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O presente Simpósio tem por objetivo apresentar estudos preliminares que compõem
um Projeto de Pesquisa multicêntrico intitulado “Retrato da medicalização da infância no
Estado do Paraná”, no qual estão envolvidos pesquisadores da Universidade Estadual de
Maringá (UEM), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Universidade
Estadual do Paraná (UNESPAR- Campus Campo Mourão). A equipe do projeto é composta
por integrantes das secretarias municipais de educação dos municípios que fizeram adesão
formal ao mesmo, além de alunos de graduação e pós-graduação das diversas instituições de
ensino superior.
O Projeto de Pesquisa resulta de experiências dos pesquisadores proponentes junto às
escolas de Educação Básica e justifica-se pela polêmica hoje instaurada nacional e
internacionalmente com relação aos diagnósticos de transtorno de aprendizagem e uso de
medicação controlada em crianças.
Elegemos como campo para levantamento de dados as escolas da Rede Municipal do
Estado do Paraná (Educação Infantil e primeiro ciclo do Ensino Fundamental) por se entender
que a prescrição indiscriminada de medicação de uso controlado em crianças nesta faixa etária
(0 a 10 anos) pode oferecer riscos ao seu desenvolvimento.
O Projeto tem por objetivos: coletar e sistematizar dados referentes à quantidade de
crianças diagnosticadas e medicadas devido a transtornos de aprendizagem (TDAH, Dislexia,
entre outros); contribuir para a implementação de políticas públicas para saúde, assistência
social e de formação de professores a partir do levantamento e análise teórica dos dados
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coletados; aprofundar estudos teórico-conceituais referentes ao desenvolvimento do
psiquismo e das funções psicológicas superiores no referencial da Psicologia HistóricoCultural; estabelecer correlação entre os dados obtidos e os estudos teóricos realizados sobre
a periodização do desenvolvimento infantil e processos educativos.
Sua metodologia prevê seis fases: 1) identificação de fontes, composição de acervo
bibliográfico; 2) instrumentalização dos pesquisadores e organização coletiva da pesquisa; 3)
coleta de dados; 4) análise estatística e discussão dos dados coletados; 5) devolução dos
resultados das pesquisas aos núcleos e municípios envolvidos; 6) socialização dos resultados
da pesquisa no meio científico.
Ao longo das investigações teóricas de cunho bibliográfico-conceitual, buscamos
subsídios para explicitar a constituição e desenvolvimento do psiquismo, ou seja, a interrelação existente entre as funções psicológicas superiores que o compõem, tais como: atenção
voluntária, controle voluntário do comportamento (ou impulsividade), memória lógica,
pensamento conceitual, entre outras. Importa-nos compreender suas inter-relações orgânicofuncionais e sócio-culturais ao longo do desenvolvimento humano. Este percurso de
investigação possibilitará compreender o que pode ser explicado como processos peculiares
(avanços e retrocessos) próprios do desenvolvimento infantil, nas diversas etapas que
compreendem a faixa de zero a dez anos (objeto da pesquisa) e o que necessita de
investigação especializada, diagnóstico e tratamento, por evidenciar-se como transtorno.
A proposta é subsidiada teoricamente pela Psicologia Histórico-Cultural e pelas
contribuições atuais das neurociências e espera-se com os resultados alcançados elucidar a
polêmica hoje instaurada, respondendo se o quadro que se apresenta corresponde a um
hiperdiagnóstico ou subdiagnóstico de crianças de zero a dez anos. A partir da análise dos
dados espera-se criar condições para o desenvolvimento de ações junto aos setores de Saúde,
Educação e Assistência Social, voltadas à instrumentalização dos profissionais que atuam
com crianças que apresentam queixas escolares.
Este projeto teve início em 2013 e até o momento foi realizada a coleta de dados nos
seguintes municípios: Maringá, Paiçandu, Mandaguari, Campo Mourão, Londrina e Ponta
Grossa. Para este ano está prevista a coleta nos municípios de Rolândia, Nova Esperança, Rio
Bom, Santo Antônio do Paraíso, Congonhinhas e São João do Ivaí.
Este Simpósio, portanto, apresentará dados parciais dos municípios de Maringá,
Campo Mourão e Ponta Grossa. O primeiro trabalho, intitulado O USO DE
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MEDICAMENTO CONTROLADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM RETRATO
PRELIMINAR DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR, problematiza os primeiros achados
da pesquisa com referência às crianças matriculadas nos Centros de Educação Infantil de
Maringá, demonstrando quantas crianças estão fazendo uso de medicação controlada, qual a
medicação que predomina e qual o transtorno mais diagnosticado. O segundo trabalho,
denominado DADOS PRELIMINARES SOBRE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA TDAH NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO-PR oferece um quadro dos
remédios mais prescritos para o TDAH no primeiro ciclo do ensino fundamental, bem como
para quais diagnósticos a Ritalina vem sendo prescrita, além do TDAH. O terceiro trabalho,
intitulado DADOS PRELIMINARES SOBRE A MEDICALIZAÇÃO DE CRIANÇAS
DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DE PONTA
GROSSA, PARANÁ além de apresentar dados concernentes às escolas de Ensino
Fundamental e a quantidade de crianças medicadas no município em questão, oferece uma
reflexão importante a respeito do fenômeno da medicalização da infância a partir da
Psicologia Histórico-Cultural. Por último, a apresentação de TDAH: O QUE PAIS E
PROFESSORES (DES) CONHECEM SOBRE O MEDICAMENTO?, é parte da tese de
doutorado de uma das pesquisadoras integrantes do projeto, trabalho que retrata o
desconhecimento de pais e professores com referência ao emprego dos medicamentos de uso
controlado, seus efeitos colaterais e eficácia, fato que os torna reféns das propagandas
indiretas que apregoam as benesses dos fármacos na resolução dos problemas de toda ordem,
principalmente os escolares.
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Este trabalho resulta de uma pesquisa mais ampla em andamento, a qual tem como
objeto retratar a medicalização da infância no Estado do Paraná e pretende coletar dados
quantitativos, os quais, posteriormente serão analisados qualitativamente. A necessidade
originou-se da atuação dos pesquisadores participantes como supervisores de estágio em
Psicologia Escolar no interior das escolas públicas em Maringá e região, como ministrantes de
cursos de formação de professores nas redes públicas de ensino e, ainda, por solicitação de
psicólogos e pedagogos que direta ou indiretamente atuam nestas unidades. O referencial
teórico que fundamenta este estudo é a Psicologia Histórico-Cultural.
O objetivo desse estudo é conhecer o uso de medicamentos controlados, em crianças
que frequentam a educação infantil das escolas públicas de Maringá- PR. A educação infantil
atende crianças com idades entre 0 a 5 anos. A pesquisa é de natureza empírica e os dados
foram coletados em uma cidade com aproximadamente 370.000 habitantes. A coleta de dados
foi realizada por meio de questionários respondidos pelos pais ou responsáveis no ato da
matricula de seus filhos, totalizando um total de 6006 questionários aplicados na Educação
Infantil.
Os principais dados, preliminares, são: Dos 6006 questionários respondidos, 86
crianças tomam medicamento de uso controlado, sendo 30 do sexo feminino, 55 do sexo
masculino e um questionário não preencheu esta resposta. O diagnóstico mais frequente foi o
de transtorno de atenção e hiperatividade, somando 13 crianças, destas 12 eram meninos e
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apenas uma menina. Em segundo lugar, com 7 crianças encontra-se o diagnóstico de
Transtorno Global do Desenvolvimento, todos meninos. O medicamento mais utilizado foi o
Respiridal somando 16 e em segundo a Ritalina somando 7. Existem crianças que fazem uso
de mais de um medicamento.
Muitas questões devem ser analisadas nestes resultados, mas gostaríamos de
aprofundar os questionamentos relativos ao diagnóstico e medicamentos prescritos. O
diagnostico mais apresentado é transtorno de atenção e hiperatividade e os medicamentos
Respiridal (16) e Ritalina (7).
O Respiridal é um antipsicótico, indicado segundo a ANVISA (2014) em vários casos
associados a comportamentos inesperados e doenças mentais. Na bula podemos verificar que
seu uso é recomendado para adolescentes a partir de 13 anos e apenas em casos onde
encontram-se associados a irritabilidade mais o diagnostico de autismo este medicamento
pode ser administrado para crianças a partir de 5 anos. Os dados apresentados mostram que 16
crianças de até cinco anos fazem uso do medicamento e apenas 7 possuem um diagnostico de
Transtorno Global do Desenvolvimento.
O segundo medicamento mais frequente foi a Ritalina (7). Na bula da Ritalina
podemos verificar observações de que ainda não são conhecidos todos os fatores envolvidos
na ação do medicamento sobre o sistema nervoso central e, ainda, o próprio laboratório faz
advertências sobre reações adversas e idades que este medicamento pode ser administrado,
conforme consta na bula do medicamento disponibilizada no site da ANVISA (2012).
Conclui-se que, mesmo não havendo significância estatística, estes dados são
alarmantes uma vez que, dizem respeito a crianças de até 5 anos de idade. Com base nos
dados obtidos é necessária uma discussão sobre o desenvolvimento do psiquismo humano, em
especial ao desenvolvimento da atenção voluntária, bem como o papel da escola nesse
desenvolvimento.
Para a Psicologia Histórico-Cultural, o psiquismo humano não é produto do mero
amadurecimento orgânico, mas é engendrado na e pela atividade da criança. É importante
enfatizar que, com esta proposição, não se pretende desconsiderar a importância do aparato
biológico. Na passagem que segue, Leontiev (1983) considera a relação dialética existente
entre o cérebro como base material orgânica do psiquismo humano, organizado a partir de um
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sistema interfuncional, e a apropriação da atividade humana objetivada nos diversos tipos de
produção humana.
As pesquisas de Luria demonstraram que as funções psicológicas superiores,
responsáveis pela atividade consciente do homem, são formações histórico-sociais, cuja base
é estabelecida nas e pelas relações mediadas da criança com seu meio cultural ao longo de seu
desenvolvimento. Esta criança, portanto, se transformará ou não em adulto cultural, cujas
capacidades e potencialidades plenas do gênero humano se materializam a partir de uma base
cortical íntegra, na qual se desenvolvem os sistemas funcionais de alta complexidade,
dependendo das possibilidades de apropriação dos instrumentos e signos culturais. O
comportamento da criança no inicio da vida não é voluntário. Este estado vai se modificando
aos poucos com a mediação intencional dos adultos à sua volta. É por meio dessa mediação
que os objetos chegam até o bebê e a ele são apresentados. É pelo outro que a criança conhece
o mundo ao seu redor.
Lembramos que quando a concepção predominante presente no espaço escolar, incluindo
a Educação Infantil é aquela que tem como pressuposto o amadurecimento do individuo para
alcançar determinado nível de desenvolvimento para só então aprender e se este
desenvolvimento não foi alcançado, torna-se um impeditivo para o aprendizado; o trabalho
educativo fica distante de cumprir com seus objetivos, colaborando para a produção de
crianças com supostos transtorno e dificuldades.
Qual a qualidade das atividades desenvolvidas ao longo da educação infantil ? Estão
dirigidas para o futuro? Que exigências são feitas logo no inicio da educação fundamental?
Destaca Martins (2006, p. 12), não podemos nos contentar com o que está “visível aos olhos”,
e somente a análise dialética do singular e particular “[...] torna possível a construção do
conhecimento concreto”. A criança não pode ser tomada enquanto ser fragmentado, mas deve
ser entendida no processo histórico.
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A polêmica hoje instaurada em relação aos diagnósticos de transtorno de
aprendizagem e uso de medicação controlada em crianças vem sendo discutida em vários
contextos. De um lado, encontramos profissionais de diversas áreas debatendo o assunto e
apontando que há um número cada vez maior de crianças sendo diagnosticadas e
patologizadas, em idade cada vez mais precoce, para as quais estão sendo prescritos remédios
de uso controlado. Denunciam, ainda, haver interesses da indústria farmacêutica em obter
lucros com a banalização e crescente patologização dos problemas de aprendizagem infantis
(ORTEGA et al, 2010; FACCI, MEIRA & TULESKI, 2011; CONSELHO REGIONAL DE
PSICOLOGIA DE SÃO PAULO, 2010).
De outro lado, encontramos outro grupo de profissionais predominantemente da área
médica defendendo que no Brasil ainda há um número grande de crianças não diagnosticadas
e tratadas devido aos transtornos de aprendizagem, se comparado a outros países (MATTOS,
RHODE & POLANCZYK, 2012; MATTOS, 2012). Vale destacar que o site da Associação
Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA) tem colaboração de pesquisadores desta corrente e
vários são consultores e recebem financiamento de pesquisas de indústrias farmacêuticas
(Novartis, Jansen-Cilag, Shire, etc.). O primeiro grupo estima haver um hiperdiagnóstico e
afirma estarmos diante da medicalização da infância e juventude, enquanto o segundo grupo
defende haver subdiagnóstico.
Buscando respostas a esta polêmica, o estudo apresentado é parte de uma pesquisa
multicêntrica de levantamento de dados quantitativos em escolas municipais do estado do
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Paraná. Aqui serão apresentados dados preliminares referentes à rede municipal de ensino de
Campo Mourão, em 2014. O projeto maior prevê o cruzamento de dados entre municípios
cuja coleta foi por censo, análise qualitativa e discussão dos resultados sob a perspectiva da
Psicologia Histórico-Cultural.
A coleta seguiu o procedimento padrão da Pesquisa geral: a aplicação de um
questionário estruturado, de alternativas múltiplas, preenchido online ou em formato
impresso, no ato de matrícula das crianças. O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da
Universidade Estadual de Maringá (CAE 06875112.0.0000.0104). A Secretaria Municipal de
Educação de Campo Mourão aderiu formalmente ao projeto mediante documento de
autorização disponível na Plataforma Brasil.
A etapa atual refere-se à sistematização dos dados de crianças que fazem uso de
medicação controlada por etapa de ensino (Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental), por idade/série, tipo de medicação, diagnóstico, entre outros dados passíveis de
análise conforme o questionário elaborado. Neste trabalho será apresentado o número geral de
crianças medicadas com remédios de uso controlado nos anos iniciais do Ensino Fundamental
(6 a 10 anos), o diagnóstico predominante e a medicação mais prescrita.
A amostra de escolas do Município de Campo Mourão (cidade localizada no CentroOeste paranaense, com cerca de 90 mil habitantes) foi composta de 17 Escolas de Ensino
Fundamental (de um total de 22), correspondendo a um total de 3.850 questionários válidos
(60,96% do número geral de crianças matriculadas nesse segmento de ensino), em 2014. Da
amostra de 3.850 cujos questionários foram analisados, 249 crianças utilizam medicação de
uso controlado (6,46%), enquanto que 3601 não utilizam (93,54%).
O objetivo central é problematizar se estamos diante do fenômeno da medicalização.
O conceito de medicalização foi utilizado em diversos estudos, especialmente a partir da
década de 1970. Refere-se à transferência de problemas educacionais e sociais para a saúde,
reduzindo fenômenos mais complexos, que envolveriam diversas disciplinas, a explicações
centradas em um único domínio: a medicina (CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DE SÃO PAULO, 2010; FACCI, MEIRA & TULESKI, 2011).
Temos como exemplo de medicalização o uso de metilfenidato para controlar a
atenção e a conduta das crianças que não é um procedimento novo, embora venha crescendo
de forma epidêmica nos últimos anos, para tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH). O metilfenidato no Brasil é comercializado com o nome de Ritalina
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(Novartis). De acordo com Ortega et al. (2010), é o estimulante mais consumido no mundo,
em decorrência de sua vinculação ao tratamento do TDAH. A maior parte dos dados e
pesquisas sobre o metilfenidato se refere à realidade americana, pois no Brasil não há estudos
quantitativos que retratem os diagnósticos de TDAH em território nacional (ORTEGA et al.,
2010).
Consideramos que a coleta e análise de dados contribuirão para uma discussão
aprofundada acerca da polêmica sub ou hiperdiagnóstico já apontada. Por exemplo, com
relação à cidade de Campo Mourão, os dados revelam a prevalência da prescrição de
Risperidona e Ritalina para crianças diagnosticadas como portadoras de TDAH, que podemos
conferir nas tabelas abaixo. Do total de crianças que fazem uso de medicação controlada (n
249), 88,75% recebem medicação pelo diagnóstico de TDAH, sendo que 85,54% (n 213) é
medicada com Risperidona ou Ritalina.
Tabela 1 – Medicação prescrita para as crianças Diagnosticadas com TDAH no Primeiro Ciclo do Ensino
Fundamental.
Medicamento

Crianças

Depakene

2

Fenobarbital

1

Fluoxetina

2

Risperidona

39

Ritalina

174

Tegretol

1

Venvanse

2

Fazemos destaque a um ponto importante: o fato de crianças na faixa etária de 6 a 10
anos sendo medicadas com Risperidona devido ao diagnóstico de TDAH, cuja indicação é
para o tratamento de psicoses, dentre elas a esquizofrenia. Ainda, de acordo com as
informações da indústria farmacêutica, este medicamento deve ser ministrado em adultos e
adolescentes acima de 15 anos, pois não há estudos que evidenciem as conseqüências do
uso em crianças antes desta idade (Risperidona, Centralxs Bulas, 2015).
Por outro lado, o fato da Ritalina (Metilfenidato) ser o principal remédio prescrito para
TDAH apenas corrobora a bibliografia citada que atesta o aumento do consumo deste fármaco
no mundo e no Brasil, como vemos na tabela abaixo:
Tabela 2 – Diagnósticos em que é prescrita a Ritalina em crianças do Primeiro Ciclo Ensino Fundamental.
DIAGNOSTICO
Convulsão

Crianças
1
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Deficiência Intelectual
Déficit de Atenção (DA)

2
46

Depressão

1

Dislexia

2

Hiperatividade

1

Impulsividade

1

Transtorno Afetivo Bipolar

2

Transtorno de Conduta
TDAH
Transtorno Opositor Desafiador

2
174
5

Observamos que unindo os dois diagnósticos com maior índice (DA e TDAH), por
estarem relacionados ao mesmo espectro, teremos um total de 220 crianças fazendo uso de
Ritalina. Além disso, a Ritalina vem sendo empregada para um leque amplo de diagnósticos
como é possível evidenciar na tabela acima.
Este medicamento é descrito como estimulante do sistema nervoso central, cujos
mecanismos de ação no ser humano ainda não foram completamente definidos.
“Presume-se” que seu efeito seja o de “ativar” o sistema de excitação do tronco cerebral e o
córtex, pois “o mecanismo pelo qual ele produz seus efeitos psíquicos e comportamentais
em crianças não está claramente estabelecido, nem há evidência conclusiva que demonstre
como esses efeitos se relacionam com a condição do sistema nervoso central” (RITALINA,
Centralxs Bulas, 2015).
No interior das escolas, em trabalhos desenvolvidos com professores, observamos
dúvidas e inseguranças sobre o que fazer com crianças que estão enfrentando dificuldades em
controlar seu comportamento (atenção e impulsividade) nas séries iniciais do Ensino
Fundamental. Esta insegurança torna-se mais aguda devido ao debate instaurado, no qual se
destaca os interesses da indústria farmacêutica em ampliar a venda de medicamentos,
fomentando diagnósticos desnecessários, tendo como público alvo de divulgação pais e
educadores.
Por isso a urgente diferenciação entre o processo de medicalização e de medicação.
Quando se trata de medicalização, o que poderia ser resolvido por outros procedimentos
educativos ou terapêuticos desemboca na banalização do uso de fármacos, que pode trazer
consequências diretas e indiretas ao desenvolvimento das crianças a médio e longo prazo.
Entendemos que a Psicologia que se volta à Educação, a qual de acordo com Vigotski
(2010) procura explicar o processo de desenvolvimento infantil em sua íntima relação com a
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aprendizagem escolar, não pode furtar-se em investigar a problemática aqui delineada, retratála e analisá-la teoricamente. Compreender como a criança se desenvolve como uma escolar,
hoje inserida desde o início de sua vida nos centros de Educação Infantil é fundamental, sendo
esta a via de análise teórica dos dados na presente pesquisa.
Esperamos, com os estudos teóricos que integram o projeto maior, ser possível
elucidar o que pode ser considerado um problema da esfera da saúde e o que pode ser
considerado inerente ao processo pedagógico, de modo a podermos estabelecer diretrizes para
balizarmos os extremos do hiperdiagnóstico e subdiagnóstico.
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A medicalização é o fenômeno de conversão de questões de ordem social, política,
econômica, cultural, afetiva em tema puramente biomédico. Isso quer dizer que se interpreta
como patologia neurobiológica, em geral de origem genética, processos de sofrimento e
inadequação social que, em verdade, não tem comprovação substancial para além de critérios
diagnósticos

epidemiológicos

e

binários

carregados

de

significados

ideológicos

naturalizantes. Um dos desdobramentos deste fenômeno é o uso cada vez mais indiscriminado
de fármacos psiquiátricos como a principal (e muitas vezes única) forma de tratamento ou de
alívio para as pessoas que sofrem de supostos transtornos mentais (CONSELHO REGIONAL
DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO, 2010).
Estudos a partir da Psicologia Histórico-Cultural tem feito severas críticas à
medicalização da sociedade em geral e da educação em específico1. Esta teoria sobre a
constituição do psiquismo humano entende que tal processo é determinantemente social e que
as capacidades propriamente humanas não se desenvolvem por processos de maturação
biológica ou por simples interação do organismo com o meio, mas são sim fruto de relações
de mediação entre indivíduo e sociedade, através da apropriação e objetivação de
signos/significados culturais (VIGOTSKI, 1995).

1

No Brasil não apenas estudiosos da Psicologia Histórico-Cultural tem feito críticas à medicalização, mas são
estes que consideram os determinantes materiais da exploração de classes e da alienação do trabalho como
elementos centrais para a compreensão efetiva deste fenômeno e seu enfrentamento.
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Por este motivo a perspectiva histórico-cultural opõe-se radicalmente às explicações
organicistas sobre o processo de desenvolvimento humano e suas possíveis dificuldades.
Queixas de desatenção e hiperatividade, por exemplo, são antes de mais nada expressão da
alienação social imposta pelo modo de produção capitalistas, que cerceia a níveis muito
limitados as condições de desenvolvimento individual. Se a isto somarmos o caráter cada vez
mais acelerado e menos mediado dos processos educacionais a que a grande maioria das
pessoas está submetida, constatar-se-á que não é o simples fato de determinados sujeitos
portarem duvidosos transtornos mentais que os fariam desatentos e hiperativos, mas sim tratase de uma “sociedade hiperativa” que não possibilita o desenvolvimento individual do
autocontrole da conduta (EIDT; TULESKI, 2007).
Nestas condições históricas se estabeleceu uma contradição. O fato da educação ser
elemento fundamental de qualquer processo humanizador se choca com os princípios
radicalmente desumanizadores capitalistas e, por este motivo, não se realiza e não poderá se
realizar de forma substancialmente emancipada nos marcos deste modo de produção2
(SAVIANI, 2005). A realidade de precarização e esvaziamento do trabalho docente,
especialmente em contexto escolar, tem aí sua origem concreta, que é escamoteada pelo
discurso organicista medicalizante, entre tantos outros, e acaba por retroalimentá-lo.
Uma das formas de combater este problema é explicitar com clareza suas contradições
e, a partir delas, buscar medidas de superação. A falta de dados estatísticos que retratem com
fidedignidade a alarmante quantidade de crianças e adolescentes que estão sendo
diagnosticados equivocadamente e medicados desnecessariamente deixa um terreno favorável
ao discurso medicalizante hegemônico.
No Brasil esta realidade é particularmente grave. Sabe-se que o país é um dos maiores
consumidores de cloridrato de metilfenidato3 do mundo (EIDT; FERRACIOLI, 2007;
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULA, 2010), contudo não existem
números confiáveis sobre quantas crianças e adolescentes são diagnosticados por queixas
escolares, quais são seus diagnósticos, quais medicamentos tomam e por quanto tempo, quais
2

Isto não significa que, para este autor, a educação como um todo é uma tarefa absolutamente impossível na
sociedade burguesa ou que a escola não passa de aparelho ideológico a serviço do capital. Pelo contrário, todo
seu empenho foi no sentido de (re)afirmar a necessidade de luta por uma educação escolar omnilateral, mesmo
ciente dos limites estruturais de sua realização.
3
Princípio ativo da Ritalina, principal medicamento utilizado para o tratamento do Transtorno do Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TDAH), diagnóstico mais comum entre escolares.
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as características dos grupos mais vulneráveis, entre outras informações importantes para
pesquisadores, movimentos militantes e gestores públicos fomentarem o combate à
medicalização da/na educação.
Esta conjuntura justifica a realização de pesquisas quantitativas que respondam a estas
perguntas e possibilitem futuras análises sintéticas e críticas sobre a questão. O presente
trabalho é parte do projeto multicêntrico em andamento “Retrato da medicalização da infância
no estado do Paraná”, cujo objetivo é justamente atender a esta demanda, através da
sistematização de dados referentes à quantidade de crianças de escolas municipais
paranaenses diagnosticadas e medicadas com supostos transtornos de aprendizagem.
Neste recorte apresentou-se apenas dados preliminares relativos aos anos iniciais do
Ensino Fundamental da cidade de Ponta Grossa em específico.
Os sujeitos de pesquisa deste recorte foram todas as crianças regularmente
matriculadas em 6 escolas municipais desta cidade em 2014, do 1º ao 5º ano (6 a 10 anos de
idade), incluindo classes especiais. Sorteou-se estas instituições aleatoriamente, segundo
critérios de validação estatística, e a coleta ocorreu através de questionários preenchidos por
pais ou responsáveis legais, contendo as seguintes informações: idade, sexo e atual ano de
escolarização dos sujeitos; se já receberam diagnósticos psiquiátricos e quais; se já tomaram
medicamentos associados e quais; por quanto tempo foram medicados e em quais dosagens;
quais profissionais fizeram os diagnósticos e se receberam algum tipo de acompanhamento
além do tratamento medicamentoso4.
Recolheu-se ao total 1811 questionários, dos quais apenas 1639 foram considerados
válidos. Os questionários invalidados estavam preenchidos equivocadamente ou incompletos.
Os resultados iniciais mostraram que 88 destas 1639 crianças já tomaram algum medicamento
psiquiátrico de uso controlado, o que equivaleu a 5,37% do total, das quais 63 (3,84%) eram
meninos e 25 (1,53%) eram meninas. Estes dados explicitam de forma preocupante o alto
índice de crianças medicadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental e corroboram a
estatística de que são os meninos os mais atingidos pelo uso dos fármacos.
Observou-se também que destas 88 crianças medicadas, 75 (4,57%) foram tratas com
Ritalina, ou seja, há uma aparente generalização do uso deste medicamento em específico

4

Importante mencionar que esta investigação multicêntrica foi aprovada por comitê de ética em pesquisa e segue
os mesmos princípios teóricos, procedimentos de coleta e critérios de execução em todas as suas frentes.
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para este grupo social, o que sugere um consumo indiscriminado da substância, como uma
espécie de “solução para todos os problemas”. O que reforçaria esta interpretação foi que os
dados parciais demonstraram que este psicotrópico em particular não se limitou aos
diagnósticos de Déficit de Atenção e TDAH, como se poderia supor a priori. Apesar do
primado destes, foram registrados ao total 12 diferentes diagnósticos associados à Ritalina,
tais como: síndrome de down, deficiência intelectual, depressão, dislexia, transtorno afetivo
bipolar, transtorno opositor desafiador (TOD) e transtornos globais do desenvolvimento
(TGD). Ou seja, o cloridrato de metilfenidato aparentemente é considerado, pelos
profissionais da saúde, como uma substância que age positivamente na minimização de
problemas neurológicos que afetariam as atividades escolares de uma gama bastante diversa
de diagnósticos. Este talvez seja um sinal que não apenas ajude a explicar o consumo tão
grande desta substância no país, como a reforçar as suspeitas sobre a veracidade de tais
diagnósticos5 e do sentido do tratamento farmacológico.
Estes dados são preocupantes tanto em número quanto em diversidade de supostos
transtornos tratados com um único medicamento, indicando a necessidade premente de se
implementar medidas político-pedagógicas de superação do processo de medicalização
indiscriminado da infância, especialmente quando relacionado a dificuldades de
escolarização.
A guisa de conclusão, a alternativa histórico-cultural para a superação das dificuldades
de autocontrole da conduta dos sujeitos medicados nesta pesquisa seria trazer para o foco da
questão as possibilidades pedagógicas de ação do professor para intervir neste cenário. As
dificuldades escolares enfrentadas por estes alunos não são, em sua maioria, problemas
cerebrais inatos. São em verdade processos ainda parciais de desenvolvimento de funções
superiores responsáveis pelo autocontrole da conduta; dos quais derivam as dificuldades
escamotadas pelos medicamentos. Estas crianças, portanto, poderiam se desenvolver
normalmente através de processos de ensino que engendrassem avanços nestas capacidades,
eliminando as dificuldades até então aparentemente intransponíveis, sem a necessidade de uso
de psicotrópicos. Em suma, para a Psicologia Histórico-Cultural são os processos de ensino
5

Alguns dos diagnósticos encontrados possuem causa biológica comprovada, como a síndrome de down e
alguns dos TGD. Contudo, não quer dizer que estes sujeitos precisem necessariamente do cloridrato de
metilfenidato para aprenderem, o que caracterizaria uma forma de medicalização ainda mais difícil de se
combater, já que existe alguma disfunção de origem orgânica que a justificaria em termos organicistas.
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que podem efetivamente superar as dificuldades pedagógicas escolares e, por isso, o professor
é seu agente central (EIDT; FERRACIOLI, 2007; FERRACIOLI; TULESKI, 2013).
Para a continuidade da pesquisa ampliar-se-á a coleta para todas as escolas de Ponta
Grossa, o que trará um retrato mais amplo e confiável da realidade do município sobre os
aspectos aqui apresentados, assim como outros dados igualmente relevantes para o estudo do
tema.
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O início do século XX foi marcado pela inclusão de especialistas no campo da
educação, o que contribuiu para a expansão de um discurso pedagógico normalizador e a
validação do atendimento a criança nas áreas de psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia e
demais especialidades (GUARIDO, 2007). Em meio a este cenário, a psiquiatria se fortaleceu
como ciência explicativa ao sofrimento humano e as disfunções comportamentais e cognitivas
da infância, aproximando a educação dos ideais hegemônicos da ciência médica, afastando-a
das dimensões econômicas, políticas e sociais.
Neste movimento, a medicina, vem normatizando as mais distintas áreas da vida
humana, e transformando praticamente todos os problemas do homem em questões
individuais e biológicas, passíveis de atuação médica (MOYSÉS, 2010).
Com isso, a medicalização dos problemas escolares está se tornando uma prática
naturalizada, pais e professores passam a acreditar que o fracasso escolar de seu filho pode ser
amenizado ou até mesmo curado com a ingestão de uma pílula mágica. A urgência para a cura
de uma “patologia” que impede o aprendizado ou o controle de comportamentos inadequados
ultrapassa a necessidade de se conhecer os malefícios que determinadas drogas fazem a uma
criança ainda em desenvolvimento.
Neste sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar a concepção de pais e
professores a cerca do uso da Ritalina, o que conhecem sobre seus efeitos colaterais, tempo de
duração e ação, e a implicação desse (des) conhecimento no atendimento a crianças com o
suposto diagnóstico de TDAH - Transtorno e Déficit de Atenção e Hiperatividade.
Os dados apresentados fazem parte de uma pesquisa de doutorado realizada entre os
anos de 2010 a 2013, em quatro escolas municipais de Maringá. As crianças selecionadas para
a pesquisa tinham entre 07 a 10 anos e cursavam o 1º ao 4º ano do ensino fundamental. Foi
realizada a caracterização da escola, o levantamento do número de alunos com TDAH ,
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observações dos alunos em sala e da prática pedagógica e entrevistas com os pais e
professores.
Participaram da entrevista oito professoras, sete com formação em Pedagogia (uma também
em Psicologia) e uma em Letras. Seis são especialistas em áreas como: Psicopedagogia,
Administração e Supervisão, Educação Infantil, Educação especial e Artes Visuais, Educação Especial
e Gestão Escolar e Didática.
Os alunos selecionados para a pesquisa apresentam diagnóstico de TDAH com predomínio do
déficit de atenção e faziam uso do metilfenidato, há mais de um ano. Das oito crianças pesquisadas,
cinco, além da Ritalina®, utilizavam remédios manipulados ou controlados como Tofranil®, Tegretol®,
e Risperidona®. Três das oito crianças além do uso de medicamentos e tinham como tratamento
paralelo, a psicologia, a psicopedagogia e aulas de reforço escolar.

A Ritalina®, nome comercial do metilfenidato no Brasil e internacionalmente, é o mais
indicado e utilizado em casos de TDAH (BENCZIK, 2000; ROTTA 2006/2007; BARKLEY,
2010). Apresenta-se em comprimidos de 10 mg, com a duração de ação de três a quatro horas;
e a Ritalina LA ® (cápsulas de liberação modificada) de 20mg, 30 mg e 40 mg, com duração
de ação aproximada de seis a oito horas. É administrada via oral, sua absorção é rápida e
praticamente completa, começa a agir depois de 20 minutos e o pico máximo de atuação
ocorre duas horas após a sua ingestão.
Em relação ao tempo de duração do medicamento, quatro professoras disseram que age
por cinco horas; uma, por duas horas, mas alega não ver diferença alguma quando a aluna usa
a Ritalina. Duas não souberam dizer, relataram que quem ministra o medicamento na escola é
a supervisora/coordenadora6 e não elas. Entre as mães, duas sabiam superficialmente sobre a
atuação do medicamento; as demais mencionaram que era um remédio muito forte.
Quanto aos efeitos colaterais, cinco professoras disseram desconhecer as reações ao
medicamento; duas disseram que sabiam da existência, mas não souberam dizer quais reações
seriam estas; e uma relatou que o remédio não tinha efeito colateral. De acordo com o relato
das mães, três crianças não apresentaram reações com o uso do medicamento; duas
6

Duas mães relataram que deixam uma quantidade de medicamento na escola para que seja administrado nos
dias em que a criança não vem medicada. Estas informações foram confirmadas pelas professoras e em
conversas informais com a equipe pedagógica
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reclamaram de dores de cabeça; duas apresentaram falta de apetite, uma delas acompanhada
de dificuldade no sono e outra aumento da frequência ao banheiro.
Os principais efeitos colaterais descritos na bula são dores de cabeça, dificuldade para
dormir, perda de apetite, náuseas, ansiedade, irritabilidade, tendência ao choro, tiques
nervosos, desinteresse, tristeza, olhar parado, efeitos cardiovasculares, supressão do
crescimento, quando utilizado em longo prazo. Antonio Barbosa, presidente do Instituto
Brasileiro de Defesa do Usuário de Medicamentos - IDUM, alerta para os efeitos colaterais da
Ritalina e solicita cautela por parte dos médicos ao prescrever a droga, visto os riscos e a falta
de testes com crianças (IDUM, 2009).
Ross (1979) destaca que, o organismo de cada criança reage de forma particular ao uso
do metilfenidato, algumas apresentam melhoras, outras pioram. Sabe-se, no entanto, que a
ingestão da droga causa implicações negativas e que há pouco conhecimento de seu efeito em
longo prazo (ROSS, 1979).
Sete professoras conseguem identificar quando seu aluno faz uso ou não do
medicamento; descreveram que a criança se torna menos agressiva, mais calma, chega e senta
na própria carteira. Apenas uma professora relatou que o comportamento da criança era o
mesmo, com ou sem o medicamento.
Para as professoras, o medicamento acalma o aluno, reduz a agitação, a agressividade,
evita que a criança ande de um lado para outro na sala e responda ao professor, além de inibir
conversas que não fazem parte da aula. Ao mesmo tempo, o relato de duas professoras
expressam o quanto a criança se torna apática, sem alegria e sem vida. Nas palavras de
Lewontin; Rose; Kamin (1984), a Ritalina funciona como um “colete de forças químicas”
utilizada para acalmar o aluno, deixá-lo dócil, tornando, mais fácil manter o controle da
turma.
Nossas análises demonstram que professores e mães desconhecem os efeitos colaterais
do medicamento e sua atuação no sistema nervoso central. Duas delas acreditam que a
Ritalina melhora a concentração; uma relata que diminui a ansiedade, uma diz que não
acredita no medicamento e outra ainda explicou que está relacionado com “[...] a ligação no
cérebro, de algum neurotransmissor, alguma coisa assim, eu me lembro que, era na parte
frontal do cérebro que ele agia” (PROFESSORA, II).
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As informações contidas na bula do medicamento esclarecem que o mecanismo de ação
nos seres humanos ainda não foi completamente esclarecido e os efeitos psíquicos e
comportamentais, nas crianças e no SNC, ainda não foram definidos.
Entre as professoras, duas relataram que a fonte de informação sobre o TDAH foi à
participação em uma palestra ministrada por um médico. Já os pais obtiveram informações na
consulta com o neurologista, em reportagens na tv e na Internet. Com base na pesquisa de
Ortega (et al., 2010) é possível inferir que o número abusivo de encaminhamentos ocorre, em
boa parte, por causa das divulgações na mídia, de informações sobre o quadro nosológico do
TDAH e dos benefícios advindos de um tratamento medicamentoso.
É necessário segundo Ross (1979) levar em conta as questões metodológicas quando se
busca estudar e conhecer a eficiência de uma droga. No momento, o que se pode afirmar, é a
fragilidade dos conhecimentos produzidos nesta área e a difusão indiscriminada do uso do
medicamento na escola, chegando a se aproximar da irresponsabilidade.
Constatamos em nossa pesquisa que mesmo sendo uma das queixas mais recorrentes no
interior das escolas, o TDAH não é discutido pelos professores, coordenação e família. A
ausência e a distorção de informações limitam a elaboração de estratégias de ensino que
favoreçam o desenvolvimento da atenção voluntária e o controle da conduta da criança pelo
professor e pela família, ações que evitaria o uso abusivo de Ritalina e/ou outras drogas na
solução de problemas escolares.
As análises indicam que o tempo de ação do medicamento é uma das poucas
informações que circulam no espaço escolar, cravando, no aluno, a sua incapacidade orgânica
em se manter atento. Parece-nos que o medicamento fará pela criança tudo o que não foi feito
até o momento; organizará sua rotina de estudo e em sala de aula; fará a tarefa, garantirá que
aprenda como deveria para sua idade e série; torná-lo-á responsável, educado, quieto, como se
essas habilidades estivessem contidas em um único medicamento e não fossem desenvolvidas
socialmente.
O medicamento é entendido como a forma mais adequada ao tratamento dos problemas
escolares e se apresenta como alternativa às angústias vivenciadas por pais e professores e em
alguns casos pela própria criança. Quando a intervenção da família e da escola se limita ao
medicamento, é como se delegasse a ele e à criança a responsabilidade por sua aprendizagem

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
e desenvolvimento psíquico, reduzindo a atenção voluntária, função tipicamente humana, a
reações bioquímicas do cérebro.
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