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RESUMO 
 
 
O presente trabalho teve por objetivo investigar a compreensão de professores de 
Ensino Fundamental I acerca das causas e repercussões do diagnóstico do 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) na vida escolar de 
crianças das séries iniciais de uma escola pública do Estado do Paraná. Como 
instrumento para a coleta de dados, foi elaborado e utilizado um questionário 
composto por cinco questões que se propõem a levantar a compreensão dos 
participantes sobre as causas do TDAH, o trabalho com crianças diagnosticadas 
como sendo portadoras desse transtorno, as possibilidades de atuação pedagógica, 
o uso de medicamentos, e informações relativas ao estudo dessa temática em 
cursos de formação. Participaram do estudo 14 profissionais, entre professores e 
coordenadores pedagógicos. De maneira geral, os resultados mostraram que a 
compreensão do TDAH com um transtorno biológico foi relatada por 8 dos 
participantes, e que 13 se posicionaram a favor do uso de medicação. Os dados 
foram analisados com base em uma reflexão sobre o grande percentual do uso de 
medicamentos por estudantes e na falta de consenso dos estudos sobre a maneira 
como é feito do diagnóstico do TDAH. 
 
Palavras-chave: TDAH; Medicalização; Fracasso Escolar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é 

descrito na atualidade como “uma síndrome caracterizada por comportamento 

hiperativo e inquietude motora, desatenção marcante, falta de envolvimento 

persistente nas tarefas e impulsividade” (LIMA, 2005, apud BOARINI; BORGES, 

2009, p. 20).  

Apesar de haver muitas crianças diagnosticadas com Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade, não existe um consenso no que diz respeito ao 

diagnóstico de crianças consideradas com TDAH. Um dos fatores que resultam na 

falta de concordância e dúvidas sobre o diagnóstico é o fato de ser realizado a partir 

de um conjunto de critérios que são carregados de subjetividade, imprecisos e não 

delimitam precisamente estes sintomas (TULESKI; EIDT, 2007). 

Nesse sentido, esse tema tem gerado grandes preocupações a 

alguns profissionais da educação, pelo fato do crescente uso de medicamento por 

alunos considerados agitados, com falta de atenção. Pressupõe-se que esta 

medicalização possa ser fruto de uma falta de conhecimentos para subsidiar e 

compreender os diferentes aspectos relacionados a não aprendizagem.  

Em alguns casos, constata-se que, mesmo sem ter um diagnóstico 

rigoroso acerca do TDAH, a indústria farmacêutica dissemina inúmeros 

medicamentos para o tratamento desse transtorno. Nessa perspectiva, os 

educadores, levados pela falta de conhecimento sobre o tema, aderem o uso de 

medicamentos para seus alunos, sem fazer uma reflexão acerca da necessidade do 

uso desses remédios, bem como da influência desses sobre o desenvolvimento das 

crianças (TULESKI; EIDT, 2007). A banalização da prescrição do medicamento 

torna-se preocupante na medida em que a solução de todos os problemas 

relacionados a não aprendizagem tenha a perspectiva de serem resolvidos com a 

fundamentação na medicalização.  

O que se destaca é que, muitas vezes, os diagnósticos não têm sido 

utilizados em prol de tratamentos que amenizem ou anulem os problemas da não 

aprendizagem, pois, na maioria das vezes, os professores se contentam com meros 

diagnósticos, utilizando-se deles para desresponsabilizar-se do processo ensino-

aprendizagem, culpabilizando o aluno por seu “fracasso” e delegando a ele uma 
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doença “inexistente”.   

Considerando essa discussão, esta pesquisa teve como objetivo 

investigar a compreensão de professores de Ensino Fundamental I acerca das 

causas e repercussões do diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) na vida escolar de crianças das séries iniciais de uma escola 

pública do Estado do Paraná. Sua importância se justifica pelo aprofundamento 

sobre a temática decorrente das leituras e discussões realizadas no decorrer do 

Projeto de Pesquisa intitulado: “O Papel do Ensino Escolar no Desenvolvimento da 

Atenção Voluntária em Crianças - Contribuições: da Psicologia Histórico-Cultural”, 

coordenado pela Professora Nadia Mara Eidt Pinheiro.  

Para a realização deste objetivo, foi realizada uma pesquisa de 

campo, com a utilização de um questionário para a coleta de dados, elaborado 

especificamente para este estudo. Os dados foram coletados mediante autorização 

da direção da escola e dos participantes. Os resultados obtidos foram discutidos 

com base em categorias de análise, que foram criadas.  

O trabalho está organizado de forma que o primeiro capítulo 

apresenta uma discussão teórica acerca do Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, conceito, história, características; dificuldades nos diagnósticos; 

patologização no ensino e aprendizagem; e o processo de medicalização dos 

alunos. No segundo capítulo, estão indicados os procedimentos metodológicos, que 

incluem a caracterização dos participantes, da escola, dos procedimentos de coleta 

dos dados, do instrumento utilizado e do tratamento de dados. No terceiro capítulo, 

são apresentados e discutidos os resultados. Por fim, algumas considerações finais 

sobre a importância deste trabalho enquanto fonte de pesquisa, bem como  

formação  pessoal e profissional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/ HIPERATIVIDADE (TDHA) 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um 

dos tópicos da neurologia pediátrica que desperta grande interesse e controvérsia. 

Na atualidade, apresenta-se como o distúrbio de comportamento que mais vem 

sendo diagnosticado em crianças em idade escolar. Frequentemente tratado como 

transtorno relacionado ao fracasso na aprendizagem, detectado tanto por 

professores, pais, pediatras, neurologistas, psicólogos e psiquiatras.  

Conforme Eidt e Tuleski (2007) existem registros de pesquisas sobre 

crianças agressivas que apresentavam dificuldades em controlar seus impulsos já no 

final do século XIX. No entanto, apenas a partir da década de 1970, o interesse dos 

pesquisadores pelo TDAH aumenta. O distúrbio transforma-se num dos principais 

motivos de encaminhamento para tratamento médico e psicológico na década de 

1990. 

De acordo com Eidt e Carvalho (2013), a história conceitual do 

TDAH tem sua origem no decorrer do século XX. Em torno de 1917 – 1918 ocorreu 

uma epidemia de encefalite letárgica nos EUA: 

 
 

As crianças que sobreviveram à doença manifestavam comportamentos 
atípicos, caracterizados por deficiências no controle da atenção, 
impulsividade e hiperatividade, deficiências cognitivas, dificuldades de 
relacionamento interpessoal, comportamento de desafio, problemas de 
conduta e delinqüência. Esses comportamentos seriam consequência de 
lesões anatômicas no cérebro, causadas por encefalite. A partir daí, na 
tentativa de generalização desse dado, postulou-se que crianças que 
apresentassem comportamentos semelhantes deveriam ter uma lesão 
cerebral (EIDT; CARVALHO, 2013. p. 26666). 
 
 

Para Sucupira (1985), o “distúrbio de comportamento” que mais vem 

sendo diagnosticado, de acordo com a literatura americana, é a hiperatividade. 

Especialmente nos grandes centros do Brasil, sendo diagnosticado tanto por 

professores, pais, pediatras, neurologistas, psicólogos e psiquiatras.  

Na perspectiva de tentar entender esse termo, que vem sendo 

aplicado principalmente ao conjunto heterogêneo de crianças, com características e 

comportamentos diferentes, essa autora, Sucupira (1985), traça um panorama 
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histórico sobre o conceito de hiperatividade, relatando diferentes aspectos. Aborda 

que, primeiramente, a hiperatividade foi tratada como uma Lesão Cerebral, no 

entanto, pelo fato de que a medicina não ter conseguido “detectar nenhuma 

alteração biológica” para essa situação, houve alteração do conceito de Lesão para 

Disfunção Cerebral Mínima. 

Durante as últimas décadas, os movimentos têm sido contrários ao 

que traz a história da hiperatividade, pois busca-se “estabelecer os fatores 

etiológicos, critérios diagnósticos mais precisos, evolução dessas crianças e 

tratamentos mais eficazes” (SUCUPIRA, 1985. p.31). Em 1980, com o discurso de 

uniformizar o conceito, a Academia Americana de Psiquiatria, elabora um conceito 

único “Distúrbios por Déficit de Atenção com ou sem hiperatividade.” 

A autora destaca que, no meio social cotidiano, a criança hiperativa 

é caracterizada por ser aquela que “não para quieta”, o que tem levado a 

diagnósticos médicos, buscando algum tipo de “anormalidade” para justificar a 

medicalização. Ou seja, a rotulação das crianças como “neurológicas”, rotulação 

essa que tanto exclui essas crianças, quanto fazem os pais serem mais tolerantes 

com seus filhos, pois esses são “doentes”. Esse rótulo também tem sido usado para 

justificar o não aprendizado, que na maioria das vezes resulta na evasão escolar 

(SUCUPIRA, 1985; EIDT; TULESKI, 2007; MOYSÉS; COLLARES, 1994; SOUZA, 

2008). 

Ainda em relação à hiperatividade, Sucupira (1985) destaca três 

perspectivas com base em aspectos históricos. O primeiro diz respeito ao conceito 

de normalidade, que existe implícito no modelo médico, ou seja, quem desvia desse 

conceito considerado “normal”, são considerados como desviantes. O segundo 

refere-se à “heterogeneidade entre as crianças incluídas sob o rótulo de 

hiperatividade”, a padronização de provas psicológicas e neurológicas, que são 

padronizadas em determinada região, cultura e sociedade, ignorando a influência 

ambiental e contextos de vida diferentes. O terceiro aspecto trata da “estruturação 

da Hiperatividade como conceito “nosológico”, a classificação de uma parte da 

Medicina, respaldada em uma autoridade científica das associações profissionais, 

que tem sido determinada de modo arbitrário, apresentando distorções. 

O conceito de hiperatividade tem sido usado em diversos países 

como justificativa da centralização do não aprendizado como consequência 

individual. Nesse sentido, em nome de uma doença, as decepções pelo fracasso 



 15 

escolar são aceitas pela sociedade e pelo próprio sujeito. Esses fatos de 

culpabilização do indivíduo também resultam no receituário de medicamentos e até 

mesmo drogas com o intuito de que os indivíduos sejam mais “atentos”, buscando 

mascarar um problema que é mais de ordem social do que individual (SUCUPIRA, 

1985; COLLARES; MOYSÉS, 1996; SOUZA, 2008; BOARINI; BORGES, 2009). 

No que diz respeito à definição e ao diagnóstico do Transtorno do 

Déficit de Atenção/Hiperatividade, a Associação Americana de Psiquiatria (APA) o 

caracteriza como o estado de desatenção e/ou hiperatividade mais frequente e 

severo do que aquele tipicamente observado em indivíduos em nível equivalente de 

desenvolvimento (BOARINI; BORGES, 2009). Os pacientes apresentam tipologias 

clínicas diferenciadas, organizadas em conjuntos de sintomas. Para a elaboração do 

diagnóstico utilizam-se como base dois documentos: o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais - IV (DSM-IV) e a Classificação Internacional de 

Doenças - 10 (CID-10). 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

DSM-IV, o comprometimento apresenta um padrão persistente de dificuldade em 

manter a atenção, o controle ou inibição de impulsos e a atividade excessiva, em 

grau maior que aquele observado em outras pessoas com a mesma faixa etária e de 

desenvolvimento, afetando de alguma maneira, os aspectos cognitivos, sociais e 

psíquicos do sujeito. 

O DSM-IV sugere a utilização de um questionário utilizado para a 

avaliação do TDAH, sendo este de domínio público e denominado SNAP-IV, cujo 

objetivo é auxiliar a identificação de possíveis sintomas. O questionário é composto 

por 18 questões que buscam identificar comportamentos apresentados pelas 

crianças, sendo as nove primeiras para avaliar o Déficit de Atenção e as demais 

para avaliar a Hiperatividade.   

Os grupos são classificados da seguinte maneira: desatentas, 

hiperativas e impulsivas ou ainda, apresentar todas estas características juntas: 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

Quadro 1 –  Sintomas Relacionados à Desatenção, hiperatividade e impulsividade 

Sintomas relacionados à desatenção 

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

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

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

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

5. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades  

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

7. Perde coisas necessárias para atividades (p. ex: brinquedos, deveres da 
escola, lápis ou livros).  
8. Distrai-se com estímulos externos  

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

Sintomas relacionados à hiperatividade 

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

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

12. Corre de um lado para outro ou sobe demais nas coisas em situações em que 
isto é inapropriado  
13. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer de forma 
calma  

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

15. Fala em excesso.  

Sintomas relacionados à impulsividade 

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

17. Tem dificuldade de esperar sua vez  

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

 

A avaliação acontece da seguinte maneira: 

 

Quadro 2 –  Critérios de Avaliação do TDAH 

Critério A: apresentar seis ou mais dos sintomas propostos pelo DSM-IV; 

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

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

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

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

 

Os sintomas devem estar presentes antes dos sete anos de idade 

em pelo menos dois contextos diferentes, sendo a manifestação comportamental 

com nível de interferência significativa no funcionamento social, acadêmico ou 

ocupacional (COLLARES; MOYSÉS, 1996; SOUZA, 2013). Segundo a Associação 

Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA), o TDAH é definido como um transtorno 

neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente 

acompanha o indivíduo por toda a sua vida. 

O TDAH é percebido, de forma mais contundente, quando a criança 

ingressa no sistema educacional, ainda que os sintomas se apresentem antes da 

idade escolar. Para Collares e Moysés (1996), a descoberta do Transtorno de Déficit 

de Atenção/Hiperatividade é detectada, geralmente, quando da entrada da criança 

no sistema educacional e apresenta problemas de atenção, aprendizagem, 

comportamento ou emocionais, afetivos e sociais.  

Para Moysés e Collares (2009 p. 38), não há comprovação 

científicas que confirmam uma “alteração neurobiológica” nem a garantia de 

tratamento com psicoestimulante. No entanto, existe uma pressão grande “que se 

chega ao absurdo de precisar provar que não existe o que nunca ninguém provou 

que existe. Em ciência, algo absolutamente surrealista”. 

As autoras ainda trazem um relatório em que a revista Ethical 

Human Sciences and Services, de 1999, transcreve e comenta algumas partes. 

Porém, esse relatório nunca foi divulgado no Brasil, em razão da grande 

“controvérsia” que existe sobre a temática. A leitura deste relatório esclarece 

possíveis dúvidas da causa. 

 
 
 

 

Apesar dos progressos, o TDAH e seu tratamento têm permanecido 
controversos em muitos setores públicos e privados. Não temos um 
exame independente e válido para o diagnóstico de TDAH. Não há 
dados comprovando que TDAH seja devido a mau funcionamento do 
cérebro. A maior controvérsia em relação a TDAH continua o uso de 
psicoestimulantes tanto a curto como a longo prazo. Pesquisas para 
estabelecer a validade deste distúrbio continuam sendo um 
problema. Médicos que diagnosticam TDAH têm sido criticados por 
simplesmente pegar uma porcentagem da população normal que tem 
desatenção e atividade contínua e chamar de distúrbio. Não é claro 
se os sinais de TDAH representam uma distribuição bimodal na 
população ou a extremidade de um continuum de características. Há 
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pouca melhora em desempenho acadêmico e habilidades sociais (...)  
É bem sabido que psicoestimulantes têm um potencial de abuso. 
Doses altas de psicoestimulantes podem causar danos ao SNC, 
danos cardiovasculares, hipertensão e comportamento compulsivo. 
Em altas doses, pequena porcentagem apresenta alucinações. 
Editores, 1999: 10-11; tradução das autoras (MOYSÉS; COLLARES, 

2009, p. 38). 
 

 
 

2.2  DIFICULDADES NO DISGNÓSTICO DO TDAH 

 

O diagnóstico de TDAH não é simples. Alguns podem dizer que 

muitas crianças são agitadas, não param, não tem atenção às coisas, entre outras 

tantas situações corriqueiras no ambiente escolar. No entanto, há que se observar 

alguns detalhes, como por exemplo, a agitação comum às crianças que estão em 

fase de explorar o mundo não pode causar prejuízos aos seus relacionamentos ou 

ao seu desenvolvimento geral.  

Não são conhecidas as causas etiológicas do TDAH, segundo Eddy 

Ives et al. (2011) apud Carvalho (2012), não existe um fenômeno físico ou marcador 

biológico,  não há testes físicos, neurológicos ou psicológicos que possam realmente 

provar a presença do TDAH. 

 
 

O TDAH, segundo os especialistas, não apresenta nenhuma forma de 
diagnóstico específica nos resultados de exames em que se utiliza somente 
a avaliação clínica. Desta forma, há a possibilidade de que o transtorno 
esteja sendo diagnosticado a partir das queixas constantes dos professores, 
que estimulam os familiares a procurarem por ajuda médica e psicológica. A 
opinião do professor é um fator influenciador no diagnóstico médico, visto 
que, não havendo a disponibilidade de exames que possam fazer o 
diagnóstico, os profissionais avaliam a criança através de questionários que 
são aplicados no âmbito clínico, durante a consulta médica e/ou psicológica, 
levando em consideração as verbalizações da família e as reações 
momentâneas da criança (LUENGO, 2010, p. 55). 
 
 

Não há qualquer teste ou exame, como por exemplo, de imagem ou 

de laboratório válido que sustente a existência ou detecte com precisão o transtorno. 

A elaboração do diagnóstico se fundamenta sobre a sintomatologia ou critérios para 

detecção dos sintomas descrita no DSM – IV, os quais permitem aplicação destes 

sintomas a um conjunto heterogêneo de crianças, com características e 

comportamentos diferentes.  

De acordo com Moysés (apud BORIANI; BORGES, 2009), as 
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questões que compõem o teste de diagnóstico do DSM – IV são um perigo, pois ao 

serem usadas por profissionais despreparados podem enquadrar qualquer pessoa. 

O diagnóstico do TDAH depende da pontuação obtida através do questionário, que 

segundo Richter (2012, p. 49). foi “elaborado com a finalidade de padronizar e 

objetivar o processo diagnóstico de transtornos mentais”.  

Há que se considerar que só esses aspectos são insuficientes para 

o diagnóstico, que se faz necessário buscar informações complementares sobre o 

comportamento da criança. Ressalta-se, ainda, que durante a investigação, 

avaliação e diagnóstico percebe-se a ausência de diálogo entre os profissionais 

envolvidos. Geralmente, o diagnóstico é feito sem abranger as múltiplas ações do 

processo ensino-aprendizagem escolar. Em geral, os relatórios enviados pelas 

escolas, relatam em poucas linhas o comportamento da criança e o que ela não faz 

em sala de aula, sem serem discutidas ou valorizadas práticas pedagógicas que 

poderiam resolver as questões (BOARINI; BORGES, 2009; MOYSÉS; 

COLLARES,1992). 

Para Boriani e Borges (2009), muitas vezes o médico não investiga 

todas as possíveis causas, baseando-se no relatório enviado pela escola, ou em 

alguns casos no relato feito pela mãe, não havendo diálogo com a criança, e de 

acordo com o que está no relatório e com a fala da mãe, já é diagnosticado com 

Déficit de Atenção ou Hiperatividade ou com TDAH combinado, ou seja, tem 

Transtorno de Déficit de atenção com Hiperatividade, sendo tanto desatento como 

hiperativo.  

Além disso, nota-se que os profissionais de saúde que cuidam do 

corpo elaboram diagnósticos em contextos diferenciados do ambiente escolar, 

voltado para aspectos biológicos, com abordagem orgânica e focado na patologia. 

Este diagnóstico é elaborado, geralmente, a partir de relatórios do comportamento 

cotidiano escolar apresentado pelos professores. Os mecanismos para esse 

diagnósticos são vagos e imprecisos e tem levado a rotulações de crianças, 

desvalorização de professores e desresponsabilização do sistema sócio-político, 

pelos diferentes fatores que interferem no aprendizado ou no não aprendizado das 

crianças. Desse modo, é decorrente o encaminhamento de vários alunos para 

profissionais de saúde com o intuito de diagnosticar “problemas neurológicos” 

(MOYSÉS; COLLARES, 1994).  

Portanto, os dois critérios - o DSM-4 e o CID-10 - não são precisos e 
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não podem ser considerados como única forma de avaliação, identificação e 

construção do diagnóstico (SOUZA, 2013). De acordo com Eidt e Tuleski (2010 p. 

128), denota-se uma forte tendência de homogeneizar, ao invés de identificar os 

sintomas precisos do TDAH, e mais, para as autoras “a patologia parece 

estabelecer-se nas relações sociais pautadas pelo imediatismo, pela rapidez. Ao 

invés de se buscarem as causas, tratam-se os sintomas”. 

Outro fator que deve ser verificado é a semelhança de 

comportamentos das crianças com sintomas de TDAH com as crianças 

consideradas indisciplinadas, o que pode confundir e dificultar o diagnóstico. Eidt 

(2004), citado por Meira (2012), aponta uma lista de comportamentos mais 

apontados pelos professores em relação a alunos indisciplinados: são agitados, 

conversam muito, não ficam sentados, falam palavrões, são agressivos/violentos, 

não se concentram nas atividades, danificam patrimônio da escola, destroem 

materiais próprios e dos colegas. 

O que se observa é que algumas crianças realmente precisam de 

acompanhamento médico. No entanto, a prática se generalizou como uma 

justificativa do não aprender. Os educandos que apresentam comportamentos 

considerados socialmente inadequados ou desempenho abaixo do esperado para 

sua faixa etária não atendendo às expectativas, são encaminhadas para 

acompanhamento médico e, a partir do diagnóstico, passam a consumir 

medicamentos para o tratamento dos comportamentos não aceitáveis na escola 

(MOYSÉS; COLLARES, 1994). 

 
 
 

2.3 A PATOLOGIZAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A patologização escolar pode ser concebida como uma busca de 

causas e soluções médicas para problemas de cunho social. Outro termo muito 

utilizado na atualidade para referir-se ao mesmo processo de patologização é a 

expressão sinônima - medicalização.  Os processos referem-se à utilização de 

medicamentos para tentar minimizar e resolver conflitos e problemas existenciais da 

humanidade, visto que a sociedade busca classificar os indivíduos como capazes ou 

incapazes, sadios e não sadios (MOYSÉS; COLLARES, 1994). 
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Moysés e Collares (1994), afirmam que o termo medicalização tem 

sido caracterizado por tratar de questões de cunho político, social e econômico como 

doenças, desconsiderando a inserção social do indivíduo e do coletivo. Para as 

autoras, o processo de tratar distúrbios ou problemas dos alunos sobrepõe à 

medicina, com a intervenção de outros profissionais na busca de uma explicação 

biológica para os problemas, centrando-se exclusivamente no indivíduo, que resulta 

na medicalização. A demanda por medicamentos está cada vez mais crescente nas 

sociedades ocidentais, representando a “biologização” dos conflitos sociais.  

Ainda de acordo com Moysés e Collares (1994) e com Boarini e 

Borges (2009), há um tempo a biologização da educação era restrita à ciência 

médica, nesse sentido, eram os médicos que diagnosticavam os indivíduos, tanto na 

rede de saúde pública quanto nos consultórios privados. No entanto, em um 

contexto mais recente, o termo medicalização tem dado lugar à patologização, visto 

que houve a criação e ampliação em outras áreas de conhecimento, o que resultou 

na aliança entre médicos e outros profissionais tais como fonoaudiólogos, 

psicopedagogos, psicólogos, a fim de tratarem os problemas educacionais, por 

exemplo, o TDAH (SOUZA, 2008; 2013). 

A patologização da aprendizagem tem se expandido com frequência 

no contexto atual. Os mecanismos para esse diagnóstico são vagos e imprecisos e 

tem levado rotulação de crianças, desvalorização de professores e 

desresponsabilização do sistema sócio-político, pelos diferentes fatores que 

interferem no aprendizado ou no não aprendizado dos estudantes. Desse modo, é 

recorrente o encaminhamento de vários alunos para profissionais de saúde com o 

intuito de diagnosticar “problemas neurológicos”. Cabe ressaltar que esses 

diagnósticos não têm sido utilizados em prol de tratamentos que amenizem ou 

anulem os problemas da não aprendizagem, pois, na maioria das vezes, os 

professores se contentam com meros diagnósticos, utilizando desse para 

desresponsabilizar-se do processo ensino-aprendizagem, culpabilizando o aluno por 

seu “fracasso” e delegando a ele uma doença “inexistente”. 

O termo medicalização relaciona-se ao processo de transformar 

questões não médicas, eminentemente de origem social e política, em questões 

médicas. A medicalização é caracterizada pelo ato de tratar situações de cunho 

político, social, e econômico como doenças, na tentativa de buscar no campo 

médico as causas e soluções para problemas dessa natureza. No âmbito 
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educacional a medicalização tem sido tão frequente quanto nas outras esferas 

sociais. Tal aspecto é decorrente da justificativa de que somente o aluno é 

responsável pelo seu fracasso, ou seja, pela não aprendizagem (COLLARES; 

MOYSÉS, 1994; 1996; BOARINI; BORGES, 2009). 

Souza (2013) define o termo medicalizar como a indicação de 

fármacos e outros tratamentos para tratar problemas cuja origem não se conhece ou 

é de ordem psicológica, social ou tem origem em outra realidade. Muitas vezes, não 

se trata se quer de uma enfermidade. Para Souza (2008), todas as questões são 

descontextualizadas, visto que levam a análises superficiais, as quais negam a 

causa dos problemas que realmente levam ao fracasso escolar. Cabe questionar o 

trabalho educativo desenvolvido com as crianças e as condições em que esse 

trabalho acontece, pois como a autora afirma, é preciso parar de culpar as crianças, 

sua família, sua condição econômica, sua condição de saúde, sempre a tratando 

como deficiente, quando na realidade a causa do problema é decorrente de 

questões mais abrangentes.   

A construção de preconceitos a respeito do fracasso educacional 

tornou-se característica histórica no Brasil, sendo legitimados pela ciência e 

naturalizados no processo escolar, por todos os envolvidos. Há décadas que a 

indisciplina, problemas de agitação, desatenção e violência escolar vem 

aumentando a lista das queixas escolares, e ganhando espaço no noticiário da 

imprensa (BOARINI; BORGES, 2009). Como alternativa para solucionar esses 

problemas escolares, a maneira encontrada por parte dos educadores e pais, é o 

encaminhamento dos estudantes a especialistas como médicos, psicólogos e outros 

profissionais relacionados a área da saúde, como alternativa para resolver as 

questões pedagógicas através do processo de medicalização dos indivíduos.  

Muitas vezes, a intervenção vai além dos testes psicológicos, que 

quantificavam a capacidade intelectual dos indivíduos, são utilizados sofisticados 

recursos tecnológicos, investigando o cérebro humano, em busca de identificar a 

razão do sofrimento psíquico e do comportamento inapropriado. Quando as 

máquinas não encontram a origem desse comportamento desajustado, da 

dificuldade de aprendizagem das crianças em idade escolar, a tendência a seguir 

“rigorosamente os critérios de diagnóstico do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Doenças Mentais – DSM – IV, e quando o indivíduo é fora do padrão -  a prescrição 

da medicação é certa (BOARINI; BORGES, 2009).  
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Portanto, entre os aspectos que devem ser questionados quando se 

discute o processo de medicalização dos indivíduos que apresentam fracasso 

escolar, principalmente os apontados com TDAH, podem ser indicadas as 

interpretações subjetivas e duvidosas dos critérios do DSM – IV. O que se nota é um 

processo de naturalização da medicalização. Na escola, a responsabilidade pelo 

insucesso no processo ensino aprendizagem recai sobre o aluno, mediante sua 

rotulação como portador de distúrbios, hiperatividade, deficiência mental, dislexia, 

disfunções neurológicas, disfunção cerebral, entre tantas outras.  

A patologização do processo de ensino e aprendizagem também 

tem se resumido a disfunções neurológicas que são conhecidas pelos nomes 

hiperatividade, distúrbios de aprendizagem, dislexia, disritmia entre outros. Mesmo 

sendo diferentes um se remete ao outro e todos falam de uma mesma situação: um 

padrão de comportamento diferente do esperado e aceito pela sociedade 

(COLLARES; MOYSÉS, 1996).  

Diante disso, percebe-se que, na perspectiva de mascarar os 

problemas educativos, que advém de políticas educacionais, aspectos econômicos e 

sociais, têm-se justificado a culpabilização do estudante, num processo contínuo de  

rotulação. Com base em Souza (2013), é perceptível um retrocesso no que se refere 

à transformação das dificuldades do sistema educacional que não tem tido êxito na 

realização da sua função social.  

O rendimento escolar insuficiente é resultante de questões sociais e 

não apenas individuais, como tem sido divulgado na medicalização desses 

indivíduos, que são rotulados (SUCUPIRA, 1985). Para Collares e Moysés (1992; 

1996), Boarini e Borges (2009), essas “dificuldades escolares”, são produzidas no 

próprio meio escolar, ou seja, na escola, por mais absurda que possa parecer essa 

informação.  

Dessa forma, pode-se perceber que recentemente a patologização e 

a medicalização tem crescido de forma significativa, alcançando níveis alarmantes 

no ambiente escolar. Os sintomas do TDAH podem ser facilmente confundidos com 

a falta de disciplina na educação, falta de rotina, falha na colocação de limites. Isto 

posto, é preciso deixar claro que não se trata de culpabilizar a família pelas 

dificuldades da criança, visto que esta atitude pode ser comparada com a lógica 

medicalizante. Entretanto, não se pode ignorar a essencialidade da família para a 

formação e desenvolvimento pleno de uma criança. 
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2.4 O PROCESSO DE MEDICALIZAÇÃO DE ALUNOS COM TDAH 

 

Quando se discute sobre o TDAH, torna-se imprescindível discutir o 

processo de medicalização do distúrbio e, consequentemente, aparece uma 

indignação pelo fato de que - pode causar muito espanto - tratar com seriedade 

médica uma patologia, caracterizada pelos sintomas estabelecidos pelo DMS-IV, 

dentre os quais se destaca: “se envolver silenciosamente em atividades de lazer”, 

“frequentemente interromper ou se meter em assunto de outros” e “ter dificuldade de 

aguardar a sua vez”, entre outros sintomas apresentados (COLLARES E MOYSÉS, 

1996; SOUZA, 2013).  

Nesses últimos anos, o crescente aumento da prescrição da droga 

da “obediência”, como vem sendo denominado o Cloridato de Metilfenidato - 

medicação mais comumente indicada para diagnóstico de TDAH -  na tentativa de 

solucionar os problemas da educação escolar tem se caracterizado como uma 

questão de saúde pública (BOARINI; BORGES, 2009; COLLARES;  MOYSÉS, 1996; 

SOUZA 2013).  

Souza (2013) afirma que a indústria de medicamentos atualmente é 

a segunda maior indústria em faturamento no mundo. Conforme os dados do 

Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos, no ano 2000 foram 

comercializados no Brasil cerca de 71 mil caixas Cloridato de Metilfenidato, já em 

2010 constatou-se a venda de 2 milhões de caixas. A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) confirma estes dados, mas não há como saber com precisão o 

quanto está sendo utilizado para tratar crianças e adolescentes com TDAH, pelo fato 

de que os remédios também são usados para o tratamento de outros distúrbios. 

Conforme  estudo de caso específico,  feito pelas pesquisadoras 

Boarine e Borges (2009), como recurso farmacológico, inicia-se o tratamento, em 

casos, com 10mg ao dia de cloridato de metilfenidato, meia hora antes do período 

de aula, sendo a prescrição total de até 25 mg ao dia, deixando a critério da escola 

dar um segundo comprimido de 10mg, após o intervalo, e meio de 5mg, no período 

das aulas de reforço. As estatísticas sobre o consumo de medicamentos, de forma 

especial, para o tratamento de distúrbios relacionados TDAH comprovam a 

aceitação por parte dos pais, professores e outros profissionais auxiliares do 
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processo educativo dessa constante e exacerbada medicalização. Estudiosos 

afirmam que a medicação deveria  ser o último recurso.  

A pesquisadora sobre o assunto, Maria Aparecida Affonso Moysés, 

afirma que o consumo exacerbado das “drogas da obediência” é o genocídio do 

futuro. Vive-se uma epidemia. A ritalina é uma droga derivada da anfetamina e da 

cocaína. A medicação age aumentando a concentração de dopamina 

(neurotransmissor associado ao prazer). Como o remédio age por algumas horas, 

quando o efeito passa, tudo que o usuário quer é ter aquele prazer de volta. Quem 

usa esse estimulante fica com a atenção focada, e maior ansiedade. A criança só 

consegue fazer uma coisa de cada vez, por isso, fica quimicamente contida, não 

questiona nem desobedece. 

De acordo com Ortega et al (2010), nos últimos tempos, o 

metilfenidato, mais conhecido no Brasil como ritalina, é a droga mais consumida no 

mundo, vinculado ao diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), sendo fator predominante para justificar o exacerbado 

crescimento “A ritalina tem sido usada tanto para o tratamento de patologias da 

atenção como para a melhoria de funções cognitivas em pessoas saudáveis.” O 

consumo no Brasil no ano de 2000 foi de 23 Kg, aumentando para 226 Kg e 

importando outros 91 Kg somente em seis anos (ORTEGA, 2010. p. 500). 

Ao abordar especificamente a Ritalina, Souza (2013) destaca que 

esse medicamento é feito à base de metilfenidato, e que tem diversas condições 

adversas que afetam o psíquico, ao sistema endócrino, crescimento da criança. 

Embora a Ritalina tenha sido utilizada cada vez mais cedo pelas pessoas, e 

receitadas por médicos de qualquer especialidade, na bula do próprio medicamento 

a autora identificou as seguintes informações: “Os pacientes agitados, tensos ou 

ansiosos não devem ser tratados com a Ritalina”; “O produto não deve ser utilizado 

por crianças menores de seis anos” (SOUZA, 2013. p. 6). 

Para Souza (2013), a medicalização faz parte da vida do ser 

humano, uma vez que cada um de nós usou algum tipo de remédio para alguma 

doença ou situação, a exemplo de colesterol ou para acalmar, por conta disso tomar 

algum medicamento na atualidade é algo que naturalizamos. A autora alerta que um 

agravante dessa situação é que ultimamente as situações pelas quais passamos no 

decorrer da nossa vida, não são mais analisadas no contexto, nossos sentimentos 

de tristeza, passaram a ser nomeados de depressão, ou seja, “A depressão é um 
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termo técnico de uma patologia grave que nós transformamos numa linguagem para 

significar um fato corriqueiro da nossa vida” (Souza, 2013. p.13).  

Dessa forma, constata-se que, paralelamente ao diagnóstico, está a 

questão da medicalização excessiva das crianças diagnosticadas com TDAH, que 

podem sofrer tanto quando não diagnosticadas. A medicação utilizada pode surtir 

efeitos irreversíveis aos estudantes. Assim, torna-se imprescindível a luta pela 

minimização do uso indiscriminado de recursos medicamentosos para suprir as 

frustrações pelo insucesso escolar.  

Ressalta-se que este estudo não está fundamentado na presunção 

de promover, com os apontamentos levantados, a suspensão do uso do cloridato de 

metilfenidato, mas ponderar para uma interdição do abuso com a minimização da 

exposição dos alunos detectados com TDAH aos recursos psicofarmacológicos sem 

uma criteriosa reflexão e profundo conhecimento de cada caso. Os comportamentos 

inadequados, que muitas vezes são confundidos com o TDAH, podem ser um 

pedido de socorro de uma criança que vive num ambiente conflituoso. Assim, 

evidencia-se a importância da reflexão a respeito de se observar e se atentar para o 

comportamento das crianças, visando auxiliá-las na evolução plena como ser 

humano. 

  



 27 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 PARTICIPANTES 

 

Participaram desta pesquisa 14 professores do ensino fundamental I 

sendo que as professoras identificadas aqui como: P6 e P9, atuavam no 1º ano; e a 

professora identificada como P13, atuava no 2º ano; já as professoras identificadas 

como P4 e P14 que atuavam no 3º ano; e as professoras identificadas como P5 e 

P10 atuavam no 4º ano; as professoras identificadas como P1 e P11 atuavam no 5º 

ano; também participaram da pesquisa uma Orientadora Educacional, identificada 

como P2; duas Supervisoras de Ensino, identificadas aqui como P8 e P12; e 

também duas Psicopedagogas identificadas como P3 e P7.   

O quadro abaixo apresenta a caracterização dos participantes, com 

informações relativas à idade, formação acadêmica e experiência no magistério. 

Para preservar a identidade dos participantes, eles foram denominados como P1, 

P2, P3 e assim sucessivamente. É importante destacar que, dos quatorze que 

responderam, apenas nove preencheram as questões referentes aos dados 

pessoais e à formação acadêmica. 

 
Quadro 3 – Caracterização dos participantes 

Participante Idade Formação 
Acadêmica 

Tempo de experiência no 
magistério 

P1 25 Pedagogia 4 Anos 
P2 27 Pedagogia 5 Anos 

P3 27 Pedagogia 7 Anos 

P4 
29 Pedagogia/ Pós 

Graduação em 
Educação Especial 

7 Anos 

P5 34 Pedagogia 6 Anos 

P6 
44 Normal Superior /Pós 

Graduação em Gestão 
educação 

18 Anos 

P7 

45 Serviço Social / 
Pedagogia / Pós 
Graduação em 

Educação e 
Psicopedagogia 

21 Anos 

P8 45 Pedagogia 22 Anos 

P9 
46 Normal Superior / Pós 

Graduação 
Psicomotrocidade 

16 Anos 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Com base nessas informações, foi possível verificar que a média da 

idade dos participantes era de 37,7 anos. Em relação à formação acadêmica, sete 

tinham graduação em Pedagogia, dois o Curso Normal Superior, e quatro fizeram 

Pós Graduação. Um dos participantes possuía uma segunda graduação. 

 

 

3.2 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS  

 

A coleta dos dados foi realizada por meio de um questionário 

contendo cinco perguntas (Apêndice B), que se propôs a levantar a compreensão 

dos participantes sobre as causas do TDAH, o trabalho com crianças diagnosticadas 

como sendo portadoras desse transtorno, as possibilidades de atuação pedagógica, 

o uso de medicamentos, e informações relativas ao estudo dessa temática em 

cursos de formação. Para realizar a coleta de dados, consultamos o diretor da 

escola e a coordenadora pedagógica, pedindo-lhes autorização para entregar os 

questionários aos professores participantes da pesquisa, que também concordaram 

em participar. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo apresenta as respostas dadas pelos 

participantes ao questionário e suas análises, que foram feitas com base na 

fundamentação teórica apresentada no início deste trabalho.  

 O quadro 4 mostra as respostas dos participantes à primeira questão. 

 

Quadro 4 – Respostas às questões: O que você entende por Transtorno do Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH)? Quais as causas desse transtorno? 

O que entende por TDAH Quais as causas 

Resposta Frequência Resposta Frequência 

Transtornos 8 Genéticas 6 

Dificuldade de 
Concentração 

14 Raio x 1 

Inquietude 10 Gestação 1 

Impulsividade 5 Neurológica 2 

  Biológicas 1 

  Ambientais 1 

  Neurobiológica 1 

  Álcool 1 

  Cigarros 1 

  
Desconhece as 

causas 
2 

  
Não pontuou as 

causas 
3 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Considerando o quadro acima, é possível observar que grande parte 

dos professores relacionam TDAH com dificuldades de concentração, enquanto que 

a causa mais recorrente nas respostas refere-se à genética. Esses dados 

corroboram com a afirmação de Eidt e Carvalho (2013 p. 26670), de que crianças 

com TDAH geralmente são caracterizadas no âmbito escolar como “desatentos, tem 

dificuldades de concentração, falta de disciplina”.  

A respeito disso, Moysés e Collares (1992 p.40), chamam a atenção 

para o fato de que “termos como hiperativo, DCM, distúrbio, dislexia, hipercinético 

invadem o cotidiano da sala de aula, infiltram-se na fala dos professores. A hipótese 

se transforma em verdade absoluta, incontestável. Em crença”. Esses termos e 

essas certezas podem se tornar um problema sério na escola, na medida em que 
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Cada vez mais cedo, crianças têm sido encaminhadas, diagnosticadas e 
medicadas como hiperativas e/ou desatentas [...]. No contexto escolar, a 
hiperatividade e/ou déficit de atenção apresenta-se como justificativa 
corrente para o fracasso escolar de um número expressivo de crianças, 
atribuindo-se a elas a responsabilidade por não aprender e isentando de 
análise o contexto escolar e social em que estão inseridas (EIDT 2004, apud 
EIDT; TULESKI, 2010, p. 122).  
 
 

De acordo com Eidt e Tuleski (2007), essa questão é complexa, 

envolvendo vários fatores, não somente os fatores individuais. Não há um consenso 

científico nessa temática, existem muitos espaços a serem preenchidos, com 

pesquisas mais amplas, que abrangem o contexto social, cultural, levando em conta 

suas diferenças. Para Collares e Moysés (1996 p.75), a normatização da vida tem 

por consequência transformar os problemas do cotidiano “em doenças, em distúrbios 

tais como os distúrbios de comportamento, doença do pânico, entre outras”. Assim, 

tudo o que escapa as regras, e que não funciona conforme deveria, “é transformado 

em doença, em um problema biológico”, localizado no indivíduo, o que precisa ser 

amplamente discutido. 

No que diz respeito à segunda questão, que buscou saber se os 

participantes já tinham trabalhado com crianças diagnosticadas com TDAH, 

observou-se que treze dos quatorze colaboradores responderam que sim. Quando 

questionados sobre as possibilidades de atuação pedagógica com crianças 

diagnosticadas com TDAH, verificou-se as seguintes respostas: reforço positivo 

imediato; tarefas diferenciadas; material pedagógico diversificado; organização de 

conteúdos e matérias; atendimento individualizado; trabalhos em grupos; estratégias 

motivadoras; modificação do espaço; aulas dinâmicas; não rotular os alunos; 

interação entre professor e alunos; planejamento; organização do pensamento e 

controle de comportamento; material concreto. 

A quarta questão buscou conhecer os posicionamentos dos 

participantes a respeito do uso do medicamento para crianças com TDAH. Para 

melhor conhecer essas respostas, elas foram transcritas. 

 

Acredito que somente médicos e psicólogos podem opinar sobre isso 
(P. 1). 
 
Se o diagnóstico for seguro, concordo. Acredito que a medicação 
auxilia a criança nas dificuldades causadas pelo transtorno. Ajuda na 
mudança do comportamento, quanto a agitação, e na melhora da 
atenção (P. 2). 
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Sim, desde que a criança esteja amparada com laudo médico e esse 
médico tem um bom histórico para laudos (P. 3). 

 
Sim. Concordo quando realmente há necessidade do uso da mesmo, 
trazendo ganhos de qualidade de vida para o aluno no processo de 
ensino e aprendizagem (P. 4). 

 
Em alguns casos mais severos sim, pois se a criança não consegue 
se concentrar, a compreensão e aprendizagem são comprometidas 
(P. 5). 
 
Sim. Quando a criança é muito agitada e hiperativa tende a 
incomodar os amigos, atrapalhar a aula e não apropriar-se do 
conteúdo. Portanto, com o uso do medicamento, auxilia a se acalmar 
se concentrar e a ter uma melhora no rendimento escolar (P.6). 
 
Quando realiza avaliação multiprofissional (professor, neurologista, 
psicólogo, psicopedagogo), sim, concordo, pois, o indivíduo portador 
de TDAH, quando medicado se livra da “dor” de não conseguir 
“controlar-se” diante dos acontecimentos cotidianos. Por ex: uma 
criança hiperativa que cresce sem medicamento poderá buscar se 
satisfazer nas drogas (P. 7). 
 
Sim. Na minha experiência os alunos que foram medicados e utilizam 
corretamente, os resultados foram benéficos tanto para o avanço na 
aprendizagem quanto para autoestima do aluno (P. 8). 
 
Sim. Porque acredito que se há um modo de melhorar a qualidade de 
vida das pessoas, por que não utilizar (P. 9). 
 
Sim. Porque auxilia os mesmos na concentração e desacelera a 
criança (P. 10). 
 
Sim, para que o mesmo tenha a possibilidade de melhor 
concentração e atenção (P.11). 
 
De forma moderada e com real necessidade, sim. Em sala de aula 
nota-se uma mudança de comportamento considerável na criança, 
no rendimento, participação e aprendizado (P. 12). 
 
Sim. Porque ajuda na concentração e acalma (P. 13). 
 
Quando for realmente necessário (P.14). 
 
 

Diante dessas respostas, nota-se que treze dos quatorze 

participantes concordam com o uso da medicamentos para crianças com TDAH. Um 

deles afirmou que apenas “médicos psicólogos podem opinar sobre isso” (P.1), mas 

não se mostrou contrário.  

A interferência da Medicina no campo escolar não é de agora, há 

décadas que a Medicina vem se fazendo presente no âmbito escolar, desde a 
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presença dos médicos higienistas em meados do século XX. Acerca das elucidações 

que se constituem basicamente em causas orgânicas, no que diz respeito aos 

problemas de aprendizagens, vários autores, como Boarini e Borges (2009), Collares 

e Moysés (1992; 1996), Eidt e Tuleski (2006; 2007); Souza (2008; 2013), ressaltam 

que essa é uma prática histórica recorrente, que tem como principal consequência a 

culpabilização do indivíduo por sua não aprendizagem.  

Nessa direção, Souza (2013), afirma que 

 
 
Na educação, entende-se esse processo de medicalização como aquilo que 
transforma artificialmente questões que não são médicas em problemas 
médicos. E, ao mesmo tempo apresenta problemas de diversas ordens 
como doenças, como transtornos, e distúrbios, o que acaba escondendo 
outras questões que afligem a vida das pessoas e estão por trás, que são 
políticas, sociais, culturais e afetivas (p.3) 

 
 

Eidt e Tuleski (2006) alertam para as práticas medicamentosas que 

são amplamente utilizadas em educandos, apesar da ausência de consenso na 

literatura sobre algumas questões essenciais como: 

 
 

1) falta de clareza do que seja este quadro clínico: nos textos sobre o 
assunto, não foi encontrada concordância em relação às definições 
empregadas para descrever o fenômeno. 2) Dificuldade na realização do 
diagnóstico diferencial em relação a outros quadros clínicos, bem como em 
relação à indisciplina escolar. 4) falta de estudos que informem acerca das 
futuras consequências do uso de medicação em crianças 5) ausência de 
concordância acerca da existência do quadro em questão (p. 4).  

 
 

No atual contexto escolar, o que tem ocorrido, muitas vezes, é que 

nesse processo de medicalização, as crianças acabam cada vez mais cedo sendo 

diagnosticadas, com base em relatórios escolares com relatos de professores e da 

coordenação pedagógica, confundindo indisciplina ou até mesmo o “ser” criança 

com hiperatividade. Sobre esse processo de medicalização, Moysés e Collares 

(2009), destacam que 

 
 

A medicalização da vida de crianças e adolescentes articula-se com a 
medicalização da educação na invenção das doenças do não – aprender. A 
medicina afirma que os graves - e crônicos – problemas do sistema 
educacional seriam decorrentes de doenças que ela, medicina, seria capaz 
de resolver, cria, assim, a demanda por seus serviços, ampliando a 
medicalização (MOYSÉS e COLLARES, 2009. p. 3) 
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Nesse processo de medicalização, crianças em idade escolar vem 

sendo rotuladas, como doentes, com TDAH, ou com distúrbios psicológicos, e que 

por isso não aprendem, não busca outras alternativas pedagógicas antes de 

encaminhá-las para profissionais da saúde, com isso a função da escola fica 

comprometida. (MOYSÉS; COLLARES, 1992; 1994; SOUZA, 2013; SUCUPIRA, 

1985). 

De acordo com estudos realizados por Collares e Moysés (2013, p. 

12), “o que escapa às normas, o que não vai bem, o que não funciona como 

deveria...tudo é transformado em doença, em problema individual.” Assim, quando o 

indivíduo não se encaixa no padrão considerado “ideal” busca-se na medicina a 

solução, que embasada em um discurso médico em que o subjetivo é visto pela 

lógica organicista.  

Assim, procura no medicamento o meio para moldar, padronizar, 

comportamentos considerado pela sociedade como ideal, aqueles que não se 

encaixam nesses padrões estabelecidos, é tratado então, como doente, precisando 

ser medicado. Para Moysés e Collares, (2013, p. 14), “tratar questões sociais como 

se biológicas iguala o mundo da vida social ao mundo da natureza. Isentam-se de 

responsabilidades todas as instâncias de poder, em cujas entranhas são gerados e 

perpetuados tais problemas”.  

Conforme estudo das autoras Moysés e Collares, (1996, 2009; 

2013), Boarini e Borges (2009), Souza (2013), o medicamento mais usado 

atualmente para tratar de transtornos como TDAH é a Ritalina, que tem como 

princípio ativo o metilfenidato. “A Ritalina tem sido a primeira opção no tratamento do 

TDAH, não somente em crianças. A recente ampliação dos critérios diagnósticos 

que incluem adolescentes e adultos expandiu certamente a base de usuários do 

metilfenidato” (ORTEGA, 2010. p. 501). Segundo Moysés e Collares (2013), Souza 

(2013) e Ortega (2010), o Brasil ocupa o segundo lugar no consumo mundial desse 

medicamento. 

A grande preocupação é com o aumento nas vendas do 

metilfenidato é que não estão sendo levados em conta os efeitos colaterais que esse 

medicamento pode causar nos sujeitos que o consomem, conforme apontam dados 

estatísticos. Moysés (2013), em entrevista ao Portal da Unicamp, sobre a Ritalina e 

como ela age, alerta que: 
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A ritalina, assim como o concerta (que tem a mesma substância da ritalina – 
o metilfenidato, é um estimulante do sistema nervoso central - SNC), tem o 
mesmo mecanismo de ação das anfetaminas e da cocaína, bem como de 
qualquer outro estimulante. Ela aumenta a concentração de dopaminas 
(neurotransmissor associado ao prazer) nas sinapses, mas não em níveis 
fisiológicos. É certo que os prazeres da vida também fazem elevar um 
pouco a dopamina, porém durante um pequeno período de tempo. Contudo, 
o metilfenidato aumenta muito mais. Assim, os prazeres da vida não 
conseguem competir com essa elevação. A única coisa que dá prazer, que 
acalma, é mais um outro comprimido de metilfenidato, de anfetamina. Esse 
é o mecanismo clássico da dependência química. É também o que faz a 
cocaína (MOYSÉS, 2013). 
 
 

Embora as pesquisas de vários estudiosos (MOYSÉS; COLLARES, 

(1996; 2009; 2013; BOARINI; BORGES, 2009; SOUZA, 2013) sobre o uso desse 

medicamento alertarem sobre as reações adversas que ele pode acarretar, há 

outros pesquisadores que defendem o seu uso. Para Rohde e Halpern (2004, citado 

por RITCHER, 2012 p.52), 

 
 

sintetizam o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade como um 
transtorno de “base neurobiológica”, com alta prevalência em 
crianças e adolescentes, [cujo] tratamento é bastante eficaz, 
envolvendo uso de medicação na maioria dos casos.  

 
 

Na bula da Ritalina, nas informações técnicas do medicamento traz 

que a “RITALINA é um estimulante do sistema nervoso central, e tem como 

substância ativa o cloridrato de metilfenidato, [...] age melhorando as atividades de 

certas partes do cérebro que são pouco ativas. [...] melhora a atenção e a 

concentração, além de reduzir comportamento impulsivo.” 

Embora haja muita imprecisão e complexidade na falta de clareza 

sobre o diagnóstico, inclusive na definição do transtorno, e também na ação do 

medicamento sobre o sistema nervoso central, e das advertências, e risco de 

dependência constando na bula do medicamento feitas pelo próprio fabricante, o que 

se tem constatado nos dias atuais é um aumento de forma acelerada no consumo. 

Sobre os principais sintomas que o medicamento pode acarretar Moysés (2013) em 

entrevista ao Portal da Unicamp afirma: 
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As reações adversas estão em todo o organismo e, no sistema 
nervoso central então, são inúmeras. Isso é mencionado em 
qualquer livro de Farmacologia. A lista de sintomas é enorme. Se a 
criança já desenvolveu dependência química, ela pode enfrentar a 
crise de abstinência. Também pode apresentar surtos de insônia, 
sonolência, piora na atenção e na cognição, surtos psicóticos, 
alucinações e correm o risco de cometer até o suicídio. São dados 
registrados no Food and Drug Administration (FDA). São relatos 

espontâneos feitos por médicos. Não é algo desprezível. Além disso, 
aparecem outros sintomas como cefaleia, tontura e efeito zombie 
like, em que a pessoa fica quimicamente contida em si mesma. 
Ocorre que isso não é efeito terapêutico. É reação adversa, sinal de 
toxicidade. Além disso, no sistema cardiovascular é possível ter 
hipertensão, taquicardia, arritmia e até parada cardíaca. No sistema 
gastrointestinal, quem já tomou remédio para emagrecer conhece 
bem essas reações: boca seca, falta de apetite, dor no estômago. A 
droga interfere em todo o sistema endócrino, que interfere na 
hipófise. Altera a secreção de hormônios sexuais e diminui a 
secreção do hormônio de crescimento. Logo, as crianças ficam mais 
baixas e também essa droga age no peso. Verificando tudo isso, a 
relação de custo-benefício não vale a pena. Não indico metilfenidato 
para as crianças. Se não indico para um neto, uma criança da 
família, não indico para uma outra criança (MOYSÉS, 2013). 

 
 

Ao constatar os efeitos colaterais causados pelo aumento do uso 

geral da Ritalina, a droga da “obediência”, observa-se que alguns sintomas 

prejudicam a atenção da criança durante o tempo em que está na escola. Como que 

a criança pode se concentrar sentindo sonolência e tontura, além de dores? 

Percebe-se, nesse cenário, que a medicalização da educação está estritamente 

ligada aos transtornos de aprendizagem, mas especificamente às dificuldades 

escolares. Cada vez mais crianças estão sendo medicadas, o que nos faz questionar 

se os responsáveis por diagnosticar essas crianças estão realmente considerando 

os riscos em que estão submetendo essas crianças? Essa realidade reforça a ideia 

de estudos mais aprofundados sobre a temática por parte dos professores e da 

equipe pedagógica. 

Em consonância com o que foi colocado acima, Collares e Moysés 

(1996, p. 181), afirmam que “a escola parece ser uma instituição preparada para 

ensinar apenas crianças ideais, que não existem. Diante da criança real, ela se 

coloca como vítima. Vítima de uma clientela inadequada [...]”. É preciso rever esse 

quadro, buscar mudanças não só no que tange a realidade escolar, mas nas 

políticas nacionais da educação, visando atender as classes populares e não só o 
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interesse de uma classe minoritária. Para Souza (2008), ainda estamos à margem 

de projetos políticos que atendem determinas classes sociais, é necessário um 

projeto nacional de educação voltado para atender as classes populares, avançando 

na qualidade da educação. 

A última pergunta do questionário buscou conhecer se a discussão 

acerca do TDAH havia sido contemplada nos cursos de formação dos participantes.  

Cinco deles responderam que sim, e dois que não. Sete dos participantes 

responderam que sim, mas afirmando que na graduação o tema foi apresentado de 

maneira bem superficial. Dois participantes relataram o que aprenderam conforme 

apresentado a seguir. 

 
 

Sim. Aprendi as principais características dos transtornos infantis. Seja 
TDAH, Dislexia, e Discalculia, etc (P.6). 
 
Sim. É um transtorno de causas genéticas que aparece na fase escolar e 
pode continuar até a vida adulta. Os sintomas são de desatenção, 
inquietude e impulsividade (P. 9). 

 
 

Diante das respostas apresentadas, percebe-se que, de maneira 

geral, a maioria dos participantes não teve muito contato com a discussão acerca do 

TDAH. Propiciar um espaço, em cursos de formação inicial e continuada, pode ser 

uma possibilidade para considerar aspectos importantes a respeito do TDAH, do seu 

diagnóstico e das repercussões desse diagnóstico na vida de um estudante e de sua 

família.  

A respeito disso, Richter (2012), verificou, em sua pesquisa de 

mestrado, que nos exemplares da Revista Nova Escola e no site da Associação 

Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), são disponibilizados eventos, como cursos 

de capacitação de professores, palestras para “professores, portadores e familiares 

(p.63-64),” como também material informativo para as escolas. Porém, a autora 

afirma que a ABDA é unidirecional, no sentido de capacitar os educadores a 

identificar o TDAH, não contemplando uma formação que visa identificar as 

dificuldades escolares e fazeres pedagógicos diante dessas dificuldades. Isso 

remete à ideia de um espaço crítico para a discussão do TDAH em cursos de 

formação inicial e continuada. 
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No questionário elaborado, foi deixado um espaço para que os 

participantes pudessem acrescentar informações complementares, sugestões e 

observações. Quatro fizeram alguns comentários, transcritos a seguir: 

 

 

Que nos cursos de graduação com licenciatura tem uma disciplina de 
educação especial, uma vez que atualmente os alunos de inclusão estão 
regularmente matriculados nas escolas de ensino comum (P.7). 
 
A família tem que ser uma ponte com a escola trabalhar em conjuntamente 
(P. 10). 
 
O professor que atua com criança com este transtorno, necessita de um 
estudo/acompanhamento/auxilio para saber lidar com essa criança (P. 11). 
 
Como profissionais comprometidos os educadores “devem” buscar demais 
informações sobre assuntos que permeiam sua ação, porém, na formação 
acadêmica deveria obter grande parte dessas informações, dando base 
para levantar hipóteses em sua prática (P.12). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O desenvolvimento desse trabalho foi de grande importância, pois 

permitiu conhecer e refletir sobre algumas compreensões de professores e 

coordenadores pedagógicos de uma instituição educacional de Londrina sobre as 

causas e repercussões do diagnóstico do TDAH. 

Com o estudo teórico realizado neste trabalho, foi possível verificar 

como o conceito de hiperatividade tem sido empregado como justificativa para a não 

aprendizagem, centralizando a culpa do fracasso no indivíduo. Assim, em favor de 

uma doença, as frustrações pelo fracasso escolar são aceitas pelo sujeito e pela 

sociedade. Essa culpabilização do indivíduo tem como resultado a medicalização 

dos sujeitos, objetivando que se tornem mais “atentos” e “disciplinados” e, com isso, 

mascara-se os problemas que são de ordem social, transferindo para o individual 

(SUCUPIRA, 1985; COLLARES; MOYSÉS, 1996; SOUZA, 2008; BOARINI; 

BORGES, 2009). 

Este estudo também possibilitou refletir sobre a crescente 

medicalização da educação, as causas e aspectos que tem levado ao consumo 

indiscriminado de medicamentos psicoterápicos, como o metilfenidato, no Brasil. 

Nota-se que é possível haver uma relação entre os interesses da indústria 

farmacêutica, e o aumento do consumo, pois é sabido que as indústrias financiam 

pesquisas na área de doenças psíquicas, com o intuito de convencer a classe 

médica da eficácia dos medicamentos, aumentando com isso o consumo dos 

mesmos. 

 Consideramos que discutir a temática TDAH no âmbito educacional 

é urgente, pois existem muitas crianças que estão sendo diagnosticadas e 

medicadas diariamente com base no comportamento da criança, nota-se com isso a 

ausência de diálogo, a falta de analisar o contexto social, econômico e político, e 

que não se busca discutir práticas pedagógicas, visando mudar a metodologia com o 

intuito de proporcionar uma aprendizagem significativa. Além de que o diagnóstico 

impreciso leva a desvalorização do professor, com isso desresponsabilizando o 

sistema político, sendo que essa conduta não traz benefícios para nossas crianças. 

Faz se necessário destacar que, diante dos dados da pesquisa 

realizada, a maioria dos professores e coordenadores pedagógicos é favorável ao 

uso de medicamento. Não podemos esquecer que, como aborda Moysés (2013), as 
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crianças que estão sendo medicadas são em geral aquelas que questionam, que 

argumentam acerca das regras impostas, o que a nosso ver não pode justificar o uso 

de medicamentos, visto que não queremos crianças “robôs”, mas sim contribuir para 

a formação de pessoas autônomas e cientes de suas escolhas e responsabilidades, 

e, para tanto, é preciso que essas tenham possibilidade de questionar, que discutam 

sobre o que está posto, que participem da elaboração de regras para convivência no 

coletivo. 

Temos ainda os problemas referentes aos instrumentos usados para 

diagnosticar as crianças com TDAH, pois esses são superficiais, focam em aspectos 

do comportamento e, como afirmaram Souza (2008; 2013), Moysés e Collares 

(1992, 1996, 2009), Boarini e Borges (2009), a forma como é feita o diagnóstico é 

propícia para indicar que a maioria das pessoas tenham TDAH. 

Conforme os estudos apontam, o que vem ocorrendo atualmente 

nos espaços escolares, é a transferência do saber pedagógico para a área da 

medicina, como já ocorreu em outras épocas deste a higienização. O grande número 

de alunos com problemas de aprendizagem, sendo encaminhados para profissionais 

da saúde como: médicos pediatras, e neuropediatras, psicólogos, e na maioria das 

vezes o diagnóstico apresentado é o TDAH, tendo como consequência a medicação 

com o metilfenidato, ou seja a ritalina, conhecida também como a “droga da 

obediência.” 

Nessa perspectiva, fica evidente que os medicamentos não estão 

sendo usados para proporcionar a aprendizagem das crianças, uma vez que não 

são capazes de fazer isso, mas sim, para controlar os impulsos das mesmas. Assim, 

cabe refletir a fundo sobre as questões envolvendo a medicalização da educação e 

o papel da escola, a fim de buscar outras prospectivas para a melhoria da educação 

na atualidade. Será que não temos outras alternativas pedagógicas para fazermos 

com que os alunos sintam-se atraídos pela escola? O que se pode fazer 

pedagogicamente para buscar uma aprendizagem significativa?  

Acredito que, na maioria das vezes, falta esclarecimentos para os 

educadores e profissionais da educação, pois, de acordo com essa pesquisa quando 

questionamos os professores se no curso de formação foi contemplado conteúdos 

sobre o TDAH, bem como o que foi aprendido pelos os entrevistados sobre o tema, 

a maioria dos entrevistados, respondeu que não contemplou a temática sobre o 

TDAH na sua formação, ou para a minoria o tema foi pouco abordado.  
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Portanto, é necessário os educadores e profissionais da educação 

buscar formação continuada, uma formação que proporcione ao educador 

esclarecimentos sobre o TDAH, e as dificuldades de aprendizagem bem como as 

dificuldades escolares, para que ele possa na sua atuação investigar o contexto de 

modo geral, esgotando todas as causas, pois, cabe aos profissionais da educação 

que atuam na escola investigar, avaliar o contexto de uma forma geral, em conjunto 

com a equipe pedagógica, equipe diretiva, aluno, família,  buscar novas estratégias 

de ensino, utilizando-se de diferentes metodologias, visando uma aprendizagem 

efetiva. 

Nesse sentido, entendemos que o trabalho contribuirá para 

posteriores reflexões dos profissionais da educação acerca do uso da medicalização 

no processo de aprendizagem, e posteriores pesquisas a cerca dessa temática.  

Contribuirá ainda para maior aprofundamento sobre a temática, o 

que resultará maior compreensão, bem como relacionar teoria e prática da ação 

docente, pois, por meio desses conhecimentos, terei maior embasamento para 

refletir e analisar criticamente os casos de TDAH, que possam surgir ao longo da 

minha atuação enquanto pedagoga e servirá como fonte para novas pesquisas. A 

reflexão e análise acerca do TDAH possibilitarão aos profissionais da educação 

novos estudos, visando buscar novas informações e sanar dúvidas, a fim de que 

tenham um olhar mais crítico acerca da medicalização no âmbito escolar, 

contribuindo para elaborar e desenvolver novas estratégias e metodologias para que 

estudantes em geral tenham uma aprendizagem significativa e de qualidade. 
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APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO E CARTA APRESENTAÇÃO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES (CECA) 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
 

Londrina, 18 de abril de 2016. 

 

Prezado Diretor. 

 

Solicitamos a autorização para a realização de parte da pesquisa do 

Trabalho de Conclusão de Curso de Lair Fátima Jung, estudante da 5ª série do 

curso de Pedagogia, da Universidade Estadual de Londrina. Trata-se de um estudo 

tem como objetivo investigar, por meio de um questionário, as concepções de 

professores acerca do Transtorno de Déficit de Atenção e Hipertividade (TDAH). 

Esclarecemos que a participação dos docentes é totalmente 

voluntária, podendo cada um deles recusar-se a participar, ou mesmo desistir a 

qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. 

Esclarecemos, também, que suas informações serão utilizadas somente para os fins 

desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de 

modo a preservar a sua identidade. 

Caso o senhor tenha dúvidas, ou necessite de maiores 

esclarecimentos, poderá nos contatar: Andreza Schiavoni, lotada no Departamento 

de Educação, da Universidade Estadual de Londrina, telefones: 3371-4338 e 9606-

5668, e Lair Fátima Jung, residente na Avenida dos Pioneiros, 1100 – Residencial 

Ilha Bela – Jd. Morumbi Londrina – PR. Telefones: 3329-6451 e 9903-7520 

Certas de sua indispensável colaboração, agradecemos 

antecipadamente. 

  

Profa. Dra. Andreza Schiavoni   Lair Fátima Jung 

Universidade Estadual de Londrina      Universidade Estadual de 

Londrina 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES (CECA) 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
 

Londrina, 18 de abril de 2016. 

 

Prezado(a) Professor(a). 

 

Solicitamos a sua autorização e o(a) convidamos a participar de 

parte da pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de Lair Fátima Jung, 

estudante da 5ª série do curso de Pedagogia, da Universidade Estadual de Londrina. 

Trata-se de um estudo tem como objetivo investigar, por meio de um questionário, 

as concepções de professores acerca do Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hipertividade (TDAH). 

Esclarecemos que a participação dos docentes é totalmente 

voluntária, podendo o(a) senhor(a) recusar-se a participar, ou mesmo desistir a 

qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. 

Esclarecemos, também, que suas informações serão utilizadas somente para os fins 

desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de 

modo a preservar a sua identidade. 

Caso o(a) senhor(a) tenha dúvidas, ou necessite de maiores 

esclarecimentos, poderá nos contatar: Andreza Schiavoni, lotada no Departamento 

de Educação, da Universidade Estadual de Londrina, telefones: 3371-4338 e 9606-

5668, e Lair Fátima Jung, residente na Avenida dos Pioneiros, 1100 – Residencial 

Ilha Bela – Jd. Morumbi Londrina – PR. Telefones: 3329-6451 e 9903-7520 

Certas de sua indispensável colaboração, agradecemos 

antecipadamente. 

 

 Profa. Dra. Andreza Schiavoni  Lair Fátima Jung 

Universidade Estadual de Londrina     Universidade Estadual de 

Londrina 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
CECA – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO COMUNICAÇÃO E ARTE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 
 

ENTREVISTA COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
 
 
Nome: ______________________________________________________________ 
Idade: ______________________________________________________________ 
Formação:___________________________________________________________ 
Tempo de Experiência no Ensino Fundamental I: ____________________________ 

 
1- O que você entende por Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade -

TDAH? Quais as causas desse transtorno? 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 

2- Você trabalha ou já trabalhou com crianças diagnosticadas com TDAH? 
(   ) Sim (   ) Não 
 
 

3- Quais as possibilidades de atuação pedagógica no trabalho com crianças 
diagnosticadas com TDAH? 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



 47 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 

4- Você concorda com o uso da medicação para crianças com TDAH? Por quê? 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5- No seu curso de formação, você estudou ou aprendeu sobre o Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade? Se sim, o que aprendeu? 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Outras informações complementares, sugestões, observações: 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


