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A atenção dirigida para os estímulos associados às 

ameaças põe o indivíduo distante de si: quanto mais 

atento para o que o ameaça, menos atento ao que é 

importante à sua vida: para viver, deixa de viver.  

Crochík e Crochick, 2010, p.182 
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho estuda o TDAH, distúrbio de aprendizagem em um contexto de 
medicalização da educação. Tem como objetivo principal discutir o uso de 
medicamentos em âmbito escolar. Seguindo-se a esse, outros objetivos específicos, 
a saber: evidenciar o processo crescente de medicalização de crianças e 
adolescentes; contrapor perspectivas acerca do TDAH a fim de possibilitar ao leitor 
uma reflexão mais acurada sobre sua existência; pontuar como uma literatura de 
ficção produzida em um contexto de espaço-tempo distante pode estar imbuída da 
realidade atual ao ser analisada, por vezes denunciando-a; apresentar hipóteses 
que concorram para a mudança de foco ao refletir sobre os distúrbios de 
aprendizagem na atualidade, os quais não se limitam à questões individuais, mas 
são também, sociais. A pesquisa bibliográfica pautou-se por teóricos tais como: 
Collares e Moysés (2010), Crochík e Crochick (2010), Eidt e Ferracioli (2007), 
Padilha (2015), entre outros. De maneira geral, inferimos que o modo como a 
sociedade tem se estruturado atualmente, questões de ordem social estão sendo 
cada vez mais escamoteadas e reduzidas ao plano individual, concorrendo, 
portanto, para a culpabilização dos sujeitos. Esperamos contribuir com esse estudo, 
para a reflexão sobre o TDAH na atualidade, não desconsiderando as questões 
individuais, mas, atribuindo a devida relevância as questões de ordem social. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Medicalização. TDAH. 
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ABSTRACT 
 
 

The current paper studies about ADHD, learning disorder in a context of 
medicalization of education. Its main objective is to discuss the use of medicine in 
school environment. Following that, other specific objectives: to evidence the 
increasing process of medicalization of children and teenagers; to oppose 
perspectives about ADHD in order to allow the reader some accurate reflection about 
its existence; to demonstrate how a fictional literature produced in a context of space-
time distant can be full of the current reality, sometimes exposing it; to show 
hypothesis that contribute to the change of focus when reflecting upon the learning 
disorders nowadays which do not limit themselves to individual issues, but also are, 
social. The bibliographical research was guided by authors such as Collares and 
Moysés (2010), Crochík and Crochick (2010), Eidt and Ferracioli (2007), Padilha 
(2015), among others. In general, we conclude that the way the society has 
structured itself nowadays, social issues are being hidden and reduced to the 
individual level, contributing this way to blame the individuals. With this study we 
hope to contribute to the reflection upon ADHD nowadays, not to disregard the 
individual issues, but also, taking into consideration the social ones.    
 
Key words: Learning. Medicalization. ADHD. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Ao refletir sobre os seres humanos, é necessário primeiramente 

considerá-los como sujeitos históricos, deste modo, multideterminados pelas 

relações sociais que se estabelecem na sociedade em que se encontram inseridos. 

Seres extremamente complexos, que embora possam pertencer a uma mesma 

região, divergem totalmente entre si. Assim, elementos de ordem biológica, cultural, 

econômica, política e social, exercem sobre os sujeitos, distintas influências, 

demonstrando que estes possuem diferentes modos de pensar e consequentemente 

agir sobre o mundo.  

No que diz respeito à aprendizagem, não poderia ser diferente. 

Seres humanos que se distinguem, mesmo inseridos em um mesmo contexto, 

tendem a apresentar diferentes modos de aprender, o que implica considerar que no 

processo de “troca” que se estabelece entre os homens desde os tempos mais 

remotos, denominado educação, especificidades existem e estas precisam ser 

tomadas como ponto de partida, se verdadeiramente o que se pretende é atender 

aos propósitos de educar. 

Tendo em vista os “Tempos Modernos” em que a presente 

sociedade se encontra, relembrando aqui o célebre filme de Charles Chaplin, 

demonstrando a questão da jornada de trabalho excessiva e repetitiva, que acaba 

por “atrofiar” a mente humana, não exigindo desta muito esforço ou pensamento, 

fazendo-a apenas reproduzir movimentos em função de um salário, há que se 

pensar como a vida do homem tem se modificado no decurso da história.  

Mudanças em nome do desenvolvimento e maior comodidade. Logo 

é preciso considerar que, o trabalho excessivo furta o tempo para outras atividades 

cotidianas. Assim, atitudes como ouvir e ser ouvido vem se tornando cada vez mais 

o ponto fraco das relações interpessoais, isso porque, com longas demandas de 

trabalho, o pouco tempo que sobra não “quer” ser “desperdiçado” com o que requer 

paciência e pode acarretar conflitos, como por exemplo, um diálogo com um filho, a 

participação em família.  

Nesse sentido, cada vez mais a relação entre os seres humanos tem 

se enfraquecido, e à medida que isso ocorre, é possível perceber a multiplicação de 

comprometimentos considerados psicológicos, estando inserido nisso o Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 
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Pelo anteriormente exposto no que diz respeito à multiplicação de 

comprometimentos individuais e o enfraquecimento das relações sociais, optou-se 

por pesquisar e estudar o que tem sido produzido a respeito do TDAH, distúrbio de 

aprendizagem que tem acometido um grande número de indivíduos hodiernamente, 

por considerar esse assunto de grande relevância.  

Como objetivo geral desta pesquisa a discussão do uso de 

medicamentos em âmbito escolar. No que diz respeito aos objetivos específicos, o 

presente estudo teve por finalidade:  

- Evidenciar o processo crescente de medicalização de crianças e 

adolescentes;  

- Contrapor perspectivas acerca do TDAH a fim de possibilitar ao 

leitor uma reflexão mais acurada sobre sua existência;  

- Pontuar como uma literatura de ficção produzida em um contexto 

de espaço-tempo distante pode estar imbuída da realidade atual ao ser analisada, 

por vezes denunciando-a;  

- Apresentar hipóteses que concorram para a mudança de foco ao 

refletir sobre os distúrbios de aprendizagem na atualidade, os quais não se limitam à 

questões individuais, mas são também, sociais.     

O trabalho foi estruturado em quatro capítulos: 

O capítulo “A medicalização da aprendizagem” tem por objetivo 

apresentar o processo de medicalização que tem se demonstrado crescente em 

âmbito escolar por conta dos transtornos de aprendizagem, nos quais evidencia-se a 

culpabilização do indivíduo pelo não aprender, quando na verdade, é preciso atentar 

para o todo complexo que envolve a aprendizagem deste. 

O capítulo “TDAH e a redução de questões sociais” pretende 

contrapor perspectivas favoráveis à existência do TDAH com pesquisas que 

demonstram não haver evidências científicas desse transtorno. O título foi inspirado 

no livro “Medicalização de crianças e adolescentes: conflitos silenciados pela 

redução de questões sociais a doença de indivíduos” (2010), que instigou a buscar 

hipóteses para a problematização proposta. 

O capítulo “Quando ficção e realidade se imbricam” tem por objetivo 

proporcionar as análises realizadas sobre uma literatura ficcional à luz da realidade, 

sendo possível estabelecer analogia entre ambas. 
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O capítulo “Contexto educacional brasileiro” apresenta os moldes 

sobre os quais se encontra estruturada a presente sociedade, o que implica 

considerar o contexto amplo que perpassa e influencia os indivíduos no que 

concerne à forma como o ensino e consequentemente a aprendizagem se 

processam. 
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2. A MEDICALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

O presente capítulo tem por proposta apresentar o processo de 

medicalização que tem se demonstrado crescente em âmbito escolar, relacionado 

aos transtornos de aprendizagem, em que evidencia-se a culpabilização do sujeito 

pelo não aprender, quando se faz preciso atentar para o todo complexo que envolve 

a aprendizagem deste.  

Inferimos que o processo de: 

Medicalizar significa definir, em termos médicos, problemas sociais e buscar 
sua origem na biologia. Significa também acreditar que o saber médico 
poderá levar ao domínio da morte e que a frequência das curas está 
diretamente ligada à intensidade do ato médico. (Illich, 1975) O processo de 
medicalização individualiza problemas coletivos, biologizando e 
naturalizando-os [...] (MOYSÉS; COLLARES, 2007 apud GARRIDO; 
MOYSÉS, 2010, p.150). 

 

Atualmente, registra-se um aumento do número de indivíduos 

diagnosticados com problemas de ordem neurológica, que afetam a aprendizagem 

destes, e que se expressa pela grande incidência na prescrição de psicotrópicos 

estimulantes a crianças e adolescentes, facilmente observados nas escolas 

brasileiras, sejam estas públicas ou privadas. Quando se pensa em um corpo febril, 

por exemplo, tratar a febre em si, não resulta em melhora significativa, isto se mostra 

como um disfarce ao que realmente aflige o corpo, a febre é apenas sintoma. Tratar 

o sintoma, sem de fato, investigar a causa, pode aparentar solucionar o problema, 

no entanto, apenas o mascara, podendo ainda comprometer gravemente este 

organismo.  

A esse respeito, se faz relevante mencionar Padilha (2015) que 

afirma, “há limitações em considerar um sintoma como fato, sendo necessária uma 

análise mais apurada das circunstâncias, do contexto e da hipótese de estar 

havendo uma simulação do sintoma [...]” (PADILHA, 2015, p.30). 

Não se pretende aqui, negar o fato de que existam doenças reais 

que acometam indivíduos e que influenciam suas aprendizagens, mas fazer pensar 

sobre o que está posto; culpabiliza-se a criança ou adolescente que “não aprende”, 

ou seja, o “sintoma”, ao invés de se averiguar as causas reais desse “não aprender”, 
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com a possibilidade de que estas se encontrem na sociedade de um modo geral, 

“adoecida”, e que consequentemente tornou seus concidadãos adoecidos. Então, 

[...] se entendermos que a formação do indivíduo varia historicamente e é 
determinada culturalmente, as questões da (falta de) atenção, 
hiperatividade e impulsividade não devem ser, de início, respondidas pela 
medicina ou pela psicologia; claro, essas têm o que dizer e fazer em relação 
ao problema considerado, mas a origem desse problema não é 
necessariamente relacionada com a Medicina ou com a Psicologia; a reação 
física e psicológica pode ser resposta a pressões sociais (CROCHÍK; 
CROCHICK, 2010, p.179). 

 

Corroborando com a perspectiva de Crochík e Crochick (2010), 

Souza (2010) argumenta que, “[...] os aspectos psicológicos são parte do complexo 

universo da escola, encontrando-se imbricados nas múltiplas relações que se 

estabelecem no processo pedagógico e institucional presentes na escola” (SOUZA, 

2010, p.60). Por esse motivo, 

A concepção teórica que nos permite analisar o processo de 
escolarização – e não os problemas de aprendizagem – desloca o eixo 
da análise do indivíduo para a escola e o conjunto de relações institucionais, 
históricas, psicológicas, pedagógicas e políticas que se fazem presentes e 
constituem o dia a dia escolar (SOUZA, 2010, p.60) (grifo da autora). 

 

Ainda, “[...] a Psicologia Escolar passa a enfatizar a necessidade de 

que a escola é o espaço em que relações sociais e individuais se articulam numa 

rede de relações complexas e que precisam ser analisadas como tal” (SOUZA, 

2010, p.60-61). Assim sendo, “[...] quando o psicólogo recebe uma queixa escolar, 

esta se constitui em um fragmento de uma complexa rede de relações sociais com 

as quais ele terá que trabalhar a partir do seu campo de conhecimento” (SOUZA, 

2010, p.60-61). Logo, constata-se que, 

O psiquismo é um dos aspectos constitutivos do processo de escolarização 
e ao elegê-lo como o aspecto central de sua análise, o psicólogo ou 
qualquer outro profissional incorrerá no erro de desprezar inúmeras outras 
situações que, segundo várias pesquisas na área educacional apresentam, 
são constitutivas de ações realizadas pelas crianças e de reações a 
determinados contextos extremamente hostis. E mais do que isso, 
explicitará o fato de que o profissional desconhece o que se passa na 
escola, não tendo a dimensão de que o fracasso ou sucesso no processo 
de aprendizagem escolar é muito menos determinado por questões 
individuais do que por mecanismos institucionais e políticos (SOUZA, 2010, 
p.60-61). 
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Contudo, quando se desconsidera o processo de escolarização 

como um todo complexo, os problemas de aprendizagem passam a incidir sobre os 

indivíduos. E nisso reside à preocupação atual de muitos autores e educadores, 

tendo em vista que “transformam-se” problemas de aprendizagem em condições 

inerentes aos sujeitos em vez de considerá-los enquanto produto de fatores inter-

relacionados. 

Deste modo, “[...] ter dificuldade de leitura e escrita não mais 

questiona a escola, o método, as condições de aprendizagem e de escolarização” 

(SOUZA, 2010, p.64), ou seja, “a criança com dificuldades em leitura e escrita é 

diagnosticada, procuram-se as causas, apresenta-se o diagnóstico e em seguida a 

medicação ou o acompanhamento terapêutico” (SOUZA, 2010, p.64), o que 

demonstra nitidamente que se “[...] busca na criança, em áreas de seu cérebro, em 

seu comportamento manifesto as causas das dificuldades de leitura, escrita, cálculo 

e acompanhamento dos conteúdos escolares” (SOUZA, 2010, p.64).  

Souza (2010, p.64) direciona a “[...] atenção para a gravidade desse 

momento histórico [...]”, em que, “assistimos ao avanço da mercantilização da 

educação [...]” (SOUZA, 2010, p.64). Destacando que, 

[...] há um retrocesso visível no campo educacional ao transformarmos em 
patologia algo que é produto das dificuldades vividas por um sistema 
escolar que não consegue dar conta de suas finalidades. Sistema este fruto 
de políticas que durante décadas depauperaram a escola pública e 
dificultaram que desempenhasse seus papeis sociais e políticos (SOUZA, 
2010, p.65). 

 

Ante o exposto, demonstra-se a necessidade então, de que os que 

se encontram envolvidos pela trama educacional redirecionem seus olhares, no 

intuito de atentar para o que de fato importa, a saber: a aprendizagem das crianças 

e adolescentes em âmbito escolar. Lembrando que os assuntos que são de 

interesse dessa instituição, devem ser também compartilhados pelas famílias desses 

indivíduos, se o que se tem por meta é educar. 

Há que se considerar na esteira dessa discussão, as chamadas 

“doenças de aprendizagem” – conhecidas por Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), Dislexia; as quais outrora receberam outras denominações: 

Lesão/Disfunção Cerebral Mínima, Cegueira Verbal Congênita – e que, conforme 

Moysés e Collares (2010, p.73-74) são recorrentes ao se abordar as dificuldades de 

aprendizagem, “[...] desde 1896 sucedem-se hipóteses de doenças neurológicas que 
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comprometeriam exclusivamente a aprendizagem e/ou comportamento; hipóteses 

jamais comprovadas e sempre criticadas dentro da própria medicina” (grifo das 

autoras).  

Nessa direção também se indaga sobre a necessidade de uso de 

medicamentos indicados para o “tratamento” das mesmas, uma vez que, 

transformam-se problemas inerentes à escola e à sociedade, em eventos puramente 

biológicos, e, por conseguinte, tornando necessária a intervenção da medicina para 

solucioná-los.  

Corroborando com a necessidade de problematizar, é possível 

mencionar Padilha (2015)1 que chama a atenção para os rótulos dados aos sujeitos 

que “não” aprendem.    

O fracasso escolar tem sido, em geral, considerado fruto da incapacidade, 
carência, imaturidade, lentidão, retardo, os quais são identificados 
principalmente entre as crianças das camadas mais empobrecidas da 
população. Os desajustes dos alunos aos procedimentos e critérios 
preestabelecidos da escola os transformam em “deficientes” e “especiais”. 
As características interpretadas como distúrbios, patologias, incapacidades 
para aprender e para se adaptar ao meio escolar são consideradas como 
problemas unicamente do indivíduo. Os desvios estão nele (PADILHA, 
2015, p.11). 

 

Nesse sentido, “em nenhum momento causas alternativas desse 

fracasso foram sequer levantadas. Os determinantes políticos, sociais, ideológicos, 

educacionais, pedagógicos foram escamoteados” (PADILHA, 2015, p.41). Então, “o 

sistema ficou isento de investigação” (PADILHA, 2015, p.41). Assim, medicaliza-se 

em vez de enfrentar as verdadeiras causas do não aprender, evidenciando, portanto, 

“[...] a transformação de questões coletivas, de ordem social e política, em questões 

individuais, biológicas” (MOYSÉS; COLLARES, 2010, p.72) como se isolados uns 

dos outros estivessem os homens.  

Não havendo comprovação da existência de tais doenças 

neurológicas, estas não passam de pretensas doenças, que apenas servem para 

rotular sujeitos como incapazes, os quais só conseguiriam obter êxito em se tratando 

de aprendizagem caso se submetam a determinados tratamentos médicos. 

                                                 
1
 Em seu livro essa autora apresenta um estudo de caso desenvolvido por ela e sua equipe, que 

embora trate de um contexto diferente do abarcado pelo presente trabalho em muito tem a contribuir 
com o mesmo no intuito de enfatizar a relevância da intervenção pedagógica para que a 
aprendizagem seja possível. 
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Na escola, este processo de biologização geralmente se manifesta 
colocando como causas do fracasso escolar quaisquer doenças das 
crianças. Desloca-se o eixo de uma discussão político-pedagógica para 
causas e soluções pretensamente médicas, portanto inacessíveis à 
Educação. A isto, devemos chamar medicalização do processo ensino-
aprendizagem (COLLARES; MOYSÉS, 2010, p.197) (grifo das autoras). 

 

Como demonstram as autoras, “com grande frequência, chegam às 

unidades de saúde crianças, encaminhadas pela escola, por mau rendimento 

escolar” (COLLARES; MOYSÉS, 2010, p.195). Porém, “geralmente no 

encaminhamento já consta o „diagnóstico‟, sendo os mais comuns os de desnutrição 

e os de distúrbios neurológicos” (COLLARES; MOYSÉS, 2010, p.195), por sua vez, 

“é comum, ainda, que contenham a solicitação de exames específicos, com 

destaque para o eletroencefalograma [...]” (COLLARES; MOYSÉS, 2010, p.195). 

Na grande maioria, constata-se a normalidade da criança; nesta situação, 
quando as causas do não aprender não estão centradas na criança, é 
frequente que a escola reaja mal ao diagnóstico, não o aceitando e 
encaminhando a criança a outro serviço, até que se confirme a sua opinião, 
previamente estabelecida (COLLARES; MOYSÉS, 2010, p.195). 

Portanto, “o elemento mais grave do processo de medicalização é 

que ele serve exclusivamente para confirmar suspeitas de professores e médicos” 

(GARRIDO; MOYSÉS, 2010, p.158) e assim, “as crianças passam a ser vistas como 

deficientes, incapazes de aprender, e são submetidas ao consumo de doses 

aviltantes de drogas psicotrópicas, vivendo de diagnósticos e remédios” (GARRIDO; 

MOYSÉS, 2010, p.158). No tocante à ideia sobre a incapacidade de aprender, 

Padilha (2015) assevera que: 

A crença na necessidade de crianças sanarem suas dificuldades escolares 
em uma instituição fora da escola parte do pressuposto de que a escola 
consegue desempenhar seu papel de ensinar somente a quem “pode” 
aprender, ou seja, a quem aprende sem dificuldades o que ela propõe, da 
forma como propõe (PADILHA, 2015, p.77). 

 

Esse fato evidencia que, “[...] a escola nunca esteve preparada para 

quem é diferente dela. A escola preparou-se para ensinar a quem aprende igual. 

Comporta-se igual” (PADILHA, 2015, p.119). Contudo, 

Não se está negando que algumas crianças tenham necessidades especiais 
e, portanto, exijam mediações especiais para sua constituição enquanto 
aprendizes. À escola cabe, porém, dispor de recursos e procedimentos não 
uniformes para que os alunos tenham possibilidades de caminhar além de 
seus limites (PADILHA, 2015, p.77). 
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Diante disso, considera-se que, se “os defeitos são das crianças, a 

incompetência está nelas [...]” (PADILHA, 2015, p.111), logo, “o que era hipótese 

acaba por se transformar em verdade absoluta, e, portanto, incontestável. E esta 

verdade acaba por ser incorporada como crença” (PADILHA, 2015, p.31) e como 

aponta Bakthin citado por Padilha (2015, p.35) “[...] a palavra não só representa, ela 

faz com que seja”. Crianças e adolescentes rotulados por uma “incapacidade 

inerente”. Tudo isso, porque “os corpos agitados na escola ameaçam a manutenção 

da ordem na sala de aula. Por se tratar de uma ameaça, esses indivíduos sofrem 

com a rotulação de seus comportamentos” (CASTELLAR, 2014, p.73).  

Todavia, para que a medicalização do processo de aprendizagem 

seja possível, é imprescindível ao discurso médico, que o senso comum incorpore 

seus valores e os aceite como inquestionáveis. Nesse aspecto a mídia possui papel 

fundamental, tendo em vista que “[...] atua como uma difusora da ciência na 

transmissão e simplificação do conhecimento científico para o senso comum” 

(CASTELLAR, 2014, p.16-17). Sendo, portanto, “[...] possível pensar nas 

implicações da comunicação midiática nos assuntos relacionados ao TDAH e ao 

consumo de medicamentos para tratar o transtorno” (CASTELLAR, 2014, p.21).  

Como se pode observar nas palavras de Collares e Moysés (2010): 

A atuação medicalizante da Medicina consolida-se ao ser capaz de se 
infiltrar no pensamento cotidiano, ou, mais precisamente no conjunto de 
juízos provisórios e preconceitos que regem a vida cotidiana. E a extensão 
(e a intensidade) em que esse processo ocorre pode ser apreendida pela 
incorporação do discurso médico, não importa se científico ou 
preconceituoso, pela população (COLLARES; MOYSÉS, 2010, p.201). 

 

E, “na busca de comprovação empírica da hipótese levantada, os 

resultados acabam por apresentar estatuto de verdade e de cientificidade” 

(PADILHA, 2015, p.42), e quando o senso comum passa a considerar certos valores 

como “verdades absolutas”, “o sistema sociopolítico novamente fica isento, e a 

vítima se torna culpada” (PADILHA, 2015, p.42), transformando tudo aquilo que 

destoa do que é “padrão aceitável” em doença, por sua vez, passível de diagnóstico 

e prescrição de remédios, pois, 

A ampla divulgação da ideia de que tropeços no processo de escolarização 
sejam advindos de uma doença do sujeito que não aprende amputa o 
caráter histórico do debate que se coloca e reforça, no senso comum e em 
muitos setores profissionais, a ideia de uma faixa de normalidade 
estreitíssima, na qual poucos se encaixam, mas à qual todos devem se 
submeter (GARRIDO; MOYSÉS, 2010, p.158). 
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O que demonstra que os valores têm sido distorcidos a tal ponto que 

“[...] as pessoas devem se ajustar ao padrão, ao invés de a sociedade dever se 

organizar e reger pelo princípio de acolher a todos em suas diversidades, 

propiciando-lhes as condições necessárias a sua realização como ser humano” 

(MOYSÉS; COLLARES, 2010, p.90). Logo, é preciso promover a superação do que 

se encontra posto, e isso implica desconstruir conceitos mal interpretados, o que 

pode ser bem complicado uma vez que, 

Essa espiral viciosa em que o presente repete o passado e ameaça o futuro 
lança uma teia sobre todos nós. Apropria-se de profissionais de diferentes 
áreas: alguns, reféns de sua formação inadequada; outros muitos, 
voluntários em sua cela de luxo, da qual detém a chave e os códigos; a 
maioria, em uma espécie de servidão voluntária, em que se permitem um 
único horizonte, ocupado pelas planilhas de atendimentos e cifrões... 
(MOYSÉS; COLLARES, 2010, p.93). 

 

Neste sentido, “o atendimento preconizado para as pessoas que 

caem nessa teia será sempre multidisciplinar. Afinal, é preciso manter todos os 

profissionais da teia satisfeitos, sem muitas disputas entre si” (MOYSÉS; 

COLLARES, 2010, p.93-94). Por detrás de todo esse aparelho encontra-se a 

indústria farmacêutica, responsável pela manutenção dessa estrutura. 

Embora esses recursos da área da saúde e da biologia sejam fundamentais 
enquanto avanços na compreensão de determinados processos humanos, 
quando aplicados ao campo da educação retomam a lógica já denunciada e 
analisada durante décadas de que o fenômeno educativo e o processo de 
escolarização não podem ser avaliados como algo individual, do aprendiz, 
mas que as relações de aprendizagem constituem-se em dimensões do 
campo histórico, social e político que transcendem, e muito, o universo da 
biologia e da neurologia (SOUZA, 2010, p.63). 

   

Remar contra a força da maré. É preciso ter fôlego para não se 

afogar em meio a tantas artimanhas que se impõem diante dos olhos. Não se deixar 

levar, pelo que aparentemente se apresenta como sendo mais cômodo e prático. 

Pode parecer menos árduo para a escola aceitar que seus alunos sejam 

quimicamente dependentes para que possam “aprender”, porém, conter, silenciar, 

não significa necessariamente aprender. 

O fato de estar “presente” apenas fisicamente, não importando que 

esteja “ausente” em pensamento, demonstra que a escola, assim como pais e 

educadores têm se omitido de seu papel de participantes no processo de construção 
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do conhecimento pela criança. Deste modo, corroboram com a situação vigente de 

medicalização desenfreada, ao aceitarem que as crianças sejam contidas, mesmo 

que com isso não estejam aprendendo, porque remédio nenhum é garantia de 

aprendizagem, sequer é garantia de saúde, do contrário, indica a falta desta.  

Crianças saudáveis, levadas ao silêncio. Pais e educadores que 

acabam se tornando coniventes a uma situação que em nada condiz com seus 

papeis sociais, de cuidado e educação para com essas, uma vez que, 

[...] o uso continuado de Ritalina e possivelmente de outras drogas para 
controlar hiperatividade pode resultar em estudantes obedientes, mas 
academicamente incompetentes. Certamente, o objetivo da escola não é 
transformar crianças em robôs dóceis, seja por técnicas comportamentais 
ou por medicação. Ao contrário, o objetivo da escola deveria ser prover às 
crianças as ferramentas sociais e acadêmicas necessárias para se tornarem 
prósperas em suas interações sociais e competentes em seu desempenho 
acadêmico (Ayllon, Layman & Kandel, 1975, p.144 apud Leonardi; Rubano; 
Assis, 2010, p.111). 

 

Em breves linhas pode-se refletir acerca do interesse neste 

momento histórico, pelas indústrias farmacêuticas, não só pelos indivíduos que de 

fato necessitam de medicamentos para “viver”, mas em conquistar e vender “pílulas 

de bem-estar” para os saudáveis, como se qualquer sintoma de mal-estar decorrente 

da vida contemporânea fosse passível de intervenção medicamentosa, 

desconsiderando, ou até mesmo omitindo, o fato de que a vida tão movimentada à 

que os homens têm se sujeitado e todos os seus hábitos é o que tem os tornado 

“doentes”.  

A tecnologia que tantos bens proporciona ao mundo, também torna 

o homem indiferente ao seu semelhante, uma vez que não busca compreender o 

cerne dos problemas, senão atenuá-los. Tanta pressa e aligeiramento, na verdade 

têm contribuído para o distanciamento entre os indivíduos. 

É preciso desacelerar, ou como menciona Padilha (2015, p.126), “é 

preciso parar um pouco a corrida contra o tempo para que as questões apareçam e 

nos provoquem [...]”. Século XXI, a interação humana se enfraquece, ao passo que 

aumentam de modo alarmante os índices de doenças mentais, não se pretendendo 

aqui questionar os diagnósticos destas. A sociedade atual cada vez mais se 

distancia das relações sociais e do diálogo e aproxima-se da biologização da vida2. 

                                                 
2
 “O processo de transformar questões sociais em biológicas, conhecido como biologização, é 

bastante conhecido na história da humanidade” (COLLARES; MOYSÉS, 2010, p.197). “Ao biologizar 
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Como já fora mencionado, menos diálogo implica em menos conflito. Quem sabe 

não seja disso que os homens precisam – conflito –, não para promover disputas 

violentas e incessantes, mas o encontro das diferenças. 

Muito embora se saiba que “[...] a intervenção pedagógica é mais 

promissora e menos arriscada que as intervenções medicalizantes e 

medicamentosas” (GARRIDO; MOYSÉS, 2010, p.157), ainda assim “[...] fatores, 

dentre os quais interesses econômicos, fazem com que a corrente não medicalizante 

da aprendizagem tenha menos expressão do que a abordagem medicalizante” 

(GARRIDO; MOYSÉS, 2010, p.157).  

Garrido e Moysés (2010) realizaram levantamento bibliográfico 

acerca do que tem sido produzido no Brasil a respeito da medicalização da 

aprendizagem de crianças. Relatam as autoras:  

Na revisão teórica realizada, encontramos vozes que reforçam a 
impertinência do discurso predominante atual, no qual o sujeito está sendo 
tirado de seu contexto e sua história, passando a ser pensado como ser 
quase exclusivamente biológico (GARRIDO; MOYSÉS, 2010, p.158). 

 

Compreendem “[...] o processo de medicalização das dificuldades de 

escolarização como uma construção social que exime professores, pais, sociedade e 

governantes de suas responsabilidades com relação à criança” (GARRIDO; 

MOYSÉS, 2010, p.157). Ademais, complementam que, “no ciclo da doença, a família 

e os profissionais da educação, corresponsáveis que são pela aprendizagem efetiva 

da criança, cedem seu papel ao diagnóstico e ao remédio” (GARRIDO; MOYSÉS, 

2010, p.157). 

Deste modo, “é de vital importância que a corrente medicalizadora 

predominante seja contraposta com uma casuística de sucesso escolar, alcançada a 

partir da abordagem alternativa às dificuldades de escolarização” (GARRIDO; 

MOYSÉS, 2010, p.158). 

No que diz respeito ao uso de psicotrópicos estimulantes, “o 

metilfenidato (MPH) é a droga mais prescrita para crianças e adolescentes rotuladas 

como portadoras de TDAH” (MOYSÉS; COLLARES, 2010, p.97), sendo “[...] 

                                                                                                                                                         
as questões sociais, atingem-se dois objetivos complementares: isentar de responsabilidade todo o 
sistema social, inclusive em termos individuais e, usando a expressão de Ryan (1976), „culpabilizar a 
vítima‟” (COLLARES; MOYSÉS, 2010, p.197). 
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comercializada no Brasil com os nomes de Ritalina® e, mais recentemente, 

Concerta®” (MOYSÉS; COLLARES, 2010, p.97). No entanto,  

O mecanismo de ação do MPH e das anfetaminas é exatamente o mesmo 
da cocaína: poderosos estimulantes que aumentam a atenção e a 
produtividade. Com estrutura química semelhante, essas substâncias 
aumentam os níveis de dopamina no cérebro, pelo bloqueio de sua 
recaptação nas sinapses. Lembre-se que a dopamina é o neurotransmissor 
responsável pela sensação de prazer. Como consequência desse aumento 
artificial, o cérebro torna-se dessensibilizado a situações comuns da vida 
que provocam prazer, como alimentos, emoções, interações sociais, afetos, 
o que leva à busca contínua do prazer artificial provocado pela droga, 
culminando na drogadição. Além disso, especula-se se aumentos 
desnecessários da dopamina durante a infância poderiam alterar o 
desenvolvimento do cérebro. Como a medicação costuma ser retirada em 
torno dos 18 anos, esses jovens podem se tornar aditos a cocaína na vida 
adulta, como modo de substituir a droga legal que tomaram por anos 
(MOYSÉS; COLLARES, 2010, p.97-98). 

 

As autoras alertam ainda para “[...] o grande número de mortes 

súbitas em crianças e adolescentes em tratamento com MPH ou D-anfetamina por 

uma pretensa doença neurológica” (MOYSÉS; COLLARES, 2010, p.99). Além disso, 

[...] muitas crianças e adolescentes suspendem por conta própria, às 
escondidas, a ingestão das drogas por sentirem que lhes faz mal, 
destacando sempre a taquicardia, a sensação de estarem eletrificados, de 
estarem amarrados, contidos em si mesmo, sem poderem expressar seus 
desejos, emoções, angústias, medos (MOYSÉS; COLLARES, 2010, p.102). 

Nessa direção, o presente trabalho corrobora com a perspectiva das 

autoras supracitadas quando questionam “até quando crianças e jovens continuarão 

sendo quimicamente contidos [...] Até quando suas vidas serão o combustível para 

as fornalhas de fazer dinheiro dos vendedores de doenças?” (MOYSÉS; 

COLLARES, 2010, p.103). 

Tal fato faz pensar acerca de um livro de ficção produzido por Pedro 

Bandeira (1992), que parece imitar a realidade, intitulado “A droga da obediência”, o 

qual será abordado por este trabalho no capítulo intitulado “Quando ficção e 

realidade se imbricam”. Grosso modo, nesse enredo literário, adolescentes são 

quimicamente contidos e passam a realizar ações consonantes às ordens que 

recebem, aceitando tudo sem questionar. Estão vivos fisicamente, porém não 

esboçam reação a qualquer situação, apenas executam o que lhes foi designado. 

Trata-se em síntese, de seres humanos sendo utilizados como se objetos fossem. A 

obediência a qualquer custo, mesmo que para tanto, seja necessário drogar as 

novas gerações. 
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Para que uma doença possa ser efetivamente tratada com o uso de 

medicamentos, é imprescindível que haja a comprovação científica dessa, no 

entanto, como apontam Moysés e Collares (2010, p.105), sobre a realização em 

1998 de uma reunião promovida pelo US NIH (National Institutes of Health), que 

contou com a participação de especialistas representantes tanto dos que se opõem 

bem como daqueles que defendem que o TDAH existe e requer tratamento 

medicamentoso: “[...] o documento final reconheceu a inexistência de evidências 

científicas que sustentem que essas condições sejam manifestações de doença” 

(MOYSÉS; COLLARES, 2010, p.105) e mais “[...] reconheceu os riscos de 

tratamento com psicoestimulantes por períodos longos” (MOYSÉS; COLLARES, 

2010, p.105).   

É interessante notar que conforme apontam as autoras, “esse 

relatório jamais foi divulgado no Brasil” (MOYSÉS; COLLARES, 2010, p.105). Na 

sequência, encontram-se alguns trechos significativos ao presente trabalho extraídos 

do arquivo disponível online, referentes a esse documento (tradução livre vide nota 

de rodapé). 

Finally, after years of clinical research and experience with ADHD, our 
knowledge about the cause or causes of ADHD remains largely speculative. 
Consequently, we have no documented strategies for the prevention of 
ADHD (NIH, 1998, p.3)

3
. 

Despite the progress in the assessment, diagnosis, and treatment of children 
and adults with ADHD, the disorder has remained controversial. The diverse 
and conflicting opinions about ADHD have resulted in confusion for families, 
care providers, educators, and policymakers. The controversy raises 
questions concerning the literal existence of the disorder, whether it can be 
reliably diagnosed, and, if treated, what interventions are the most effective 
(NIH, 1998, p.3)

4
. 

One of the major controversies regarding ADHD concerns the use of 
psychostimulants to treat the condition. Psychostimulants, including 
amphetamine, methylphenidate, and pemoline, are by far the most widely 
researched and commonly prescribed treatments for ADHD. Because 
psychostimulants are more readily available and are being prescribed more 
frequently, concerns have intensified over their potential overuse and abuse 
(NIH, 1998, p.3)

5
. 

                                                 
3
 Finalmente, depois de anos de pesquisa clínica e experiência com TDAH, nosso conhecimento 

sobre a causa ou causas do TDAH permanece amplamente especulativo. Consequentemente, não 
temos documentadas estratégias para a prevenção do TDAH. 
4
 Apesar do progresso na avaliação, diagnóstico e tratamento de crianças e adultos com TDAH, o 

distúrbio tem permanecido controverso. As variadas e conflitantes opiniões sobre TDAH têm resultado 
em confusão para famílias, prestadores de cuidados, educadores e formuladores de política. A 
controvérsia levanta questões concernentes à existência literal do distúrbio, se ele pode ser 
diagnosticado seguramente e, se tratado, quais intervenções são as mais eficazes. 
5
 Uma das principais controvérsias com relação ao TDAH diz respeito ao uso de psicoestimulantes 

para tratar a condição. Psicoestimulantes, incluindo anfetamina, metilfenidato e pemolina são 
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The diagnosis of ADHD can be made reliably using well-tested diagnostic 
interview methods. However, as of yet, there is no independent valid test for 
ADHD. Although research has suggested a central nervous system basis for 
ADHD, further research is necessary to firmly establish ADHD as a brain 
disorder (NIH, 1998, p.4)

6
. 

It is well known that psychostimulants have abuse potential. Very high doses 
of psychostimulants, particularly of amphetamines, may cause central 
nervous system damage, cardiovascular damage, and hypertension (NIH, 
1998, p.6-7)

7
. 

Although and independent diagnostic test for ADHD does not exist, evidence 
supporting the validity of the disorder can be found. Further research will 
need to be conducted with respect to the dimensional aspects of ADHD, as 
well as the comorbid (coexisting) conditions present in both childhood and 
adult ADHD. (NIH, 1998, p.9)

8
. 

 

Moysés e Collares (2010) fazem atentar também para o fato de que, 

“ainda não existem evidências científicas que sustentem uma alteração 

neurobiológica nem a segurança de tratamento com psicoestimulante” (MOYSÉS; 

COLLARES, 2010, p.106). Porém “[...] a pressão é tão grande que se chega ao 

absurdo de precisar provar que não existe o que nunca ninguém provou que existe” 

(MOYSÉS; COLLARES, 2010, p.106). Neste sentido, 

[...] mesmo a American Psychiatric Press Textbook of Psychiatry, que 
sustenta a ideia de que essa seja uma doença neurológica, reconhece que 
„com critérios diagnósticos não claros, é difícil definir ou mesmo 
conceitualizar um conceito unitário sobre TDAH ou sua etiologia . . . 
permanece considerável incerteza sobre a validade de TDAH como uma 
entidade diagnóstica’ (LEO, 2002, p.52 apud MOYSÉS; COLLARES, 2010, 
p.106) (grifo das autoras). 

 

Então, se não há comprovação científica da existência de tais 

“doenças” porque continuar insistindo, como se fosse uma evidência? A insistência 

                                                                                                                                                         
consideravelmente os mais amplamente pesquisados e comumente prescritos como tratamento para 
o TDAH. Por conta dos psicoestimulantes estarem mais facilmente disponíveis e estarem sendo 
prescritos mais frequentemente, preocupações têm se intensificado sobre seu potencial uso 
excessivo e abuso.  
6
 A diagnose do TDAH pode ser feita com segurança utilizando os bem-testados métodos de 

diagnóstico por entrevista. Entretanto, ainda não há teste independente válido. Embora pesquisas 
tenham sugerido uma base do sistema nervoso central para o TDAH, mais pesquisa é necessária 
para seguramente estabelecer o TDAH como um distúrbio do cérebro.  
7
 É bem conhecido que psicoestimulantes tem potencial de abuso. Doses muito altas de 

psicoestimulantes, particularmente de anfetaminas, podem causar dano ao sistema nervoso central, 
dano cardiovascular e hipertensão. 
8
 Embora um teste de diagnóstico independente para o TDAH não exista, evidência dando suporte à 

validade do distúrbio pode ser encontrada. Mais pesquisa precisará ser conduzida em relação aos 
aspectos dimensionais do TDAH, assim como a condições de comorbidade (coexistência) presentes 
em ambos, na infância e TDAH em adulto.   
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poderia ser atribuída ao interesse das indústrias farmacêuticas, sobre o qual se 

ancora a “espiral viciada” nas palavras de Moysés e Collares (2010). 

A fim de desconstruir incertezas, e por compreenderem que “uma 

das características fundamentais da vida cotidiana é a existência de juízos 

provisórios [...]” (COLLARES; MOYSÉS, 2010, p.196), as autoras apontam para a 

possível estrada a ser seguida no intuito de elucidar questões que causam 

inquietações à vida do homem. 

A atividade de pesquisa diferencia-se de outras formas de busca de saberes 
por basear-se em um processo de construção. Não apenas técnica, mas 
caminho de procura do conhecer. Este processo constitui o caminho para o 
acesso ao objeto de estudo, acesso à sua apreensão, pela decomposição e 
reconstrução dialética de sua totalidade. Processo possível pela superação 
do aparente, por vezes enganoso [...] (COLLARES; MOYSÉS, 2010, p.193). 

 

No entanto, se “[...] um juízo provisório é refutado no confronto com 

a realidade concreta [...] e mesmo assim se mantém [...] cristalizado, contra todos os 

argumentos da razão, não é mais um juízo provisório, mas um preconceito” 

(COLLARES; MOYSÉS, 2010, p.196) (grifo das autoras). 
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3. TDAH E A REDUÇÃO DE QUESTÕES SOCIAIS 

 

Este capítulo pretende estabelecer contraponto de perspectivas no 

intento de possibilitar ao leitor refletir sobre o então problematizado, apresentando 

autores que se posicionam favoráveis à existência do TDAH e a utilização de 

medicamentos no seu tratamento bem com pesquisas que demonstram não haver 

evidências científicas para tanto. Importante destacar que o título desta seção foi 

inspirado no livro “Medicalização de crianças e adolescentes: conflitos silenciados 

pela redução de questões sociais a doença de indivíduos” (2010), que instigou a 

buscar hipóteses para o assunto proposto. 

De acordo com o Boletim Brasileiro de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde – BRATS (2014, p.2) “o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade 

(TDAH), também chamado de Síndrome Hipercinética, é uma desordem 

comportamental que tem origem na infância”, sendo caracterizado por desatenção, 

hiperatividade e impulsividade, mencionando ainda que, “[...] a Associação Brasileira 

de Déficit de Atenção assume que o TDAH é um transtorno neurobiológico, de 

causas genéticas [...]” (2014, p.2), o qual se manifesta na infância e muitas vezes 

acompanha esse sujeito ao longo de sua vida. 

Em contrapartida os estudos de Eidt e Ferracioli (2007, p.93), 

demonstram que “os debates em torno do TDAH ainda estão acontecendo e as 

concordâncias sobre seu diagnóstico e tratamento não existem”. No entanto, “[...] há 

uma indústria da medicalização que já responde a essa demanda antes mesmo da 

confirmação científica da necessidade do uso de remédios” (EIDT; FERRACIOLI, 

2007, p.93).  

Nessa direção, Eidt e Ferracioli (2007, p. 221-222) reproduzem um 

trecho extraído do jornal Folha de São Paulo, de 15 de janeiro de 2006, apontando 

que, 

De acordo com dados fornecidos pela „IMS-PMB‟, uma publicação suíça que 
contabiliza dados do mercado farmacêutico mundial, em apenas quatro 
anos a venda dos medicamentos para crianças diagnosticadas como 
portadoras de TDAH aumentou 940%. Isto é, em 2000 foram vendidas 739 
mil. No Brasil, de acordo com dados da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), o número de caixas vendidas entre 2003 e 2004 
cresceu 51%. 
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É possível observar que embora não haja embasamento científico 

que assegure que o transtorno tenha origem em causas biológicas, o que significaria 

que a melhor forma de tratamento seria o de ordem medicamentosa, a 

medicalização tem se evidenciado crescente no que concerne aos problemas de 

aprendizagem. Neste sentido, “torna-se cada vez mais recorrente a fala de que 

crianças agitadas em demasia e incapazes de manter sua atenção nas atividades 

escolares estejam na verdade sofrendo desse transtorno” (EIDT; FERRACIOLI, 

2007, p.93). 

Todavia, diagnósticos acerca do transtorno são realizados utilizando-

se classificações diagnósticas, tais como o CID-10 (Classificação Internacional de 

Doenças) e o DSM-IV (Diagnostic and Satistical Manual of Mental Disorders) e não 

tomando por base elementos como exames que comprovem sua existência. 

Conforme demonstra o BRATS, 

O diagnóstico do TDAH é essencialmente clínico e subjetivo, baseado 
exclusivamente no histórico do comportamento, devendo ser feito pela 
exclusão de outras doenças ou problemas socioambientais. Os sintomas 
levam, obrigatoriamente, a algum tipo de dificuldade ou impedimento para a 
realização de tarefas (2014, p.2). 

 

É compreensível a identificação de uma determinada “enfermidade” 

pela exclusão das possíveis outras causas de certos sintomas, no entanto, sua 

comprovação ocorre quando da realização de exames que demonstrem realmente 

do que se trata. Sendo interessante notar que, “[...] o diagnóstico de TDAH deve ser 

excluído se os sintomas forem melhor explicados por outro transtorno mental” 

(BRATS, 2014, p.2), ou seja, por se tratar de diagnóstico clínico e subjetivo, pode ou 

não corresponder ao TDAH, evidenciando que não há como assegurar se, o 

profissional que emprega o diagnóstico, seja da área de educação seja da área de 

saúde, em conjunto com a família do diagnosticado, encontrar-se-á de fato 

deparando-se com esse transtorno. O que existe é tão somente a possibilidade. 

Segundo o BRATS (2014, p.3), “no Brasil, estão aprovados pela 

Anvisa os seguintes medicamentos para TDAH: VENVANSE® (lis-dexanfetamina); 

RITALINA® (metilfenidato) e STRATTERA® (atomoxetina)”. Muito embora não 

exista comprovação acerca deste transtorno, reitera-se aqui, a presença destes 

medicamentos no mercado para o tratamento do TDAH. 
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De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, os 
medicamentos recomendados em consensos de especialistas são os 
estimulantes (lis-dexanfetamina e metilfenidato), a atomoxetina, os 
antidepressivos (imipramina, nortriptilina, bupropiona), a clonidina e a 
modafinila. Os estimulantes são a primeira linha para o tratamento, 
englobando os grupos do metilfenidato e das anfetaminas, que possuem 
propriedades e efeitos adversos similares. Apesar de não serem indicados 
para o tratamento dessa condição, alguns clínicos prescrevem 
antidepressivos (BRATS, 2014, p.3). 

 

Dentre as possibilidades medicamentosas, os psicoestimulantes, em 

especial o metilfenidato, compreendem “[...] o tratamento clássico em crianças e 

adultos [...]” (GREVET; ROHDE, 2005, p.10) no que tange ao TDAH. Acerca deste 

medicamento, que compreende comprimidos administrados via oral, pode-se 

observar que, 

O metilfenidato é um agente estimulante moderado do sistema nervoso 
central (SNC) indicado como adjuvante a intervenções psicológicas, 
educacionais e sociais no tratamento de distúrbios de hiperatividade. Seu 
mecanismo de ação não é inteiramente conhecido, mas se acredita que o 
fármaco inibe transportadores de dopamina e norepinefrina, aumentando a 
disponibilidade desses neurotransmissores na fenda sináptica e produzindo 
efeito excitatório no SNC. Os efeitos esperados durante o tratamento do 
TDAH com esse medicamento são o aumento da atenção e a diminuição da 
inquietação em crianças hiperativas (BRATS, 2014, p.3) (grifo nosso). 

 

No entanto, como todo medicamento, este também possui efeitos 

colaterais, os quais consistem em: “[...] diminuição do apetite, insônia e dor de 

cabeça”, sendo que “os possíveis eventos graves são o comportamento agressivo, 

função anormal do fígado, acidente cerebro-vascular, diminuição do crescimento [...]” 

(BRATS, 2014, p.3). Por este motivo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a 

ANVISA, restringe as prescrições legais do metilfenidato aos indivíduos com TDAH. 

O metilfenidato consta no rol dos psicotrópicos - lista A3 - da Portaria 
SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e sua venda está condicionada à 
retenção da notificação de receita. Há risco de abuso e dependência e, por 
isso, a prescrição é controlada. Ademais, o metilfenidato é classificado 
como droga segundo a Lei 11343 de 2006 (BRATS, 2014, p.3). 

 

Em decorrência do grande aumento no consumo de metilfenidato 

que, gera um aumento da demanda, “[...] alguns estudiosos afirmam que primeiro 

produziu-se o metilfenidato (descoberto no início da década de 1940 e patenteado 

em 1954) e, posteriormente, tentou-se configurar cientificamente a doença” (BRATS, 

2014, p.3). Ou, nas palavras de Ortega et al. (2010, p.501): 
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A ritalina ficou conhecida, nos últimos anos, por sua associação ao TDAH. 
Entretanto, este estimulante é comercializado desde os anos 1950 na 
Suíça, Alemanha e EUA. No início, não havia um diagnóstico específico 
para seu uso. Essa medicação era indicada para tratar a fadiga presente em 
vários quadros psiquiátricos, como também para tratar o cansaço em 
idosos. 

 

Assim, “se, nos anos 1950, a ritalina era um medicamento que não 

tinha um diagnóstico como destinação certa, hoje, o valor do uso terapêutico da 

droga está fundamentado no diagnóstico de TDAH” (SINGH, 2007; DUPANLOUP, 

2004, apud ORTEGA et al., 2010, p.501). Desse modo, “a ampliação do uso do 

medicamento e sua confiabilidade passaram a servir como referência para legitimar 

o diagnóstico” (SINGH, 2007; DUPANLOUP, 2004, apud ORTEGA et al., 2010, 

p.501). 

Como bem alerta BRATS (2014, p.9) “é necessário fazer um balanço 

entre benefício e risco antes de se iniciar a administração do metilfenidato, 

principalmente quando o tratamento for de longo prazo”. Além disso, “alternativas 

terapêuticas, como intervenções sociais, psicológicas e comportamentais para 

terapia do TDAH, que não foram avaliadas neste boletim, devem ser consideradas” 

(BRATS, 2014, p.9).  

Faz-se relevante notar que “há evidências de que crianças que não 

possuem TDAH estariam sendo medicadas e casos da doença sendo tratados sem 

necessidade” (BRATS, 2014, p.9). Para além desse aspecto, é possível identificar 

também que “[...] os sintomas do transtorno podem ser encontrados no 

comportamento dos indivíduos com desenvolvimento típico” (BRATS, 2014, p.9). 

Embora o metilfenidato venha sendo empregado “[...] no âmbito 

educacional para o tratamento de crianças com TDAH, no intuito de diminuir a 

inquietação motora e aumentar a concentração” (BRATS, 2014, p.9) não há 

consenso nos estudos sobre os mecanismos de ação desse medicamento, uma vez 

que “as evidências sobre a eficácia e segurança do tratamento com o metilfenidato 

em crianças e adolescentes, em geral, têm baixa qualidade metodológica, curto 

período de seguimento e pouca capacidade de generalização” (BRATS, 2014, p.9). 

Há, no entanto, quem considere o contrário,  

Através de revisão bibliográfica, constatou-se que o uso de metilfenidato 
(Ritalina) no tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) é eficaz e seguro. E que, apesar de haver efeitos 
colaterais, na maioria dos casos, estes desaparecem ao longo dos dias em 
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uso do medicamento, os benefícios aos pacientes são largamente descritos 
na literatura (COELHO et al., 2010, p.14). 

Diante de tudo o que foi analisado, fica registrado que o uso do 
metilfenidato tem tido excelentes resultados no tratamento do TDAH e que 
seus efeitos colaterais não devem ser motivo para descontinuar seu uso 
sem orientação médica (COELHO, et al., 2010, p.14). 

 

Outra importante consideração a ser feita, diz respeito ao fato que 

“[...] o TDAH, é agora descrito como um transtorno psiquiátrico, que pode perdurar 

por toda a vida do indivíduo – um quadro incurável” (ORTEGA et al. 2010, p.501), o 

que direciona os sujeitos diagnosticados ao uso contínuo do medicamento durante 

toda a vida. Sendo “[...] a causa para o baixo desempenho escolar, o transtorno 

passou a ser uma explicação biológica plausível para as dificuldades da vida, sejam 

elas acadêmicas, profissionais, emocionais, familiares e, mesmo, sexuais” (JOFFE, 

2005; MATTOS, 2005; WEISS, MURRAY, 2003; CONRAD, POTER, 2000 apud 

ORTEGA et al., 2010, p.501). 

Em suma, “a indissociabilidade TDAH-ritalina, construída ao longo 

dos anos 1980 e 1990, fez com que a ampliação dos critérios diagnósticos para o 

TDAH necessariamente aumentasse o número de prescrições do metilfenidato” 

(ORTEGA et al., 2010, p.501). 

Pois, se o uso da ritalina fica restrito somente aos casos em que a aplicação 
do diagnóstico não deixa dúvidas, muitos outros casos ficam sem 
diagnóstico, o que, consequentemente, impossibilita a indicação do 
tratamento medicamentoso. Com a ampliação dos critérios para inclusão 
diagnóstica, amplia-se, por consequência, o uso de medicamentos 
recomendados para o tratamento da patologia diagnosticada (OKIE, 2006; 
DUPANLOUP, 2004 apud ORTEGA et al., 2010, p.501). 

 

Apesar de tudo o que fora apresentado, ainda assim, o número de 

diagnósticos de TDAH é crescente, sendo importante e válido ressaltar o seguinte 

documento citado por Ortega et al. (2010, p.502), e que anteriormente também fora 

mencionado por Moysés e Collares (2010, p.105), 

Em 1998, o “Instituto Nacional de Saúde Americano” (National Institutes of 
Health – NIH) publicou um documento, intitulado Consensus Development 
Statement on Diagnosis and Treatment of Attention Deficit Hyperactivity, no 
qual explicita que as teorias sobre as causas do TDAH permanecem 
especulativas e não há nada que prove a hipótese de uma causalidade 
orgânica, e mais especificamente cerebral (NIH, 1998). No que diz respeito 
ao processo diagnóstico do transtorno, o documento deixa claro que não há 
teste válido para o diagnóstico e que não é possível estabelecer limites 
objetivos entre o TDAH, outras desordens do comportamento e o 
comportamento normal. [...] E, por fim, conclui-se que o diagnóstico é ainda 
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coberto por dúvidas devido às divergências em suas prevalências [...] 
(ROSE, 2006; SINGH, 2006 apud ORTEGA et al., 2010, p.502). 

  

Se diante do pesquisador se encontra apenas uma hipótese, uma 

especulação, então, neste caso em especial, medicalizar também configura uma 

hipótese de tratamento, com chance de não corresponder à indicação correta. No 

entanto, em seus estudos os autores (2010) relatam que,  

Todas as publicações científicas analisadas, que abordam o TDAH, 
confirmam, em seus resultados, a eficácia do uso do medicamento como 
terapêutica para o transtorno, e concluem que o medicamento é 
imprescindível no tratamento do transtorno (ORTEGA et al., 2010, p.503). 

  

Na contramão dos argumentos acima pontuados, Ortega et al. 

(2010), alerta que, 

A pouca discussão nos periódicos médicos sobre como a ação do 
metilfenidato produz os efeitos clínicos observados pode estar relacionada à 
incerteza ou desconhecimento deste mecanismo. O artigo que apresenta 
uma revisão bibliográfica sobre os estudos com neuroimagem e TDAH 
(Szobot et al., 2001) aponta resultados discordantes, tanto em relação às 
bases neurais do transtorno, quanto em relação à ação do metilfenidato 
(Ortega et al., 2010, p.504). 

 

Para além do tratamento de um transtorno cujas causas ainda não 

possuem comprovação científica, é preciso atentar-se para outro fato, que não 

pretende ser discutido neste trabalho, porém que merece um destaque, uma vez que 

reflete um dado importante: pessoas saudáveis passaram a fazer uso do 

metilfenidato como forma de melhorar o desempenho cognitivo, essa prática fora em 

inglês denominada “pharmacological cognitive enhancement”9 (ORTEGA et al., 

2010, p.505), o que poderia acentuar as diferenças de oportunidades entre as 

diferentes camadas, uma vez que o acesso ao medicamento se restringe a quem 

pode pagar por ele; gerando não somente o consumo indiscriminado de uma droga, 

mas também, a competição cognitiva, pautada pelo uso de medicamentos e não 

verdadeiramente baseada na capacidade intrínseca dos sujeitos. 

Como bem explicitado por Ortega et al. (2010, p.507) “[...] o uso do 

medicamento vem contribuindo, de forma crucial, para a produção do indivíduo 

desatento e hiperativo”, passando assim “de um uso lícito e controlado da droga [...] 

                                                 
9
 Traduzido para o português brasileiro como “aprimoramento cognitivo farmacológico”. 
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para um uso ilícito e abusivo” (ORTEGA et al., 2010, p.507). Deste modo, “o 

principal argumento contra o uso da farmacologia para aprimorar funções cognitivas 

é que isso ameaçaria a integridade e a dignidade do ser humano” (ORTEGA et al., 

2010, p.507). 
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4. QUANDO FICÇÃO E REALIDADE SE IMBRICAM 

 

Este capítulo tem por objetivo viabilizar ao leitor, uma possível 

analogia entre a obra ficcional intitulada “A droga da obediência” (BANDEIRA, 1992) 

e a realidade do processo de medicalização da aprendizagem.   

O enredo da ficção selecionada envolve inicialmente quatro amigos 

que formam um grupo secreto, denominado Karas, sendo eles Magrí10, a menina 

esportista, Calú11, o menino ator, Crânio, o menino gênio, Miguel, presidente do 

grêmio estudantil; no decorrer da estória Chumbinho também passa a fazer parte do 

grupo. 

No contexto da estória sequestros de estudantes ocorrem em 

diferentes colégios de mesmo padrão na cidade de São Paulo, e quando isso afeta o 

Colégio Elite, onde os Karas estudam, os adolescentes passam a buscar por 

respostas. Ao descobrirem que Bronca, um aluno do Colégio Elite conhecido por seu 

comportamento rebelde, por vezes até estranho, estava obediente quando fora 

sequestrado, os Karas se sentem ainda mais instigados a investigar o que estaria 

por trás de tudo isso. 

Quando os Karas se dão conta de que não estão lidando com 

simples sequestros de estudantes, e cogitam a possibilidade de existência de uma 

droga capaz de modificar o comportamento, uma vez que de acordo com Miguel “só 

o efeito de uma droga poderia explicar o comportamento do Bronca [...]” (apud 

BANDEIRA, 1992, p.24), é possível relacionar este aspecto ficcional à realidade, 

convergindo para uma mesma perspectiva, a de que seja possível conter a ação de 

seres humanos pelo uso de medicamentos, tornando pessoas ativas em sujeitos 

apáticos. 

Outro aspecto que reside na obra ficcional é a da oferta da droga por 

alguém de confiança (BANDEIRA, 1992, p.24), como acontece na realidade atual, 

com as crianças e adolescentes “diagnosticados” com TDAH e “tratados” com o uso 

de metilfenidato (ritalina), indicado por pessoas em quem estes confiam: médicos, 

professores, família. 

                                                 
10

 Grafia incorreta gramaticalmente, mas que tem por objetivo enfatizar a pronúncia pretendida por 
Bandeira (1992) para o nome Magrí. 
11

 Grafia incorreta gramaticalmente, mas que tem por objetivo enfatizar a pronúncia pretendida por 
Bandeira (1992) para o nome Calú. 
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Na literatura ficcional, Márius Caspérides, bioquímico responsável 

pela descoberta da “Droga da Obediência”, ainda realizara experiências com 

animais, quando a indústria fictícia Pain Control sem o seu consentimento, já estava 

se utilizando de crianças e adolescentes saudáveis para a realização de testes em 

humanos (BANDEIRA, 1992, p.51). No laboratório do bioquímico, no entanto, “de 

todas as gaiolas, lotadas com os mais diferentes animais, não saía nenhum som, 

não se percebia nenhum movimento, como se todos os bichos estivessem mortos” 

(BANDEIRA, 1992, p.55), muito embora estivessem todos vivos, olhando fixamente 

para nada.  

No entanto, sob os domínios do Doutor Q.I., chefe da fictícia Pain 

Control, essa droga tem seu uso desvirtuado, pois seus interesses não poderiam 

esperar. Assim, os testes em cobaias humanas já aconteciam, mas, estas não eram 

nos termos dele nos “loucos furiosos” que precisavam de tratamento; segundo o 

Doutor Q.I.: “essa droga maravilhosa está sendo testada nos jovens mais saudáveis 

que pudemos encontrar!” (apud BANDEIRA, 1992, p.57). 

Chumbinho, o novo integrante do grupo Karas, que também fora 

sequestrado, mas que desde o princípio estava apenas fingindo tomar as doses da 

droga para poder se infiltrar e investigar o que estaria acontecendo, dera um jeito 

para que seu colega de escola, o Bronca, não tomasse a dose noturna da mesma. 

Quando o efeito da droga passara, Chumbinho advertiu Bronca que ele estava 

sendo medicado, com “uma droga terrível [...]” que de certo modo o transformou “[...] 

num morto-vivo” (apud BANDEIRA, 1992, p.78). O que explica o fato de Bronca 

estar tão obediente. 

Isso tudo implica em considerar que, conforme o bioquímico 

Caspérides, “[...] com a droga, as cobaias obedecem totalmente [...]. Mas parece que 

perdem a vontade própria, a capacidade de iniciativa” (apud BANDEIRA, 1992, 

p.56), se tornam “[...] incapazes de fazer qualquer coisa voluntariamente” (apud 

BANDEIRA, 1992, p.56), mantendo-se “[...] inertes, à espera de alguma ordem, 

como se fossem máquinas que só funcionam quando são ligadas e só param de 

funcionar quando alguém as desliga!” (apud BANDEIRA, 1992, p.56). Portanto, “[...] 

a droga tem um efeito devastador sobre a personalidade das cobaias” (apud 

BANDEIRA, 1992, p.57), e, por esse motivo o uso da mesma em seres humanos, 

mesmo que para testes, ainda não poderia acontecer. 
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Ao descobrir que a droga já estava sendo utilizada em seres 

humanos, o bioquímico se opõe a tamanho absurdo, por se tratar de “[...] uma droga 

perigosa” (apud BANDEIRA, 1992, p.57) que “só poderia ser aplicada com ordem 

médica” (apud BANDEIRA, 1992, p.57), além da necessidade de mais testes em 

outros animais maiores, antes que a mesma pudesse vir a ser utilizada em testes 

com seres humanos. E especialmente porque, “[...] a ética proíbe ao médico aplicar 

medicamentos em um corpo são!” (apud BANDEIRA, 1992, p.57). Tal perspectiva 

permite refletir acerca do uso atual de medicamentos no “tratamento” do TDAH 

oferecido às crianças e adolescentes por pessoas de confiança.  

Nesse sentido, os princípios que pautam o bioquímico acabam por 

torná-lo um empecilho aos “progressos” tão desejados pelo chefe da Pain Control. A 

humanidade, por sua vez, estava em perigo, diante de tais objetivos. Haja vista que, 

os conhecimentos científicos estavam sendo empregados, de modo a atender 

interesses mercadológicos e individuais, e para tanto, transgredindo questões éticas. 

Miguel, o presidente do grêmio estudantil, a essa altura também 

capturado pela quadrilha, mas diferentemente dos demais estudantes sequestrados, 

não lhe medicaram; estava diante de uma tela em que apenas a sombra do Doutor 

Q.I. aparecia para poder se comunicar, segundo este “não precisamos de uma droga 

como esta para acalmar loucos furiosos. Nós precisamos dela para controlar a 

humanidade!” (apud BANDEIRA, 1992, p.74).  

O adolescente prontamente responde, com argumentos que 

transcendem a ficção e em muito são compatíveis com o discutido pelo presente 

trabalho, “um remédio deve servir aos doentes, e não aos sadios!” (apud 

BANDEIRA, 1992, p.102), nessa direção “[...] a missão de uma indústria 

farmacêutica não é essa!” (apud BANDEIRA, 1992, p.103), seja se tratando da 

literatura ficcional seja ao se refletir sobre a realidade. 

Em resposta aos argumentos de Miguel, Doutor Q.I. revela que o 

adolescente tem razão, pois para este, tal “[...] missão é maior. Para a sociedade 

perfeita [...] não é suficiente controlar a quantidade de doença ou de saúde que 

regula a humanidade” (apud BANDEIRA, 1992, p.103), pois seu desejo é de 

conseguir formar “[...] uma sociedade perfeita como a das formigas, onde cada um 

conheça o seu lugar e nele permaneça, produzindo aquilo que deve produzir, 

cumprindo as ordens que deve cumprir!” (apud BANDEIRA, 1992, p.103). Em 

síntese, e transferindo tal perspectiva para o contexto atual, 
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Trata-se [...] de considerar em que ponto estamos quanto ao domínio da 
ciência na vida cotidiana e como o discurso científico, seja espetacularizado 
pela mídia, seja no âmbito da pesquisa, tem apostado na ilusão de um 
possível controle técnico da vida (GUARIDO, 2010, p.29). 

 

Com o propósito de busca pela perfeição, Doutor Q.I. complementa 

que com o uso da “Droga da Obediência”, a indústria farmacêutica Pain Control, logo 

poderia se transformar em Will Control, que 

Quer dizer Controle da Vontade! [...] Já pensou no que será controlar a 
vontade e a iniciativa da humanidade? Já imaginou o que será uma 
sociedade em que nenhuma ordem, nenhuma instrução venha a ser 
contestada? [...] Não haverá mais sofrimento, nem ansiedade, nem loucura, 
nem dor. Não haverá mais greves, nem passeatas de protesto. [...] Com a 
Droga da Obediência, não haverá mais o desejo de fazer revoluções. 
Porque não haverá mais desejos de espécie alguma. Só o nosso desejo, só 
a nossa vontade comandando a espécie humana! (apud BANDEIRA, 1992, 
p.103).  

 

Na realidade, trata-se de “[...] uma ilusão crer que o medicamento e 

a promessa que ele carrega, não tocam em desejos humanos. É o fato de que o 

sujeito deseje ver-se livre de sua dor e de seus conflitos [...]” (GUARIDO, 2010, p.38) 

que o impulsiona na “[...] busca por uma solução tal como a apresentada pelos 

remédios” (GUARIDO, 2010, p.38). Ao passo que na ficção, não se trata de controlar 

a dor, mas sim, de manipular seres humanos, por meio do uso de medicamentos 

que poderiam conter a rebeldia de muitos adolescentes. Nas palavras de Calú: “[...] 

muitos pais e professores bem que gostariam de contar com um pouco dessa droga 

[...]” (apud BANDEIRA, 1992, p.89) para modificar o comportamento de indivíduos 

considerados rebeldes. Assim, 

A direção da medicalização no mundo contemporâneo aponta, então, para 
uma biologização das experiências humanas, para uma retradução de suas 
vicissitudes em termos sintomáticos, para uma intensificação do uso de 
medicamentos na regulação e controle das vicissitudes da vida humana 
(GUARIDO, 2010, p.34). 

  

Retomando a obra ficcional, nesse ponto, surge mais um aspecto 

em que esta converge com a realidade, quando Magrí menciona que os “[...] pais de 

hoje em dia conhecem muito pouco os próprios filhos [...]” (apud BANDEIRA, 1992, 

p.68), permitindo ao leitor indagar-se sobre o relacionamento entre pais e filhos no 

contexto atual, em que conflitos facilmente são observados por conta da divergência 

de pontos de vista. Muito embora a edição utilizada para a construção deste capítulo 
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seja a de 1992 e a primeira edição dessa obra tenha sido lançada em 1942; o que 

significa que esta se mantém atual quando analisada à luz da realidade. 

No contexto de medicalização em pauta neste trabalho, tem-se que 

“a partir dos anos 50 do século XX, as práticas em saúde e saúde mental tornaram-

se crescentemente dependentes dos produtos farmacológicos. Desde então, os 

lucros da indústria farmacêutica têm crescido enormemente” (GUARIDO, 2010, 

p.33). No que concerne à literatura ficcional o foco permeava uma possível 

“dominação” das mentes. Em ambas as situações, o que determina o êxito desses 

ideais perpassa a existência de uma indústria farmacêutica capaz de suprir com 

essas demandas. 

As pesquisas sobre o funcionamento neuroquímico humano impulsionam e 
são impulsionadas pela indústria farmacêutica. O sistema de licença para 
produção e comercialização de remédios regula as drogas que podem ser 
disponibilizadas ao consumo, mas a lógica do mercado também interfere 
neste conjunto. A produção dos remédios (não somente os psiquiátricos) e 
seu uso não podem ser vistos somente no campo científico e da prática 
médica; os remédios atualmente produzidos apresentam-se como novos 
bens a consumir, atrelados a condição de produção de bem-estar, 
felicidade, auto-realização (GUARIDO, 2010, p.33). 

 

Na sequência essa mesma autora (2010, p.33-34), destaca uma 

“propaganda encontrada em uma revista mensal de grande circulação, também 

disponível no site da EMS. A EMS-sigma é um laboratório de sintetização de 

genéricos”. 

Vamos direto ao ponto: nos últimos 43 anos, o trabalho da EMS tem sido 
fabricar remédios. E, se rir é o melhor remédio, então podemos dizer que o 
trabalho da EMS tem sido fabricar sorrisos. Sorrisos de bem-estar, risos de 
alegria, gargalhadas de satisfação....a EMS foi eleita uma das marcas mais 
confiáveis entre os médicos. Por isso, sempre que você precisar de uma 
força e vir o logotipo azul da EMS, pode confiar (fonte: Comunidade Virtual 
de Vigilância Sanitária / BVS: Biblioteca Virtual em Saúde apud GUARIDO, 
2010, p.33-34). 

 

Assim, “os remédios, quando tomados como objeto de consumo, 

deixam, de certa forma, o campo restrito da terapêutica médica, passando a 

funcionar também na lógica do mercado” (GUARIDO, 2010, p.34). O que é 

preocupante, uma vez que, se passa a ter a ideia de uma “solução pronta entrega, 

não sendo demais lembrar o apelo do marketing da indústria farmacêutica a certa 

dose de automedicação [...]” (GUARIDO, 2010, p.34). 
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Direcionando novamente os olhares para a literatura ficcional, 

Miguel, integrante do grupo Karas, em oposição à perspectiva de Doutor Q.I., ou 

seja, tomando posicionamento contrário ao uso de medicamentos em sujeitos 

sadios, afirma que “a obediência somente leva à repetição de velhos erros. Só o 

respeito pela liberdade de cada um pode garantir a sobrevivência da humanidade. 

Só o respeito pelas opiniões divergentes pode garantir o progresso” (apud 

BANDEIRA, 1992, p.104). 

Por conta da discussão que acontecia entre Miguel e Doutor Q.I., os 

funcionários da Pain Control acabaram se esquecendo de dar o reforço da dose 

para os adolescentes sequestrados, assim, ao passo que esses despertam, Miguel 

os alerta sobre terem sido drogados. Doutor Q.I., por sua vez, critica a atitude do 

rapaz, mencionando que ele não compreende o fato de estar arruinando com os 

sonhos da humanidade fazendo isso. Miguel argumenta estar apenas “[...] salvando 

o futuro!” (apud BANDEIRA, 1992, p.126) de “[...] um sonho louco de dominação [...], 

de controle da mente humana!” (apud BANDEIRA, 1992, p.126).  

O presidente do grêmio estudantil do Colégio Elite complementa 

ainda que, somente por meio da capacidade de refletir e criticar tudo o que está ao 

seu redor, contestando o que há de errado, que ele se faz verdadeiramente humano 

(BANDEIRA, 1992, p.127). Sendo válido neste ponto destacar a conjuntura atual que 

com o uso indiscriminado de medicamentos tem incapacitado os indivíduos de 

refletir sobre o que está sendo feito nas escolas com crianças e adolescentes. 

Após a repercussão do caso dos sequestros de estudantes e a 

libertação dos mesmos, em um programa de televisão, levantam-se 

questionamentos quanto à “Droga da Obediência” que também podem ser pensados 

sob a ótica da realidade: “Quais seriam realmente seus efeitos? Quais os seus 

danos?” (apud BANDEIRA, 1992, p.139).  

Para os Karas, no entanto, o caso ainda não estava solucionado, 

uma vez que, nas palavras de Miguel: “a vida inteligente deste planeta esteve 

ameaçada pela Droga da Obediência e pelo sinistro Doutor Q.I, o cérebro criminoso 

que organizou essa terrível ameaça!” (apud BANDEIRA, 1992, p.133), e que ainda 

não havia sido preso. Por sua vez, Miguel percebe que já esteve pessoalmente com 

Doutor Q.I.; graças a sua capacidade de reflexão pôde reunir alguns detalhes e 

entender que ele era também o diretor do Colégio Elite, conhecido por professor 

Cardoso. Com a contribuição do detetive que investigara o caso, da polícia local e 
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instituições internacionais envolvidas para solucionar o desmanche da fictícia 

indústria farmacêutica que era também uma multinacional, os Karas conseguiram 

finalmente capturá-lo. 

Outro ponto relevante da ficção diz respeito às discussões feitas por 

“educadores, psicólogos, sociólogos e figuras de respeito da sociedade [...]” 

(BANDEIRA, 1992, p.138) em um programa de televisão. Nesse momento, Miguel 

angustiou-se ao assistir ao debate, pois, percebera que apesar de tudo, “as pessoas 

mais importantes da sociedade julgavam que a Droga da Obediência poderia ser um 

bem [...]” (BANDEIRA, 1992, p.140). 

[...] a Droga da Obediência, como todas as descobertas científicas, é um 
bem! Devemos pesquisá-la e usá-la com cautela, sob o controle das 
entidades governamentais. Vivemos atualmente uma crise de autoridade, 
que pode ser resolvida com a Droga da Obediência! Afinal de contas, um 
pouco de obediência não há de fazer mal à nossa juventude! (BANDEIRA, 
1992, p.140). 

 

Assim, Miguel a partir do discurso veiculado e aceito por grande 

parte da sociedade, percebe que a luta precisa ser contínua (BANDEIRA, 1992, 

p.140), tendo em vista que, depois de tudo que vivera “havia ainda muito a ser feito. 

Os Karas tinham vencido uma batalha, mas a guerra ainda estava longe, muito longe 

de terminar!” (BANDEIRA, 1992, p.140). 

Por último destacamos o discurso apresentado no programa de 

televisão que pontua a problemática da crise de autoridade, que a nosso ver, não é 

diferente da que tem sido usada na atualidade para justificar e legitimar o uso 

indiscriminado da ritalina no espaço escolar. Além de trazer em si a ideia de 

contenção que também se expressa na obra ficcional ao apresentar a obediência 

como algo que deve ser buscado em nome da ordem e do progresso.   
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5. CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

O capítulo em pauta apresenta elementos que orientam a sociedade 

contemporânea e capitalista, o que implica considerar o contexto amplo que 

perpassa e influencia os indivíduos no que concerne à forma como o ensino bem 

como a aprendizagem se processam em âmbito escolar. 

Como se sabe a escola não é o único espaço onde a educação se 

processa (BRANDÃO, 2007, p.9), no entanto, é nela em que o saber sistematizado, 

acumulado no decurso da humanidade, é transmitido.  

Diante de tantas atrações apresentadas aos jovens atualmente, 

talvez a forma como esse ensino ocorra na escola, não se faz de modo a despertar-

lhes interesse em meio a tanta concorrência, possivelmente por conta da “[...] 

mudança nos interesses e desejos desses indivíduos. Essa mudança pode ser 

provocada pela dificuldade de compreensão do conteúdo escolar” (CASTELLAR, 

2014, p.73). Consequentemente, o que não é considerado como importante, se 

torna descartável. Assim,  

Não é casual que, nos últimos tempos, os educadores queiram sensibilizar 
os alunos para o que transmitem: a vontade, própria do indivíduo, é 
substituída pela motivação externa ao conteúdo; o mecanismo é análogo ao 
da publicidade – são atribuídas características que não pertencem ao 
conteúdo transmitido para despertar a atenção do indivíduo (CROCHÍK; 
CROCHICK, 2010, p.181). 

 

Também se faz necessário considerar “[...] as relações entre as 

representações sociais de tempo e flexibilidade com os corpos agitados e 

desatentos” (CASTELLAR, 2014, p.78). Contudo, “características próprias da escola 

que podem gerar o desinteresse e a desatenção não são postas em questão” 

(CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.180). E estas precisam ser repensadas, pois, não 

se trata apenas de modificar o rótulo a fim de tornar o “produto” mais atraente em 

seu exterior, mas sim, buscar demonstrar o seu valor em si, despertando os sujeitos 

para a sua importância.  

Para que um conteúdo possa “prender” a atenção do aluno, interessá-lo, 
levando a um controle necessário sobre seus gestos provenientes de 
impulsos, isto é, a uma disciplina necessária para a atenção, deve encontrar 
na experiência desse aluno uma base importante, sem a qual ele não tem 
como incorporá-lo. Essa experiência certamente transcende os muros 
escolares, mas é fortalecida na escola. Ela implica continuidade de 
elaboração do contato com o objeto; se esse aparecer como descartável, de 
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pouca importância, não apresentando sentido para o escolar, dificilmente 
prenderá sua atenção (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.180). 

 

Como mencionam Crochík e Crochick (2010, p.181) “esse tipo de 

experiência depende de condições sociais para existir [...]”. O que implica identificar 

que, “[...] pôde existir no passado, mas desde o século XIX, segundo Benjamin 

(1939/1989), há a tendência de ser substituído por um tipo de experiência mais 

restrito, que não tem continuidade e não deixa marcas: a vivência [...]” (CROCHÍK; 

CROCHICK, 2010, p.181). Por sua vez, 

Características como efemeridade e descartabilidade são próprias da 
vivência, que, como ressaltamos anteriormente, é substituta da experiência, 
a partir de meados do século XIX. Se o que é próprio da experiência é o 
acúmulo, a continuidade, e se o que é característico da vivência é o 
efêmero, o descontínuo, a atenção pertinente a ambas é distinta 
(CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.181). 

 

O que significa dizer que, a maneira como a sociedade se encontra 

organizada, se relaciona diretamente ao tipo de conhecimento predominante em 

determinada época, bem como influencia a forma dos sujeitos agirem a partir das 

impressões que recebem do mundo exterior. Nesse sentido, no que tange ao 

sistema escolar brasileiro atual, evidencia-se que, 

A eliminação do aluno como sujeito é possível de ser percebida observando 
o movimento que as escolas – além de cursos pré-vestibulares e instituições 
de ensino superior – têm feito: o de tentar prender a atenção dos alunos não 
por implicá-los com o que estão aprendendo, mas sim de criar aulas que 
chamem a atenção dos alunos, usando recursos audiovisuais mais 
chamativos (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.188). 

Assim, hoje é possível pensar tanto em escolas que utilizam o mesmo 
sistema de ensino (mesmo material didático, mesma sequência de aulas, 
por exemplo), como aulas de educação à distância. Nos dois casos, o aluno 
não é mais necessário. Os professores ensinam o que está programado 
para dar, independentemente do ritmo dos alunos, de suas dificuldades, 
gostos e interesses (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.188). 

 

Tal fato, por sua vez, faz pensar sobre a educação para a 

diversidade, e como esta vem sendo infringida nos moldes atuais, uma vez que as 

especificidades dos estudantes são deixadas de lado, ao considerá-los, a certo 

modo, como uma grande massa homogênea, que, por assim dizer, deveria aprender 

por meio de processos repetitivos, como em uma linha de produção. Sob outra ótica 

também se faz possível observar que, 
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Ao „escolher‟ o cargo de professor, geralmente mal remunerado e com 
pouco reconhecimento social, pode-se supor que talvez sua escolha 
profissional tomou essa direção por uma vontade de compartilhar com seus 
futuros alunos parte de sua „experiência‟ que acredita ser importante para a 
formação deles (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.189). 

  

No entanto, “da forma como as instituições estão estruturadas, o 

conteúdo ministrado pode perder o sentido até para o professor, que tem de repeti-lo 

sempre, da mesma forma, sem a possibilidade de discutir com os alunos [...]” 

(CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.189) e consequentemente promover a sua 

transformação. Pode-se observar então, o alheamento entre sujeito cognoscente e 

cultura, pois, 

A partir do momento em que as aulas são estruturadas dessa forma e a 
relação professor – aluno passa a ser apenas a de dar e receber 
conhecimento, como descreve Freire (1970/2004) ao se referir a esse tipo 
de educação como Educação Bancária, é possível supor que os alunos, 
conforme ressaltado antes, formem uma relação com o conteúdo externa a 
eles (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.189). 

 

Segundo os autores, “essa situação também pode ser pensada à luz 

do que Horkheimer e Adorno (1947/1985) discutem a respeito dos filmes falados, já 

que defendem que essa forma de entretenimento impede a imaginação [...]” 

(CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.189). No que tange à escola, 

[...] é possível afirmar que as aulas que visam transmitir conteúdos alheios 
aos alunos, por meio de técnicas objetivas e motivadoras, acabam 
adquirindo o mesmo formato dos filmes falados, que impedem o 
desenvolvimento do raciocínio e da imaginação de quem os assiste, isso 
porque mostram todas as situações sem deixar nenhuma lacuna a ser 
preenchida; todos os dados da história são dados objetivamente, o que 
tolhe a criatividade (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.189). 

 

Nesse sentido, corrobora Guarido (2010), com o anteriormente 

exposto por Crochík e Crochick (2010), quando menciona que “[...] o encontro entre 

adultos e crianças no interior da escola corre o risco de ser traduzido numa 

administração correta de estímulos dos primeiros em direção aos segundos” 

(GUARIDO, 2010, p.37). Dessa forma, “há aqui uma tendência a um esvaziamento 

do ato educativo e da densidade da experiência humana” (GUARIDO, 2010, p.37). 

Contudo, “[...] não se trata aqui de um julgamento moral ou de um 

saudosismo em relação ao passado, mas do enfrentamento das novas condições 

para o humano vividas no contemporâneo” (GUARIDO, 2010, p.29). Haja vista que, 
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[...] ao indivíduo contemporâneo não é oferecido nada além da obrigação a 
se adaptar ao que não apresenta nenhum sentido, além da própria 
reprodução da vida. E eis que o déficit de atenção e hiperatividade, assim 
como a impulsividade, não são transtornos gerados pelo indivíduo, ainda 
que esse o expresse, mas pela cultura (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, 
p.190). 

 

Nesse sentido, consiste em equívoco transferir para os sujeitos 

problemas inerentes à forma como a escola se organiza para cumprir com sua 

finalidade, bem como questões relacionadas à sociedade em geral, adoecida pelos 

argumentos anteriormente expostos; o que acaba por tornar “doentes” seres 

humanos que nada mais são, do que reflexo do amplo contexto em que estão 

inseridos. Reduzir tais problemáticas a doença em indivíduos, implica o uso de 

medicamentos para tratá-los, perspectiva que além de simplista, não atenta para as 

verdadeiras causas da “doença”. 

Trata-se em síntese de, “medicalizar um fenômeno [...]” (GUARIDO, 

2010, p.30) o que “[...] teve, tradicionalmente, o sentido geral de reduzir as 

problemáticas sócio-políticas a questões individuais” (GUARIDO, 2010, p.30). Assim, 

“[...] medicalizar um fenômeno ou acontecimento, teve por consequência patologizá-

lo” (GUARIDO, 2010, p.30),  

Na medida em que a medicina hoje se apoia, para seu desenvolvimento, em 
pesquisas e novos pressupostos colocados em circulação pela biociência, 
podemos dizer que a biologização da vida pode ser tomada como uma das 
expressões da medicalização nos tempos atuais (GUARIDO, 2010, p.32). 

 

Então, “[...] a permeabilidade da escola ao discurso médico, bem 

como ao discurso psicológico, é histórica” (GUARIDO, 2010, p.36). Por sua vez, “a 

visão de um determinismo biológico tornou-se hegemônica atualmente [...]”, e nesse 

sentido, acaba “[...] sustentando cada vez mais uma racionalidade médica que tende 

[...] à objetivação dos sinais sintomáticos e ao uso de medicamentos psicotrópicos 

como eixo fundamental de tratamento dos sofrimentos humanos” (GUARIDO, 2010, 

p.32). 

A esse respeito, Guarido (2010) faz uso do termo medicalização, 

que “[...] foi utilizado em diversos estudos, especialmente a partir da década de 70 

do século XX, para tratar de uma maneira a partir da qual as vicissitudes do 

processo de aprendizado das crianças foram frequentemente traduzidas” 
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(GUARIDO, 2010, p.30). Nesse sentido, argumentam Guarido (2010) e Padilha 

(2015), respectivamente, 

A hegemonia do discurso sobre o organismo, sobre seus aspectos 
funcionais, reduz a consideração da dimensão simbólica da subjetividade, 
como efeito disso, poderíamos ressaltar uma retirada da possibilidade de 
atuação dos sujeitos sobre o que lhes acontece, já que os problemas e 
condições do aprendizado das crianças estariam dados pelo funcionamento 
cerebral e não pelas interferências de um outro em sua condição de 
estruturação e desenvolvimento (GUARIDO, 2010, p.36-37). 

Por parte de quem está encarregado de “reparar” os defeitos – seja a 
clínica, seja a professora da classe especial – identifica-se claramente a 
crença de que a “causa” é individual e de que a solução, ainda que dependa 
de ajuda de outros, está no plano individual, solitário de superação dos 
problemas (PADILHA, 2015, p.111). 

 

Assim, “crianças e adultos, confrontados com certa 

desresponsabilização sobre o que lhes acontece, tornam-se também impotentes 

para atuarem sobre seus sofrimentos e aprendizados” (GUARIDO, 2010, p.37). A 

autora ainda complementa, 

Sendo o aprendizado descrito como efeito do funcionamento cerebral, da 
estimulação correta deste órgão que “nos governa”, temos sua descrição 
reduzida a uma dimensão privada, que ocorre no interior do indivíduo e não 
a partir do laço entre os sujeitos; ou seja, o aprendizado perde o caráter de 
ser fruto da ação humana, dimensão do encontro na pluralidade própria do 
mundo público, onde produzimos história (GUARIDO, 2010, p.37). 

 

Em decorrência disso, considera-se, “[...] a desatenção é atenta: 

recusa o que é oferecido, como se percebesse o seu grau de simulacro [...]” 

(CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.187). Enquanto, “[...] a hiperatividade é sem ação: 

é tão sem objetivo, quanto as tarefas sem sentido que são oferecidas pela escola 

[...]” (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.187), uma vez que, “[...] já se tornaram 

praticamente anacrônicas, como a educação para o trabalho, num momento em que 

esse é gradualmente autonomizado [...]” (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.187), o 

que possibilita que esta seja “[...] repensada para além da autoconservação e da 

adaptação” (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.187). 

Dessa forma, “[...] a não percepção de sentido no conteúdo 

transmitido e as ameaças existentes podem suscitar uma relação de mútuo 

alheamento entre o indivíduo e a cultura” (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.186). O 

que na verdade,  
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[...] ocorre com todos, e os que são considerados com déficit de atenção, 
talvez desenvolvam esse déficit como resposta: não deslocariam seu 
interesse nem o fixariam inteiramente nos objetos propostos pela cultura, 
pois essa lhes é estranha (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.186). 

  

Evidenciando por sua vez que, “os sintomas são, assim, 

modalidades de sofrimento inerentes à experiência humana” (GUARIDO, 2010, 

p.37), e, portanto, “[...] não coincidem com o significado dado a eles pela medicina, 

não sendo, pois, sinais de desvio ou doença, mas alternativas possíveis construídas 

pelo sujeito para dar forma à angustia e ao desejo” (GUARIDO, 2010, p.37). 

Nessa direção, Crochík e Crochick (2010) argumentam que, “[...] 

quanto mais a vida cria regras e aumenta o número de seus integrantes, maior deve 

ser a renúncia da felicidade” (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.186). Esse fato,  

[...] fortalece a consideração anterior que afirma que o déficit de atenção 
pode ser entendido como uma defesa frente à excessiva estimulação 
existente na contemporaneidade e a falta de sentido dessa estimulação 
para o indivíduo, uma vez que deve renunciar à felicidade individual; a 
organização e a diminuição de estimulação do ambiente escolar sugerida 
(ver Rohde et al., 2000) não atenuaria o problema, posto que esse é de 
natureza sociocultural: somos formados, atualmente, para estarmos atentos 
a vários estímulos e a não incorporar de forma marcante [...] (CROCHÍK; 
CROCHICK, 2010, p.186). 

 

O resultado de se transferir as questões sociais para os indivíduos, 

responsabilizando-os, acaba por promover um aumento no número de crianças e 

adolescentes doentes, que não aprendem por uma suposta incapacidade biológica. 

Por conseguinte,  

Levando em conta as crianças, tem se produzido, atualmente, uma 
multiplicidade de diagnósticos psicopatológicos e de terapêuticas que 
tendem a simplificar as determinações dos sofrimentos ocorridos na 
infância. O que reconhecemos como resultado deste tipo de prática é que 
um número cada vez maior de crianças e em idade cada vez mais precoce 
é medicado de forma a tentar sanar sintomas das crianças, sem considerar 
o contexto na qual se apresentam; não levando em conta, também, as 
complexas manifestações singulares de cada sujeito. Assim, no lugar de 
considerar um psiquismo em estruturação, supõe-se um déficit neurológico 
(GUARIDO, 2010, p.29). 

 

A luz de todo o exposto, é possível analisar a situação do contexto 

educacional brasileiro, em que se constata: “nas últimas duas décadas, vem sendo 

cada vez mais aceita, no Brasil, a ideia de que as dificuldades escolares de uma 

criança são causadas por problemas de ordem médica” (GARRIDO; MOYSÉS, 
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2010, p.150). Então, “essa certeza abre espaço para profissionais da saúde, 

exames, rótulos, diagnósticos, remédios, todos voltados a legitimá-la e a transformar 

crianças em crianças-problema ou anormais” (GARRIDO; MOYSÉS, 2010, p.150). 

Reitera-se aqui, 

O que está em questão é a atribuição da responsabilidade pelo processo de 
ensino-aprendizagem à criança que aprende e não ao adulto que ensina. 
Para ser mais exata, à criança que não aprende, pois o êxito daquela que 
aprende é tido comumente como mérito de quem ensina. Aquela que não 
aprende, entretanto, é vista, há muito, como responsável por seu insucesso, 
seja em razão de sua origem econômica, cultural ou, mais recentemente, de 
suas características biológicas (GARRIDO; MOYSÉS, 2010, p.149). 

 

E “essa verdade ganha terreno negligenciando, e mesmo ocultando, 

dois aspectos fundamentais” (GARRIDO; MOYSÉS, 2010, p.150). Segundo as 

autoras, “o primeiro tem a ver com os critérios utilizados para dizer que a criança não 

aprende” (GARRIDO; MOYSÉS, 2010, p.150).  

Enquanto, “o segundo consiste no fato de que, apesar da ampla 

divulgação e aceitação as supostas doenças às quais vem sendo atribuída a 

dificuldade de aprender não tenham sido cientificamente comprovadas” (GARRIDO; 

MOYSÉS, 2010, p.150). Desse modo, quando 

Aplicada à escola, essa concepção acarreta o entendimento de que as 
crianças recebem notas baixas em consequência da sua própria 
incapacidade de aprender. Não se trata de uma escola que não atende às 
necessidades dos alunos, mas uma escola vítima de alunos inadequados 
[...] (COLLARES; MOYSÉS, 1996 apud GARRIDO; MOYSÉS, 2010, p.149). 

 

Entretanto, “[...] diversos autores consideram que o fracasso escolar 

é da escola e não de quem vai à escola. Que os percalços na escolarização de um 

sujeito estão estreitamente ligados a elementos históricos e sociais” (GARRIDO; 

MOYSÉS, 2010, p.150). Além disso, “muitos criticam [...] o processo de 

medicalização que vêm sofrendo crianças em idade escolar cujas idiossincrasias em 

seu desenvolvimento e aprendizagem são vistas como problemas ou distúrbios” 

(GARRIDO; MOYSÉS, 2010, p.150). 

Segundo Guarido (2010), ao analisar o sujeito sob a perspectiva da 

psicanálise, tem-se que, este “[...] se constitui em sua relação com os outros, deles 

dependendo, de início, tanto para sua sobrevivência como para situar-se 
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simbolicamente, podendo significar suas experiências e vir a viver a condição de ser 

falante” (GUARIDO, 2010, p.37). No entanto,  

[...] a intervenção da leitura da psiquiatria biológica sobre o sofrimento 
humano tem por efeito apagar a dimensão subjetiva, já que põe em relevo o 
organismo, como se este não estivesse atravessado pela dinâmica dos 
laços entre sujeito e Outro, reduzindo-se, assim, a uma mecânica orgânica, 
geneticamente determinada (GUARIDO, 2010, p.38). 

 

Fato esse que corrobora para com a manutenção da forma como a 

sociedade se encontra estruturada, regida por leis desiguais em seus diversos 

segmentos. E, se tratando da escola e da aprendizagem dos seres humanos não se 

pode pensar diferente. Haja vista que, 

Vivemos em uma sociedade onde predomina a desigualdade e onde quem 
detém a riqueza detém também o poder de julgar, classificar e sentenciar os 
demais. A manutenção de um sistema fundado em desigualdades é 
possível, entre outras coisas, graças a um discurso que tenta explicar as 
diferenças entre os indivíduos – e as próprias desigualdades, produzidas 
pelo sistema – a partir de um padrão rígido e único de normalidade. A 
essência desse discurso consiste em naturalizar as desigualdades 
socialmente produzidas e considerar que sua origem está naquilo que é 
exclusivamente de cada indivíduo. Sem levar em conta a história e as 
disputas sociais, esse discurso busca, no substrato biológico, explicação 
para as desigualdades, tratando diferenças individuais e desigualdades 
sociais como se fossem causa e consequência (GARRIDO; MOYSÉS, 2010, 
p.149). 

 

No entanto, somente, pois, “determinado em sua subjetividade por 

sua inserção na linguagem, o sujeito pode responder a partir de sua história” 

(GUARIDO, 2010, p.37). Todavia, “[...] uma intervenção somente no campo da 

medicação não escuta quem fala de seu sofrimento, implicando necessariamente em 

um reducionismo da terapêutica” (GUARIDO, 2010, p.38).  

Assim, não se justifica transformar sujeitos cujas máximas 

potencialidades podem vir ser desenvolvidas por intervenção pedagógica, em seres 

silenciados por medicamentos, certamente esta não é a solução para mais um dos 

muitos obstáculos que a escola enfrenta, podendo com o decorrer do tempo agravar 

o problema inicial. Pois, 

Centrar as causas do fracasso escolar em qualquer segmento que, na 
verdade, é vítima, seja a criança, a família, ou o professor, nada constrói, 
nada muda. Imobilizante, constitui um empecilho ao avanço das discussões, 
da busca de propostas possíveis, imediatas e em longo prazo, de 
transformações da instituição escolar e do fazer pedagógico (COLLARES, 
MOYSÉS, 2010, p.208). 
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Levando “[...] à estigmatização de crianças inicialmente sadias, que 

incorporam o rótulo, sentem-se doentes, agem como doentes. Tornam-se doentes. 

Compromete-se sua autoestima [...] e aí sim, reduzem-se chances de aprender” 

(COLLARES; MOYSÉS, 2010, p.208). Complementam as autoras: “e elas sofrem, 

incorporam a incapacidade, a doença” (COLLARES; MOYSÉS, 2010, p.211). 

Quando “expropriadas de sua normalidade, bloqueiam-se” (COLLARES; MOYSÉS, 

2010, p.211). 

Desse modo, configurando e promovendo, a seguinte situação: 

“crianças normais que com o passar do tempo, vão se tornando doentes. Até o 

momento em que, aí sim, já precisam de uma atenção especializada. Não pelo 

fracasso escolar, mas pelo estigma que vivem” (COLLARES; MOYSÉS, 2010, 

p.211). Sobretudo, “não podemos nos guiar pelo que a criança não é. É necessário 

descobrir, como tarefa histórica, a superação do fracasso escolar, nas capacidades” 

(PADILHA, 2015, p.44). Todavia, 

O que deveria ser objeto de reflexão e mudança – o processo pedagógico – 
fica mascarado, escamoteado pelo diagnosticar e tratar singularizados. 
Localizar o fracasso, o problema, o „mal‟ na criança significa perpetuar a 
situação, pela culpabilização da vítima. (RYAN, 1976 apud COLLARES; 
MOYSÉS, 2010, p.208) (grifo das autoras). 

 

É preciso considerar, sobretudo, que “são as relações entre as 

pessoas que determinam seus papeis sociais e estes, por sua vez, determinam a 

dimensão das relações [...]” (PADILHA, 2015, p.126-127). Logo, “só há o professor 

porque há o aluno (aprendendo com o professor). Quem ensina, ensina para alguém 

que aprende” (PADILHA, 2015, p.126-127), ou seja, o sujeito real presente no 

cotidiano escolar. Não se pode, portanto, tomá-lo como se idealizado fosse, pois 

dessa forma em vez de concorrer para a aprendizagem, promove-se o seu oposto, o 

afastamento, o desinteresse.  

Quando se tem por base o indivíduo abstraído, idealizado, tem-se 

que este, “deve se interessar por tudo, pois a ausência de interesse implica a 

acusação de não querer participar do que é valorizado; a ação deve corresponder à 

compreensão possibilitada pelo raciocínio, só existente devido à atenção” 

(CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.179). No entanto, há que se levar em consideração 

que, 
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O homem não se faz homem naturalmente: ele não nasce sabendo ser 
homem, vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para 
saber pensar e sentir; para saber querer, agir ou avaliar é preciso aprender, 
o que implica o trabalho educativo. Assim, o saber que diretamente 
interessa à educação é aquele que emerge como resultado do processo de 
aprendizagem, como resultado do trabalho educativo (SAVIANI, 2000, p.11 
apud PADILHA, 2015, p.125) (grifos da autora). 

  

Contudo, “a disciplina é parte inerente da aprendizagem formal 

acadêmica e escolar [...]” (CASTELLAR, 2014, p.34), e, “para que surjam a atenção 

e a ação adequada é necessário o controle dos impulsos: a disciplina” (CROCHÍK; 

CROCHICK, 2010, p.179). Logo, “não há aprendizado sem disciplina, não há 

incorporação de conhecimentos sem interesse” (CROCHÍK; CROCHICK, 2010, 

p.179). Então, “se é assim, os que têm transtornos da atenção, são hiperativos e 

impulsivos, configuram-se como o oposto do indivíduo idealizado atualmente” 

(CROCHÍK; CROCHICK, 2010, p.179). No entanto, 

A alienação pode ser mais sutil, menos visível, mais astuciosa, quando 
passa por discursos pseudoemancipadores, que levam a crer que abertura 
para o mundo exterior, o ensino vivo – segundo fórmula da moda –, o 
aprendizado natural, a boa comunicação são os verdadeiros meios de 
educação, ao passo que somente quando existem pontos de referência 
simbólicos, diferença não dissimulada dos lugares, possibilidade de 
identificação – com o mestre, com o pai, mas também com a instituição – e, 
no mesmo movimento, possibilidade de oposição e de crítica, é que a 
educação pode alcançar pleno sentido (LEFORT, 1999, p.223 apud 
GUARIDO, 2010, p.35). 

 

Diante de todo o exposto, a escola não pode se omitir de sua 

função, haja vista que “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens (SAVIANI, 2000, p.17 apud 

PADILHA, 2015, p.125) (grifos da autora). Logo tal instituição precisa cumprir com o 

que é de sua incumbência, conforme Padilha (2015) e Castellar (2014), 

respectivamente, 

É papel da escola identificar o que deve ensinar; qual a importância do que 
pretende ensinar; que bens culturais precisam ser assimilados pelos alunos; 
quais as formas mais adequadas para atingir esses objetivos; que 
conteúdos, em que espaço, em que tempo e com que procedimentos [...] 
(PADILHA, 2015, p.125). 

No entanto, a escola ainda se encontra confusa sobre o seu papel e a sua 
função, mantendo-se desse modo, a figura disciplinadora, cuja 
representação da ordem e do silêncio é sinônimo de uma educação modelo. 
Reelaborar a sua atribulação primária (o ensino) é um dos caminhos para 
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romper as dificuldades pedagógicas como a exclusão dos corpos agitados 
da escola (CASTELLAR, 2014, p.78). 

 

A esse respeito é possível mencionar o estudo de caso de José, 

contido no livro de Padilha (2015) em que se faz possível observar que, em 

momento histórico distinto do atual, bem como se tratando de outro contexto 

diferente do apresentado pelo presente trabalho, há a culpabilização do indivíduo em 

questão pelo fracasso escolar; demonstra-se, no entanto, a superação dos 

problemas que o distanciavam da aprendizagem, a partir do momento que a escola 

passa a assumir o seu papel. Veja-se:  

Mais uma vez, a revelação de que a “patologia” (se é que existia/existe) fica 
certamente por conta de um discurso marcadamente ideológico da escola, 
que marginaliza, que discrimina ao utilizar procedimentos para um aluno 
esperado/abstrato, que não é José e a quem José não corresponde. Seu 
caso havia sido visto como de „distúrbio de aprendizagem‟ porque a escola 
tomava como crivo inicial o que deveria ter como meta. Espera como já 
sabido o que deveria ensinar (PADILHA, 2015, p.75). 

O caso de José, considerado seu trajeto como aluno, neste ano letivo, 
mostra que a escola pode ser (o que deveria, de fato, ser) lugar de trabalho 
conjunto na construção do conhecimento. Sua escrita passou a refletir suas 
possibilidades e não suas falhas (PADILHA, 2015, p.61). 

 

Como bem destacado por Padilha (2015), no que diz respeito ao 

estudo de caso, “a história escolar de José mostra que as condições às quais foi 

exposto para aprender a ler e a escrever não o ajudaram a superar as dificuldades 

que foi encontrando pelo caminho” (PADILHA, 2015, p.78), uma vez que “qualquer 

pessoa compreende que não há nada mais indesejável que a seleção de acordo 

com as particularidades negativas” (VYGOTSKY apud PADILHA, 2015, p.85) (grifos 

da autora). Assim, “lembramos que Vygotsky propõe que o bom ensino desperta e 

engendra uma série de funções que estão por se desenvolver [...]” (PADILHA, 2015, 

p.93), o que não acontecera com José nos anos anteriores. 

No entanto, o que se tem feito na tentativa de superar a perspectiva 

do problema, de modo geral, não tem sido no sentido de promover a aprendizagem 

dos indivíduos por meio das relações interpessoais, pelo contrário, 

A escola na atualidade se depara com uma sociedade cada vez mais 
centralizada nos moldes da individualidade. É exigido que se busquem 
soluções individuais para os desafios da vida frenética das sociedades 
urbanas dentro da lógica do consumo de bens e serviços (CASTELLAR, 
2014, p.74). 
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Além disso, na tentativa de solucionar problemas que são 

considerados de ordem individual, mas que em verdade, são resultantes de um 

processo social, tem-se que, quando “[...] o indivíduo está estressado e cansado da 

vida agitada das grandes cidades, serviços de medicina alternativa lhe são 

oferecidos” (CASTELLAR, 2014, p.74). 

O mesmo fato ocorre com crianças e adolescentes considerados 

agitados em demasia ou desatentos, mas de uma maneira um pouco diferente, 

neste caso, “[...] a compra de aparelhos sofisticados de vídeo game, smartphone, 

netbook com acesso direto a internet e as redes sociais costumam ser possíveis 

alternativas de muitas famílias para ocupar o tempo dos seus filhos” (CASTELLAR, 

2014, p.74). 

Ante o exposto, apreende-se que “[...] se a família, a escola e o 

Estado falharam na educação e no controle desses corpos [...]” (CASTELLAR, 2014, 

p.74), é possível se utilizar da medicina como mecanismo alternativo “[...] para tratar 

a agitação e a desatenção” (CASTELLAR, 2014, p.74), o que resulta, por 

conseguinte em um maior consumo de medicamentos, como sugere o relatório 

sobre Produtos Controlados da ANVISA no ano de 2011, que “[...] indica que o gasto 

direto total estimado das famílias brasileiras com a aquisição de metilfenidato 

(ritalina) é de aproximadamente R$ 28,5 milhões [...]” (CASTELLAR, 2014, p.74). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do presente trabalho, que reportou-se ao já produzido 

acerca do TDAH, conhecido como Transtorno de Aprendizagem, mais precisamente 

ao interesse da pesquisa, o uso de medicamentos em âmbito escolar no 

“tratamento” do “problema de aprendizagem”, evidenciamos conforme já 

mencionado, os moldes sobre os quais se estruturam a sociedade atual, que tem 

contribuído para que questões de ordem social sejam escamoteadas e reduzidas ao 

plano individual, concorrendo, portanto, com a culpabilização dos sujeitos 

“acometidos” por essa “pretensa” doença.  

A contraposição de perspectivas apresentadas ao longo deste 

estudo, a respeito do TDAH, possibilita ao leitor de um lado, refletir acerca da não 

existência de evidências científicas que possam sustentar que esse problema de 

aprendizagem seja de fato uma questão de ordem individual, por sua vez localizada 

em determinada área do cérebro. De outro, permite repensar o contexto mais amplo 

que envolve o sujeito e a organização social que permeiam a vida, 

consequentemente, incidindo sobre aspectos do cotidiano, como por exemplo: 

aprendizagem e doença. 

Nesse sentido, a literatura ficcional corrobora com a percepção da 

realidade, haja vista que faz refletir sobre um assunto que, embora os sujeitos 

envolvidos nesse enredo estejam a par, não atribuem à devida relevância, a saber: o 

uso de medicamentos em sujeitos saudáveis e o silenciamento destes, “adoecidos” 

pela leitura social que a sociedade realiza em relação às dificuldades de 

aprendizagem. 

Nesse processo de naturalização, em diálogo com a obra ficcional, 

inferimos que na realidade muito do que consideramos como problemas de atenção, 

possivelmente estão relacionados à vida agitada a que os seres humanos têm se 

subordinado, agitação essa, que não tem permitido aos pais, professores, 

especialistas, tempo de reflexão sobre o que convencionamos nomear nesse estudo 

como “distração concentrada”. E aqui reside um questionamento: será que são os 

alunos que estão doentes? Ou a sociedade está os adoecendo?  

Assim, pretendemos com essa pesquisa, promover reflexões que 

possibilitem enxergar sob outra perspectiva o TDAH, não somente sob a ótica da 

culpabilização do sujeito, mas, a possibilidade de superar o modo como tem sido 
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convencionado pensar esse conceito amplamente divulgado dentro e fora do 

ambiente escolar, ao considerar o modo como a sociedade tem se estruturado 

atualmente, visto que questões de ordem social estão sendo cada vez mais 

escamoteadas e reduzidas ao plano individual, concorrendo, portanto, para o 

processo de responsabilização do sujeito. No caso específico deste estudo, o 

processo de medicalização da aprendizagem e a redução de questões sociais. 

Finalizamos, acreditando ser este estudo uma contribuição sobre o 

tema, sem a pretensão de esgotá-lo, ao contrário, com base na extensa pesquisa 

bibliográfica é possível afirmar um campo vasto de outros estudos, incluindo a 

possibilidade de confrontação de informações referentes ao consumo de 

psicotrópicos estimulantes no tratamento do TDAH com a realidade escolar. 
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