundo uma concepção de ciência médica que discute o 
processo saúde-doença como centrado no indivíduo, privilegiando a 
abordagem biológica, organicista. Daí as questões medicalizadas 
serem apresentadas como problemas individuais, perdendo sua 
determinação coletiva. Omite-se que o processo saúde-doença é 
determinado pela inserção social do indivíduo, sendo, ao mesmo 
tempo, a expressão do individual e do coletivo. Um exemplo gritante 
de como se medicalizam as grandes questões sociais constitui o 
próprio processo saúde-doença, que vem sendo transformado em 
um problema médico, referente a cada indivíduo em particular. 

 

Percebemos que essa discussão permeia os dias atuais envolvendo 

debates em escolas e no campo acadêmico considerando índices que ainda 

impactam negativamente a aprendizagem. Atualmente no cotidiano escolar, tem sido 

percebida uma busca por diagnóstico e avaliações psicológicas com intuito de 

explicar o baixo rendimento de algumas crianças no processo escolar, pela via da 

patologização. (FREIRE, 2014). 

Ainda de acordo com Moysés e Collares (2009), realmente existem 

crianças que precisam de tratamento médico e medicalização, mas atualmente esta 

prática se generalizou como justificativa do não aprender. As crianças que 

apresentam alguma dificuldade psíquica, comportamentos considerados socialmente 

inadequados ou desempenho escolar que não atende às expectativas estabelecidas 

pelas instituições, frequentemente tem sido diagnosticadas e consequentemente 

tornam-se consumidoras de tratamentos e medicamentos. 

Nesta lógica, as dificuldades de escolarização são de 

responsabilidade apenas do aluno, o sistema escolar se exime afirmando que o 

fracasso é do indivíduo, pois é ele que não presta atenção, é indisciplinado ou 

negligente. Portanto, as instituições ao assumirem este papel, culpabilizam o 

indivíduo, trazendo assim novas formas de reforçar o estigma, nova roupagem ao 

preconceito, contudo não resolvem o problema da não aprendizagem. Acabam 
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dessa maneira avaliando qualquer tipo de problema, seja ele de tristeza, doença, 

dificuldade de aprendizagem, como questão biológica.  

Uma questão importante que exemplifica essa generalização das 

condições de aprendizagem dos alunos e que se presentifica como “mal-estar” na 

escola contemporânea, conforme anuncia Aquino (1999), é a indisciplina.  

Segundo o autor, o espaço escolar tem sido constantemente 

associado a discursos que focam alunos com dificuldades, “alunos problemas”. 

Estes são assim denominados muitas vezes por desviarem das normas imposta pela 

escola. O encaminhamento destas crianças seja por distúrbios ou comportamentos 

para outros profissionais externos ao contexto escolar é sempre a solução mais 

utilizada pela escola. 

Repassar problemas cotidianos pertinentes ao meio escolar para 

outros âmbitos torna-se um erro, porque transferindo para outros profissionais que 

não estão presentes no dia-dia escolar, as possibilidades de atendimento, a 

dimensão pedagógica fica esquecida, ou secundarizada. A escola como espaço que 

visa o desenvolvimento pleno do aluno pode reavaliar suas metodologias, normas e 

relações interpessoais e com o saber, desfocando assim do “aluno problema”, do 

indisciplinado, do que nunca aprende, para um processo de múltiplas interferências 

que é a aprendizagem escolar. 

Essa ideia é corroborada por Lugli e Gualtiere (2012, p. 57) que 

afirmam ser um equívoco associar a indisciplina com algum transtorno psíquico, 

pois:  

 

[...] porém, quando surgem as dificuldades de aprendizagem ou o 
comportamento indesejável, torna-se difícil identificar se, de fato, 
decorrem de algum transtorno de que a criança possa ser portadora. 
Os excessos nesses diagnósticos têm levado à patologização ou a 
medicalização de certos comportamentos escolares. 

 

Para Souza (1994, p.35) as causas do mau desempenho escolar 

são inadequadamente transferidos já que  

 

[...] os critérios de formação de classes, de aprovação e retenção 
são, muitas vezes, não baseados em questões pedagógicas, mas 
sim em comportamentos considerados pelos educadores como 
adequados ou inadequados. 
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Neste contexto os diagnósticos são transformados em patologias 

concebíveis pelos professores, pedagogo, psicopedagogo relacionados em 

características apenas individuais do aluno desconsiderando as metodologias 

adotadas para o ensino, os processos sociais e políticos que interferem no acesso 

ao saber escolarizado em nossa sociedade marcadamente dividida em classes. “[...] 

com efeito, a medicalização transforma aspectos próprios da vida em patologias, 

diminuindo, assim, o espectro do que é considerado normal ou aceitável.” 

(GAUDENZI; ORTEGA, 2012, p. 24). 

Desconsiderar estes fatores que permeiam o espaço escolar, resulta 

em um longo caminho percorrido pela criança diagnosticada, e vários processos de 

culpabilização e segregação que  justificam o não aprender.  

Estes aspectos são apontados como primordiais no estudo de 

Ciasca e Ribeiro (2007). Para eles muitos diagnósticos estão pautados no equívoco 

de considerar como dificuldade de aprendizagem do aluno, o que é dificuldade 

escolar que deve ser percebida,   

 
Como algo mais amplo que inclui qualquer tipo de problema 
apresentado durante o processo de aprender decorrentes de fatores 
que vão desde as causas endógenas (nutricionais, metabólicas, 
pediatras) e exógenas até problemas ligados especificamente ao 
próprio ensino como a adequação da criança ao método. (CIASCA; 
RIBEIRO, 2007, p. 2). 

 

A dificuldade de aprendizagem relaciona-se com problemas na 

aquisição e desenvolvimento de funções cerebrais envolvidas no ato de aprender, 

ou seja, “possui um significado mais restrito envolvendo uma disfunção, geralmente 

de ordem neurológica relacionada a todo processamento da informação ou uma 

parte dele”. (CIASCA; RIBEIRO 2007, p. 3). 

Além destas questões, estes autores apresentam dados sobre a 

situação do ensino brasileiro. O estudo analisou que em 2007, quarenta por cento 

das crianças nas series iniciais apresentavam dificuldade escolar e destes somente 

cinco por cento apresentavam disfunção. Assim, a maioria das crianças 

apresentavam apenas dificuldades acadêmicas, mas muitas delas eram 

consideradas portadoras de transtornos que impedem o aprender. Nos países 

desenvolvidos o índice apontado, segundo os autores (ibid) é de 20% de  crianças 

com dificuldades escolares e destes, 7% apresentam algum tipo de distúrbio de 

causas neurológicas, sendo  5% considerado disfunção leve e 2% disfunção grave. 
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Estes exemplos mostram que pode ser danosa a “epidemia de 

diagnósticos” da realidade brasileira em comparação com outros países, pois produz 

na mesma escala uma epidemia de tratamentos que muitas vezes se tornam 

prejudiciais à saúde física e emocional do sujeito. Ambientes que deveriam ser 

destinados a sujeitos que realmente precisam de acolhimento, são lotados de 

pessoas que por equivoco foram diagnosticadas/rotuladas. (MOYSÉS; COLARES, 

2009). 

Meira (2012) questiona esta expansão apontando desvantagens 

para a humanidade em geral visto que atualmente estes diagnósticos começam já 

na infância arrastando prejuízos para a vida adulta. A autora denuncia que esta 

movimentação faz parte da lógica do mercado, ou seja, apenas é vantajoso para as 

indústrias farmacêuticas que cada vez mais vem ocupando lugar central na 

economia capitalista: 

 

Os grandes laboratórios vêm mostrando grande capacidade e 
eficiência na utilização de concepções equivocadas sobre doença e 
doença mental, amplamente enraizadas no senso comum, o que lhes 
permite alimentar continuamente o "sonho" de resolução de todos os 
problemas por meio do controle psicofarmacológico dos 
comportamentos humanos. (MEIRA, 2012, p. 2) 

 
Para divulgação destes medicamentos as indústrias farmacêuticas 

utilizam estratégias mercadológicas bastante eficazes a fim de serem absorvidas 

pelos consumidores  

 
[...] tais estratégias encontram-se a publicação dos resultados da 
pesquisa em revistas de prestígio, as quais visam: reafirmar o valor 
do medicamento em relação a determinada doença; tornar legítimo o 
uso do mesmo e mostrar o caráter de confiabilidade do medicamento 
sobre o tratamento ao qual ele é proposto. (SANTOS, 2015, p.56) 

 
 
A ênfase central a que nos propomos nesta análise, não é criticar a 

medicação de doenças, mas defender uma contraposição frente as tentativas de 

transformar problemas sociais e políticos em sintomas de doenças. (MEIRA, 2012). 

Realmente existem indivíduos que lidam com a escrita e a 

linguagem de maneiras diferentes, há casos reais de comprometimento da atenção, 

de controle, de regulação, necessários ao processo de aprendizagem. Entretanto, os 

questionamentos são feitos pela transformação deste aspecto em doença que não 
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foi comprovada e nas críticas que podem ser confirmadas inclusive no âmbito da 

própria medicina. (MOYSÉS; COLLARES, 2009). 

Dentre as muitas disfunções comumente associadas ao 

desempenho escolar de crianças, uma das mais referidas na atualidade por 

profissionais da saúde e educação é: Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), tema a ser discutido a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/3318931984042786
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3 TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) 

 

De acordo com Moysés e Collares (2009), na época do estudo, fazia 

113 anos que era possível encontrar relatos na literatura referindo-se a doenças 

neurológicas que prejudicariam exclusivamente o processo de aprendizagem. 

Atualizando esse período, hoje afirmaríamos ser possível encontrar tais relatos há 

pelo menos 130 anos.  As autoras ressaltam que essas hipóteses não foram 

comprovadas e recebem críticas no âmbito dos estudos da própria medicina. 

As autoras percorrem a história para evidenciar os principais marcos 

deste processo. O primeiro exemplo mencionado por elas surge em 1896 

denominado “Cegueira Verbal Congênita”, escrito pelo oftalmologista inglês 

Hinshelwood, que afirmou que doentes com cegueira verbal não conseguiam mais 

ler e escrever, afirmou ainda que crianças e adolescentes que não aprendiam a ler, 

teriam a forma congênita da doença. Porém, essa afirmação não trouxe repercussão 

no meio científico para além da medicina. O neurologista Orton em 1925 retomou o 

caso da cegueira verbal congênita. Em 1918, foi enfatizada a Lesão Cerebral 

Mínima estudada pelo neurologista Strauss que analisou a existência de uma lesão 

cerebral pequena suficiente para comprometer tanto o comportamento como a 

aprendizagem. 

Moysés e Collares (2009, p. 9) analisam criticamente a profusa lista 

de nomes para listar os problemas neurológicos ou comprometimentos ao não 

aprender:  

 
[...] a cegueira verbal virou dislexia; a cegueira verbal congênita virou 
dislexia específica de evolução. Explicação para o pomposo nome: 
específica porque só comprometeria a linguagem escrita e de 
evolução pois tenderia a melhorar com o tempo.  

 

Em 1937, esta trajetória ganha um novo personagem, o Neurologista 

Bradley. Para as autoras (ibidem), seu experimento pode ser considerado o mais 

antiético na história (não havia rigor e acompanhamento nas pesquisas envolvendo 

seres humanos como hoje), pois realizou experiências dando aos participantes do 

estudo, drogas psicotrópicas – calmantes e anfetaminas para crianças e 

adolescentes abrigados em asilos e orfanatos. Confirmou nesse estudo que, com o 

uso do medicamento, todas as crianças apresentaram melhoras no comportamento 

e na aprendizagem.  

http://lattes.cnpq.br/3318931984042786
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Em 1962, realizou-se um workshop internacional em Oxford que 

reuniu equipes de pesquisa que desde 1918 se empenhavam em decifrar a “Lesão 

Cerebral Mínima”, entretanto ninguém encontrou fisicamente a lesão, nas inúmeras 

pessoas a quem atribuíram o diagnóstico. Porém, o termo cunhado pelo neurologista 

Strauss foi adotado conceitualmente como Disfunção Cerebral Mínima (DCM). A 

Academia Americana de Psiquiatria considerou que os critérios para diagnóstico da 

DCM eram vagos, limitados e comprometedores. Em 1984 surgiu uma nova 

proposta: a Attention Deficit Disorders (ADD), conceituação também considerada 

confusa e subjetiva.  Assim na mesma direção, os critérios passaram por mudanças, 

foram subdivididos em dois subgrupos, ADD e ADD- H quando houvesse 

hiperatividade relevante. Em seguida, pouco tempo depois ADD se manteve e ADD-

H vira ADHD (Attention Deficit and Hyperativity Disorders). No Brasil, o termo 

distúrbio na língua inglesa (disorder) foi substituído por transtorno e formado o 

TDAH: Transtornos por Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

Observamos que historicamente há registro de estudos que revelam 

diagnósticos para hiperatividade, desatenção e impulsividades, porém são 

acompanhados de incertezas, devido à falta de solidez dos métodos e o baixo 

número de recursos utilizados para caracterização e diagnóstico (BONADIO, 2013). 

Nesse sentido a crítica empregada por Moysés e Collares (2009, p. 

8) é a de que “Mudam as aparências, mas a carcaça continua a mesma”. Os 

comportamentos tidos como “fora dos padrões de normalidade esperada” são 

identificados como patologias do sujeito e, portanto, como suas próprias 

incapacidades de obter sucesso. 

No site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA), cujo 

papel é transmitir informações e instruir as pessoas acerca do Transtorno do Déficit 

de Atenção e Hiperatividade, o TDAH é definido como “um transtorno 

neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente 

acompanha o individuo por toda sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 

desatenção, hiperatividade e impulsividade”.  

Com objetivo de auxiliar a identificação de possíveis sintomas do 

TDAH, o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-IV) e 

mais recentemente o DSM V que conforme Mattos (2013) não apresenta grandes 

modificações, da Associação Americana de Psiquiatria, publica critérios de avaliação 

para diagnosticar o transtorno servindo de precursor para medicação. 
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No mesmo site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção 

(ABDA), é apresentado um questionário denominado SNAP-IV construído a partir 

dos sintomas registrados no (DSM-IV) e concebido para auxiliar no diagnóstico. O 

Snap IV é composto de 18 perguntas (associadas às respostas: nem um pouco, só 

um pouco, bastante, demais) conforme listados no quadro a seguir. 

 

Tabela 1 - Questionário SNAP - IV 

Sintomas relacionados à desatenção 
 

1. Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido 
nos trabalhos da escola ou tarefas.  

2. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades  
de lazer 

3. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele  

4. Não segue instruções até o fim e não termina deveres de escola, tarefas ou 
obrigações.  

5. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades  

6. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que exigem esforço 
mental prolongado.  

7. Perde coisas necessárias para atividades (p. ex: brinquedos, deveres da escola, 
lápis ou livros).  

8. Distrai-se com estímulos externos  

9. É esquecido em atividades do dia-a-dia  

Sintomas relacionados à hiperatividade 
 

10. Mexe com as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira  

11. Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espera que 
fique sentado  

12. Corre de um lado para outro ou sobe demais nas coisas em situações em que 
isto é inapropriado  

13. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer de forma 
calma  

14. Não pára ou frequentemente está a “mil por hora”.  

15. Fala em excesso.  

Sintomas relacionados à impulsividade 
 

16. Responde as perguntas de forma precipitada antes delas terem sido 
terminadas  

17. Tem dificuldade de esperar sua vez  

18. Interrompe os outros ou se intromete (p.ex. mete-se nas conversas / jogos).  
Fonte: Associação Brasileira do Déficit de atenção (ABDA). 

 
A avaliação acontece da seguinte maneira:  

 

Critério A: Se existem 6 itens de 1-9 (Desatenção) e seis itens de 10 a 18 
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(Hiperatividade)  marcados como “Bastante” ou “Demais”. 

Critério B: alguns dos sintomas devem estar presentes antes dos sete anos de 
idade; 

Critério C: os problemas causados pelos sintomas devem estar presentes em pelo 
menos dois contextos diferentes; 

Critério D: existem problemas evidentes na vida familiar ou escolar em virtude dos 
sintomas; 

Critério E: Se existe algum outro problema (como depressão, deficiência mental, 
psicose, etc.), os sintomas não podem ser atribuídos exclusivamente a ele. 
Fonte: Associação Brasileira do Déficit de atenção (ABDA). 

 
 

Estudos como os de Moysés e Collares (2009), Jou et all (2010) e 

Santos (2016) apontam críticas ao diagnóstico para indicar TDAH.  Para eles, o 

diagnóstico é realizado através de relatos dos familiares, análise de informações 

obtidas principalmente no ambiente escolar e verificadas por um especialista, porém 

não são realizados exames, teste psicométricos, neurológicos ou laboratoriais que 

permitam diagnosticar o TDAH.  

Analisando o quadro de sintomas próprios ao TDAH é possível 

verificar que os itens requerem subjetividade nas respostas. Exemplificamos com a 

questão 1, na qual é possível questionar o que seria para pessoas distintas 

respondendo ao mesmo roteiro, a compreensão do que é “prestar muita atenção”? O 

quantitativo “muita” sugere uma análise subjetiva. O termo “prestar atenção” já 

remete a múltiplas possibilidades de interpretação, acrescido do termo “muita” fica 

ainda mais vago em seu sentido. A resposta à questão 8, por sua vez, irá depender 

de muitas variáveis: a dinâmica com a qual o professor conduz sua aula, o nível de 

interesse dos alunos, o que é atrativo a cada um no momento. Além disso, nos 

perguntamos: o aprender não envolve toda a vivência do sujeito naquela situação? É 

possível separar interno e externo em suas influências na aprendizagem? A 

condição para aprendizagem é interna ao sujeito? O que ocorre ao sujeito em 

situações externas à escola não implica no aprender?  

Os itens 10 e 11 referem-se aos movimentos do corpo do aluno. Ao 

tomar como referência o movimento corporal de uma criança para avaliação, é 

possível que dois avaliadores observando o gestual da criança, o percebam de 

modo diferente. Além disso, a depender do tipo de atividade proposta, os 

movimentos podem ser alterados. Isto tem estreita relação com a expectativa do 

professor, da escola, da família em relação ao aluno ideal. As questões 16,17 e 18 

propostas para avaliar a impulsividade não consideram a faixa etária. Em que idade 
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a impulsividade está mais presente nas características das crianças? Em 

determinados momentos do desenvolvimento infantil isso é característica esperada?  

Para Santos (2015, p. 70) um dos riscos apresentados no 

fechamento do diagnóstico é o modo aligeirado com que a questão é tratada: 

 

[...] não temos a intenção de negar a validade do diagnóstico de 
TDAH e o tratamento farmacológico, mas há necessidade de 
considerar que muitos diagnósticos são realizados por vias 
aligeiradas, os quais podem implicar em riscos ao paciente. É o que 
acontece quando os diagnósticos são embasados somente em 
relatórios centrados nos aspectos orgânicos e comportamentais do 
aluno/paciente. 
[...] o diagnóstico aligeirado ainda favorece o risco, na medida em 
que, a pessoa ao ser identificada como portadora de uma disfunção 
neurológica modifica o modo de significar as relações sociais, o 
processo de aprendizagem e, consequentemente, o insucesso 
acadêmico 

 

Esta concepção confirma as queixas da família e do professor de 

modo que culpabiliza o aprendiz pela não aprendizagem tirando de foco as 

mudanças pedagógicas e novos caminhos para intervenção. 

Santos (2015) chama atenção sobre o modo de vida das pessoas 

atualmente. Adultos tem um cotidiano sobrecarregado e vivem na correria para 

cumprir as tarefas diárias, as crianças participam deste processo em conjunto com 

seus cuidadores, desde cedo tem sua rotina estabelecida pelo ritmo de vida 

acelerado. É preciso considerar que este modo de vida tem influenciado o 

comportamento de crianças e adolescentes.  

Neste contexto, as regras para sobrevivência são impostas aos 

sujeitos, independente de sua vontade. As crianças têm crescido e se desenvolvido 

em um meio no qual as normas de convívio são dirigidas pelo imediatismo e rapidez, 

o uso das tecnologias está presente nesta vida diária oferecendo acesso à internet, 

televisão, jogos eletrônicos. 

Porém o que mais repercute atualmente são as queixas 

apresentadas por educadores e pais no contexto escolar sobre a desatenção, 

hiperatividade e impulsividade. A sala de aula tem exigido deste aluno, cuja vivência 

é acelerada, concentração e atenção nas atividades, porém muitas vezes, o modo 

como essa atenção é conseguida é por meio de diagnóstico precarizado, apoiado no 

senso comum e seguido de medicação. (SANTOS, 2015). 
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O aumento no diagnóstico de TDAH é preocupante na atualidade, 

quando se percebe que pessoas que apresentam comportamentos e modos de 

aprender diferentes do esperado pela sociedade, são rotuladas e medicadas. A 

escola se tornou o espaço principal para diagnosticar TDAH, pois esta exige da 

criança a atenção, silêncio, disciplina, desconsiderando muitas vezes as interações e 

a diversidade de personalidade. (MOYSÉS; COLLARES, 2009). 

Nesse sentido, torna-se pertinente trazer os apontamentos 

realizados por Santos (2016) acerca das práticas medicalizantes no âmbito escolar. 

Trata-se de uma dissertação recentemente defendida no mestrado em Educação da 

UEL. A pesquisa da autora analisou as significações produzidas por profissionais da 

saúde (neurologista, psicólogo); profissionais da educação (pedagogos, 

professores); alunos que fazem uso de Cloridrato de Metilfenidato e familiares. Os 

dados coletados por meio de entrevista em um contexto escolar específico, foram 

constituídos por 6 escolas da Rede Municipal Regular de Ensino de uma cidade do 

Norte do Paraná.  

Participaram do estudo 40 sujeitos: (1 psicólogo; 1 neurologista; 5 

pedagogas; 11 professores; 10 alunos que frequentavam entre o 1º e o 5º ano do 

Ensino Fundamental e 12 familiares). Na referida pesquisa foram apresentadas 

significações dos diferentes grupos de participantes acerca do TDAH e do uso do 

medicamento. 

De acordo com o estudo, o pedagogo no âmbito escolar é 

responsável pela avaliação e encaminhamento do aluno com queixa de TDAH. Ficou 

evidente por meio da entrevista realizada, o predomínio da visão rotuladora dos 

sujeitos com TDAH; o modo negativo aplicado às características para definir o aluno 

com TDAH; o encaminhamento visto como “salvador” sem alternativa para outras 

intervenções, no grupo de pedagogos participantes do estudo. (SANTOS, 2016). 

Leite (2010, p. 91) falando do amplo encaminhamento dos alunos 

aos profissionais da área de saúde, alerta: “Como a escola mostra-se incapaz de 

resolver o problema do aluno, a alternativa restante é o posto de saúde”. De fato, 

problemas de ordem pedagógica estão sendo transferidos aos profissionais da área 

de saúde, assim como os de ordem familiar estão sendo transpostos para a 

dimensão escolar para serem resolvidos. 

Retomando o estudo de Santos (2016), as significações produzidas 

pelos professores (outro grupo de participantes de seu estudo) evidenciaram a 



26 

 

importância do medicamento para o aluno controlar seu comportamento. Esse 

pensamento é cristalizado e determinista. Ao assumir o aluno diagnóstico de TDAH, 

a única estratégia prevista para os alunos naquele contexto investigado, foi a 

medicação. O encaminhamento deste aluno despreocupa os professores visto que 

“professores e gestores – transferem a responsabilidade para outros profissionais e 

aguardam uma solução vinda de fora”. (GUALTIERE; LUGLI, 2012, p. 60). 

A entrevista com o psicólogo por sua vez, revelou no estudo de 

Santos (2016) que os alunos são diagnosticados através de um protocolo de 

checagem de sintomas. O TDAH é atribuído como problema do aluno, neste sentido 

“[...] a gente traz a criança aqui e faz a avaliação nela, tudo isso nos faz levantar 

indícios de que a criança possa vir a apresentar TDAH.”  (SANTOS, 2015, p. 105). 

Esta visão pode ser reforçadora do fracasso escolar, visto que “com 

frequência, a utilização dos laudos psicológicos nas escolas traz consequências 

negativas para as crianças, como o reforço da estigmatização e o não-fortalecimento 

do aprendizado”. (LEITE, 2010, p.89). 

As significações produzidas pela neuropediatra, outro profissional da 

área de saúde entrevistado por Santos (2016) no referido estudo, são compatíveis 

com a fala do psicólogo.  O sujeito é culpabilizado por não se adequar às normas e 

padrões da escola, portanto o mesmo precisa de tratamento para ser aceito nos 

contextos onde seu mau comportamento e dificuldades de autocontrole são 

rejeitados. 

Gualtiere e Lugli (2012, p. 60) alertam que: 

 

Precisamos atentar para o fato de que vários sintomas utilizados 
como referência pelos profissionais especializados para estabelecer 
o diagnóstico de TDAH – desatenção, impulsividade e agitação – são 
intoleráveis em uma escola que exige de seus alunos que passem a 
maior parte do tempo passivos em seu lugar na classe, ouvindo 
preleções dos professores. 

 

Os depoimentos dos familiares apresentados apontaram dificuldades 

de comportamento no convívio familiar como: 

 

[...] falta de higiene e cuidado com a apresentação pessoal; mentiras 
constantes; teimosia; irritabilidade; dificuldade para aceitar o "não", 
respostas mal educadas, desinteresse pelas coisas que os adultos 
percebem como interessantes; preguiça; agitação; maus tratos aos 
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animais; fala excessiva; agressividade, não permanência em casa. 
(SANTOS, 2016, p. 107). 
 

Percebemos que estes comportamentos comprometem a 

convivência com os familiares no cotidiano, porém foi enfatizado pela autora (ibid) 

que em nenhum momento, os relatos se dirigiam aos saberes correspondentes ao 

processo de aprendizagem no contexto escolar. 

E quanto às significações produzidas acerca do TDAH pelos 

próprios alunos? A autora destaca que o medicamento é tido como importante para 

aprendizagem, por meio do qual as notas aumentam e permite que se comportem 

como as crianças “normais” da sala de aula, assim há satisfação por parte da família 

e professores. 

A autora (ibid) ressalta a maneira como estes sujeitos participaram 

do estudo, mostraram habilidade de se comunicar, de entrosamento e 

espontaneidade, comprovando a facilidade de interação com outras pessoas.  

Os resultados apontados naquele estudo evidenciaram a 

necessidade de desconstruir discursos rotuladores e deterministas acerca da 

identidade do aluno com diagnóstico TDAH. Repensar as práticas do sistema 

escolar é essencial, pois tira de foco a ideia de “aluno-problema”, quebrando os 

paradigmas, como denunciam Eidt e Carvalho (2013, p. 26664):  

 
A medicalização escamoteia os determinantes políticos e 
pedagógicos do processo de ensino e aprendizagem, isentando de 
responsabilidades o sistema social vigente e a instituição escolar 
nele inserida. Em outras palavras, as dificuldades de cunho 
institucional, social e político ficam reduzidas à supostas doenças 
individuais. 

 

Reverter esta lógica implica que, no sistema escolar, sejam 

consideradas múltiplas causas, não restritas à tríade: diagnóstico, prescrição e uso 

do medicamento, o que circunscreve o processo de aprendizagem às 

particularidades orgânicas/individuais.  

É preciso reconhecermos que há um processo de incertezas 

históricas com relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) 

que produz, em muitos casos, uma escola que se exime das responsabilidades 

pedagógicas, repassando “casos” à área da saúde.   

 

3.1 POSSIBILIDADES DE TRATAMENTO DO TDAH, INDICADOS NA LITERATURA  
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Diante do que analisamos até aqui, verificamos que a escola está 

enquadrada no processo de medicalização. Assim, o fracasso escolar é atribuído ao 

aluno e suas consequências são o tratamento psicoterápico e farmacológico. Para 

Eidt e Carvalho (2013, p. 26668): 

 
Sendo assim, não é difícil estimar o crescimento da medicalização da 
população infantil que visa tratar o baixo rendimento escolar, uma 
vez que, a doença do não-aprender em nosso tempo tornou-se parte 
integrante desta máquina que produz a doença e seu remédio, 
produto e consumidor ao mesmo tempo. Vimos, em nosso 
caminhando, o que se quer hoje, a saber, a produção incessante de 
novos mercados e mercadorias. Assim podemos pensar que o não-
aprender e as doenças a ele relacionadas não poderiam ficar de fora 
deste circuito. A partir de uma lente medicalizante constantemente 
operante nas escolas, o instituído e naturalizado não-aprender já foi 
visto como doença, anormalidade, distúrbio, e/ou disfunção e, agora, 
é visto como transtorno.  

 
O tratamento proposto aos diagnosticados com TDAH baseia-se, 

essencialmente, no uso de psicoestimulantes do sistema nervoso central com o 

nome de cloridrato de metilfenidato comercializados no Brasil como Ritalina e 

Concerta.  

As doses da Ritalina variam de 20 a 60 mg/dia. Podem ser 

administradas três vezes ao dia, as quais se dividem em uma dose de manhã e as 

outras no começo e final da tarde. (OLIVEIRA, 2015).  

Estes têm a função de: 

 
Em razão da pouca disposição de noradrenalina e dopamina na 
fenda sináptica, os psicoestimulantes servem como ativadores da 
atividade catecolaminérgica no Sistema Nervoso Central (SNC), 
aumentando a disponibilidade destas substâncias. (BONADIO, 2013, 
p. 46). 

 

Estes estimulantes são assim denominados pela capacidade de 

aumentar o nível de atividade cerebral. A região do cérebro ativada é incumbida pela 

manutenção da atenção e pela inibição do comportamento. 

Ao analisar o estudo de Ortega (2010), observamos que este 

estimulante é o mais comercializado no mundo, no Brasil no ano 2000 o consumo foi 

de 23 Kg, com aumento para 226 Kg em seis anos. Ou seja em 2006 havia registro 

do consumo de 203 Kg  a mais. 
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No estudo de Eidt e Carvalho (2013, p. 26668) esta expansão é 

demonstrada:  

 
Escolares portadores de transtorno, circulando nos pátios, fazendo 
uso de psicofármacos na hora do recreio e professores com manuais 
de diagnóstico embaixo do braço, carimbando seus alunos com os 
números das novas doenças. Subjetividades medicalizadas se 
engendraram no cotidiano escolar a partir das transformações 
ocorridas em nosso tempo. Não é raro encontrar em mochilas 
escolares, uma caixa de Ritalina dividindo o espaço com o lanche, os 
cadernos e as canetas dando-nos a impressão de que, naturalmente 
fazem parte do material escolar.  

 

 
O discurso medicalizante se tornou operante no contexto escolar, o 

não aprender é considerado como uma doença que se enquadra na atual produção 

incessante de novos laudos e transtornos. Estes se tornaram inquestionáveis e 

aceitáveis ao sistema escolar.  

O aumento do uso da Ritalina é discutido em diferentes posições 

teóricas. MATTOS, et al (2012, p. 516) consideram importante que “[...] As 

preocupações de que um número excessivo de indivíduos seria tratado com 

estimulantes para o TDAH em nosso país carecem de qualquer base científica”.  

Para Cordeiro e Yaegashi (1994, p.1), há pessoas que atribuem 

aspectos negativos ao Transtorno 

 
Há quem diga, ainda que o Transtorno de Déficit de Atenção, com ou 
sem hiperatividade, não existe; acredita-se neste caso, que ele se 
configure apenas como uma desculpa para livrar as crianças de suas 
responsabilidades ou que foi uma intervenção das farmácias para 
vender remédios utilizados em seu tratamento. Entretanto, o TDAH já 
está catalogado pela Organização Nacional de Saúde (ONS) e pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 

Eidt e Carvalho (2013) afirmam que atualmente o transtorno tornou-

se uma explicação satisfatória para o mau desempenho escolar, o uso do 

medicamento nos remete à preocupação já que este cresceu de maneira 

exacerbada como apontam os dados “De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa 

de Medicamentos (IDUM), dos anos de 2000 a 2008, no Brasil, as vendas cresceram 

1.616%”. (EIDT; CARVALHO, 2013, p. 26665). 

Analisando os efeitos colaterais do uso da medicação Leite (2010) 

os dividiu em moderados que compõe a falta de apetite, perda de sono e 
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irritabilidade e os mais severos que são compostos de convulsões, alucinações e 

tiques. Segundo a autora 20% a 50% dos casos apresentam os efeitos moderados. 

O uso do medicamento de forma prolongada pode ainda causar tiques motores e 

vocais. 

As reações adversas encontradas na Bula da ritalina indicam: 

 

O nervosismo e a insônia são reações adversas muito comuns que 
ocorrem no início do tratamento com Ritalina®, mas podem 
usualmente ser controladas pela redução da dose e/ou pela omissão 
da dose da tarde ou da noite. A diminuição de apetite é também 
muito comum, mas geralmente transitória. Dor abdominal, náusea e 
vômito são comuns a muito comuns, ocorrendo usualmente no início 
do tratamento e podem ser aliviadas pela alimentação concomitante.  
Infecções e infestações-Muito comum-Nasofaringite. Distúrbios do 
sangue e sistema linfático-Muito raras Leucopenia, trombocitopenia, 
anemia. Distúrbios do sistema imunológico-Muito raras-Reações de 
hipersensibilidade, incluindo angioedema e anafilaxia. Distúrbios do 
metabolismo e nutrição-Muito comum-Diminuição do apetite-Rara 
Redução moderada do ganho de peso durante uso prolongado em 
crianças. Distúrbios psiquiátricos-Muito comuns-Nervosismo, insônia-
Comuns Ansiedade, inquietação*, distúrbio do sono; agitação-Muito 
raras Hiperatividade, psicose (algumas vezes com alucinações 
visuais e táteis), humor depressivo transitório. Distúrbios do sistema 
nervoso-Comuns Discinesia, tremor, cefaleia, sonolência, tontura-
Muito raras Convulsões, movimentos coreoatetoides, tiques ou 
exacerbação de tiques préexistentes e síndrome de Tourette, 
distúrbios cerebrovasculares incluindo vasculite, hemorragias 
cerebrais e acidentes cerebrovasculares. Distúrbios visuais-Raras 
Dificuldades de acomodação da visão e visão embaçada. Distúrbios 
cardíaco-Comuns-Taquicardia, palpitação, arritmias, alterações da 
pressão arterial e do ritmo cardíaco (geralmente aumentado)-Rara 
Angina pectoris. Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais-
Comum Tosse. Distúrbios gastrintestinais-Muito comuns Náusea, 
boca seca-Comuns-Dor abdominal, vômito, dispepsia, dor de dente. 
Distúrbios hepatobiliares-Muito raras-Função hepática anormal, 
estendendo-se desde um aumento de transaminase até um coma 
hepático. Distúrbios da pele e tecidos subcutâneos-Comuns Rash 
(erupção cutânea), prurido, urticária, febre, queda de cabelo, 
hiperidrose-Muito raras-Púrpura trombocitopênica, dermatite 
esfoliativa e eritema multiforme. Distúrbios dos tecidos 
musculoesquelético e conjuntivo Comum Artralgia-Muito raras 
Cãimbras musculares. Distúrbios gerais e reações no local da 
administração-Comum-Sentir-se nervoso. Rara-Leve retardamento 
do crescimento durante o uso prolongado em crianças. Laboratorial-
Comum Diminuição do peso. (RITALINA®..., 2015, p. 12). 

 

Por ser um psicoestimulante este medicamento pode causar vícios e 

também está presente neste quadro de reações apatia e até mesmo letargia, 

ocasionando efeito zumbi. Satisfeitos com o efeito do medicamento pais e 
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professores não analisam o perigo destas reações para as crianças e adolescentes 

no período mais importante das suas vidas que corresponde à escolarização.  

As autoras Moysés e Collares (2009) alertam para o número de 

reações adversas, pois estas são graves, contrapondo assim a compreensão de que 

o medicamento traz benefícios ao sujeito. Elas ainda refletem sobre os mecanismos 

de ação da Ritalina e afirmam que “[..] o mecanismo de ação do MPH e das 

anfetaminas é exatamente o mesmo da cocaína: poderosos estimulantes que 

aumentam a atenção e a produtividade”. (MOYSÉS; COLLARES, 2009, p. 29). 

Porém Eidt e Carvalho (2013, p. 26668) apontam que:  

 

Apesar da falta de concordância, entre os profissionais da medicina, 
acerca da existência do TDAH como um transtorno orgânico, das 
advertências feitas pelo próprio fabricante sobre reações adversas, o 
consumo do medicamento aumenta ano após ano.  

 
 

Assim, observamos que atualmente a sociedade e suas instituições 

principalmente a instituição escolar, tem promovido a proliferação de “transtornos” 

relativos à aprendizagem e contribuído com a ampliação do uso de medicamentos 

por crianças e adolescentes. Há necessidade de um cuidado real em todos os 

aspectos presentes no ato educacional e a oportunização de conhecimentos ao 

professor, visando evitar equívocos, rótulos, estigmas no processo de ensino 

aprendizagem favorecendo o real desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social 

do aluno. 
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4 RETRATO DAS PESQUISAS ENCONTRADAS 

 

Diante do crescente número de crianças diagnosticadas e 

medicadas e a preocupação que isso acarreta no contexto educacional, realizamos 

um levantamento das publicações nacionais, afim de verificar as concepções da 

medicalização no âmbito escolar. Bariani, et al (2004, p.18) afirmam que “Investigar 

a produção de pesquisas científicas é algo necessário e importante para propiciar 

aos pesquisadores informações, orientações e dados significativos para produção de 

futuras pesquisas”. 

No presente estudo foi realizado um levantamento de teses, 

dissertações e periódicos nacionais por meio do Portal de Teses e Dissertações da 

Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Portal 

Scielo Brasil (Scientific Eletronic Library Online) e o site da Anped (Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), considerados canais de 

ampla difusão das pesquisas brasileiras na área da Educação.  

Para o levantamento das pesquisas, empregamos como descritores 

os seguintes temas: medicalização na educação, medicalização na aprendizagem, 

TDAH e ritalina e droga da obediência. A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 25 

de setembro do ano de 2014. 

Encontramos 27 trabalhos, sendo eles: 17 artigos, 7 dissertações, 2 

teses de doutorado e 1 capítulo de livro, capturado na busca como ebook. O período 

da busca ficou entre os anos 2000 e 2014. 

A análise realizada dos estudos encontrados, permite que alguns 

aspectos sejam destacados em cada eixo de organização: medicalização na 

educação, Ritalina/ Metilfenidato e TDAH no âmbito escolar. Optamos por 

apresentar em cada eixo os trabalhos, destacando neles aspectos relevantes à 

pesquisa por nós realizada.  

Eixo 1 - Medicalização na Educação 

 

Tabela 2 - Eixo 1 Medicalização na Educação 

TÍTULO E AUTORES NATUREZA 

DO ESTUDO 

FONTE Ênfase do 

estudo 

 Para uma crítica da medicalização 
na educação 

Artigo Anped Medicalização 
na educação 
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Meira (2011) 

A vigilância punitiva a postura dos 
educadores no processo de 
patologização e medicalização da 
infância 
Luengo (2010) 

Capítulo de 
livro 

Anped Medicalização 
na educação 

A crítica à medicalização da 
aprendizagem na produção 
acadêmica nacional  
Pereira (2010) 

Dissertação Anped Medicalização 
na educação 

Mau desempenho escolar: uma 
visão atual 
Siqueira e Giannetti (2010) 

Artigo Anped Medicalização 
na educação 

O enfrentamento da medicalização 
pelo trabalho pedagógico  
Teixeira (2007) 

Dissertação Capes Medicalização 
na educação 

Pára quieto menino, presta 
atenção!! proposições para um 
outro olhar sobre o corpo atento 
Mayer (2007) 

Dissertação Capes Medicalização 
na educação 

Fonte: Autora. 

 

Conforme indicado no quadro, 6 estudos se enquadram neste eixo 

que discute a utilização da medicação para a aprendizagem escolar. Foram 

encontradas 2 Dissertações/Teses e 4 artigos de pesquisa versando sobre a 

temática. 

No primeiro estudo de Meira (2012), “Para uma crítica da 

medicalização na educação”, foi analisado o número crescente de “medicalização da 

vida cotidiana” no âmbito escolar, ressaltando problemas do dia-a-dia deslocados 

para o campo médico. Como consequência os diagnósticos compreendidos pela 

autora (ibid) como desnecessários se tornam prejuízo à saúde do avaliado. Segundo 

a discussão realizada, esta situação é vantajosa apenas para a indústria 

farmacêutica visto que ocupa lugar central na economia capitalista. Associação entre 

problemas neurológicos e o não aprender ou alunos que não se enquadram nos 

padrões exigidos pela escola são as causas mais frequentes de alunos 

encaminhados para os profissionais de saúde, nomeando as crianças que 

apresentam dificuldades escolares como portadoras de disfunções ou transtornos 

neurológicos. Dois temas são os mais discutidos entre autores que denunciam estas 

expressões no processo de biologização. O primeiro é relação entre a desnutrição e 

a dificuldade de escolar. As crianças desnutridas são rotuladas no âmbito escolar. A 
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autora (ibid) afirma que é um equívoco, pois a maioria das crianças são portadoras 

de desnutrição leve e qualquer função neurológica que afetasse não estaria 

presente por volta dos sete anos de idade, portanto não são diagnósticos 

explicativos para o não aprender.  

Meira (2012) lembra que o TDAH é o segundo tema mais discutido 

na atualidade no contexto da medicalização e está amplamente relacionado à 

medicalização da aprendizagem. Na década de 1990 este se tornou um dos mais 

predominantes em situações de encaminhamento para tratamento médico e 

psicológico. Em sua conclusão, a autora (ibid) aponta que muitas críticas sobre o 

diagnóstico do transtorno são feitas por autores que não defendem a patologização. 

Uma das críticas muito frequente é quanto ao uso da tabela SNAP IV para o 

diagnóstico. Falta uma análise crítica por parte dos profissionais da saúde e da 

educação, segundo a autora, pois sem esta condição muitas crianças que não são 

portadoras de dificuldades escolares podem ser avaliadas e diagnosticadas de modo 

a prejudicar seu processo de aprendizagem. 

Luengo (2010) em seu livro “A vigilância punitiva a postura dos 

educadores no processo de patologização e medicalização da infância” em especial 

no capitulo 2 intitulado: “Disciplina/indisciplina: educação infantil, espaço de 

liberdade ou de modelamento? ”, analisa a disciplina como um dos pilares que 

sustentam a medicalização na atualidade, pois estão presentes no cotidiano escolar 

concebidos como disciplinadores e controladores. Desde o século XVIII o 

disciplinamento penetrou nas fundamentais instituições sociais, inclusive na escola 

que mais frequentemente controla de maneira autoritária, os alunos tornando uma 

instituição homogeneizante e normatizadora.  

Uma das funções da escola é preparar para o marcado de trabalho 

visto que vivemos em uma sociedade capitalista. Assim se impõe ao sujeito que 

precisa se adequar as diversas situações cotidianas, tornando-se uma instituição de 

vigilância e punição, aos que não se enquadram neste padrão de sociedade e 

portanto, são rotulados e diagnosticados no processo de medicalização. O autor 

(ibid) critica que o ambiente escolar exige das crianças que se comportem de forma 

“robotizada”. Contudo, há aqueles que fogem aos padrões considerados normais e 

apresentam outras formas de comportamento e, portanto, são considerados 

indisciplinados.  
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Luengo (2010) traz à reflexão que tais comportamentos são comuns 

na infância passando a ser confundidos com distúrbios e transtornos, refletindo no 

aumento de diagnósticos de TDAH, descritos como doença do não aprender, 

comportamentos hiperativos, desobedientes e desatentos. Segundo o autor, o 

ambiente escolar deve proporcionar mudanças de metodologias, respeito, dedicação 

onde professores e alunos construam o conhecimento juntos, não privando a 

expressão, liberdade de brincar, socializar e errar. 

Na mesma linha de discussão acerca da medicalização da 

aprendizagem, em sua dissertação de mestrado, “A crítica à medicalização da 

aprendizagem na produção acadêmica nacional”, Pereira (2010) apresentou 

pesquisas que trataram de algumas preocupações sobre a medicalização em 

crianças no contexto escolar. As discussões atualmente no âmbito escolar sobre o 

fracasso escolar estão diretamente ligadas ao processo medicalizante. A pesquisa 

teve como procedimento o levantamento bibliográfico da produção acadêmica 

nacional com intuito de avaliar a penetração do tema ‘medicalização da 

aprendizagem’ entre pesquisadores brasileiros das áreas de educação, medicina e 

psicologia. O levantamento de dados foi realizado a partir do Banco de Teses da 

CAPES. O objetivo deste trabalho foi analisar trabalhos acadêmicos nacionais à luz 

de um conceito crítico de aprendizagem e medicalização. Foram selecionados teses, 

dissertações e artigos e encontrados nove trabalhos entre teses e dissertações e 3 

artigos no período entre 1990 e 2008. Os dados revelam a necessidade de debates 

escolares sobre medicalização e ampliação de pesquisas sobre o tema. A discussão 

crítica da medicalização precisa estar presente nos cursos de formação de 

professores despertando a criticidade e a criatividade para formar profissionais que 

visam a “desmedicalização” da aprendizagem. 

O trabalho realizado por Siqueira e Giannetti (2010) “Mau 

desempenho escolar: uma visão atual” teve como objetivo realizar uma revisão 

atualizada sobre o tema mau desempenho escolar para profissionais da área de 

saúde e educação. Discutiu-se que atualmente há um aumento das queixas nos 

consultórios médicos sobre o mau desempenho escolar e dificuldade de 

aprendizagem. As autoras levam a refletir sobre a diferença entre dificuldade escolar 

que se relaciona com problemas de origem pedagógica e/ou sociocultural, como 

problemas no ensino e ambientes desfavorecedores e poucos estimulantes e 
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transtornos de aprendizagem tais como os específicos de aprendizagem, Leitura, 

Escrita, Matemática, TDA/H, transtorno de desenvolvimento de coordenação.  

Ao discorrer sobre o TDAH em escolares, as autoras (ibidem) 

indicam relação do TDAH com mau desempenho escolar. Os dados indicaram que 

56% dos diagnósticados necessitam de monitores acadêmicos, 30% a 40% 

frequentam programas de educação especial, 30% têm história de repetência, até 

46% têm história de suspensão escolar e 10% a 35% evadem ou não completam os 

estudos. Siqueira e Giannetti (2010) chamam atenção ainda para educação na 

infância visto que esta é primordial na integração do indivíduo à sociedade e afirmam 

que a orientação aos familiares é imprescindível, assim como o encaminhamento 

para reabilitação multidisciplinar, priorizando a superação das dificuldades escolares. 

Teixeira (2008) em sua dissertação de mestrado intitulada “O 

enfrentamento da medicalização pelo trabalho pedagógico”, destaca que o fracasso 

escolar é produzido por uma lógica cruel: crianças medicalizadas pelo sistema 

escolar, rotuladas por um diagnóstico que compõe a indisciplina, dificuldade de 

aprendizagem, dificuldade de permanecerem quietas. O estudo, de caráter 

qualitativo foi desenvolvido por meio de observações, entrevistas e documentos. 

Participaram da pesquisa três alunos diagnosticados e medicalizados do ensino 

fundamental, seus pais e 7 professores de uma escola particular no município de 

Campinas, São Paulo. Para os alunos foi solicitado responderem sobre suas 

percepções, como sentem, vivem o processo de medicalização. Aos professores, as 

perguntas eram relacionadas as suas opiniões sobre o mau desempenho destas 

crianças. Os resultados indicaram que os alunos se sentiam excluídos de um âmbito 

que tem o dever de incluir e os professores atribuíam dificuldades em lidar com seus 

alunos. A pesquisa enfatiza possibilidades para o trabalho pedagógico abrindo 

espaços e modificando as percepções sobre estas crianças tornando-as “sujeito” do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Em sua tese de mestrado “Pára quieto menino, presta atenção!! 

Proposições para um outro olhar sobre o corpo atento”, Mayer (2007), teve como 

objetivo refletir sobre a relação do corpo quieto do aluno e o estar atento do mesmo. 

A pesquisa foi realizada no final de 2006 a maio de 2007, em uma sala de primeiro 

ano. Participaram da pesquisa seis crianças, duas professoras dos respectivos anos 

e relatos dos pais, irmãos e avós. Como registro foi utilizado caderno de campo, 

fotografia, entrevista com os pais, professores e alunos e filmagens. Na analise dos 
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dados foi utilizado A Rede de Significações para cursar o caminho metodológico da 

pesquisa. Os resultados apontam que atenção é uma palavra com muitos 

significados e cada sujeito a concebe de maneira diferente. Os movimentos (agitado, 

desatento) devem ser considerados em uma sala de aula visto que, para alguns 

sujeitos estes são modos de ficarem atentos, a motricidade faz parte do aprender.  O 

professor tem o papel de conversar com as crianças e estar atento aos que não 

“param” analisando sempre o interesse dos alunos pela temática ou a falta de 

adequação das regras excessivas propostas pelo sistema escolar. 

Eixo 2 -  Ritalina/ Metilfenidato 

 

Tabela 3 - Eixo 2  Ritalina/ Metilfenidato 

Exigências de produtividade na 
escola e no trabalho e o consumo 
de metilfenidato 
Carvalho , Brant e Melo (2014) 

Artigo Scielo Ritalina/ 
Metilfenidato 

Uma análise da dispensa pública do 
metilfenidato no Brasil: o caso do 
Espírito Santo 
Caliman e Domitrovic (2013) 

Artigo Scielo Ritalina/ 
Metilfenidato 

Metilfenidato: medicamento gadget 
da contemporaneidade 
Brant e Carvalho (2012) 
 

Artigo Scielo Ritalina/ 
Metilfenidato 

Sociedade Tarja Preta: uma crítica 
à medicalização de crianças e 
adolescentes 
Toassa (2012) 

Artigo Scielo Ritalina/ 
Metilfenidato 

O que não tem remédio, remediado 
está? 
Guarido e Voltolini (2009) 

Artigo Anped Ritalina/ 
Metilfenidato 

A ritalina no Brasil: uma década de 
produção divulgação e consumo 
Itaborahy (2009) 

Dissertação Anped 
(UERJ) 

Ritalina/ 
Metilfenidato 

Efeitos colaterais do metilfenidato 
Pastura e Mattos (2004) 

Artigo Scielo Ritalina/ 
Metilfenidato 

Fonte: Autora. 

 

Neste eixo, 7 estudos se enquadram sobre a discussão metilfenidato 

ritalina. Foram encontradas 1 Dissertação e 6 artigos de pesquisa versando sobre a 

temática. 

O trabalho “Exigências de produtividade na escola e no trabalho e o 

consumo de metilfenidato” de Carvalho et all (2014) a produção do TDAH e o 
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enaltecimento do metilfenidato como tratamento principal para este transtorno. 

Foram analisados o consumo e utilização do medicamento na escola e no trabalho 

na sociedade atual. As pesquisas realizadas ocorreram por meio das obras 

disponibilizadas na bibliografia nacional e internacional, buscando informações sobre 

prevalências do diagnóstico de TDAH e do uso do metilfenidato no Brasil e no 

mundo. Os autores expõe que inúmeros diagnósticos de doenças mentais são 

associados às deficiências neuroquímicas, desconsiderando as complexas 

interações entre processos subjetivos e aspectos sociais, culturais e econômicos 

envolvidos na vida em sociedade. O TDAH é um desses exemplos, pois o 

diagnostico não exige teste médico ou laboratorial confiável, evidencias fortes 

inexistem de que a doença seja biologicamente determinada pela falta de mediações 

químicas. O mau desempenho escolar é um fator determinante para o diagnóstico 

que se tornou indiscriminado resultando no alto índice de consumidor entre 2009 e 

2010 dobrou no Brasil. As famílias neste contexto têm posições diferentes enquanto 

alguns pais acusam escolas de rotularem suas crianças, outros usam do diagnóstico 

para amordaçá-las, com a "droga da obediência".  

Caliman e Domitrovic (2013), em ”Uma análise da dispensa pública 

do metilfenidato no Brasil: o caso do Espírito Santo” pesquisaram a dispensa pública 

do metilfenidato pelo Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS), enfatizando o Estado 

do Espírito Santo. Foi construído um mapa da dispensação pública do metilfenidato 

no país, diferenciando quais estados possuíam listas estaduais de medicamentos 

padronizados para a dispensação via SUS e, quais inseriam o cloridrato de 

metilfenidato. As informações foram coletadas por meio de ligações telefônicas junto 

às assistências farmacêuticas estaduais, e em sites oficiais. A investigação do 

processo de inclusão do metilfenidato na REMEME e o posicionamento da Gerência 

da Assistência Farmacêutica (GEAF) do Espírito Santo sobre a dispensação do 

medicamento aconteceu por meio de entrevistas semiestruturadas com três 

profissionais da GEAF e mapeadas as características da demanda e dispensação 

pública de metilfenidato no Estado do Espírito Santo. Os dados revelam que no 

primeiro semestre de 2010, dez das 27 assistências farmacêuticas do país não 

possuíam listagens estaduais de medicamentos padronizados para dispensação 

pública via SUS. O Espírito Santo está incluso nos 11 estados que possuem elencos 

próprios de medicamentos padronizados, e entre os únicos quatro que incluem o 

metilfenidato. Porém através das entrevistas realizadas e contatos posteriores com a 
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gestão da GEAF demonstraram a dispensação pública do metilfenidato é 

acompanhada de incertezas, tensões e discussões no estado. Há necessidade de 

uma análise cuidadosa neste contexto de medicação devido ao aumento do 

consumo em várias regiões do mundo e a discrepância numérica e regional do uso 

de metilfenidato. 

“Metilfenidato: medicamento gadget da contemporaneidade” na 

pesquisa, Brant e Carvalho (2012) realizaram um trabalho na literatura especializada 

por meio de livros, artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado visando conhecer os principais aspectos do uso não médico do 

metilfenidato. Na atualidade a busca errônea pelo medicamento é cada vez mais 

frequente, comportamentos que não atendem a demanda da sociedade são 

considerados doenças resultando na medicação. O metilfenidado vem sendo 

associado ao desempenho escolar e profissional desejado. O uso não terapêutico 

em grande parte se constitui por universitários, empresários e profissionais da área 

da saúde. O medicamento tem servido para funções diferenciadas ora para afastar o 

sono ou melhorar o rendimento físico e intelectual.  

O estudo “Sociedade Tarja Preta: uma crítica à medicalização de 

crianças e adolescentes” de Toassa (2012) é uma resenha do livro "Medicalização 

de crianças e adolescentes: conflitos silenciados pela redução de questões sociais a 

doenças de indivíduos" com objetivo de contextualizar a importância da critica na 

atualidade sobre à invenção de (psico)patologias e tratamentos a elas estabelecidas. 

O livro concebe textos de profissionais relacionados a área da educação e saúde e 

atualmente articula-se por meio do Fórum sobre Medicalização da Educação e da 

Sociedade. A medicalização é criticada por profissionais e abordagens teóricas. Há 

contribuição descrita como tarja preta da medicalização correspondente ao TDAH, 

para que seja removida do nosso olhar sobre os sujeitos em idade escolar. O livro 

dedicou-se a discutir esforços de profissionais em benefício da promoção dos 

direitos das crianças e adolescentes. 

No trabalho “O que não tem remédio, remediado está?” de Guarido e 

Voltolini (2009) abordam que atualmente a dificuldade de aprendizagem tem sido 

considerada doença denominada como, déficit de atenção, hiperatividade, dislexia, 

depressões na infância e está presente em todos meios de comunicação, servindo 

de informativo aos responsáveis. Na escola os professores se apoiam nas 

descrições dos quadros sintomáticos de transtornos mentais e afirmam que o uso do 
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remédio é responsável pela mudança de comportamento em sala de aula. Guarido e 

Voltolini afirmam que a culpabilização do fracasso escolar está presente nas 

discussões de vários autores que criticam o sistema escolar responsabilizando o 

próprio aluno ou seus familiares pelo não aprender. No cotidiano escolar é 

preocupante a classificação dos alunos que se enquadram ou não no modelo 

escolar desejado, considerando-os normais ou anormais. Os autores comentam o 

termo medicalização foi usado por diversos estudiosos especialmente a partir da 

década de 70 do século XX pelo observado consumo por crianças com dificuldades 

de aprendizagem. A indústria farmacêutica no mundo contemporâneo oferece 

vantagens ao consumo de medicamentos. Descreve a produção de bem-estar, 

felicidade, auto-realização conquistadas por meio das drogas legais. No âmbito 

escolar isto não é diferente e esta ancorado na crença de que o remédio é solução 

para o não aprender o que limita outras possibilidades de intervenções pedagógicas. 

O remédio surge como um recurso complementar aos diagnosticados, porem o 

mesmo entra no lugar do professor. Os autores trazem a reflexão sobre o uso da 

medicação, visto que esta se tornou imprescindível no processo escolar por meio da 

qual o professor tem sido desresponsabilizado, pois se o aluno precisa de fatores 

neuroquímicos para aprendizagem é porque tem problema e tendo problema 

localiza, materializa o não aprender, em si, o que resultas na anulação da dimensão 

pedagógica. 

A pesquisa realizada por Itaborahy (2009) em sua dissertação de 

mestrado “A ritalina no Brasil: uma década de produção divulgação e consumo” teve 

por finalidade realizar uma análise das publicações brasileiras, sobre os usos da 

ritalina entre 1998 e 2008. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica totalizando 103 

publicações, sendo 72 reportagens publicadas nos jornais e revistas leigos e 31 

artigos dos periódicos de psiquiatria. Os resultados apontaram que o uso do 

metilfenidato predominava no tratamento do TDAH. Observa-se um pequeno 

número, apenas oito artigos, que tornam explicito os financiamentos dos laboratórios 

fabricantes. Porém em uma análise detalhada pesquisada em cada artigo que 

deveria apresentar conflitos de interesse por receberem financiamentos do 

laboratório, são somados 87% dos artigos analisados. As pesquisas brasileiras 

aparecem em desvantagem na mídia leiga em relação ás pesquisas internacionais e 

publicações estrangeiras. As 42 reportagens sobre o metilfenidato apresentam 

resultados de pesquisas em universidades estrangeiras ou traduções de reportagens 
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produzidas no exterior. Todas as publicações que abordam o TDAH concebem o 

metilfenidato como imprescindível no tratamento do transtorno. Os benefícios ao uso 

do medicamento aparecem em 74% dos artigos científicos e 40% das reportagens 

destinadas ao público. Os efeitos colaterais são abordados em 40% dos periódicos e 

em 22% das produções não médicas. Assim por meio das análises constatou-se a 

produção e consumo do medicamento é cada vez maior no Brasil, que os efeitos 

destas publicações tem levado a estimulação do uso do medicamento, da produção 

e venda; que deve ser despertado em cada sujeito a compreensão de que algumas 

necessidades são construções culturais e vantajosas em termo econômicos para os 

laboratórios fabricantes e não necessariamente para o sujeito que a utiliza. 

 O estudo “Efeitos colaterais do metilfenidato” de Pastura e Mattos 

(2004) teve como objetivo revisar, por meio da literatura, os efeitos colaterais do 

metilfenidato em crianças diagnosticadas com TDAH. Os resultados apontaram que 

como efeitos colaterais denominados de curto prazo caracterizados por pequena 

gravidade: redução de apetite, insônia, cefaléia e dor abdominal e os efeitos 

colaterais de longo prazo, desconsiderados como graves pela medicina são: 

alterações discretas de pressão arterial e frequência cardíaca, uma possível 

diminuição da estatura. Os autores afirmam que a dependência e o abuso raramente 

foram observados. 

Eixo 3 - TDAH no âmbito escolar 

 
Tabela 4 - Eixo 3  TDAH no âmbito escolar 

Transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade: uma análise 
histórica e social 
Signor (2013) 

Artigo Anped TDAH no 
âmbito escolar 

Prevalência dos Sintomas de 
Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade em Crianças do 
Primeiro Ciclo do Ensino 
Fundamental das Escolas Públicas 
Estaduais de Campinas 
Jacine (2012) 

Tese Anped 
(Unicam
p) 

TDAH no 
âmbito escolar 

TDAH - Investigação dos critérios 
para diagnóstico do subtipo 
predominantemente desatento 
Larroca e Domingos (2012) 

Artigo Scielo TDAH no 
âmbito escolar 

Corpos que não param: criança, 
TDAH e escola 
Freitas (2011) 

Tese Anped 
UFRGS 

TDAH no 
âmbito escolar 
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Transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade: um olhar no ensino 
fundamental 
Jou, Amaral, Pavan, Schaefer e 
Zimmer (2010) 

Artigo Scielo TDAH no 
âmbito escolar 

Avaliação de uma intervenção 
pedagógica na aprendizagem de 
crianças com Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade - TDAH 
- no âmbito das políticas públicas do 
Estado do Pará 
Pina, Macedo, Sequeira, Silva, 
Cardoso, Pinto e Beresford (2010) 

Artigo Scielo TDAH no 
âmbito escolar 

Notas sobre a história oficial do 
transtorno do déficit de atenção/ 
hiperatividade TDAH”  
Caliman (2010) 

Artigo Scielo TDAH no 
âmbito escolar 

Concordância entre relato de pais e 
professores para sintomas de 
TDAH: resultados de uma amostra 
clínica brasileira  
Coutinho, Mattos, Schimitz, Fortes e 
Borges (2009) 

Artigo Scielo TDAH no 
âmbito escolar 

Transtorno de déficit de atenção 
com hiperatividade: classificação e 
classificados 
Brzozowski e Caponi (2009) 

Artigo Scielo TDAH no 
âmbito escolar 

A implicação do educador diante do 
tdah: repetição do discurso médico 
ou construção educacional? 
Mesquita (2009)  

Dissertação Anped 
(UFMG) 

TDAH no 
âmbito escolar 

Narrativas de professoras sobre o 
TDAH: um estudo de caso coletivo 
Landskron  e Sperb (2008) 

Artigo Scielo TDAH no 
âmbito escolar 

Avaliação e diagnóstico do 
transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH) 
Graeff e Vaz (2008) 

Artigo Scielo TDAH no 
âmbito escolar 

A concepção dos professores diante 
do transtorno de déficit de atenção 
e hiperatividade em contexto 
escolar: um estudo de caso 
Cardoso (2007) 

Dissertação Anped 
(UFBA) 

TDAH no 
âmbito escolar 

Representações sociais das 
professoras de alunos identificados 
como hiperativos incluídos no 
sistema regular de ensino de Santa 
Maria/RS 
Luft (2007) 

Dissertação Anped 
(UFSM) 

TDAH no 
âmbito escolar 

Fonte: Autora. 
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Conforme indicado no quadro, 14 estudos se enquadram neste eixo 

que discute TDAH no âmbito escolar. Foram encontradas 5 Dissertações/Teses e 9 

artigos de pesquisa versando sobre a temática. 

Signor (2013), com seu estudo “Transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade: uma análise histórica e social” busca refletir sobre o 

processo de patologização da educação analisando o caso de uma menina 

diagnosticada com TDAH, e teve como objetivo refletir: Como questões sociais 

transformam-se em questões de ordem biológica no espaço da escola e quais são 

as implicações desse processo para a subjetividade e aprendizagem do aluno 

considerado hiperativo/desatento? Sua pesquisa na modalidade de estudo de caso, 

se caracterizou como pesquisa de campo. No relato ao qual tivemos acesso foi 

tratado um caso de uma aluna com 10 anos de idade, estudante do quinto ano do 

ensino fundamental com diagnóstico de TDAH. O procedimento adotado na 

pesquisa foi a entrevista com a mãe da criança, professores e orientadora 

educacional, além da própria criança, observação da aluna em sala de aula por um 

período de uma semana, avaliação fonoaudiológica, pesquisa documental e 

avaliação das condições de letramento do grupo de alunos. Os resultados 

apontaram que o ensino no Brasil possui baixa qualidade atrelado aos 

procedimentos metodológicos equivocados. Os professores em seus discursos que 

permeiam o cotidiano escolar, por vezes estigmatizam seus alunos diagnosticados 

com TDAH prejudicando sua efetiva aprendizagem, o que não atribui espaço de 

interação, dialogo e mudanças de metodologias.  

Em sua tese de doutorado “Prevalência dos Sintomas de Transtorno 

do Déficit de Atenção e Hiperatividade em Crianças do Primeiro Ciclo do Ensino 

Fundamental das Escolas Públicas Estaduais de Campinas” de Jacine (2012) teve 

como objetivo definir a prevalência dos sintomas que preenchem o quadro clínico do 

TDAH, em uma amostra de crianças no âmbito escolar pertencentes ao primeiro 

ciclo do ensino fundamental de escolas públicas estaduais no município de 

Campinas. Foi distribuído o questionário SNAP VI para serem respectivamente 

respondidos por 241 professores, sobre os sintomas do TDAH. Nesse processo, os 

questionários eram relativos ás crianças com idade entre 7 e 10 anos em um total de 

5282 crianças, em 12 escolas no município da pesquisa. Os questionários 

respondidos pelos professores eram de acordo com o comportamento que os alunos 

apresentavam na sala de aula. Os resultados indicam que das 5282 crianças 
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10,71% calculadas por 566 preenchiam os sintomas do quadro clínico do TDAH e as 

demais eram enquadradas nas 89,29% 4716 crianças não apresentaram os 

sintomas propostos para o quadro clínico do TDAH. O autor ressalta que os 

professores aderiram a proposta deste estudo encaminhado para o atendimento, 

avaliação e diagnóstico médico, as crianças cujos questionários preenchidos 

apontavam os sintomas do TDAH.  

Larroca e Domingos (2012) em sua pesquisa “TDAH - Investigação 

dos critérios para diagnóstico do subtipo predominantemente desatento” têm por 

objetivo identificar por meio da literatura cientifica e entrevistas, os procedimentos 

médicos necessários para o diagnóstico seguro do TDAH e verificar se esses 

procedimentos foram aplicados as crianças entrevistadas naquele estudo. 

Ressaltou-se sobre a existência do TDAH abordando a necessidade de um 

procedimento diagnóstico criterioso. Participaram da pesquisa pais de dez crianças 

diagnosticadas como portadoras de TDAH - subtipo desatento, estudantes em um 

colégio particular da cidade de São José do Rio Preto - SP, seis professores que 

lecionavam a esses alunos na época do diagnóstico, três neuropediatras que 

informaram seus procedimentos diagnósticos. Os instrumentos de pesquisa 

utilizados foram: um questionário para os pais sobre o levantamento dos 

procedimentos médicos durante o diagnóstico e fatos sobre a infância que 

pudessem desencadear outras linhas de investigação. Na presença do examinador, 

os professores preencheram um questionário que indagava a manifestação de 

sintomas de TDAH na criança e os médicos preencheram um formulário em que 

descreveram os procedimentos diagnósticos adotados naquele momento. Os 

resultados indicaram que os alunos encaminhados pelos professores foram a 

metade dos entrevistados, três crianças na visão dos professores não apresentavam 

sinais que indicavam desatenção, mas foram diagnosticadas e dois destes 

medicados com metilfenidato, porém a utilização foi suspensa pelos pais, sem 

consulta médica. Os motivos dos professores encaminharem os alunos aos 

profissionais de saúde se dava pela observação de comportamentos que apontavam 

para a possibilidade de desatenção provocada por TDAH. Foram observados hábitos 

e rotina de horário de sono das crianças pesquisadas. Destas, seis foram apontadas 

como saudáveis sendo que as outras não revelaram possuir horário para dormir, o 

que pode complicar o quadro de desatenção no ambiente escolar. Os procedimentos 

adotados pelos neuropediatras são pautados no DSM-IV incluindo fatores físicos, 
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sensoriais e cognitivo. Observaram os autores a necessidade de um protocolo oficial 

criterioso e multiprofissional que evite equívocos diagnósticos. 

 “Corpos que não param: criança, TDAH e escola”, título da tese de 

doutoramento de Freitas (2011) que realizou uma pesquisa buscando analisar os 

discursos que identificavam um grande número de crianças como hiperativas na 

educação infantil da rede municipal de ensino de Porto Alegre. O estudo partiu da 

pergunta central “O que acontece com o saber e com o não saber da educação, face 

aos corpos que não param?”. Participaram desta pesquisa educadoras especiais 

que trabalhavam na modalidade de educação precoce e psicopedagogia inicial nas 

quatro escolas especiais da rede, uma assessora da Smed, educadora especial da 

SIR-Altas habilidades, professores das EMEIs e das escolas conveniadas com a 

prefeitura que atendem crianças de zero a seis anos somando 41 escolas municipais 

de educação infantil e 203 creches conveniadas e familiares da rede Municipal de 

Ensino de Porto Alegre. Os resultados indicam que o diagnóstico do TDAH é iniciado 

no campo escolar rotulado como hiperatividade, o que causa efeitos múltiplos, 

levando ao sofrimento da criança. A autora observou que uma das evidencias mais 

importantes é a que identifica a hiperatividade associada á uma dimensão de 

desamparo. 

A pesquisa realizada por Jou. Et al (2010) “Transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade: um olhar no ensino fundamental”, investigou a percepção 

de professores sobre o transtorno de TDAH e o comportamento  destas crianças 

tidas como TDAH, em 17 escolas de Porto Alegre. Para coleta de dados 

participaram 136 professores que lecionam de 1ª a 8ª série de 17 escolas em Porto 

Alegre, respondendo um questionário sobre sua percepção do TDAH, como eles 

descreveriam o transtorno e o comportamento desses alunos, em que séries 

lecionavam, quantos alunos/as com TDAH tinham na aula e qual o suporte da escola 

nessa área. O número de alunos nas 17 escolas pesquisadas foi 8681. Destes, 

281(3,24%) com idade média de 10 anos tinham registro de TDAH nas suas fichas, 

distribuídos em (80,8%) de meninos e 54 (19,2%) de meninas. Como resultado, os 

dados indicaram diferenças entre algumas escolas. A média apresentada é de 3.2% 

porém em uma das escolas a porcentagem foi de 0,2% e na outra registrou 51% de 

alunos com TDAH, discrepância apontada pelo modo de posicionamento das 

escolas frente ao transtorno. Os professores apresentaram despreparo quanto a 

compreensão do TDAH. As escolas não atribuem recursos aos professores assim, 
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refletir sobre o transtorno na atualidade é relevante visto que este permanece mal 

compreendido e controverso na sociedade. 

Pina et. Al (2010) em “Avaliação de uma intervenção pedagógica na 

aprendizagem de crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - 

TDAH - no âmbito das políticas públicas do Estado do Pará”, desenvolveu a 

avaliação de uma intervenção pedagógica voltada para a aprendizagem de crianças 

entre 7 e 10 anos, com diagnóstico interdisciplinar de TDAH atendidas na Unidade 

Técnica de Educação Especial no Distrito de Icoaracy em Belém/PA. O formato 

experimental foi adotado como procedimento metodológico. Na coleta de dados foi 

utilizado o Teste de Processamento Mental (TPM) e o Teste de Desempenho 

Escolar (TDE), aplicados no instante anterior e no instante posterior á intervenção 

pedagógica. Na apresentação, as respostas apontam que as crianças com TDAH 

apresentam um funcionamento diferente no cérebro, nas áreas de percepção, 

atenção, memória, associação e fixação de informações. Após os testes aplicados, 

foi introduzida uma intervenção pedagógica apresentando resultado positivo ao 

estimulo educacional proposto.  

O estudo “Notas sobre a história oficial do transtorno do déficit de 

atenção/hiperatividade TDAH” de Caliman (2010) desenvolveu uma cartografia dos 

discursos históricos do diagnóstico do Transtorno do Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH) e analisou as descrições do médico inglês George 

Still (1902), e a síndrome da encefalite letárgica, na primeira metade do século XX. A 

pesquisa revela que as diferentes versões históricas destacadas, os elementos 

ocultados e revelados pela história oficial são comtemplados como parte constituinte 

do Transtorno de Déficit de Atenção/hiperatividade e reciprocamente formam a 

história do TDAH com suas polêmicas e controvérsias. 

 “Concordância entre relato de pais e professores para sintomas de 

TDAH: resultados de uma amostra clínica brasileira”, é a pesquisa de Coutinho et.al 

(2009) que abordou a importância do relato de pais e professores sobre o 

diagnóstico do TDAH em crianças e adolescentes. Este estudo objetivou analisar as 

taxas de concordância entre relatos de pais e professores para sintomas de TDAH 

em uma amostra clínica. Para tanto, foram utilizados na coleta uma análise do banco 

de dados de uma clínica especializada em TDAH e transtornos da aprendizagem na 

cidade do Rio de Janeiro. Os pais, além de responderem uma entrevista 

semiestruturada, baseada em critérios do DSM-IV preencheram com os professores 
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a versão brasileira do questionário SNAP-IV. Como resultado, quarenta e quatro 

crianças e adolescentes juntos receberam diagnóstico de TDAH de acordo com os 

critérios do DSM-IV. Do número total analisado 29 receberiam diagnóstico de TDAH, 

considerando apenas relato de professores. No relato apenas dos pais, 40 crianças 

receberiam o diagnóstico correto. Desse modo, considerando-se a importância de 

relato de professores para melhor investigação de sintomas de TDAH é 

recomendável treinamentos e informações sobre o transtorno. 

Brzozowski e Caponi (2009) em “Transtorno de déficit de atenção 

com hiperatividade: classificação e classificados” analisou os efeitos sobre as 

crianças diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade 

(TDAH) e a visão de pais e professores sobre o diagnóstico. A pesquisa dividiu-se 

em quatro eixos principais: a classificação em si, os indivíduos classificados, as 

instituições, o conhecimento e os especialistas. Os participantes da pesquisa foram 

quatro mães e cinco profissionais da área de educação residentes no município Vale 

do Itajaí (Santa Catarina). Realizou-se a coleta de dados por meio de entrevista 

semiestruturada, com objetivo de descobrir suas concepções acerca da trajetória, 

desde o descobrimento do quadro até o tratamento das crianças diagnosticadas com 

TDAH. Na apresentação das respostas, os pais, professores e profissionais 

procuram explicações para comportamentos das crianças considerados anormais. 

Os autores refletem sobre o modo de vivermos em uma sociedade 

superindustrializada sendo que os indivíduos que não se adaptam a ela são 

rotulados com doenças. Uma delas é o TDAH, atribuído ás crianças com 

dificuldades de aprendizagem ou comportamento, sem considerar muitos processos 

de sua vida. Um diagnóstico que imediatista na verificação de problemas da criança 

na escola, culpabilizando a própria criança pelo não aprender. 

A pesquisa realizada por Mesquita em sua dissertação de mestrado 

“A implicação do educador diante do TDAH: repetição do discurso médico ou 

construção educacional?” (2009) teve como objetivo uma investigação crítica do 

TDAH, no âmbito escolar. Foi realizada uma pesquisa de campo para se investigar 

as representações sociais dos educadores sobre o TDAH tendo em vista analisar as 

implicações destes professores diante do diagnóstico. Foram entrevistados 90 

professores vinculados a 33 escolas de quatro turmas iniciais do ensino fundamental 

no município de Divinópolis-MG, por meio de três metodologias: evocação livre; 

entrevistas semi-estruturadas e grupo focal. Na análise dos dados sobre a 
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metodologia de evocação livre, método que se fundamenta em solicitar aos sujeitos 

participantes que a partir de um tema proposto pelo pesquisador expressem 

palavras que lhes venham espontaneamente à lembrança, foi utilizado o termo 

“hiperatividade”. Os conceitos mais relacionados pelos educadores referentes ao 

termo foram os seguintes: “Desconcentração”; “Inquietação”; “Agitação”; 

“Desatenção” “Agressividade”; “Dificuldade de aprendizagem”; “Desorganização”; 

“Sem limite” “Falante”; “Atividade”. Na metodologia entrevista semi-estruturada 

participaram apenas 5 educadores selecionados. As entrevistas abordaram os 

conceitos principais da representação do TDAH pelos professores, evidenciados na 

evocação livre. Eles afirmavam comportamentos desviantes. Por meio das 

entrevistas ficou clara a percepção do fenômeno da patologização no espaço 

escolar. O grupo focal, mais uma técnica usada nesta pesquisa, consistiu em formar 

um grupo de pessoas para discutirem o tema, considerando a experiência pessoal 

de cada participante. Este grupo foi constituído por 12 professores, com a finalidade 

de afunilar os dados levantados ao longo do processo. Os resultados assinalam que 

ao TDAH foram atribuídos os termos “desconcentração/desatenção” e 

“inquietação/agitação”. E para o termo dificuldades de aprendizagem, o correlato foi 

indisciplina, associados erroneamente. 

 Landskron  e Sperb (2008) em seu trabalho “Narrativas de 

professoras sobre o TDAH: um estudo de caso coletivo” destacaram a percepção de 

professores sobre o TDAH. Participaram da pesquisa nove professoras das séries 

iniciais do ensino fundamental que relataram a experiência com alunos 

diagnosticados com TDAH. Para coleta de dados, foram utilizados ficha de dados 

sociodemográficos, gravador digital e entrevista narrativa. As autoras organizaram 

os resultados por meio das narrativas das professoras na seguinte ordem: 

Dificuldades enfrentadas pelas professoras com relação ao comportamento dos 

alunos com TDAH, que aparecem como comportamentos agitados, dificuldade de 

concentração e falta de produtividade em sala de aula; Explicação para o 

comportamento diferenciado das crianças com TDAH, no que conclui-se que as 

professoras pouco conhecem  sobre os sintomas do TDAH; Apresentação das 

estratégias de intervenção, mostrando que as participantes salientaram a presença e 

a importância do trabalho em conjunto com a família. Algumas das professoras 

desenvolveram intervenções importantes com as crianças e outras atribuíram a 

indissociação do processo de medicalização com a aprendizagem. 
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A pesquisa de Graeff e Vaz (2008) “Avaliação e diagnóstico do 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)” buscou averiguar estudos 

sobre os recursos mais utilizados em relação ao diagnóstico e avaliação do TDAH. 

Este trabalho enfatiza que atualmente nas escolas, a presença do TDAH é 

justificada pelo mau desempenho. A atribuição deste diagnóstico é feita por 

profissionais que desconhecem ou pouco conhecem as dificuldades no âmbito 

escolar. O processo de diagnóstico e avaliação do TDAH apresentados no estudo 

apontaram a necessidade do conhecimento e a possibilidade de diversos recursos 

utilizados pelos profissionais sobre o TDAH, abrangendo além dos manuais da CID-

10 e DSM-IV, também entrevistas clínicas, uso de escalas, testes psicológicos e 

neuropsicológicos.  Assim, quanto mais o diagnóstico e as avaliações forem 

criteriosos e abrangentes, maiores são as chances de acertos e menor a 

possibilidade de equívocos, possibilitando ao profissional uma mediação adequada.  

Cardoso (2007), em sua dissertação de mestrado “A concepção dos 

professores diante do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em contexto 

escolar: um estudo de caso”. Teve como objetivo analisar a concepção do professor 

diante do TDAH na caracterização dos comportamentos desatentos, hiperativo e 

impulsivo dos educandos em sala de aula. A pesquisa foi dividida em duas etapas. A 

primeira foi composta por 124 professores exercendo a docência que participaram 

de 11 cursos ministrados sobre o TDAH na cidade de Salvador/Bahia, Antes de 

terem sido submetidos aos cursos, estes profissionais responderam um questionário 

com 10 questões abordando o nível de conhecimento de cada professor sobre o 

TDAH e quantos professores suspeitavam ter alunos com TDAH em sala de aula. Os 

dados apontaram que dos 124, professores 76 afirmaram ter alunos com TDAH. 

Destes professores a maioria deles desconhecia ou conhecia pouco o transtorno, 

afirmando uma ideia distorcida sobre este conceito e reforçando a ação de rotular 

como hiperativo a criança com comportamento agitado em sala de aula. Na segunda 

etapa da pesquisa, participaram 40 professores regentes de sala de aula em escolas 

públicas e particulares do ensino de educação infantil, fundamental e médio da 

cidade de Salvador. Foi respondido por eles um questionário com 11 questões que 

visava capturar a percepção a respeito do modo como os professores identificam e 

caracterizam os comportamentos do TDAH, como eles interagiam com estes alunos 

e as atitudes adotadas pelo professor em sala de aula quando diante da 

manifestação dos comportamentos caracterizados pelo TDAH. Dos quarenta 
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professores entrevistados, 90% afirmaram ter alunos com o transtorno, porém 

quando questionados se na escola havia alunos com diagnostico do TDAH, eles não 

mencionaram a existência de laudo médico. Sendo assim, os alunos estão sendo 

rotulados como portadores de TDAH por comportamentos que não atendem as 

expectativas da demanda escolar. As palavras de expressão mais frequente 

utilizadas para descrever os sentimentos dos professores sobre o TDAH são 

impotência, incapacidade, impaciência, intolerância. Estes sentimentos ocasionam a 

busca de ajuda por especialistas desacreditando que são capazes de lidar com seus 

alunos.Na questão interação professor aluno, os dados apontaram controvérsias. 

Alguns professores nomearam sua relação com os alunos como boa apesar das 

dificuldades, sem problema, normal, e afirmava tenta criar um bom relacionamento. 

Outros reportara uma relação difícil para ambos, de irritabilidade e desprezo. Os 

resultados afirmaram o despreparo dos professores acerca do TDAH. 

Na dissertação de mestrado “Representações sociais das 

professoras de alunos identificados como hiperativos incluídos no sistema regular de 

ensino de Santa Maria/RS” de Luft (2007) a autora adotou como metodologia da 

pesquisa, a abordagem qualitativa, proposta de estudo descritivo. Os participantes 

foram oito professoras das series iniciais de uma escola da cidade de Santa Maria. 

Foram realizadas oito entrevistas semi-estruturadas com sete questões cada uma 

objetivando identificar como eram representados os alunos hiperativos, formação e 

saberes das professoras, inclusão e educação desses alunos. Os resultados 

indicaram que as representações das professoras se concentraram nas questões 

comportamentais e de aprendizagem como “não param quietos”, “bagunceiro”, “não 

param sentados”, “não tem interesse de estudar”, “dificuldade de aprendizagem”. 

Quanto à formação e saberes dos professores, o estudo revelou o despreparo 

destes, em relação ao tema e sugerem que o assunto seja trabalhado não só na 

formação inicial dos professores mas também na formação continuada. Sobre a 

organização do Trabalho Pedagógico junto a esses alunos, verificou-se o incentivo 

ao trabalho individual em detrimento do trabalho coletivo.  

Assim, destacamos que os estudos relacionados com a 

medicalização no âmbito escolar trazem reflexões significativas ao objeto de estudo 

originador do relato da pesquisa que apresentamos. Há um processo em andamento 

cujas etapas se autodetermina e se sustentam: as crianças são culpabilizadas pelo 

fracasso escolar, vivem na escola relações estigmatizadas e rotuladas por seus 
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comportamentos considerados inadequados ao sistema escolar e são “empurradas” 

para um processo medicalizante. Deste modo, pesquisar o tema implica reconhecer 

possibilidades de mudanças.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante desses estudos, retomamos o objetivo desta pesquisa que é 

analisar o fenômeno da medicalização da aprendizagem no contexto do Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH); identificar, na literatura especializada 

estudos que abordam o processo de medicalização da aprendizagem escolar e  

discutir as principais tendências apontadas nas pesquisas nacionais de 2000 a 2014, 

nos portais Capes, Scielo e Anped. 

Realizamos um percurso de levantamento de teses, dissertações e 

periódicos nacionais por meio do Portal de Teses e Dissertações da Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Portal Scielo 

Brasil (Scientific Eletronic Library Online) e o site da Anped (Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação). 

Neste contexto percebemos uma ênfase maior apontando aspectos 

biológicos do transtorno, bem como estudos que apontam diagnósticos equivocados, 

culpabilização do aluno pelo não aprender, alunos diagnosticados por não se 

enquadrarem nas normas postas pelo sistema escolar e a indicação da necessidade 

de mudanças do sistema escolar principalmente das metodologias empregadas.  

Porém evidenciamos lacunas que precisam ser percebidas no meio 

educacional. A pesquisa realizada priorizou o portal Capes, Scielo e Anped. No 

portal capes não foram contempladas todas as dissertações e teses até o momento 

da pesquisa visto que sua atualização é lenta. O portal da Anped é restrito a 

produção na área da educação e os trabalhos desenvolvidos são apresentados em 

reuniões nacionais, isso quer dizer que nem todas as pesquisas produzidas tenham 

sido apresentadas até a data de busca da pesquisa. Dentre estes o Scielo é o site 

de busca que amplia para outras áreas do conhecimento, pois apresenta revistas da 

área da saúde, da psicologia entre outras áreas do conhecimento.  

Sendo esses sites os mais acessados pelos profissionais da 

educação, fica evidente quais são as produções que estão chegando a estes 

profissionais para que desenvolvam uma concepção mais crítica acerca da 

medicalização da aprendizagem.  

Reconhecemos a necessidade de ampliar essa busca para outros 

sites e outras áreas do conhecimento que também oferecem informações relevantes 
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para o estudo da medicalização, dentre elas: áreas da saúde, enfermagem, 

medicina, neurologia, neuropediatria, psicologia. Entretanto não dá para ignorar que 

ainda predomina, inclusive nos círculos acadêmico-científicos, o discurso 

biologizante na explicação do transtorno, do não aprender, do fracasso escolar, o 

que confirma outros estudos já realizados e comentados no referencial teórico dessa 

pesquisa. 

As discussões apresentadas no trabalho que realizamos não são 

conclusivas, os estudos realizados não se limitam aos que encontramos. Outras 

pesquisas e estudos devem ser despertados e incentivados visando novos olhares 

para o não aprender quebrando rótulos e estigmas no processo de ensino 

aprendizagem. 

Para minha formação inicial como Pedagoga, foi muito relevante a 

realização deste TCC. A importância do pedagogo-pesquisador no interior da escola 

proporciona uma visão de reflexão, análise e comprometimento com o campo 

educacional. A partir deste estudo reconheço as possibilidades e a relevância de 

continuar aprimorando os conhecimentos neste campo de pesquisa. 

. 
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ANEXO A 

Bula Ritalina 

 

RITALINA 

NOVARTIS 

ESTIMULANTE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. 

Forma Farmacêutica e Apresentação da Ritalina 

Comprimidos de 10 mg (sulcados). Caixas com 20 comprimidos. 

USO ADULTO E EM CRIANÇAS A PARTIR DE 6 ANOS 

Composição da Ritalina 

Cada comprimido contém: cloridrato de metilfenidato 10 mg; excipiente q.s.p. 1 

comprimido. 

Informação ao Paciente da Ritalina 

O produto deve ser protegido da umidade e do calor. O prazo de validade está 

impresso no cartucho. Não utilize o medicamento após a data de validade.Como 

regra geral, nenhum medicamento deve ser administrado durante a gravidez, 

particularmente nos 3 primeiros meses. As pacientes grávidas devem informar essa 

condição ao seu médico, antes de iniciar ou prosseguir o tratamento com RITALINA. 

Por razões de segurança, as mães que estejam amamentando não devem utilizar 

RITALINA. 

O medicamento deve ser administrado de preferência 30 a 45 minutos antes das 

refeições. Se o medicamento for administrado no final do dia, os pacientes com 

dificuldade para dormir devem tomar a última dose antes das 18 horas. O tratamento 

não deve ser interrompido; somente o médico deve indicar quando e como 

suspender a administração do produto. 

A habilidade para dirigir veículos e/ou operar máquinas pode estar prejudicada em 

pacientes tratados com RITALINA. Uma cuidadosa determinação dos possíveis 

riscos e benefícios do tratamento, entretanto, deve ser feita em colaboração com o 

médico, antes do seu início. Os pacientes em uso de RITALINA normalmente se 

queixam de desconforto abdominal, náusea e azia no início do tratamento. Essas 

queixas diminuem espontaneamente ou após alguns dias, tomando-se os 

comprimidos durante as refeições. RITALINA pode causar diminuição de apetite e 

isso pode resultar, em perda de peso ou atraso de crescimento (peso e altura), 

especialmente em crianças. A suspensão regular do medicamento nos fins de 
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semana e nas férias ajuda a restringir os efeitos indesejados ao mínimo, mas tal 

esquema somente deve ser adotado sob orientação do médico. A retomada de 

crescimento normalmente ocorre após a descontinuação do tratamento. RITALINA 

pode causar insônia, se for administrado muito próximo da hora costumeira de 

dormir. A última dose diária de RITALINA deve ser tomada até 4 horas antes de 

dormir. Em caso de superdosagem, devem ser tomadas providências médicas 

imediatas. 

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS 

CRIANÇAS. 

Se o paciente estiver tomando qualquer outro medicamento, o médico deve ser 

informado. RITALINA não deve ser usado para aliviar a fadiga normal. Os pacientes 

agitados, tensos ou ansiosos não devem ser tratados com RITALINA. Os pacientes 

portadores de glaucoma (aumento da pressão intra-ocular) ou de distúrbios 

cardíacos ou tireoidianos não devem tomar RITALINA. O produto não deve ser 

utilizado em crianças menores de 6 anos de idade. O abuso de RITALINA pode 

levar à tolerância acentuada e à dependência. Devem ser feitos exames de sangue 

periódicos durante os tratamentos prolongados. 

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER 

PERIGOSO PARA SUA SAÚDE. 

Informação Técnica da Ritalina 

Farmacodinâmica da Ritalina 

RITALINA é um estimulante do sistema nervoso central. Seu mecanismo de ação no 

homem ainda não foi completamente elucidado, mas presumivelmente ele exerce 

seu efeito estimulante ativando o sistema de excitação do tronco cerebral e o córtex. 

O mecanismo pelo qual ele produz seus efeitos psíquicos e comportamentais em 

crianças não está claramente estabelecido, nem há evidência conclusiva que 

demonstre como esses efeitos se relacionam com a condição do sistema nervoso 

central. 

Propriedades Farmacocinéticas da Ritalina 

Absorção 

Após a administração oral, a substância ativa (cloridrato de metilfenidato) é rápida e 

quase completamente absorvida. Pelo extenso metabolismo de primeira passagem, 

sua disponibilidade sistêmica é de apenas 30% (11-51%) da dose. Sua ingestão 

junto com alimentos acelera a absorção mas não tem efeito na quantidade 
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absorvida. Concentrações plasmáticas máximas de aproximadamente 40 nmol/litro 

(11 ng/ml) são obtidas em média 2 horas após a administração de 0,30 mg/kg. As 

concentrações plasmáticas máximas, entretanto, variam acentuadamente entre os 

pacientes. A área sob a curva de concentração plasmática (AUC) e a concentração 

plasmática máxima são proporcionais à dose. 

Distribuição 

No sangue, o metilfenidato e seus metabólitos são distribuídos entre o plasma (57%) 

e os eritrócitos (43%). A ligação com as proteínas plasmáticas do metilfenidato e 

seus metabólitos é baixa (10 a 33%). O volume de distribuição aparente é de cerca 

de 13,1 litros/kg. 

Biotransformação 

A biotransformação do metilfenidato é rápida e extensiva. As concentrações 

plasmáticas máximas do principal metabólito deesterificado, o ácido -fenil-2- 

piperidino acético são atingidas aproximadamente 2 horas após a administração do 

metilfenidato e são 30 a 50 vezes mais altas do que as da substância inalterada. A 

meia-vida do ácido -fenil-2-piperidino acético é cerca de duas vezes a do 

metilfenidato e o clearance sistêmico médio é de 0,17 litro/h/kg. Apenas pequenas 

quantidades dos metabólitos hidroxilados (ex.: hidroximetilfenidato e ácido 

hidroxiritalínico) são detectáveis. A atividade terapêutica parece ser exercida 

principalmente pelo composto precursor. 

Eliminação 

O metilfenidato é eliminado do plasma com meia-vida média de 2 horas. O clearance 

sistêmico médio aparente é de 10 litros/h/kg. Após a administração oral, 78 a 97% 

da dose administrada são excretados pela urina e 1 a 3% pelas fezes sob a forma 

de metabólitos, em 48 a 96 horas. Apenas pequenas quantidades (<1%) de 

metilfenidato inalterado aparecem na urina. A maior parte da dose é excretada na 

urina como ácido -fenil-2-piperidino acético (60-86%). 

Características em pacientes 

Não há diferenças aparentes no comportamento farmacocinético do metilfenidato 

entre crianças hiperativas e adultos normais. Os dados de eliminação indicam que, 

em pacientes com função renal normal, a excreção renal do metilfenidato inalterado 

dificilmente seria diminuída na presença de redução da função renal. Entretanto, a 

excreção renal do metabólito ácido -fenil-2-piperidino acético pode ser reduzida. 

Indicações da Ritalina 
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Déficit de atenção e hiperatividade (DAH).O DAH era anteriormente conhecido como 

distúrbio de déficit de atenção ou disfunção cerebral mínima em crianças. Outros 

termos utilizados para descrever essa sídrome comportamental incluíam: síndrome 

da criança hipercinética, lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima, 

disfunção cerebral menor e síndrome psicorgânica de crianças. RITALINA é 

indicado como parte de um programa de tratamento amplo que tipicamente inclui 

medidas psicológicas, educacionais e sociais para estabilizar as crianças com uma 

síndrome comportamental caracterizada por distractibilidade moderada a grave, 

déficit de atenção, hiperatividade, labilidade emocional e impulsividade. O 

diagnóstico não deve ser definitivo, se tais sintomas são apenas de origem recente. 

Os sinais neurológicos não-localizáveis (fracos), a deficiência de aprendizado e EEG 

anormal podem ou não estar presentes e um diagnóstico de disfunção do sistema 

nervoso central pode ou não ser assegurado. 

Considerações especiais sobre o diagnóstico de DAH. 

A etiologia específica dessa síndrome é desconhecida e não há teste diagnóstico 

específico. O diagnóstico adequado requer ambos os recursos, médicos e 

psicológicos especiais, educacionais e sociais. As características comumente 

relatadas incluem: história crônica de déficit de atenção, distractibilidade, labilidade 

emocional, impulsividade, hiperatividade de moderada a grave, sinais neurológicos 

menores e EEG anormal. O aprendizado pode ou não estar prejudicado. O 

diagnóstico deve ser baseado na história e na avaliação completas da criança e não 

apenas na presença de uma ou mais dessas características. O tratamento 

medicamentoso não é indicado para todas as crianças com a síndrome. Os 

estimulantes não são indicados a crianças que apresentem sintomas secundários a 

fatores ambientais (em particular, crianças submetidas a maus tratos) e/ou distúrbios 

psiquiátricos primários, incluindo-se psicoses. Uma orientação educacional 

apropriada é essencial e a intervenção psicossocial é geralmente necessária. 

Quando medidas corretivas isoladas são insuficientes, a decisão de se prescrever 

um estimulante dependerá da avaliação médica sobre a duração e gravidade dos 

sintomas da criança. 

Narcolepsia. 

Os sintomas incluem sonolência durante o dia, episódios de sono inapropriados e 

ocorrência súbita de perda do tônus muscular voluntário. 

Contra-Indicações da Ritalina 
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Ansiedade, tensão, agitação, hipertireoidismo, arritmia cardíaca, angina do peito 

grave e glaucoma. Hipersensibilidade ao metilfenidato. Também é contra-indicado a 

pacientes com tiques motores, com parentes com tiques e história familiar ou 

diagnóstico de síndrome de Tourette. 

Advertências da Ritalina 

RITALINA não deve ser utilizado em crianças com menos de seis anos de idade, 

uma vez que a segurança e a eficácia nesse grupo etário não foram estabelecidas. 

RITALINA não deve ser utilizado para tratamento de depressão grave de origem 

exógena ou endógena. A experiência clínica sugere que a administração de 

RITALINA a crianças psicóticas pode exacerbar os sintomas comportamentais e as 

alterações de pensamento. O abuso de RITALINA pode conduzir à tolerância 

acentuada e dependência psíquica com graus variados de comportamento anormal. 

Episódios psicóticos podem ocorrer, especialmente em resposta ao abuso por via 

parenteral. Os dados clínicos disponíveis indicam que o tratamento com RITALINA 

durante a infância não aumenta a probabilidade de dependência. 

Precauções da Ritalina 

O tratamento com RITALINA não é indicado em todos os casos de DAH e deve ser 

considerado somente após completo levantamento da história e avaliação da 

criança. A decisão de prescrever RITALINA deve depender da avaliação médica da 

duração e gravidade dos sintomas e de sua adequação à idade da criança. O 

fármaco não deve ser prescrito somente pela presença de uma ou mais das 

características comportamentais. Quando esses sintomas estão associados a 

reações de estresse agudo, o tratamento com RITALINA usualmente não é 

indicado. RITALINA deve ser usado com cautela em pacientes com epilepsia. A 

experiência clínica tem demonstrado que um pequeno número desses pacientes 

pode sofrer um leve aumento na freqüência de crises, quando tratados com 

RITALINA. Se a frequência das crises aumentar, RITALINA deve ser 

descontinuada. Embora não tenha sido ainda confirmada uma relação causal, tem 

sido relatado uma moderada redução no ganho de peso e um ligeiro retardo no 

crescimento com o uso prolongado de estimulantes em crianças. Isso é 

normalmente acompanhado por uma retomada do crescimento quando o 

medicamento é descontinuado. A fim de minimizar tais complicações, alguns 

especialistas recomendam períodos sem o medicamento, especialmente durante as 

férias escolares. 
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Recomenda-se cautela com pacientes emocionalmente instáveis, tais como aqueles 

com história de dependência de drogas ou alcoolismo, pois eles podem aumentar a 

dose por iniciativa própria.  Usar com cautela em pacientes com hipertensão. A 

pressão arterial deve ser monitorizada a intervalos apropriados em todos os 

pacientes em tratamento com RITALINA, especialmente naqueles com hipertensão. 

Os dados de segurança e eficácia sobre o uso de RITALINA a longo prazo não são 

completos. Conseqüentemente, os pacientes que necessitem de terapia a longo 

prazo devem ser cuidadosamente monitorizados. Durante as terapias prolongadas, 

recomenda-se executar periodicamente a contagem de células sangüíneas, inclusive 

a contagem diferencial e de plaquetas. É necessária supervisão cuidadosa durante a 

retirada do fármaco, uma vez que isso pode precipitar depressão, assim como 

conseqüências de hiperatividade. O acompanhamento a longo prazo pode ser 

necessário em alguns pacientes. 

Gravidez e Lactação da Ritalina 

Não há evidências de riscos ao feto, mas a experiência durante a gravidez é 

limitada. Em estudos com animais, RITALINA não afetou a reprodução ou a 

fertilidade e não teve efeitos embriotóxico, fetotóxico ou teratogênico em doses de 2-

5 vezes a dose terapêutica em humanos. RITALINA não deve ser administrado a 

gestantes, a menos que o benefício potencial supere o risco ao feto. Não há 

comprovação de que a substância ativa de RITALINA e/ou seus metabólitos passem 

ao leite materno. Por razões de segurança, as mães que estejam amamentando não 

devem utilizar RITALINA. 

Efeitos Sobre a Habilidade de Dirigir Veículos e/ou Operar Máquinas da Ritalina 

Porque RITALINA poder afetar o desempenho, os pacientes devem ser advertidos a 

não dirigir, operar máquinas ou se envolver em outras atividades potencialmente 

perigosas.  

Interações Medicamentosas e Outros Tipos de Interações da Ritalina 

RITALINA deve ser utilizado com cautela em combinação com agentes que 

aumentam a pressão arterial e com inibidores da MAO. Estudos farmacológicos em 

seres humanos mostraram que RITALINA pode inibir o metabolismo de 

anticoagulantes cumarínicos, anticonvulsivantes (fenobarbital, fenitoína, primidona), 

fenilbutazona e antidepressivos tricíclicos (imipramina, desipramina). Pode ser 

necessária a redução da dosagem desses fármacos.RITALINA pode diminuir o 

efeito anti-hipertensivo da guanetidina. 
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O álcool pode exacerbar as reações adversas dos fármacos psicoativos no SNC, 

inclusive de RITALINA. É portanto recomendável que os pacientes abstenham-se de 

álcool durante o tratamento. 

Reações Adversas da Ritalina 

O nervosismo e a insônia são as reações adversas mais comuns. Ocorrem no início 

do tratamento e são usualmente controlados pela redução da dose e pela omissão 

da dose da tarde ou da noite. A diminuição de apetite é também comum, mas 

geralmente transitória. 

Sistema nervoso central e periférico. 

Ocasionais: Cefaléia, sonolência, tontura, discinesia. Raras: dificuldades de 

acomodação da visão e visão embaçada. Casos isolados: hiperatividade, 

convulsões, cãimbras, movimentos coreoatetóides, tiques ou exacerbação de tiques 

pré-existentes e síndrome de Tourette, psicose tóxica (algumas vezes com 

alucinações visuais e tácteis), humor depressivo transitório, arterite e/ou oclusão 

cerebral. 

Trato gastrintestinal: 

Ocasionais: dor abdominal, náusea, vômito. Ocorrem usualmente no início do 

tratamento, podendo ser aliviados pela ingestão concomitante de alimentos. Boca 

seca. 

Sistema cardiovascular: 

Ocasionais: taquicardia, palpitação, arritmias, alterações da pressão arterial e do 

ritmo cardíaco (geralmente aumentado). Rara: angina pectoris. 

Pele/hipersensibilidade: 

Ocasionais: rash, prurido, urticária, febre, artralgia, alopecia. Casos isolados: 

púrpura trombocitopênica, dermatite esfoliativa e eritema multiforme. 

Sangue: 

Casos isolados: leucopenia, trombocitopenia e anemia. 

Outras: 

Raras: redução moderada do ganho de peso e leve retardamento do crescimento, 

durante terapia prolongada em crianças. 

Posologia da Ritalina 

A dose deve ser adaptada às necessidades e respostas dos pacientes. 

Adultos: Para o tratamento de narcolepsia administrar em doses divididas 2 ou 3 

vezes ao dia. A dose média diária é de 20-30 mg. Alguns pacientes podem 
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necessitar de 40-60 mg diários. Em outros, 10-15 mg diários serão adequados. 

Pacientes com dificuldade para dormir, se a medicação for administrada ao final do 

dia, devem tomar a última dose antes das 18 horas. 

Crianças (6 anos de idade ou acima): 

Para o tratamento de DAH, procurar adaptar a administração do medicamento aos 

períodos de maiores dificuldades escolares, comportamentais e sociais para o 

paciente. Iniciar com 5 mg uma ou duas vezes ao dia (ex.: no café da manhã e no 

almoço), com incrementos graduais de 5 a 10 mg por semana. A dosagem diária 

total deve ser administrada em doses divididas. Não são recomendadas dosagens 

diárias que excedam 60 mg. 

Se não for observada melhoria dos sintomas após os ajustes de dosagem durante 

um mês, o medicamento deve ser descontinuado. Se os sintomas se agravarem ou 

ocorrerem outras reações adversas, reduzir a dose ou, se necessário, descontinuar 

o medicamento. 

Em algumas crianças, ocorre insônia, causada pela redução da ação do 

medicamento à noite. Tais crianças podem então retornar ao seu nível normal de 

atividade ou distração. Uma dose adicional de curta ação por volta das 20 horas 

pode resolver esse problema. Uma dose-teste antes de dormir é recomendada para 

esclarecimento. 

RITALINA deve ser periodicamente descontinuada a fim de se avaliar a criança. A 

melhora pode ser mantida, quando o fármaco é descontinuado temporária ou 

permanentemente. O tratamento medicamentoso não pode e não precisa ser 

indefinido. Deve geralmente ser descontinuado durante ou após a puberdade. 

Superdosagem da Ritalina 

Sinais e sintomas 

Os sinais e sintomas de superdosagem aguda, causada principalmente pela 

superestimulação do sistema nervoso central e simpático, podem incluir: vômitos, 

agitação, tremores, hiperreflexia, espasmos musculares, convulsões (possivelmente 

seguidas por coma), euforia, confusão, alucinações, delírio, sudorese, rubor, 

cefaléia, hipertermia, taquicardia, palpitação, arritmias cardíacas, hipertensão, 

midríase e secura das membranas mucosas. 

Tratamento 

O tratamento consiste na aplicação de medidas de suporte. Proteger o paciente 

contra auto-agressão e estímulos externos, que poderiam agravar a 
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hiperestimulação já presente. Se os sinais e sintomas não forem muito graves e o 

paciente estiver consciente, o conteúdo gástrico deve ser esvaziado por indução de 

vômito ou lavagem gástrica. Se a intoxicação for grave, uma dose cuidadosamente 

titulada de barbitúrico de curta ação deve ser administrada, antes de executar a 

lavagem gástrica. Deve ser ministrado cuidado intensivo para se manter adequadas 

a circulação e as trocas respiratórias; procedimentos de resfriamento externo podem 

ser necessários para hipertermia. Não foi estabelecida a eficácia da diálise 

peritoneal ou da hemodiálise para se tratar a superdosagem de RITALINA. 

 

ATENÇÃO: PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA VENDA SOB 

PRESCRIÇÃO MÉDICA. "SÓ PODE SER VENDIDO COM A RETENÇÃO DA 

RECEITA" 
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