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RESUMO
Este artigo visa identificar a produção do conhecimento relacionada à medicalização no âmbito da
educação, com ênfase tanto na produção de conhecimentos, nas práticas que vêm sendo desenvolvidas
nas escolas e nas articulações que têm ocorrido entre psicologia, saúde e educação. Tem como objetivo
também identificar ações não medicalizantes nos processos de ensino aprendizagem. A metodologia
utilizada para análise de dados foi a revisão integrativa de literatura. As informações foram obtidas na base
de dados do repositório da Universidade Federal do Espírito Santo, uma biblioteca eletrônica que congrega
as principais pesquisas de psicologia, educação e saúde do Espírito Santo. A análise dos artigos
selecionados remete a se pensar no que tem produzido nas crianças e adolescentes e na história de vida
escolar deles o paradigma da medicalização e do tratamento medicamentoso. Nota-se que a infância é
perpassada pela medicalização principalmente na fase de escolarização, fato observado ao analisar as
pesquisas.
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INTRODUÇÃO
Observa-se um movimento patologizante no Brasil, como resultado de um processo
higienista, marcado pela presença de setores da saúde sobre os processos de
escolarização, consequentemente, gerando na atualidade um excesso de diagnósticos
de crianças e adolescentes em período escolar. Com o intuito de problematizar este
crescente acontecimento, tem-se utilizado o termo medicalização, em cujo cerne
sustenta-se a ideia de uma apropriação, por parte das ciências médicas, das condutas
desviantes a uma norma hegemônica, classificando-as como transtornos mentais
neurológicos que precisam ser tratadas e curadas (BARBIANI et al, 2014). Isso, além de
provocar uma mudança paradigmática na forma de compreender os processos de saúde
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e doença, provoca uma abrupta transformação de fenômenos sociais e políticos e
características singulares em sintomas que passam a ser explicados pelo discurso
científico, principalmente o biomédico (BELTRAME, GESSER, E SOUZA, 2019).
Observando-se esse movimento histórico e seus resultados, nota-se que, nunca antes
as escolas encaminharam tantos estudantes com queixa escolar para centros de
atendimento, tais como serviços filantrópicos de atendimento psicológico vinculados aos
cursos de psicologia e consultórios médicos (COLLARES, MOYSES, 1994). Por meio
desses encaminhamentos, é possível perceber uma lógica em resolver problemas do
contexto escolar fora do âmbito da escola. Ou seja, quem não consegue acompanhar as
aulas, não se apropriando dos conteúdos ensinados e mantendo um comportamento fora
do esperado, pode acabar sendo caracterizado como portador de supostos transtornos,
cada vez mais e em maior número, objeto dos manuais de psiquiatria. Isso leva a pensar
que os problemas no processo de escolarização vêm sendo, frequentemente, justificados
por supostas doenças da aprendizagem (BELTRAME, GESSER, SOUZA, 2019). Esses
problemas escolares, que poderiam ser resolvidos com intervenções pedagógicas
apropriadas, mudanças nas metodologias e estruturas engessadas da escola, passam a
ser caracterizados como transtornos neurológicos, que precisam de intervenção médica
e medicamentosa.
As vicissitudes do processo de aprendizagem de crianças e adolescentes têm colocado
diversos supostos transtornos como destaque no cenário atual. Com frequência, a
dislexia, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), a disartria, a
discalculia, a dislalia, a ecolalia e a agrafia vêm sendo utilizadas como justificativas para
o fracasso escolar, no processo de escolarização. A transformação das dificuldades no
processo de ensinar e aprender em transtornos são permeados por pressupostos
organicistas, que tentam localizar no indivíduo a causa da não aprendizagem,
reproduzindo formas de exclusão e silenciamentos, negligenciando a complexidade
intrínseca aos processos de escolarização (COLLARE, MOYSES, 1994).
Entende-se então, que o processo de medicalização é uma tentativa de homogeneizar
padrões de aprendizagem e comportamentais. Cada vez mais há um processo social e
político de homogeneização da diversidade humana, o qual é estabelecido com base em

normas sociais, definindo o que é considerado adequado quanto a comportamentos e
modos de aprender (BELTRAME, GESSER, SOUZA, 2019). Se a criança ou o
adolescente não se enquadra a essas normas, ele é considerado desajustado, e assim
sendo, é encaminhado para atendimento neurológico especializado, e muitas vezes, com
prescrição de medicamentos.
Além disso, a medicalização das crianças e adolescentes no âmbito da educação isenta
da responsabilidade todas as outras instâncias implicadas, gerando retorno à
culpabilização do estudante frente às expectativas dos adultos e da escola, quando o
comportamento dele não está adequado aos padrões exigidos. Ao se encontrar um
suposto culpado, inocentam-se as demais instâncias envolvidas, o que dificulta a
compreensão abrangente das relações que propiciam e mantêm o diagnóstico
(COLLARES, MOYSÉS, 1994). Assim, à medida que no processo de medicalização se
trata apenas o sujeito, afirma-se que o problema existe somente nele, eximindo todo o
contexto social e político que constitui as legitimações e controvérsias a respeito desses
supostos transtornos. Práticas pedagógicas homogeneizantes, estruturas educacionais
engessadas, bem como equipes escolares despreparadas, contribuem para o processo
de medicalização da infância, adolescência e da educação como um todo. O
comportamento e o processo de ensino aprendizagem particular característico de cada
sujeito que não se enquadra à grande maioria é visto como um problema biológico, então,
o que pode ser uma particularidade do indivíduo, é patologizado (BELTRAME, GESSER,
SOUZA, 2019).
Geralmente, ainda na educação infantil, cada vez com menos idade, as crianças são
encaminhadas para atendimento especializado na área da saúde. Sendo assim, os
diagnósticos e laudos são formulados e definidos cada vez mais cedo. Bem como no
processo de alfabetização, período que apresenta grande parte dos encaminhamentos
para atendimento especializado. Identificamos assim, o processo de medicalização da
educação e da infância, quando a criança deixa de ser apenas o sujeito do processo de
ensino aprendizagem para tornar-se pacientes neuropsiquiátricos. Diante desses fatos,
surge a necessidade de investigar as pesquisas no estado do Espírito Santo, no âmbito
da educação e da saúde, que abordam práticas medicalizantes da educação e da vida,

seja na infância ou na adolescência, com pessoas de um modo geral, seja com
deficiência ou não. Bem como apontar práticas alternativas não medicalizantes,
respeitando as particularidades e individualidades dos sujeitos.
Considerando as reflexões acima apresentadas, analisaram-se as principais produções
no Espírito Santo, relacionadas à temática, com ênfase tanto na produção de
conhecimentos, nas práticas que vêm sendo desenvolvidas nas escolas e nas
articulações que têm ocorrido entre psicologia, saúde e educação, partindo do objetivo
Geral de revisar a produção científica no estado do Espírito Santo sobre medicalização
no âmbito da educação e saúde. Assim, os objetivos específicos são: identificar a
produção do conhecimento relacionada à medicalização no âmbito da educação, com
ênfase tanto na produção de conhecimentos, nas práticas que vêm sendo desenvolvidas
nas escolas e nas articulações que têm ocorrido entre psicologia, saúde e educação;
Identificar ações não medicalizantes nos processos de ensino aprendizagem; Sugerir
práticas não medicalizantes para profissionais da educação.
Uma vez que, pesquisar sobre medicalização é também possibilitar reflexões sobre as
práticas educativas. De que forma o sistema educacional contribui para a patologização
do comportamento e das ações dos sujeitos. Identificar e acolher as particularidades,
sem patologizar as dificuldades, nem descontextualiza-los sócio historicamente.
CONSIDERAÇÕES ACERCA DA MEDICALIZAÇÃO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO
O termo medicalização, de acordo com Collares e Moysés (1994), refere-se ao processo
de transformar questões não-médicas, eminentemente de origem social e política, em
questões médicas, isto é, tentar encontrar no campo médico as causas e soluções para
problemas dessa natureza.
A medicalização ocorre segundo uma concepção de ciência médica que discute
o processo saúde-doença como centrado no indivíduo, privilegiando a
abordagem biológica, organicista. Daí as questões medicalizadas serem
apresentadas como problemas individuais, perdendo sua determinação coletiva.
Omite-se que o processo saúde-doença é determinado pela inserção social do
indivíduo, sendo, ao mesmo tempo, a expressão do individual e do coletivo
(COLLARES, MOYSÉS, 1994. p. 45).

Esse processo de medicalização ocorre em escala crescente nas sociedades ocidentais
e, na maior parte das vezes, representa a pura biologização de conflitos sociais, como
aponta Collares e Moyses (1994). Como elemento final comum recorre-se ao
reducionismo biológico, segundo o qual a situação de vida e o destino de indivíduos e
grupos poderiam ser explicados por - e reduzidos a - características individuais.
Por essa visão de mundo, as circunstâncias sociais, políticas, econômicas,
históricas teriam mínima influência sobre a vida das pessoas; daí decorre que o
indivíduo seria o maior responsável por seu destino, por sua condição de vida,
por sua inserção na sociedade. O sistema sociopolítico é praticamente
desresponsabilizado, em uma concepção funcionalista bastante bem-elaborada
e eficiente. (COLLARES, MOYSÉS, 1994. p. 46)

No início de 2002, Collares, Moysés e Ribeiro (2013), apontam a informação que uma
das mais conceituadas revistas médicas internacionais, British Medical Journal, publicou
os resultados de levantamento sobre o que os médicos Ingleses enquadram em uma
irônica definição de não-doença: “processo ou problema humano que alguém definiu
como uma condição médica em que as pessoas poderiam ter melhores resultados se não
entrassem dessa maneira”. A hiperatividade, terminologia ainda mais usada para se
referir às disfunções neurológicas que provocariam distúrbios de aprendizagem e de
comportamento, foi apontada por 13% dos médicos como uma não-doença. O editor da
revista ressaltava que o objetivo da pesquisa não foi desqualificar sofrimentos reais e
suas causas, mas alertar sobre o crescente processo de medicalização dos problemas
inerentes aos modos de levar a vida nas sociedades ocidentais e a necessidade de tornálo por objeto de pesquisa. Collares, Moysés e Ribeiro (2013), explicam que:
A expressão medicalização foi difundida por Ivan Illich em seu livro ‘A
expropriação da saúde: nêmesis da medicina’, ao alertar que a ampliação e
extensão do poder médico minavam as possibilidades das pessoas de lidarem
com os sofrimentos e perdas decorrentes da própria vida como a morte,
transformando as dores da vida em doenças (COLLARES, MOYSÉS E RIBEIRO,
2013. p. 42-43).

As autoras apontam que, posteriormente, a medicalização foi estudada por Michel
Foucault (1977, 1980), autor fundamental quando se discute o tema. Para ele, um dos
elementos de sua sustentação é a dupla promessa da medicina, ao se afirmar capaz de
curar e prevenir as doenças, a ponto de poder construir um futuro em que sua própria
existência será dispensável, pois terá eliminado todas as doenças. Embora sua

impossibilidade de realizá-las esteja evidenciando mais e mais, a medicina mantem tais
promessas em seu discurso.
No Brasil, uma das primeiras autoras a discutir a medicalização foi Cecilia Donnangelo,
socióloga, professora da Faculdade de Medicina da USP, que se dedicou a pesquisar as
relações entre saúde e sociedade. Em sua tese de doutorado, ainda atual, decorridos
mais de 30 anos, analisa as consequências desse projeto de medicalização da
sociedade, iniciado há quase dois séculos; aponta as formas pelas quais ele se concretiza
nos tempos atuais, destacando a extensão da prática médica como elemento primordial,
segundo Collares, Moysés e Ribeiro (2013).
Até alguns anos atrás, a biologização da Educação era feita basicamente pela ciência
médica, concretizada pelos profissionais médicos, atuando tanto na Rede Pública de
Saúde, como em consultórios particulares e, principalmente, nas faculdades, como
explica Collares e Moysés (1994). Dessa circunstância advém o termo medicalização
para nomear essa prática. Entretanto, mais recentemente, com a criação/ampliação de
campos do conhecimento, novas áreas, com seus respectivos profissionais, estão
envolvidas

nesse

processo.

São

psicólogos,

fonoaudiólogos,

enfermeiros,

psicopedagogos que se vêm aliar aos médicos em sua prática biologizante. Daí a
substituição do termo medicalização por um outro mais abrangente - patologização -, uma
vez que o fenômeno tem-se ampliado, fugindo dos limites da prática médica, de acordo
com Collares e Moysés (1994).
O FRACASSO ESCOLAR E OS DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNOS MENTAIS
A difusão acrítica e crescente de "patologias" que provocariam o fracasso escolar- de
modo geral, "patologias" maldefinidas, com critérios diagnósticos vagos e imprecisos têm
levado, de um lado, à rotulação de crianças absolutamente normais e, de outro, a uma
desvalorização crescente do professor, cada vez menos apto a lidar com tantas
"patologias" e "distúrbios", explica as autoras. A criança estigmatizada incorpora os
rótulos, interioriza a doença. Passa a ser psicologicamente uma criança doente, com
consequências previsíveis sobre sua autoestima, sobre seu autoconceito e, aí sim, sobre

sua aprendizagem. Na prática, ela confirma o diagnóstico/rótulo estabelecidos, como
explica Collares e Moysés (1994).
Collares, Moysés e Ribeiro (2013), apontam que vivemos na “Era dos Transtornos”. Uma
época em que as pessoas são despossuídas de si mesmas e capturadas-submetidas na
teia de diagnósticos-rótulos-etiquetas, antigos e novos, cosmeticamente rejuvenescidos
ou reinventados.
O Menino Maluquinho não existe mais, está rotulado e recebendo psicotrópicos
para TDAH; Mafalda está tratada para Transtorno Opositor Desafiante (TOD) foi
silenciado; Xaveco não vive mais nas nuvens, aterrissou desde que seu Déficit
de Atenção foi identificado; Emília, tão verborrágica e impulsiva, está calada e
quimicamente contida; Cebolinha está em treinamento na mesma cabine e nas
mesmas tarefas usadas para rotulá-lo como portador de Distúrbio de
Processamento Auditivo Central (DPAC) e assim está em tratamento profilático
da dislexia que terá com certeza quanto ingressar na escola; Cascão é objeto de
grandes debates no comitê que está elaborando o DSM V (Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais), com divergências se ele sofreria de TOCS
(Transtorno Obsessivo Compulsivo por sujeira) ou de TFH (Transtorno de Fobia
Hídrica), mas tudo indica que chegarão a um acordo e os dois novos transtornos
recém inventados serão lançados no mercado, pois quanto mais transtornos
melhor (COLLARES, MOYSÉ, RIBEIRO, 2013. p. 44).

Realidade de toda criança ou adolescente que não se enquadra nos modos de aprender,
agir ou de reagir, de se comportar, diferente dos padrões emoldurados estabelecidos pelo
observador/avaliador, que enfaticamente será rotulado como portador de um transtorno
que demanda logos e caros tratamentos, envolvendo diversos profissionais e drogas
psicoativas.
A Educação, assim como todas as áreas sociais, vem sendo medicalizada em grande
velocidade, destacando-se o fracasso escolar e seu reverso, a aprendizagem, como
objetos essenciais desse processo, como observa Collares e Moysés (1994). A
aprendizagem e a não-aprendizagem sempre são relatadas como algo individual,
inerente ao aluno, um elemento meio mágico, ao qual o professor não tem acesso portanto, também não tem responsabilidade. Ante índices de 50, 70% de fracasso entre
os alunos matriculados na primeira série da Rede Pública de Ensino brasileira, o
diagnóstico é centrado no aluno, chegando no máximo até sua família; a instituição
escolar, as políticas educacionais raramente são questionadas no cotidiano da Escola.

Aparentemente, o processo ensino-aprendizagem iria muito bem, não fossem os
problemas existentes nos que aprendem, segundo Collares e Moysés (1994).
Contudo, o ponto mais agravante decorre do fato de que parece que a única preocupação
consiste em encontrar "diagnósticos" que expliquem ou justifiquem o não-aprender. Não
se trata de buscar um diagnóstico real para uma ação efetiva, no sentido de minimizá-lo,
ou mesmo anulá-lo. Uma vez feito o "diagnóstico", cessam as preocupações e angústias,
e o sujeito então rotulado com seu laudo, não recebe mais atenção.
E com isso, os professores, que deveriam ser também os responsáveis por analisar e
resolver problemas educacionais, assumem uma postura acrítica e permeável a tudo;
transformam-se em mediadores, apenas triando e encaminhando as crianças para os
especialistas da Saúde. Essa prática acalma a angústia dos professores, não só por
transferir responsabilidades, mas principalmente porque desloca o eixo de preocupações
do coletivo para o particular. O que deveria ser objeto de reflexão e mudança - o processo
pedagógico - fica mascarado, ocultado pelo diagnosticar e tratar singularizados, uma vez
que o "mal" está sempre localizado no aluno. E o fim do processo é a culpabilização da
vítima e a persistência de um sistema educacional perverso, com alta eficiência
ideológica, como aponta Collares e Moysés (1994).
Sendo assim, o espaço que deveria ser eminentemente pedagógico da instituição escolar
tem-se esvaziado, tem-se tornado vago. Uma instituição social, como explica Collares e
Moysés (1994), em que seus atores – os profissionais da Educação -, rebaixados na
escala social, com salários aviltantes, sentindo-se incapazes, expropriados de seu saber,
estão prontos a delegar seu espaço, prontos a submeterem-se a uma nova ordem. O
trabalho pedagógico, desqualificado, cede terreno para o trabalho de outros profissionais,
estimulados pela necessidade de mercado de trabalho. O espaço escolar, voltado para a
aprendizagem, para a normalidade, para o saudável, transforma-se em espaço clínico,
voltado para os erros e distúrbios.
Por isso, de acordo com Collares, Moysés e Ribeiro (2013), a tentativa de silenciar os
Meninos Maluquinhos, as Mafaldas, os Xavecos, as Emílias e todos aqueles que
resistirem e insistirem em desobedecer, em questionar, em devanear para sonhar para

criar novas possibilidades (pois o pensamento divergente, expresso em devaneios,
sonhos, desligamentos, fantasias, é fundante da criatividade; sem ele não é possível
criar, inventar).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Essa pesquisa se caracteriza como uma revisão integrativa de literatura. As informações
foram obtidas no mês outubro de 2020 na base de dados do repositório da Universidade
Federal do Espírito Santo, uma biblioteca eletrônica que congrega as principais
pesquisas de psicologia, educação e saúde do Espirito Santo. No sistema de busca da
base de dados, foram usados os descritores: medicalização, educação e patologização,
identificando-se quatorze trabalhos, no campo de Ciências Humanas (Educação e
psicologia). A partir desse número, foi realizada uma seleção por meio da leitura dos
títulos e resumos, dentre esses, seis trabalhos relacionados especificamente com o tema
desta pesquisa. Após essa seleção, observou-se que a grande produção de artigos era
datada de 2011 a 2013. Período posterior ao lançamento do Fórum Sobre Medicalização
da Educação e da Sociedade, realizado durante o I Seminário Educação Medicalizada:
Dislexia, TDAH e outros supostos transtornos, em 2010, na Universidade Paulista (UNIP),
em São Paulo e a criação do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade,
de caráter político e de atuação permanente, constituindo-se a partir da qualidade da
articulação de seus participantes.
Para analisar as informações obtidas, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo,
proposta por Bardin (2011), a qual parte do pressuposto de que a categorização,
descrição e interpretação dos dados são etapas essenciais do processo de análise. Os
artigos selecionados foram lidos na íntegra e categorizados, registrando: autores do
artigo, temas centrais, principais conceitos, e um último tópico sobre observações gerais
e impressões acerca do estudo. Preenchido os relatórios com os tópicos referentes aos
artigos, as informações foram categorizadas, indicando o tema central e um texto síntese.
A descrição objetivou captar a complexidade dos significados expressos e sistematizálos para a etapa subsequente, de análise das informações. Com essa etapa, visava-se ir
além das descrições, estabelecendo uma compreensão aprofundada dos temas,
relacionando-os entre si e com o conhecimento produzido da área.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nos artigos encontrados, destacam-se os seguintes temas: crítica aos movimentos de
medicalização na educação (Freitas, 2012); movimentos de psiquiatrização da vida
escolar (Figueira, 2012); inclusão da criança com transtorno global do desenvolvimento
(Anjos, 2013; Cruz, 2013); substâncias psicoativas (Ramaldes, 2011) e reflexões sobre a
família, a clínica e a escola (Silva, 2013). Da análise dos artigos, foram identificados cinco
temas: o primeiro trata das diferentes abordagens apresentadas ao termo medicalização,
dedicando-se a compreender como a medicalização afeta a vida das pessoas e produz
novos sujeitos; o segundo aborda especificamente a medicalização do fracasso escolar
e a transformação dos problemas de aprendizagem em problemas passíveis de
medicalização. Já o terceiro trata do diagnóstico de TDAH; o quarto dedica-se aos
conflitos e interesses da indústria farmacêutica na expansão do mercado para crianças e
adolescentes. O quinto tema apresenta estudos que contextualizam algumas possíveis
práticas não medicalizantes. Para finalizar, o sexto trata-se de uma discussão sobre as
impressões surgidas com a análise de dados.
1. CONCEITO DE MEDICALIZAÇÃO
De forma transversal, os artigos analisados neste estudo abordam a medicalização como
um obstáculo que afeta diretamente o sistema da educação e os processos de ensino e
aprendizagem. Para aprofundar esse assunto, foram selecionados seis artigos do
repositório da UFES, observando-se, de antemão, que todos eles apresentam uma
perspectiva crítica sobre a medicalização.
Medicalização trata-se de tornar da esfera do campo médico questões relacionadas ao
âmbito sócio, histórico e cultural, dentre elas, a educação. Zorzanelli, Ortega e Júnior
(2013), apontam o termo medicalização como:
Um dos sentidos mais destacados para o termo medicalização é o de definir como
transtornos médicos comportamentos transgressivos e desviantes das normas
sociais vigentes, em determinado cenário sócio-histórico (ZORZANELLI,
ORTEGA e JÚNIOR, 2013. p. 1861).

O termo medicalização, bem como as práticas medicalizantes, estão presentes no
cotidiano das pessoas de forma ampla. Entretanto, ao observar os estudos, de forma

qualitativa e quantitativa, torna-se evidente que, ainda pouco se pesquisa sobre o
assunto, mesmo com a oferta de um curso de extensão em medicalização, na
Universidade Federal do Espírito Santo. Figueira (2012), em sua pesquisa, aponta que:
Explicações neurobiológicas e genéticas para comportamentos e sentimentos,
sejam eles considerados normais ou patológicos, são assuntos tanto das mais
prestigiosas revistas científicas quanto de jornais e revistas da mídia comum
(FIGUEIRA, 2012. p. 15).

Mesmo que a medicalização esteja presente em amplos debates, no centro das
pesquisas por todo país, ainda aparece de forma muito tímida nas produções no estado
do Espírito Santo. Freitas (2012), em sua pesquisa, explica que:
A medicalização da vida é uma produção contemporânea que exige de todos nós
perguntar de que modo compomos com ela. Por quais sentidos e derivas
afirmamos os corpos cansados e sedentos de uma fabricação de entorpecimento
confortável [...] de como fazemos a vida tentar resistir na contramão das
mortificações de toda ordem (FREITAS, 2012. p. 36-37).

Ao analisar os relatos contidos nas pesquisas, nota-se que, na prática, muitas
intervenções que geram sofrimento e individualização da queixa escolar, espelhando
tradicionais tendências de patologização dos impasses escolares.
Ainda é recorrente a utilização de fatores biológicos para justificar comportamentos tidos
como desajustados, quando em ambiente escolar, a criança ou o jovem não enquadrase nas regras da “normalidade”, como aponta Figueira (2012), em sua pesquisa:
Neste processo de fortalecimento da cultura somática e das explicações
biomédicas para os comportamentos definidos como normais e anormais, os
diagnósticos médicos, principalmente psiquiátrico, se tornaram um dispositivo
importante na explicação e intervenção dos processos de escolarização
considerados ‘problemáticos’. Mas não é de hoje que a combinação entre a
ciência biomédica e a educação tem marcado as práticas de intervenção sobre
os problemas enfrentados pelas crianças ao ingressarem no universo escolar
(FIGUEIRA, 2012. p. 24).

Isso ocorre, devido a combinação entre higienismo, psiquiatria, psicologia e pedagogia
permitiu a construção da atual relação entre problemas de aprendizagem e problemas de
saúde. E desde então tem marcadas práticas de intervenção sobre a infância anormal e
os problemas enfrentados pelas crianças ao ingressarem no universo escolar. À medida
que a escola foi ganhando importância e com estabelecimento de ensino obrigatório, os

critérios médicos misturam-se aos pedagógicos e a anormalidade infantil passou
gradativamente a referir-se às possibilidades de escolarização, como aponta Figueira
(2012).
Fato identificado, também, ao realizar um comparativo sobre a quantidade de pesquisas
relacionadas no campo da saúde, mais que o dobro das pesquisas realizadas no campo
da educação, mesmo referindo-se ao ambiente escolar, bem como a percepção dos
trabalhadores da educação e dos profissionais de saúde sobre a produção da queixa
escolar, é possível identificar algumas diferenças. Por exemplo, Freitas (2012) identifica
que, entre os educadores, mantêm-se tradicionais tendências de patologização dos
impasses escolares e de terceirização de seu enfrentamento. Alguns artigos relatam a
tendência em restringir a análise dos sintomas de comportamento e de aprendizagem da
criança a questões neurológicas e fisiológicas, de acordo com os profissionais da
educação.
Contudo, é possível identificar ao analisar os dados dos estudos que é unanime a
necessidade de repensar a subjetividade do sujeito, bem como o formato escolar e as
percepções de aprendizagem, bem como repensar a medicalização das práticas
pedagógicas, como aponta Freitas (2012), em seu estudo:
[...] é possível pensarmos a questão dos processos de subjetivação em curso na
contemporaneidade, em suas vinculações com os processos de medicalização
da vida e da educação, destacando alguns aspectos, a saber: o enrijecimento de
subjetividades em formas serializadas; a captura do desejo, operada pelo
contexto do capitalismo mundial integrado; a biologização e o apagamento das
diferenças, e a consequente medicalização dos impasses escolares, com a
função de fazer suportar certas práticas pedagógicas e políticas postas em jogo
na atualidade – que entrecruzam cuidado e controle (FREITAS, 2012. p. 45).

É necessário romper os estigmas criados sobre fenômenos medicalizáveis, como
infância, senilidade, comportamentos desviantes, timidez, sexualidade, masculinidade,
sobrepeso, memória, tristeza, amor, angústia e outros sentimentos. Conforme abordam
os autores deste capítulo, para cada um desses fenômenos, surgem, potencialmente,
novas condições médicas que ditam padrões de normalidade; novos transtornos, novas
capturas com uma suposta legitimidade científica (Beltrame, Gesser e Souza, 2019).
2. MEDICALIZAÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR

Ao analisar as pesquisas, observa-se o entrelace da medicalização ao fracasso escolar,
uma vez que, existe uma normalização da “aptidão natural do esforço intelectual. Pato
(1999), aponta que, numa ordem social em que o acesso aos bens materiais e culturais
não é o mesmo para todos, o “talento” é muito menos uma questão de aptidão natural do
que de dinheiro e prestígio, mais do que isso, numa sociedade em que a discriminação e
a exploração incidem predominantemente sobre determinados grupos étnicos, a
definição da superioridade de uma linhagem a partir da notoriedade de seus membros só
pode resultar num grande mal-entendido acreditar: que é natural o que, na verdade, é
socialmente determinado.
Cruz (2013), utiliza Pato (2010, p.65), para explicar que as dificuldades de aprendizagem
eram explicadas a partir de uma concepção organicista, onde “as crianças que não
acompanhavam seus colegas na aprendizagem escolar passaram a ser designadas
como anormais escolares e as causas de seu fracasso procuradas em alguma
anormalidade orgânica”, focando no próprio aluno a responsabilidade pelo sucesso ou
fracasso do seu processo de escolarização, como pressupunha o movimento de
integração escolar, que creditava ao aluno o seu insucesso escolar. E com isso,
historicamente, existe a aproximação da medicina para justificar o fracasso escolar,
focado de forma capacitista no sujeito. Pato (1999), explica que:
Os primeiros especialistas que se ocuparam de casos de dificuldades de
aprendizagem escolar foram os médicos. O final do século XVIII e o século XIX
foram de grande desenvolvimento das ciências médicas e biológicas,
especialmente da psiquiatria. Datam dessa época as rígidas classificações dos
“anormais” e os estudos de neurologia, neurofisiologia e neuropsiquiatria
conduzidas em laboratórios anexos a hospícios. Quando os problemas de
aprendizagem escolar começaram a tomar corpo, os progressos da nosologia já
haviam recomendado a criação de pavilhões especiais para os “duros da cabeça”
ou idiotas, anteriormente confundidos com os loucos; a criação desta categoria
facilitou o trânsito do conceito de anormalidade dos hospitais para as escolas: as
crianças que não acompanhavam seus colegas na aprendizagem escolar
passaram a ser designadas como anormais escolares e as causas de seu
fracasso são procuradas em alguma anormalidade orgânica (PATO, 1999. p. 59).

Outro ponto presente nas pesquisas diz respeito a produção de laudos, e a reflexão sobre
o impacto que esses laudos geram no tratamento da escola com as crianças e
adolescentes que possuem laudo, para além do atendimento especializado, como aborda
Anjos (2013), em sua pesquisa:

[...] precisamos refletir sobre a produção de laudo. A escola e as políticas de
Educação Especial/Inclusiva precisam repensar o papel do laudo clínico, no
sentido de problematizar a sua origem e o que pode causar na vida escolar da
criança. [...] precisamos reconhecer que os padrões normatizadores que foram
estabelecidos no passado, hoje já não servem mais. A escola tem que romper
com o que está estabelecido e enxergar com outros olhos o jeito de “estar” na
infância [...] (ANJOS, 2013 p.134).

Contudo, entende-se a necessidade que o ambiente escolar tem por buscar laudos para
as crianças, mesmo quando essa necessidade extrapola a área educacional. Pois,
somente com o laudo, as crianças são assistidas pelo equipamento público, ou seja, para
ser atendida por políticas públicas, esses sujeitos de direito são medicalizados. Em sua
pesquisa, Anjos (2013), explica que:
[...] a escola muitas vezes procura a saúde para partilhar uma situação que, em
muitos aspectos, extrapola o seu contexto, devido à falta de formação dos
profissionais e de apoio do órgão responsável pelas políticas educacionais. A
insistência em laudos talvez seja o clamor desesperado por algum equipamento
público que ajude a compreender aquilo que não se aprende em uma
universidade (ANJOS, 2013. p. 135).

Caso específico abordado por Silva (2013), que ocorre quando o sujeito com deficiência
necessita de políticas públicas específicas, para a além da medicalização:
Um olhar para a história da educação de surdos aponta a forte influência do
modelo médico e da tentativa de medicalização da surdez, o que tem gerado
grandes perdas para esse grupo em vários campos da sua vida educacional,
social e política (SILVA, 2013.p. 33).

Podemos observar que os diagnósticos de transtornos de aprendizagem são vinculados
a uma visão de mundo que desconsidera o fato de que a vida escolar é atravessada e
constituída por uma multiplicidade de fatores sociais, coletivos e afetivos, deslocando
assim a questão para o indivíduo e tornando-o portador de transtornos (FIGUEIRA,
2012). Nesse sentido, acreditamos que é importante problematizar a construção e
institucionalização de conceitos e categorias médicas que interferem nos processos
escolarização. Para que isso aconteça, é necessário abandonar a identificação dos
problemas de vida escolar em termos de défice e fracasso para que dessa forma a
articulação entre saúde e educação seja repensada e outras práticas que possam ser
produzidas.
3. TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – TDAH

Um assunto recorrente nos artigos que abordam medicalização da educação refere-se
ao TDAH. De acordo com os manuais de diagnóstico (DSM 5 e CID 10), as características
circulam em torno de sintomas básicos de desatenção, hiperatividade e impulsividade.
Whitaker (2016), apresenta a história do TDAH, e como ocorreu a prescrição de
metilfenidato (Ritalina), para crianças até então, tidas como “hipercinéticas”. A
Associação Americana de Psiquiatria – American Psychiatric Association (APA), buscava
refazer seu manual diagnóstico, durante os anos de 1970, e queria ter certeza de que
haveria um diagnóstico para qualquer um que procurasse um psiquiatra. E isso forneceu
uma razão para a força tarefa do DSM-III criar um diagnóstico, que chamaram de
“transtorno de déficit de atenção”. Os sintomas principais eram desatenção,
impulsividade e hiperatividade. Uma criança que “frequentemente não consegue terminar
as coisas que ela começa” ou “frequentemente age antes de pensar” era uma candidata
para este diagnóstico, que se dizia afetar três por cento das crianças e pré-adolescentes
nos Estados Unidos (APA-DSM III, 1980, p.42 apud WHITAKER, 2016, p.15). Então, em
1994, quando a APA publicou o DSM-IV, expandiu-se os diagnósticos novamente, por
incluir subtipos. Agora, se a criança tinha seis de nove sintomas ditos característicos de
cada subtipo, um diagnóstico poderia ser realizado.
Ainda que o TDAH seja apresentado ao mundo como uma doença cerebral, os
pesquisadores geralmente fracassam em encontrar qualquer patologia em crianças e
jovens diagnosticados. Whitaker (2016), explica que:
A vasta maioria dos estudos de neuroimagem, até o momento, demonstra
diferenças relativas, quantitativas, entre o TDAH e os grupos controles com
desenvolvimento típico, que não são nem suficientemente grandes nem
específicos para serem uteis caso a caso como biomarcadores diagnósticos ou
de tratamento (Relatório do Consenso do Grupo de Trabalho em Marcadores de
Neuroimagem dos Transtornos Psiquiátricos da APA apud WHITAKER, 2016,
p.17).

Sendo assim, com a ausência de marcadores biológicos, o diagnóstico é feito de acordo
com avaliações subjetivas do comportamento infantil, tido como desviante, transgredindo
dos moldes estipulados, principalmente no âmbito educacional. A busca pelo diagnóstico
surge, principalmente por preocupações de professores com o rendimento da criança.
Em sua pesquisa, Freitas (2012), traz narrativas sobre a relação de uma criança, tida
como desajustada, hiperativa, com a utilização da medicação:

O menino contador-de-odisseias afirma estar confuso. Não sabe se precisa de
remédio. Mas sabe que quer se acalmar e que mudar é difícil. Pede ao padre
para que ele cure e acha que as crianças são chamadas de hiperativas quando
querem brincar. A mãe considera que ela mesma precisa de remédio. Sua mãe
precisa se levantar; dar conta do trabalho, da casa, das coisas. Muitas vezes,
sentiu e sente culpa. Teme que as histórias-de-menino possam indicar alguma
anormalidade (FREITAS, 2012. p. 46).

Assim, fica evidente na fala da criança a patologização do comportamento infantil do ato
de brincar.
4. CONFLITOS E INTERESSES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Diante desse contingente de diagnósticos produzidos, é importante observar que existe
uma apropriação da infância pelo saber médico. Nos estudos que abordam a utilização
de medicamentos e suas consequências nas crianças e adolescentes, Anjos (2013),
mostra os dados sobre a utilização do metilfenidato, ao citar Boarini (2009):
No Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o
metilfenidato passou de 71 mil caixas, no ano de 2000, para 779 mil caixas em
2005. Há questionamentos também sobre a avaliação diagnóstica do quadro
clínico e sobre as interpretações dos resultados por não haver medidas objetivas
e julgamentos subjetivos em relação aos sintomas. A prescrição de remédios com
base apenas nos comportamentos atípicos e na falta de atenção pode ser um
grave problema. Alguns profissionais de medicina, como Ana Cecília Sucupira e
Raul Gorayeb, questionam o uso da medicação enquanto uma possível cura
(BOARINI, 2009 apud ANJOS, 2013. p. 134)

Contudo, ainda pouco se sabe sobre as reais consequências da utilização a longo prazo
dessas e de outras drogas, principalmente quando sua utilização inicia na infância.
Estudos estão sendo feitos em animais para verificar a hipótese de prejuízos no
desenvolvimento, na maturação cerebral e para verificar se o uso desse remédio na
infância pode ter efeitos no desenvolvimento intelectual da criança.
Para explicar a trajetória da utilização de medicamentos psiquiátricos para crianças e
jovens, Whitaker (2016), apresenta uma revisão histórica e científica, de como esta
prática foi adotada. Em 1980, a Associação Americana de Psiquiatria – American
Psychiatric Association (APA), publica a terceira edição do seu manual de diagnósticos
Estatístico dos Transtornos Mentais, adotando o que é chamado de “Modelo Médico”
para categorizar os transtornos psiquiátricos, sendo vistos como doença do cérebro,
diagnosticados na presença de “sintomas”. Whitaker (2016), apresenta os dados de

investimento das indústrias farmacêuticas sobre a Associação Americana de Psiquiatria
(APA, 1980-2012):
Graças a tal influxo de dinheiro farmacêutico, o rendimento anual da APA
aumentou de U$$10,5 milhões em 1980 para U$$ 24,9 milhões em 1990, então
para U$$ 50,2 milhões em 2000. A receita da APA superou U$$ 65,3 milhões em
2008 (Whitaker, 2016. p.14).

Outro dado importante apresentado por Whitaker (2016), foi o investimento dos
laboratórios farmacêuticos em psiquiatras da faculdade de medicina para serem seus
“líderes de opinião”. Revelando posteriormente, segundo investigações do Congresso,
que os psiquiatras que ajudaram as companhias farmacêuticas a criar mercado para os
novos medicamentos, ganharam centenas de milhares de dólares para serem portavozes, assessores e consultores. E a publicação do Manual de Diagnóstico e Estatística,
o DSM-IV, ajudou a popularizar em todo o mundo o uso de estimulantes, principalmente
em jovens, com a promessa de excelentes desempenhos no rendimento escolar.
Em sua pesquisa, Freitas (2012), traz narrativas sobre a relação de crianças, tidas como
desajustadas, com a utilização da medicação:
O menino-do-giro-no-ar quer fazer a cabeça parar, mas seu corpo insiste em
dançar. Às vezes está cansado e pede remédio a sua mãe que ele diz que ele
está nervoso. Ele conta que toma remédio porque é bagunceiro, afirma
decididamente que não é um menino-robô. A escola quer que ele tenha noção
dos riscos de suas ações. Quer que ele aprenda a ler. Sua mãe precisa dormir.
Está cansada e deseja também que o menino leia. Teme que seu o meninoforçado repita histórias tristes (FREITAS, 2012. p. 46).

Outra narrativa apresentada por Freitas (2012), aponta também a relação com a escola
e com a família na utilização da medicação:
O menino-herói deseja cantar, seu pensamento é interrompido, na escola, por
músicas e pelas conversas dos colegas, pela amizade. O remédio-da-inteligência
é para que copie mais rápido os seus deveres, para que fique estimulado e preste
mais atenção na escola. Precisa vencer as competições expostas no mundo. Não
precisa de remédio nos finais de semana. Somente no período escolar. Seus pais
o consideram normal. Mas são profissionais da saúde e sabem que o menino tem
uma doença: falta de atenção. Escutam que cuidar dos filhos, em tempos
indecidíveis, é investir nos tratamentos médicos e que, se assim não o fizerem,
podem acarretar males para o futuro do menino. Sentem medo. Têm dúvidas e
perguntas, diversas (FREITAS, 2012. p. 46).

Ambas as narrativas apresentam as características da infância que, por não encaixarem
em modelos de educação engessados, são medicalizadas. E mais, com o reforço da
necessidade da medicação na contenção e docilizaçãos de corpos, como explica Anjos
(2013), em sua pesquisa:
[...] estamos presenciando é uma medicalização da infância. Acreditamos que a
escola, por não saber lidar com os atos da criança com TGD/espectro de autismo,
tem visto na medicação uma âncora, algo que percebemos nos relatos dos
profissionais, que demonstram, em certa medida, um alívio quando a criança está
medicada, quando não há uma preocupação com a sua agitação. [...] a
medicação acaba se tornando oportuna, uma vez que a criança, ao estar agitada,
mobiliza mais esforços do professor nas intervenções pedagógicas; por outro
lado, podemos reforçar outro problema à infância dessa criança: a dependência
de medicamentos controlados (ANJOS, 2013. p. 133).

Frente a estes dados, percebe-se que o sistema educacional está contribuindo para a
crescente solicitação de laudos, bem como a utilização de medicamentos, que
naturalizam o não aprender como biológico e submetem a diferença ao campo da
patologia.
5. PRÁTICAS NÃO MEDICALIZANTES
Como resultado das práticas medicalizantes e medicamentosas em sua pesquisa,
Ramaldes (2011), orienta:
Sensibilizar os gestores a pensar nessas questões é fundamental para que seja
ofertado um serviço que não se baseie apenas na lógica da internação e
medicalização do usuário, já que o que se viu no período de coleta é que as
crianças ficam sem atividades e muito medicadas (RAMALDES, 2011. p. 78).

Portanto, é necessário repensar o sistema educacional, fortalecendo práticas não
medicalizantes. E para falar de práticas não medicalizantes, duas questões são centrais
para essa reflexão, como aponta Beltrame, Gesser e Souza (2019):
A primeira diz respeito a quem interessa medicalizar os processos de ensino,
aprendizagem e comportamentos? Alguns autores apontam direções, como já
mencionadas no decorrer deste texto: criança como um consumidor potencial de
medicamentos, expandindo seu escopo de usuários da indústria do adoecimento;
processo de produção com a otimização da atenção, concentração,
comportamento no mundo capitalista; instituições que propiciam condições de
acesso e garantia de direito, mediante a patologização; controle e disciplina dos
corpos para uma sociedade moderna, de ordem e progresso (BELTRAME,
GESSER e SOUZA, 2019. p.10).

Uma resposta possível para essas questões é promover práticas que caminham na
contramão da homogeneização de condutas e da disciplinarização dos corpos, tais
práticas foram discutidas e organizadas pelo Grupo de Trabalho (GT) Educação e Saúde
do Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade (2010), ferramenta de
auxílio aos profissionais da saúde e educação, contudo, não trata-se de um manual, mas
de apresentar propostas que dizem respeito a potencialização da escola, dos serviços de
saúde e seus profissionais, auxiliando-os no acolhimento das necessidades de seus
alunos e usuários sem medicalizá-los. Algumas recomendações são, por exemplo,
implicar a escola como um todo na construção de projetos pedagógicos. O professor deve
ter lugar e tempo para refletir sua prática com outros. Diferentes experiências podem ser
compartilhadas e levam a novas ideias. Para isso, é necessária a criação de espaços de
planejamento e de ações, importantes para que possa haver trocas de saberes, de
levantamento de hipóteses, de revisão de crenças e, principalmente, de sustentação das
ações propostas. A escola deve discutir e refletir sobre iniciativas e estratégias que deram
certo; trazê-las à tona pode despertar um novo ânimo em todos os envolvidos. O
planejamento de estratégias em grupo é muito produtivo. Planejar oficinas entre os
professores com atividades que possam ser aplicadas aos alunos é uma alternativa para
contemplar os diferentes modos de aprender. Cada professor pode contribuir com seu
talento ou conhecimento. A matemática, por exemplo, pode ser ensinada através de
jogos, e o professor que utiliza este recurso pode compartilhar com a equipe, que depois
pode ensinar a seus alunos, ampliando assim a possibilidade do aprendizado. Há aquele
que prefere usar a música ou outras artes. Existem de fato inúmeros recursos que servem
de estratégias para ensinar de forma diferente e convidativa. Aprender a conhecer, a
fazer, a viver junto e a ser são os quatro pilares da educação que devem ser
contemplados no espaço escolar. Aprender a conhecer não está relacionado, apenas, à
aquisição de repertórios de saberes codificados, mas diz respeito a desenvolver
instrumentos que ajudem a compreender o mundo em que vivemos, para desenvolver
capacidades de comunicação, com disposição para descobrir o passado, o presente e
vislumbrar o futuro. Se tivermos em mente que uma pessoa pode entender como
aprender, ela desenvolverá recursos próprios para ser criativa e curiosa. Lógico que são
necessárias a mediação e a transmissão dos conhecimentos, mas é possível descobrir

novas (ou velhas) linguagens para ensinar e aprender. Levantar o que alunos querem
aprender pode ser um caminho para a descoberta da curiosidade, assim como ensinar o
que temos interesse também pode ser motivador. Dificilmente, para não falar impossível,
conseguimos aprender o que não entendemos, o que não faz sentido, e o mesmo
acontece com o ensinar. Quantas técnicas aparecem como inovadoras, mas não
encontram ressonância em nossas crenças? Utilizá-las pura e simplesmente, sem
contexto, não leva ao êxito. Portanto, ao ensinar, escolha aquilo em que acredita, ofereça
experiências de aprendizagem.
Em síntese: pensar a escola como um lugar que respeita as diferenças, que busca
estratégias de ensino e aprendizagem através do coletivo, de parcerias na saúde, no
lazer, nas comunidades, na política é uma forma de ir além da falta e olhar para as
possibilidades que, sem dúvida, nos remete a mares revoltos, mas também à condição
de planejar rotas, escolher portos seguros, enfrentar as incertezas, encontrar diferentes
saberes e pessoas, seguir em frente em busca de novos ou melhores caminhos. Com
isso, todos certamente poderão aproveitar a viagem e aprender a ser, que é o quarto pilar
da educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, buscou-se investigar, na produção de pesquisa no Espirito Santo, a
abordagem da medicalização da educação. As autoras trouxeram para debate a
medicalização de crianças e adolescentes em processo de escolarização como um
fenômeno recente, capturando jeitos e modos de considerá-los desviantes para tratá-los
a partir de uma perspectiva médica, e, em muitos casos, com a administração de
medicamento. A análise dos artigos selecionados remete a se pensar no que tem
produzido nas crianças e adolescentes e na história de vida escolar deles o paradigma
da medicalização e do tratamento medicamentoso. Nota-se que a infância é perpassada
pela medicalização principalmente na fase de escolarização, fato observado ao analisar
as pesquisas. Assim, mais do que tornar de âmbito médico a subjetividade e

particularidade dos sujeitos, engessando a concepção de normalidade, a infância tornase alvo da medicalização, pois espera-se comportamentos e atitudes padrão, e tudo que
transgrida ao padrão é visto como patologia. De certa forma, os estudos apresentados
nesta revisão de literatura talvez sejam insuficientes para responder esta questão,
entretanto não restam dúvidas de que há uma quantidade exorbitante de crianças sendo
diagnosticadas com problemas no processo de escolarização e tratadas fora do âmbito
da escola. É evidente que um diagnóstico aplaca uma angústia, tira o estudante de uma
visibilidade pejorativa (mau comportamento, preguiçoso, bagunceiro etc.) e imprime o
rótulo da doença, para ele, família e professores. Contudo, esse crescimento
desenfreado de diagnósticos seria apenas um desinteresse dos estudantes pela escola?
Será que de fato existe uma dificuldade que acomete somente o processo de
aprendizagem?
Pode-se constatar que a educação formal é um campo permeado de riscos e
possibilidades. A institucionalização do processo de ensino possibilita a emancipação do
sujeito, desenvolvendo criticidade e potencialidades a partir dos encontros e mediações;
ao mesmo tempo que pode estar a serviço de uma lógica perversa de inclusão
excludente, visando controle e disciplina. A medicalização dos problemas no processo
de escolarização é um exemplo disso ao terceirizar as demandas do cotidiano
educacional para outras áreas, a fim de que sejam solucionadas devolvendo à instituição
o(a) menina(o) comportado e obediente. Pode-se considerar que essa lógica avilta os
direitos humanos, limita a de relações democráticas e opera como uma estratégia
biopolítica de controle da sociedade, como aponta Beltrame, Gesser e Souza (2019).
Assim, surge uma relação de “parceria” entre a área da saúde e da educação. Se a
criança apresenta comportamento desajustado ou apresenta a aprendizagem fora da
média esperada, ignorando seu contexto familiar, cultural e sociohistórico, a escola
solicita atendimento especializado, ignorando que especialista em educação é a escola.
Assim, a criança é encaminhada para atendimento médico, portanto, passa a ser
medicalizada.
Este estudo, ainda, remete para a necessidade de se construir práticas não
medicalizantes, visando fazer da escola um equipamento pelo qual as crianças aprendam

e participem, do modo como estão no mundo. Para isso, é preciso percorrer o caminho
inverso à lógica, que busca uma causa orgânica para os problemas de diferentes ordens,
incluindo na sua leitura um sistema de ensino que ensina muito mal as crianças, jovens
e adolescentes e que tem tratado muito mal seus educadores. Fatores que estão,
necessariamente, imbricados com a medicalização e com as políticas públicas
educacionais adotadas no país.
Em muitos casos há uma precipitação em fechamento de laudos e de uso de medicações,
e o rendimento escolar da criança muda, mas não necessariamente melhora, pois agora,
existe um novo olhar sobre essa criança, justificando seu não desenvolvimento devido
sua condição.
Mesmo vivenciando a medicalização na educação, pouco se discute sobre o assunto,
principalmente por envolver a necessidade de se repensar o espaço escolar, assim como
as práticas educacionais. Outra questão está relacionada ao uso de anfetaminas no
tratamento de TDAH e outros supostos transtornos. De fato, é possível identificar uma
mudança no comportamento da criança que passa a fazer uso do medicamento. Mas,
será que, em longo prazo, esse tratamento ajuda os estudantes diagnosticados? Quais
são seus impactos? De alguma forma, poderia esse diagnóstico prejudicar o
desenvolvimento? Está se produzindo uma geração de crianças, jovens e adultos
medicalizados para atender os interesses de expansão da indústria farmacêutica. Quais
serão os impactos disso no futuro dessas pessoas? Certamente, as pesquisas devem
avançar visando encontrar cada vez mais estratégias de lidar com as diferenças. Diante
do exposto, dado o pedido que ainda continua chegando às psicólogas clínicas de avaliar
crianças que desviam da norma, sugere-se a realização de novos estudos, os quais
incorporem também os bancos de teses e dissertações. Indica-se também a realização
de pesquisas com o banco de dados em serviços escolas de psicologia e clínicas de
psicologia para investigar que tipo de práticas a psicologia e áreas afins têm promovido
em relação à queixa escolar. Outra indicação de estudos futuros é a de realizar pesquisas
que possam ouvir crianças, pais e professores sobre o impacto da medicalização nos
processos subjetivos, como aponta Beltrame, Gesser e Souza (2019). A exposição das
dificuldades no âmbito da escola, do modo como ocorre, opera como um dispositivo que

culpabiliza exclusivamente o sujeito em detrimento de um sistema todo que se apresenta
como insuficiente. Desta forma, a prática da medicalização da infância pode produzir
experiências de segregação reproduzindo tipos de violência que o excluí do interior da
escola aumentando ainda mais um sofrimento ético-político.
A escola de posse das informações resultantes da pesquisa, pode possibilitar os debates
e a implantação de um núcleo de estudos e atuação de práticas não medicalizantes no
processo de diagnóstico, assim como a atuação no enfrentamento das fragilidades de
aprendizagem. A Universidade Federal do Espírito Santo oferta um curso de extensão
em Medicalização da Educação e da Vida: conceito, fundamentos teóricos e práticas
desmedicalizantes, que pode ser mais um suporte para o diálogo das equipes escolares
sobre ações e práticas desmedicalizantes na educação e na infância de modo geral.
Indicam-se também, novos estudos que possam ampliar as fontes de pesquisa,
incorporando-se também teses e dissertações. Recomenda-se ainda pesquisas com
crianças, familiares e comunidade escolar que possam analisar o impacto da
medicalização na subjetividade e no desempenho dos estudantes.
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