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Capítulo 19 

Ana Patrícia Pires Nalesso 

Isabella Fresnedas Bolzan 

Resumo: Na contemporaneidade, as relações presentes no âmbito/espaço escolar 

ganham nova moldura. Dificuldades de aprendizagem e comportamentos inadequados 

apresentados por crianças nas escolas é um tema que têm sido muito discutido e se 

apresenta hoje como uma questão de dificil solução. Culpabilizar, excluir e punir o 

indivíduo são historicamente  práticas recorrentes para a solução dos problemas que 

permeiam o espaço escolar. Neste contexto, a medicalização da criança se faz presente 

para poder suprir e solucionar esses problemas. Desta forma, o presente artigo,  através 

de uma revisão de bibliografia, tem por objetivo compreender o processo pelo qual hoje 

a medicalização ocorre no espaço escolar. 

Palavras-chave: Medicalização; patologias; espaço escolar. 
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1.INTRODUÇÃO 

A sociedade capitalista hoje apresenta um grau de desenvolvimento tecnológico que possibilita 
aparentemente o acesso a inúmeros serviços e benefícios que contribuem para o prolongamento da vida e 
mesmo para uma vida com bem-estar. 

Fruto da revolução tecnológica, o fácil e rápido acesso às informações contribuiu não somente para a 
elevação e melhoria da qualidade de vida de nossa população, bem como para fatores relacionados ao bem 
estar, ao poder de compra, à educação, ao saneamento básico vivido por nossa sociedade, mas 
principalmente no que tange o recorte para a saúde. Com isso, depara- se com o prolongamento da vida, 
uma vez que o uso de medicamentos aumenta de modo exorbitante em nosso século. 

Práticas como essa relacionada acima, que aderimos ao novo modo de vida, passam a ser corriqueiras e 
necessárias para a adaptação dos corpos na sociedade, pois o que deveria ser considerado como natural, 
transforma- se em questões patológicas e, solucionadas através do uso de drogas lícitas. Desta forma, 
temos a medicalização presente em nossa sociedade. 

Devemos pontuar que esse acesso é diferenciado segundo as possibilidades materiais de cada sujeito e que 
a procura pelo corpo saudável, pela mente ágil, significa também corpo e mente aptos a produção 
capitalista e, portanto, adaptada e capaz de responder as exigências do mundo contemporâneo. 

Neste sentido, a sociedade contemporânea conta com inúmeras possibilidades para desencadear 
processos de estimulação a adesão ao modo de vida pautado como desejável. Para além das instituições 
que tradicionalmente atuam como normatizadoras, a exemplo da família e da escola, ganham destaque 
hoje as opções engendradas pelo desenvolvimento tecnológico como a mídia e as redes sociais. Diferentes 
meios de comunicação vão massificando padrões de beleza e comportamento, onde exemplificam e 
instituem formas corretas de vestir, falar, consumir e produzir, estabelecendo até mesmo o “politicamente 
correto”. 

 Responder a estes “padrões” não é uma tarefa simples, pois nem todos os sujeitos conseguem responder a 
esse patamar de exigências da sociedade contemporânea, uma vez que alcançar os padrões estabelecidos 
de beleza, saúde, produtividade e felicidade exigem de muitos sujeitos esforço e a superação de barreiras 
naturais e sociais. Acreditamos que todos os sujeitos hoje, a partir de sua inserção de classe, de uma forma 
ou de outra, buscam acoplar a sua vida cotidiana elementos, posturas e objetos que conduzam a conquista 
dos componentes intrínsecos à conquista da “felicidade” contemporânea.  

Dentro desse quadro, as características naturais do humano, algumas singularidades e possíveis limitações 
são transfiguradas em questões patológicas. Elementos que não correspondem ao modelo isntituído, que 
não colaboram para o alcançe do resultado desejado recebem a indicação da necessidade de serem 
mudados e, neste processo, o uso de inúmeros recursos passam a ser necessários, como cirurgias, 
treinamentos, condicionamentos e medicações, todos voltados  para a adaptação dos corpos e mentes aos 
padrões societários.  

Entre estes “facilitadores” da vida moderna, neste trabalho destacamos uso de drogas lícitas, enquanto 
elementos facilitadores para o alcançe dos objetivos  de sucesso, uma vez que atuam sobre  o corpo e 
comportamanto dos sujeitos alterando seus impulsos e contornos naturais, tornando-os mais 
correspondentes aos padroes estabelecidos. 

É certo que hoje a medicalização da vida se torna uma realidade em nossa sociedade, de uma forma ou de 
outra, inúmeros sujeitos buscam nos medicamentos uma saída para seus problemas ou uma forma de 
realizar seus desejos. 

Existem inúmeras possibilidades de se conceituar a medicalização e, neste trabalho entendemos que é o 
processo de patologiazar questões da ordem social e individualizar questões coletivas. Desta forma, a 
medicalização é aqui entendida como um dispositivo de gestão, de condução e de controle de corpos e 
mentes. Focault (2010), já apresentava a ideia de adestramento dos corpos e mentes. Hoje, a 
medicalização ajusta comportamentos, reações ao instituído como desejável e a medicina “[…] incide ao 
mesmo tempo sobre o corpo e sobre a população, sobre o organismo e sobre os processos biológicos e vai, 
portanto, ter efeitos disciplinares e efeitos regulamentadores” (Foucault, 2010, p. 212). 

A medicalização não é um termo recente, pois o termo surgiu nos anos de 1960, segundo Gaudenzi e 
Ortega (2012), onde cada vez mais as estratégias de controle estavam sendo incorporadas pela medicina, o 
que repercute e se intensifica até hoje. Henriques  (2012)  fundamentado em  Clarke et all.(2000) coloca 
que 
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Os processos de medicalização em jogo a partir da segunda metade do século 
XX substituíram a tradicional oposição binária bem/mal pela saudável/doente, 
como quadro cultural e conceitual maior do Ocidente (HENRIQUES, 2012, p. 
801). 

 Para Michel Foucault (2010), a inserção do avanço da medicina nesse contexto da medicalização, tem 
forte repercussão na relação saber- poder, relação essa que se dá no espaço escolar. Podemos colocar que, 
o fortalecimento dos discursos médicos a respeito da medicalização, direciona o modo de se relacionar 
com o outro, fortalecendo determinados discursos que intrincam- se nas práticas cotidianas dos sujeitos.  

É importante notarmos que, somente atribuindo as características de patologia às questões de ordem 
social é legítimo medicar. Segundo Conrad (2007), ao patologizar questões sociais é concedido a categoria 
médica a autoridade para oferecer tratamento aos indivíduos nas mais diversas situações. Conforme 
Mitjavila (2015) inúmeros comportamentos, sentimentos inerentes a condição da existência humana se 
tornam passíveis da ação médica 

As pesquisas apontam ainda como determinados comportamentos na área do 
consumo – como os referentes ao álcool, às drogas e ao tabaco (Menéndez, 
1987; Valverde, 1997) –, atributos individuais para desempenho de papéis – 
como aptidão para o trabalho, por exemplo (Foucault, 1976) – e, mais 
recentemente, diversas características inerentes à condição humana – como 
tristeza (Horwitz, 2007), timidez (Lane, 2006) e masculinidade (Carrara, Russo 
e Faro, 2009) – transformaram-se em objetos do saber médico (MITJAVILA, M. 
2015, p.124). 

Nesse processo, revela- se o desejo de muitos indivíduos se enquadrarem ao instituído e a reprovação de 
todo e qualquer característica ou comportamento destoante. Cabe pontuar que o certo e o errado ou/o 
desejável é historicamente construído e se diferencia no tempo e no espaço de cada sociedade.  Conforme 
Mitjavila (2015), todo e qualquer comportamento tido como inadequado só pode assim ser entendido se 
postulado em relação as normas previamente instituídas.  

É a partir deste contexto vivenciado na contemporaneidade em busca do padrão de produtividade, beleza 
e saúde, adequados a conquista da felicidade, ao enquadramento dos sujeitos às normas instituídas e aos 
padrões aceitos que, o presente trabalho apresenta uma revisão de bibliografia sobre o tema com o 
objetivo de compreender o processo pelo qual hoje a medicalização se efetiva no espaço escolar. 

 

2 O ESPAÇO ESCOLAR: DIVERGIR, MEDICALIZAR E CONVERGIR 

 A medicalização da infância, bem como de toda a sociedade, é um tema que vem ganhando destaque nas 
discussões acadêmicas a partir da década de 1970. Defendida por muitos, apontada como uma grande 
ferramenta para garantir qualidade de vida, ela também é criticada por designar com exclusividade a área 
médica elementos constitutivos da vida social dos sujeitos. Por certo, podemos colocar que, a 
medicalização não é um elemento que simplesmente recai sobre a sociedade contemporânea e nem muito 
menos é uma reação ditada pela categoria médica, ela é produto das relações estabelecidas pelos 
diferentes sujeitos e responde a necessidades de nosso tempo. 

A contemporaneidade traz inúmeras mudanças na vida em sociedade. Segundo Netto (2011), as 
transformações em curso a partir da década de 1970 estabeleceram novos e diferentes processos de 
sociabilidade. Estes processos, sem dúvida, impactaram e impactam instituições historicamente fundadas 
em certezas e parâmetros “sólidos”.  

 Dentro deste quadro, destacamos que as relações entre os sujeitos que habitam estas instituições vão 
sendo metamorfoseadas, ou seja, os padrões e normas historicamente convencionados já não 
correspondem mais as necessidades do processo de socialização efetivado historicamente por estas 
instituições. O que era absoluto, o saber, as regras se apresentam como frágies, corroídas pelas  novas 
exigencias societárias.  

Desta forma, acreditamos que instituições como a família e a escola passam a ser demandadas por novas 
proposições provenientes de diferentes contradições, o que gera questionamentos e incertezas. Nesse 
processo, é correto considerarmos que a medicalização responde a muitas das necessidades dessas 
instituições e dos sujeitos que as constituem.  
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A família contemporânea precisa e deseja que suas crianças alcancem sucesso, destaque na vida 
acadêmica e profissional, ao apresentar fluidez, reconhecimento e popularidade nas relações sociais e ao 
mesmo tempo não se coloquem como complicadoras do próprio sucesso e prazer dos pais, ou seja, 
crianças chorosas, barulhentas e inquietas que são rotuladas como problemas. Esse processo se repete no 
espaço escolar que, deseja crianças atentas, criativas, produtivas e bem-comportadas. Sendo assim, no 
espaço escolar os diferentes comportamentos respondem a uma classificação de normalidade e inúmeras 
crianças não conseguem desenvolver uma adaptação satisfatória a essas normas e, quando essa inaptidão 
da criança se repete também em relação às normas familiares, a recomendação do atendimento médico e 
aceitação da medicalização é bastante prevalente. Nesse complexo espaço de estabelecimento do desejável 
é instituído o correto e, por vezes, a medicalização da criança responde mais as necessidades das pessoas e 
instituições na qual ela se insere do que a própria criança. 

Ao pensarmos no espaço escolar, podemos afirmar que, por vezes, principalmente o fracasso escolar e a 
indisciplina são entendidos como conseqüência de deficiências individuais das crianças. A essas crianças 
são imputados rótulos demasiadamente marcantes para uma criança, elas são identificadas como 
problemas, inadequadas e são chamadas até mesmo de “impossíveis”. Esses rótulos revelam certamente a 
impossibilidade que os adultos e suas instituições possuem em lidar com sujeitos que divergem de suas 
normas dos padrões perviamente instituidos.  

Durante muito tempo, práticas vexatórias e até mesmo ações violentas  sobre essas crianças eram 
justificadas  no espaço escolar. Castigos físicos e humilhações eram aplicados no sentido de buscar a 
normalidade desejada. Hoje, tais procedimentos são recrimináveis, ou seja, no espaço escolar o poder não 
pode mais se expressar em sua forma bruta, a violência, mas deve continuar a ser efetivado de forma 
eficaz. Neste ponto é importante recorrermos a Foucault (1979)  que assevera que o poder disciplinar não 
castiga exclusivamente, mas é exercido e impõe limites de formas distintas 

O poder possui uma eficacia produtiva, uma riqueza estratégica, uma 
positividade. E é justamente  esse aspecto que explica o fato de que tem como 
alvo o corpo humano,não para supliciá-lo, mutilá-lo, mas para aprimorá-lo, 
adestrá-lo (Machado, R. 1979, p. XVI). 

O espaço escolar, portanto, no século XIV ao XVII, usou do chicote e da aplicação de surras em todos os 
seus estudantes a fim de garantir o comporatmento desejado e, apartir  do século XVII passa a aplicar o 
poder disciplinar a fim de controlar, adestratar o corpo e a mente dos estudantes (Ballen, 1983). Na 
comporaneidade, embora permaneça a organização disciplinar a ela é preciso acrescentar novas 
estratégias, pois é desejavel que a produtividade seja criativa e que os estudantes mantenham o foco, 
sejam ágeis e quietos quando necessário, que os dicursos sejam inovadores e controláveis, sendo esse 
espaço escolar o da medicalização, uma vez que é comum hoje crianças não se adequarem as exigências do 
espaço escolar e, a elas não é mais possível impor castigos físicos ou mesmo castigos disciplinares, assim 
tornam-se rotineiras as explicações que patologizam as crianças que não aprendem ou não se comportam 
de acordo com a perspectiva da escola.  

Sendo assim, dentre as considerações para o fracasso escolar e a indisciplina, termos como distúrbios, 
atraso, limitação e disfunção equiparados à deficiência, doença e não- aprendizagem, o que indica uma 
prática de patologização e adesão à lógica medicalizante. A medicalização passa a ser então solução para 
os problemas. Medicar o aluno é necessário para que a escola não fracasse em suas metas e, o aluno, tenha 
êxito em suas tarefas. 

A decisão de medicar o aluno que apresenta comportamentos inadequados muitas vezes não leva em 
consideração todas as relações produzidas no espaço escolar e sociedade onde a criança está inserida. 
Dentro do espaço escolar, a prática de buscar garantir os comportamentos adequados pela medicalização 
na patologização de conflitos e reações, por vezes naturais da infância, embora não fique sem críticas, vem 
se consolidando no espaço escolar e se naturalizando entre as famílias. 

Seguindo uma tendência mundial, o Brasil vem aumentando o consumo de substâncias destinadas ao 
controle de comportamentos inadequados de crianças identificadas com o TDAH, com destaque no 
aumento da produção e consumo da Ritalina®. Segundo o Relatório de Consumo de Psicofármacos no 
Brasil, divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2013, o Paraná é o segundo 
estado da federação no consumo da Ritalina®.  Cabe aqui destacarmos que esse processo de 
medicalização impacta crianças na fase escolar e pode ser motivado por diferentes causas, que vão desde a 
real necessidade de atendimento especial individualizado até a necessidade urgente de lidar com crises, 
conflitos e processos de indisciplina no espaço escolar.  
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Frente a isto, entender o processo de medicalização no espaço escolar significa compreender que hoje,  
frente as inúmeras relações conflituosas presentes no espaço escolar  o processo de medicalização  se 
torna uma solução.  Entre todos os elementos que desencadeiam insatisfação em educadores e pais, 
podemos destacar o fracasso escolar e a indisciplina. As manifestações de indisciplina são tão cotidianas e 
por vezes, os processos se manifestam de forma tão intensa que comportamentos indisciplinados se 
tornam agressões, pois não são entendidos e/ou controlados quando surgem.  

A indisciplina então se torna um complicador e até mesmo impede que o processo de ensino- 
aprendizagem se efetive. No entanto, nos cabe aqui apontar que, comportamento infantis, como brincar, 
correr, falar e até mesmo gritar em outros momentos históricos eram entendidos como aceitáveis, mas 
muitas vezes hoje não podem ser tolerados e a forma de impedir sua manifestação é a medicalização. 
Neste ponto, podemos colocar que a medicalização pode não ser a melhor alternativa, uma vez que o uso 
da imaginação tem um grande papel no desenvolvimento infantil e por isso o brincar é tão presente nessa 
fase, havendo o deslocamento do mundo real para o mundo da fantasia em diferentes momentos do dia 
(Vigotski, 2007).  

No entanto, esse deslocamento do mundo real para o mundo da fantasia, saudável e necessário ao 
desenvolvimento da criança, vem sendo cada vez mais restrito a momentos preestabelecidos; no espaço 
escolar, por exemplo, fantasiar ou brincar só é conveniente no espaço do “recreio”, que geralmente dura 
de vinte a trinta minutos em um período de quatro ou cinco horas. Fora do “recreio”, a criança deve se 
concentrar no conteúdo curricular, produzir o que lhe é solicitado e apresentar um comportamento dócil e 
satisfatório.  

Este processo não é exclusivo do espaço escolar, ou seja, de forma geral, na sociedade contemporânea, 
cada vez mais o tempo das brincadeiras e fantasias é encurtado frente às necessidades da vida prática. 
Esse “encurtamento” pode ser aceito de forma processual pela maioria das crianças, mas, para outras, esse 
processo é doloroso e, cada criança vai procurar indicar seu descontentamento de forma própria e 
singular, podendo apresentar comportamentos muitas vezes agressivos e perturbadores da dinâmica 
cotidiana. Este processo pode ser agravado pela dificuldade dos diferentes sujeitos que habitam o espaço 
escolar em se comunicar e/ou conseguir construir um espaço onde os diferentes discursos possam 
materializar os desejos, as necessidades e as expectativas do outro, no sentido de favorecer o processo de 
ensino- aprendizagem.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Ao nos aproximarmos da discussão da medicalização no espaço escolar, fazemos isso a partir de um olhar 
próprio do profissional da área das ciências sociais aplicadas e, isto só é possivel por entendermos que a 
questão da medcalização hoje vivenciada nos espaço escolar é uma questão tranversal às diferentes 
políticas sociais, de saúde e fundalmentalmete da educação e isto requer a intervenção  e o pensar de 
diferentes áreas do saber. 

Os estudos aqui realizados evidenciaram que  as relações contemporâneas ao mesmo tempo que cerceiam 
o espaço do brincar e do fantasiar, exigem crianças produtivas, criativas e bem acopladas as necessidades 
da produção dos adultos e procura estabelecer essas exigências de forma naturalizada, ou seja, é desejável 
que a criança apresente comportamentos adequados sem ser direcionada de forma rígida, sem ser punida 
explicitamente, sendo então a medicalização um elemento recorrente entre pais e escolas  enquanto 
elemento importante para coibir comportamentos inadequados,  com baixa produtividade e sociabilidade. 

Acreditamos que qualquer criança com dificuldades, seja no processo de aprendizagem ou na forma como 
se insere no espaço escolar, provoca um sentimento de insatisfação e até mesmo de fracasso em todos os 
sujeitos envolvidos: professores, familiares e principalmente no próprio aluno. Frente a isso, entendemos 
ser necessário compreender os processos relacionados à indisciplina e intervir no espaço escolar, de 
forma a trabalhar com seus diferentes sujeitos no sentido de favorecer a troca de experiências e o fluxo do 
diálogo, buscando, assim, construir possíveis alternativas à medicalização de crianças em idade escolar. 

Permitir que perspectivas divergentes possam ser explicitadas, que falas e comportamentos possam ser 
apreendidos a partir de cada sujeito sem desconsiderar as necesidades do todo espaço escolar é uma 
tarefa bastante complexa. Convergir precisa ser um exercício democrático que não anule singularidades. 
Embora o espaço escolar seja históricamente um espaço que precisa de verdades absolutas para  propiciar 
aprendizado às crianças é importante considerar que verdades absolutas  também são frágeis e, nascem 
muitas vezes de experiências pontuais e são massificadas para toda uma gama de experiências que nem 
sempre respondem às necessidades reais do cotidiano escolar.   
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Considerando que a medicalização recai ainda sobre crianças que apresentam comportamentos tidos 
como inadequados e que estes são demarcados previamentes e que 

é preciso levar em consideração que o comportamento desviante não existe em 
si mesmo; sua existência é sempre construída por referência a normas 
(Menéndez 1984; Maluf, 2010). Assim, para que um comportamento possa ser 
medicalizado, é necessário que seja previamente avaliado e classificado de 
acordo com algum parâmetro de normalidade. E a medicina, sem sombra de 
dúvidas, tem se convertido em uma gigantesca fábrica de normas sociais 
(MITJAVILA, M. 2015, p.122). 

Precisamos resgatar os conflitos no espaço escolar que levam a medicalização para a sua área real, ou seja, 
é urgente observar se as causas dos comportamentos indicados para o uso do medicamento não se 
encontram no campo do social e, desta forma, efetivar um aprocesso de despatologização das questões 
socias no espaço escolar.  

Certamente este é um processo longo e doloroso que implicará em acertos e equivocos uma vez que  

Os efeitos das ações das instituições e profissionais de saúde, como em 
qualquer outra esfera do campo social em que se disputam os sentidos das 
relações de poder e jogos de produção de verdade, se apresentam como um 
campo aberto: efeitos perversos convivem com a possibilidade de se efetuar 
encontros aumentativos da potência de vida – e saúde – de todos e cada um 
(CARVALHO et all., 2015. p. 1264). 
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