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INTRODUÇÃO  
 

O presente trabalho tem a pretensão de se configurar como um ensaio teórico acerca de dois 

conceitos que foram utilizados para subsidiar a discussão sobre os transtornos funcionais tão 

presentes na sociedade contemporânea ocidental. O primeiro deles é a utilização do conceito 

científico de cultura defendido por Cuche (1999) e sua utilização na produção do 

conhecimento em ciências sociais. O segundo, a Iatrogênese, a partir das ideias de Ilich 

(1975) sobre a interferência médica na vida das pessoas. 

A metodologia utilizada foi a análise documental acerca das informações contidas no DSM IV 

e CID 10 sobre os transtornos funcionais que tem relação direta com a aprendizagem. 

Para melhor compreensão de como a sociedade vem permitindo a excessiva interferência do 

saber médico na sociedade se faz necessário conceituar brevemente a  história da utilização 

dos diagnósticos e laudos médicos na  humanidade bem como sua importância cultural na 

manutenção da sociedade capitalista ao excluir pessoas com deficiências tidas como não 

producentes dentro deste modelo de sociedade. A partir de uma análise crítica a respeito do 

tema relacionar os processos históricos para discussão do momento atual da educação, 

especificamente a educação escolar, traz consequências negativas e potencializadoras da não 

aprendizagem culminando num processo denominado por Ilich (1975) de Iatrogênese. Esta 

consequência advinda do rótulo é considerada pelo autor como uma epidemia, que acarreta 

não só dificuldades no desenvolvimento e aprendizagem escolar como também consequências 

sociais que de acordo com referencial teórico utilizado são preponderantes para o 

desenvolvimento do sujeito. De acordo com Vygotsky (1995) a aprendizagem precede o 

desenvolvimento e, por meio das relações sociais estabelecidas pelo sujeito que aprende, é 

possível alcançar zonas de desenvolvimento que vão sendo atribuídas a operações cada vez 

mais complexas de aprendizagem. Se a criança com o diagnóstico de qualquer transtorno de 

aprendizagem passa a ser tratada de forma diferenciada, tendo algumas atitudes e/ou 
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frustrações coibidas pela intervenção dos adultos, quais são suas reais chances de 

desenvolvimento a partir desta perspectiva?  

O conceito de cultura e da existência das hierarquias culturais, ideias defendidas por Cuche 

(op. cit.), pode nos ajudar a analisar o modo como a difusão do saber médico/psicológico na 

educação constituiu-se como ferramenta de controle e de manutenção do status quo e como 

hoje as atribuições biológicas aos problemas de ordem social desempenham papel 

fundamental para exclusão realizada por meio da escola desde a sua concepção. Neste sentido 

a cultura escolar é na verdade o que irá fundamentar a importância deste conceito para o 

surgimento da iatrogênese em crianças diagnosticadas com transtornos funcionais, pois é por 

meio dela (e de outros, como a mídia, por exemplo) que se difunde a necessidade da 

existência do diagnóstico para o exercício do trabalho docente. 

 

Os transtornos funcionais como ferramentas de controle social 

 

Primeiramente é necessário contextualizar a origem dos transtornos funcionais e o seu 

surgimento na sociedade, principalmente no ambiente escolar, lugar onde o predomínio das 

ciências médicas contribuem para a concretização de uma sociedade medicalizada. Os 

manuais e documentos da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, atualmente, 

representam um dos mais difundidos e aceitos documentos para definir as doenças da 

aprendizagem desde o século XIX. Tais diagnósticos permitiram a classificação de 

comportamentos humanos sem considerar qualquer influência histórica e cultural sem ter 

claro qualquer marca orgânica para a real existência de uma doença que comprometia a 

aprendizagem. A partir destes documentos definiu-se a existência de transtornos que se 

encaixavam em cada tipo de comportamento.  

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças, o CID 10 (1993), os transtornos que 

possuem relação direta com a aprendizagem são definidos como transtornos hipercinéticos 

por manifestarem seus sintomas nos primeiros cinco anos de vida implicando a falta de 

perseverança em atividades que exigem esforço cognitivo. Os mais comumente difundidos 

podem ser definidos como Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade - TDAH, 

Dislexia, Discalculia, Disortografia, Disgrafia, Dislalia, Transtorno de Conduta e Distúrbio do 

Processamento Auditivo Central – DPAC. Todos eles apresentam em seus portadores 

dificuldades na aprendizagem com suas especificidades em cada disciplina.  

A crítica feita com relação ao surgimento dos transtornos funcionais que afetam a 

aprendizagem vendo sendo discutida por diversos autores (Moysés, 2001; Collares&Moysés, 

2013; Caraffa, 2013) e temos desenvolvido algumas reflexões acerca desta temática e suas 

implicações principalmente no âmbito educacional e a maneira como estas doenças tem sido 

“criadas” com utilização de critérios pouco científicos por se tratarem apenas de observações 

de comportamentos e serem classificadas por meio de consenso entre psiquiatras. (Orrú & Sá 

Alvarenga, 2013). O que faz uma doença se manifestar em apenas determinados contextos e 

não em outros como nos sugere o DSM IV (1995) onde os sinais do transtorno podem ser 

minimizados em situações interessantes e, por exemplo, na presença do médico? O que faz 

uma criança ser extremamente atenta na utilização de jogos eletrônicos e desatenta na escola 

se não a total falta de sentido da prática escolarizada atual? Ninguém fica com febre só na 
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escola. Ninguém fica gripado apenas no trabalho. Por que, no caso dos transtornos funcionais, 

é raro o indivíduo apresentar os mesmo sintomas em todos os contextos sociais? 

Em pesquisa realizada no portal do Ministério da Educação (2013) não foram encontradas 

políticas voltadas para o atendimento de crianças com transtornos funcionais o que indica que 

as últimas ações governamentais do país tem investido na promoção da inclusão de crianças 

com deficiência não considerando os transtornos com possibilidade de atividades 

diferenciadas. Porém em Brasília, por meio da Secretaria de Educação do Distrito Federal, foi 

divulgada uma portaria a qual cria um núcleo específico para atendimento de crianças com 

diagnóstico de transtornos de aprendizagem onde serão submetidas a um “tratamento” 

diferenciado no turno contrário à sua matrícula duas vezes na semana (Diário Oficial do 

Distrito Federal, Portaria nº 39 de 12 de março de 2012). Neste documento em seu artigo 2º 

são definidos como Transtornos Funcionais Específicos aqueles que apresentam relação direta 

com as dificuldades de aprendizagem os mesmos definidos pelo CID 10 citado acima. 

A justificativa para a criação de um espaço apropriado para estas crianças é o fato de que estes 

tipos de transtornos não são atendidos pelo Ensino Especial, portanto com vistas a perspectiva 

de inclusão adotada pelo governo, seria necessário um apoio especial para estes de acordo 

com suas dificuldades. O que caberia perguntar se o que se entende por inclusão é o 

confinamento de crianças em classes especiais ou centros de ensino especial fora dos olhares 

das pessoas tidas como “normais”? 

No caso do TDAH, mais difundido nas escolas, o diagnóstico já profetiza quais serão as 

atitudes das crianças com este transtorno em relação à sua aprendizagem, pois culpabiliza o 

aluno pelo seu fracasso à medida que aceita como uma das características da doença o 

desinteresse do aluno por atividades escolares como forma de racionalização do seu fracasso, 

o que implica dizer que atividades não interessantes devem ser realizadas a qualquer custo. E, 

além disso, oculta as dificuldades de ensino presentes na educação atual e considera como 

única a prática cristalizada de professores baseada apenas na oratória e exposição conteudista 

influenciadas pelo papel que o currículo tem desempenhado no cotidiano escolar. Aqueles que 

não se encaixam nestas formas de ensinar-aprender são medicalizados, diagnosticados e 

medicados. 

Tudo isto demonstra que a educação brasileira atualmente passa por um paradigma no qual a 

vinculação entre saúde e educação está cada vez mais estreita. A partir de laudos 

médicos/psicológicos são profetizados os destinos de crianças sobre suas aprendizagens. Os 

rótulos criados por meio dos diagnósticos estigmatizam e prejudicam o desenvolvimento de 

crianças em todos os âmbitos de suas vidas. A escola como espaço de construção do 

conhecimento ao se apropriar dos diagnósticos médicos para a realização do seu trabalho 

impossibilita as intervenções pedagógicas necessárias diante de um determinismo biológico. 

Desta forma ela não cumpre seu objetivo e transfere a responsabilidade da não aprendizagem 

para a criança e permiti a excessiva interferência da medicina e demais ciências da saúde na 

educação por meio do uso abusivo e indiscriminado do diagnóstico. Se os sujeitos já possuem 

a constatação de sua não aprendizagem determinada pelos laudos médicos e psicológicos, 

qual seria então o papel do professor diante desses sujeitos se não a possibilidade de se isentar 

de realizar seu trabalho e cumprir para a manutenção da ordem “natural” das coisas deixando 

excluídos aqueles que apresentam estratégias de aprendizagem diferenciadas e fingindo que 

tal exclusão é inexistente?  
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Os laudos médicos/ periciais substituíram o poder antes exercido pela igreja com o objetivo 

de controlar, massificar a sociedade. Aqueles que não se adequam a normas ou os que são 

“diferentes” são controlados agora a partir de estudos médicos gabaritados, com respaldo 

científico dado a medicina moderna. São colocados em manicômios, presídios pelo fato da 

nova sociedade burguesa não aceitar ou acreditar que podem prejudicar o crescimento e 

desenvolvimento desta nova próspera sociedade na qual os valores econômicos preconizados 

se sobrepõem ao respeito pelo ser humano. Tal sociedade propagou a necessidade de um 

rígido controle em duas dimensões: uma macro no âmbito das instituições e outra micro no 

âmbito dos corpos e indivíduos. Desta forma as crianças que apresentam alguma característica 

atribuída aos transtornos funcionais são extirpadas de suas capacidades individuais de duas 

formas simultâneas e institucionalizadas que impedem qualquer alteridade individual: na 

escola e no consultório médico. 

A valorização do biológico, do genético ratificou durante todo século XIX a crença nas 

aptidões inatas dos seres humanos para obedecerem a regras, fazerem parte de uma sociedade 

sem defeitos, principalmente porque esses conceitos surgiram na Europa, lugar onde as 

tentativas de seleção de uma “raça” superior sempre pairaram sobre os estudos científicos e 

práticas políticas. Os laudos médicos/psicológicos passam a exercer poder sobre como 

controlar e rotular aqueles que apresentam comportamentos inadequados, elegidos pela 

sociedade, não levando em consideração os aspectos sociais e históricos da pessoa.  

 

Consequências epidêmicas advindas do diagnóstico 

 

O uso indiscriminado do diagnóstico como recurso médico para a realização do trabalho 

docente tem acarretado problemas gravíssimos no desenvolvimento das crianças e em suas 

relações sociais nas instâncias familiares e escolares. Estas consequências são aqui trazidas do 

ponto de vista de Ilich (1975) definida como iatrogênese. Os estudos de Ilich sobre a 

iatrogênese datam da década de 1970 a partir de sua análise sobre a interferência médica no 

controle das populações e das epidemias mundiais. Para Ilich (op. cit.) a iatrogênese é uma 

doença epidêmica que atua em três dimensões da vida do sujeito: clínica, social e estrutural. 

Para o autor: “As intervenções técnicas das profissões de saúde contraindicadas, erradas, 

brutais, inúteis, ou mesmo as prescritas de acordo com as regras da arte, representam uma das 

fontes da patologia de origem médica”(p.31). E neste aspecto, podemos citar como exemplo a 

medicação de crianças com Transtorno  de Déficit de Atenção e Hiperatividade-TDAH com o 

metilfenidato que atende pelo nome comercial de Ritalina (NORVATIS, 2013). Este 

medicamento do grupo das anfetaminas é um dos mais consumidos no Brasil, país que ocupa 

o segundo lugar no ranking de consumo ficando atrás somente dos Estados Unidos onde o 

índice de diagnósticos de crianças com o TDAH é altíssimo. 

A iatrogênese social é uma desarmonia entre a pessoa e os locais onde convive que tende à, 

selvagemente, atuar sem ela e principalmente contra ela. Todas as formas que hoje 

encontramos na escola de “incluir”, “adaptar”, “compreender” crianças com diagnóstico de 

transtornos funcionais, são na verdade atitudes que acarretam uma exclusão e um sentimento 

de incapacidade atribuído ao sujeito. As atitudes e práticas diferenciadas para com os alunos 

ditos especiais não seriam necessárias na prática docente voltadas para todo e qualquer 

estudante? O olhar diferenciado do professor deve ser voltado para todos os alunos (as) não só 
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aqueles que possuem um diagnóstico ou alguma deficiência. É o professor no decorrer do ano 

letivo que deve visualizar quais são aqueles alunos que requerem maior atenção, atividades 

diferenciadas e não o médico e/ou psicólogo. 

Na verdade a tentativa de produzir uma doença a partir unicamente da observação de formas 

diferenciadas de comportamento se trata de uma criação de mercado onde todos aqueles que 

fogem as regras de convivência se constituem em uma nova possibilidade de consumo com 

produtos e tratamentos diversos e específicos para a doença que alimentam a máquina 

capitalista. Mais uma vez caímos no tema da medicação representando o mercado 

farmacêutico, um dos que mais fatura no mundo. A partir do reconhecimento da anormalidade 

uma série de rituais médicos psicológicos são tomados para o alcance de uma suposta 

normalidade baseada na angústia da família na busca de uma cura para o problema. O que se 

tem então é o surgimento da iatrogênese que não permite a autonomia e o desenvolvimento do 

sujeito pela privação que se tem de viver, simplesmente. 

 

Iatrogênese e cultura: a manutenção do estado natural das coisas 

 

Um dos aspectos iatrogênicos que mais se relaciona com o tema da cultura é a estrutural. Para 

Ilich (op. cit.) a cultura se constitui também em práticas reguladoras para a manutenção de um 

estado das coisas e não apenas seus ritos, costumes e ferramentas tradicionais. Ela tem a 

capacidade de estimular e criar comportamentos necessários para o convívio em sociedade. 

Na sociedade moderna a partir da evolução das ciências médicas a cultura da doença que 

significava a ausência de saúde confirmou a tese de que para que não exista doença é 

necessário prevenir. A prevenção cristalizou-se como um estilo de vida social e a busca 

incessante por um corpo sadio era a forma pela qual se afastaria a possibilidade da doença. Os 

transtornos psicológicos em sua maioria são difundidos por meio do discurso midiático e do 

discurso médico como doenças que precisam ser diagnosticadas o mais precocemente possível 

para “evitar possíveis sofrimentos”. Vivemos em uma época em que a concepção de 

normalidade passa pela constante necessidade de felicidade e a abstração dessa sensação pode 

ser até mensurada através de causas orgânicas que definem o estado emocional das pessoas e 

o quanto isso pode ser danoso. Qualquer que fuja a esta regra deve ser tratado o quanto antes. 

As tristezas naturais no curso de nossas vivências não possuem espaço nesta sociedade. 

Neste sentido é possível perceber que foi com objetivo de controle das populações que o saber 

médico se difundiu e passou a ser de senso comum a necessidade de intervenção médica e 

principalmente psiquiátrica e psicológica para resolução de problemas em nosso país e na 

maior parte dos países do ocidente. A escola então passou a ser como uma das instituições de 

transmissão cultural, um braço da medicina na prevenção e propagação do saber médico. O 

desenvolvimento desta cultura propiciou que hoje as escolas estejam cada vez mais 

dependentes de laudos médicos para a realização de seu trabalho. 

Segundo Cuche (1999) o uso do conceito de cultura é essencial para a compreensão dos 

fenômenos pesquisados pelas ciências sociais. A cultura tida como tradicional entendia o 

desenvolvimento da sociedade a partir de certas regras entre as instituições e as pessoas e 

qualquer fato novo que surgisse abarcaria as tradições e regras na sociedade já existente. O 

surgimento do pós-modernismo contribuiu para uma nova noção de cultura na qual a 

diferença resgata o caráter transformador do ser humano a partir da noção de sujeito. O sujeito 
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como produtor cultural no qual vivencia as diversas e complexas situações sociais não pode 

mais ser parte incluída na sociedade se não um ser que produz novas possibilidades de ação 

diante dos fatos sociais e interfere na produção cultural. À medida que as relações se 

complexificam a cultura muda exigindo das pessoas uma constante transformação de um 

porvir inesperado. A tentativa de enquadrar, rotular os sujeitos tenta a qualquer custo manter 

uma tradição cultural de normalidade e de não aceitação do diferente apesar das inúmeras 

tentativas de se constituir uma humanidade onde o slogan difundido principalmente nas 

instituições escolares é “Somos todos iguais na diferença” o que parece contraditório 

reconhecermos a diferença, porém exigirmos uma universalidade de ações. 

Com isso podemos destacar um conceito de cultura nos tempos atuais que permite a 

intervenção médica em todas as estruturas sociais fazendo com que a saúde se exproprie dos 

indivíduos e sofra uma regressão baseada no excesso de intervenções médicas. Denominado 

por Ilich (op. cit) de iatrogênese estrutural esta está diretamente ligada a influência da escola 

como instituição promotora e difusora desta cultura médica/psicológica atual.  

A escola em sua concepção como instituição permitiu a existência do controle para o 

desenvolvimento da sociedade capitalista. O surgimento da infância enquanto fase da vida 

possibilitou a existência de casas de reclusão que tinham como proposta inicial adestrar e 

massificar a população jovem da época. A princípio como anexo dos asilos destinados aos 

mais velhos, a escola era um espaço de reclusão baseada nos princípios monásticos do século 

XIII. Segundo Airés (1986), o espaço escolar era uma forma de adestrar e disciplinar as 

crianças de maneira pouco criteriosa com relação às idades. Ou seja, não se considerava a 

idade como indicador de possibilidades de aprendizagem de certos conhecimentos assim 

como hoje não se considera o sujeito em seu processo de aprender no espaço escolar. O que se 

vê nas práticas pedagógicas atuais na escola é a prevalência de um sujeito biológico. As 

determinações do corpo e do comportamento correspondem às possibilidades do aluno e 

orienta as intervenções pedagógicas na escola que não promovem a autonomia do sujeito. 

A partir dessa análise podemos dizer que a escola através desta cultura é produtora de 

transtornos de aprendizagem na medida em que não compreende e não aceita comportamentos 

diferentes daquele esperado pelos profissionais que dela fazem parte. A institucionalização 

escolar é um processo da subjetividade social compartilhado pela cultura, o qual, por meio das 

instituições sociais, torna o sujeito como produto da instituição e não como produtor, 

característica fundamental do ser humano enquanto ser cultural. A institucionalização escolar 

é um bloqueio da subjetividade individual, pois anula o sujeito tratando-o como aluno e não 

como sujeito que aprende (González Rey, 2004). A escola produz constantemente a 

institucionalização reforçada pela prática docente no cotidiano escolar através de atitudes que 

não promovem a emergência dos sentidos subjetivos baseada num modelo 

reprodutor/assimilador de aprendizagem. À medida que as crianças vão se escolarizando se 

institucionalizam partindo de uma subjetividade social que, anulando a subjetividade 

individual, indica os “comportamentos adequados” para os sujeitos que desejam continuar na 

escola. Esses comportamentos se traduzem em alunos “disciplinados”, reprodutores das ideias 

do professor. Nesse sentido o papel do professor como agente de transformação é o de 

transcender a escola como instituição, entendendo-a como espaço de conflito, mudança, e por 

isso em constante produção de si mesma e do conhecimento produzindo sentidos subjetivos 

que possam superar a institucionalização.  Aqueles alunos que fogem as regras são os 
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rotulados com os diagnósticos de TDAH, Dislexia, e tantos outros transtornos disponíveis no 

mercado psiquiátrico com respaldo científico por meio do DSM definido pela Associação 

Americana de Psiquiatria. A indústria farmacêutica é apenas um dos braços desse mecanismo 

de manipulação. 

O tema de hierarquia cultural defendido por Cuche (1999) revela a existência da necessidade 

de dominação entre os povos desde em sua origem mais primitiva até atualmente com a 

intensa divergência entre a “cultura dominante” e a “cultura dominada”. Esse exercício de 

dominação não é uma comparação entre culturas de maior ou menor valor, neste caso entre a 

cultura da instituição escolar e a dos professores e a dos alunos. Mas a existência de uma 

hierarquia cultural é inerente ao modo de produção do qual estamos participando, pois a luta 

de classes que é transmitida através dos modos de produção bem como dos detentores dos 

mesmos e aqueles que fazem parte desta engrenagem é uma característica do sistema 

capitalista, paradigma social vigente. E para a concretização da dominação cultural de uma 

classe dominante usou-se o saber médico/psicológico em detrimento do trabalho do professor 

que é em nosso país uma profissão historicamente menosprezada de forma financeira, social e 

cultural. 

É importante salientar que a apropriação do saber médico/psicológico no espaço escolar não 

surge na escola. É uma estratégia de dominação de uma estrutura maior que viu no controle 

médico o argumento científico para o desenvolvimento de uma cultura na qual sempre haverá 

a criação de mercado consumidor para todos os tipos de comportamento com o objetivo 

principal de calar aqueles que são diferentes seja por meio da institucionalização escolar ou 

pelo uso do diagnóstico que tem como consequência a iatrogênese ou ainda, pelo uso de 

medicamentos excessivamente danosos à saúde de crianças. 

 

CONCLUSÕES 

 

Podemos concluir que o referencial teórico possibilitou afirmar que a cultura desenvolvida 

pela sociedade burguesa na busca incessante de mercados consumidores para a manutenção 

de um sistema influenciou e influencia a produção frequente de transtornos na escola como 

umas das instituições utilizadas para a manutenção do status quo. A medicina com seu 

respaldo científico junto à psicologia contribuem para a prática biologizante na escola e na 

sociedade na medida em que difunde seu saber para o senso comum seja através da mídia, 

seja pela divulgação científica de novas formas de “diagnosticar” mais transtornos. Como 

consequência temos a medicação de crianças com medicamentos extremamente danosos à 

saúde e, ao mesmo tempo que, alimenta o mercado farmacêutico o qual a cada dia cria novas 

fórmulas milagrosas para solucionar os problemas humanos de ordem histórica e social. Neste 

sentido a iatrogênese é uma epidemia que se alastra desde a vida escolar da pessoa, salvo 

aqueles que conseguem sobreviver ao sistema educacional. Durante toda a vida, a pessoa é 

submetida a intervenções médicas, psicológicas sempre que o estado normal é alterado, 

traduzido este estado como uma constante reprodução e assimilação das normas e conteúdos 

requeridos nas instituições educacionais, inclusive na universidade.  

A negação do sujeito da/na atualidade inviabiliza a mudança das estruturas sociais e não 

identifica o potencial gerador de uma nova concepção de aprendizagem onde as 

possibilidades daquele que aprende é implicadamente relacionada com as possibilidades 
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daquele que ensina sem opiniões cristalizadas no que tange ao conhecimento científico como 

algo passível de mudanças. Talvez a visão que se tenha de conhecimento que é difundido na 

escola não seja adequada para o momento que vivenciamos de constantes mudanças e o 

excesso de informações. Apesar do discurso da valorização da diferença as práticas 

pedagógicas não atendem as especificidades da sociedade moderna seja pela falha na 

formação universitária ou pela dificuldade que se apresenta hoje nas escolas com relação as 

histórias de vida e as culturas dominantes nos espaços da comunidade escolar que não são 

valorizadas. 

A proposta que trazemos para superação dessa problemática é a intervenção do professor de 

forma diferenciada a todos os alunos e não ao diagnóstico e o que ele pode representar, 

evitando-se assim, a castração do sujeito enquanto ser autônomo, capaz de emergir dentro de 

suas possibilidades. O respeito ao ser humano deve prevalecer diante de qualquer situação de 

aprendizagem, portanto a utilização de diagnósticos para a concretização do trabalho docente 

deve ser desconsiderada na medida em que este acarreta rótulos como também outras doenças 

que transformam problemas de ordens sociais em transtornos psicológicos. 
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