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Diante do alarmante e crescente número de crianças e adolescentes em idade escolar
diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA)1 que, em sua
grande maioria tem como tratamento a utilização do cloridrato de metilfenidato2, torna-se
premente a reflexão sobre a naturalização destes acontecimentos.
A partir de uma pesquisa bibliográfica, este trabalho teve como objetivo ampliar a
compreensão e levantar alguns questionamentos acerca do fenômeno da medicalização no
espaço escolar, conduzindo muito mais à reflexão sobre o tema, do que à respostas
conclusivas.
A medicalização é um fenômeno resultante de um processo maior, a biologização, na
qual os aspectos biológicos ocupam lugar central na explicação de fenômenos de ordens
diversas, tornando-se os diagnósticos e tratamentos médicos as formas utilizadas para a
resolução de problemas não médicos.
Nas palavras de Meira (2012), “Trata-se desse modo do deslocamento do eixo de
análise da sociedade para o indivíduo e, muito particularmente, para o organismo do
indivíduo.” (p. 78). Portanto, ao localizar os problemas nos indivíduos, mais especificamente,
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O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas
genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se
caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às vezes de DDA (Distúrbio
do Déficit de Atenção). Em inglês, também é chamado de ADD, ADHD ou de AD/HD. (Definição do TDAH
retirada do site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção – ABDA) Disponível em:
http://www.tdah.org.br/br/sobre-tdah/o-que-e-o-tdah.html#sthash.jKUgC6kV.dpuf. Acesso em 18 nov. 2014.
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No Brasil este medicamento é comercializado e mais conhecido pelos nomes Ritalina® e Concerta®. O
metilfenidato é hoje o psicoestimulante mais utilizado no mundo, sendo o Brasil seu segundo maior consumidor,
de acordo com relatório da Organização das Nações Unidas sobre produção de psicotrópicos (2006), citado por
Itaborahy & Ortega, 2013.
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em seus corpos, tudo torna-se patológico. Assim, esse movimento impede que se busquem as
causas e soluções adequadas aos problemas escolares e sociais.
No I Seminário Internacional “A educação medicalizada: dislexia, TDAH e outros
supostos transtornos”, realizado em 2010, em São Paulo, uma das discussões realizadas
referiu-se ao termo medicalização, concluindo-se que este precisa ser entendido como “[...] o
uso abusivo e exacerbado da medicação em fatos da vida que são de natureza social.” (Suzuki,
2012. p. 17).
Como fruto deste seminário, elaborou-se uma minuta, na qual definiu-se
detalhadamente o termo medicalização:
Entende-se por medicalização o processo que transforma, artificialmente, questões não
médicas em problemas médicos. Problemas de diferentes ordens são apresentados como
“doenças”, “transtornos”, “distúrbios” que escamoteiam as grandes questões políticas, sociais,
culturais, afetivas que afligem a vida das pessoas. Questões coletivas são tomadas como
individuais; problemas sociais e políticos são tornados biológicos. [...] A medicalização tem
assim cumprido o papel de controlar e submeter pessoas, abafando questionamentos e
desconfortos; cumpre inclusive, o papel ainda que mais perverso de ocultar violências físicas e
psicológicas, transformando essas pessoas em “portadores de distúrbios de comportamento e
aprendizagem”. (I Seminário Internacional “A educação medicalizada: dislexia, TDAH e
outros supostos transtornos”, 2010 citado por Suzuki, 2012, p. 17-18).

A explicação e busca de soluções médicas para problemas não médicos é uma prática
já antiga na história da educação brasileira. Embora com roupagem aparentemente diversa, o
fracasso escolar ao longo da história foi tratado de maneira reducionista, oscilando entre
explicações biológicas e psicológicas. Dentre elas podemos destacar a desnutrição, a carência
cultural, os distúrbios do desenvolvimento e os transtornos (Patto, 1984; Collares e Moysés,
1994). Em todas elas, a complexidade na interação entre os fatores que englobam a educação
não foi considerada e, em menor ou maior grau, o insucesso escolar foi atribuído aos
indivíduos.
A visão de um determinismo biológico tornou-se hegemônica atualmente, sustentando cada
vez mais uma racionalidade médica que tende à pesquisa das evidências, à objetivação dos
sinais sintomáticos e ao uso de medicamentos psicotrópicos como eixo fundamental de
tratamento dos sofrimentos humanos. (Guarido, 2010, p.32).

Segundo Moysés e Collares (2012),
A medicalização da vida de crianças e adolescentes articula-se com a medicalização da
educação na invenção das ‘doenças do não aprender’. A Medicina afirma que os graves – e
crônicos – problemas do sistema educacional seriam decorrentes de doenças que ela,
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Medicina, seria capaz de resolver; cria, assim, a demanda por seus serviços, ampliando a
medicalização. (p. 109).

A realização de diagnósticos apoiados em classificações cada vez mais amplas, como
é o caso do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), passam a abranger
um maior contingente de pessoas e “sintomas”. À medida que os fenômenos educacionais são
patologizados, a utilização de medicamentos torna-se a solução adequada.
Absolvidos

por

esse

discurso
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família

e

sociedade

desresponsabilizam-se como produtores do fracasso e agentes importantes na busca de
soluções para esses problemas, uma vez que sendo decorrente de disfunções orgânicas,
somente o tratamento médico pode ser eficaz.
A hegemonia do discurso sobre o organismo, sobre seus aspectos funcionais, reduz a
consideração da dimensão simbólica da subjetividade, como efeito disso, poderíamos ressaltar
uma retirada da possibilidade de atuação dos sujeitos sobre o que lhes acontece, já que os
problemas e condições do aprendizado das crianças estariam dados pelo funcionamento
cerebral e não pelas interferências de um outro em sua condição de estruturação e
desenvolvimento. (Guarido, 2010, p. 37).

A necessidade de respostas rápidas impostas pela tônica do neoliberalismo, encontra
na medicalização a solução perfeita. Paira a ideia de que os medicamentos tem a capacidade
quase mágica de “ajustar” e “reparar” as funções orgânicas, atuando em pontos específicos e
controláveis do corpo, resolvendo por conseguinte problemas de ordem psíquica e social.
Segundo Barros (1983),
A difusão generalizada da ideia do medicamento como solução permite que o médico ao
prescrevê-lo satisfaça as expectativas do paciente e as suas próprias. [...] seja qual for a
situação, o medicamento assumiu lugar de proeminência na percepção e na prática, tanto do
médico, quanto do paciente. (p. 378, grifos do autor).

Outro lado da questão que precisa ser considerado refere-se a fato de que a criação de
doenças incrementa a produção de fármacos. De acordo com Meira (2012), a indústria
farmacêutica tem conseguido utilizar de maneira eficiente as concepções equivocadas sobre
doença e soluções medicamentosas presentes no imaginário da sociedade, o que tem lhe
garantido lugar central na economia capitalista.
Barros (1983) também afirma que “Como qualquer setor empresarial, interessa à
indústria farmacêutica estimular o máximo consumo. Em termos puramente mercadológicos,
nos setores de produção e comercialização de medicamentos, interessa a ocorrência de um
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máximo de doenças acompanhadas de um máximo de tratamentos, ou seja, de
medicalização”. (p. 378, grifos do autor).
É importante salientar que acredita-se que existam pessoas com doenças reais, que
necessitam de tratamento. No entanto, o que se discute aqui refere-se a um enorme
contingente de indivíduos que são rotulados, recebem um diagnóstico e passam a receber
tratamento para doenças inventadas.
A aceitação desses diagnósticos prontamente, sem reflexão crítica, demonstra que em
nossa sociedade impera uma visão organicista do ser humano, onde o saber médico é o único
que tem respostas possíveis.
Nessa lógica, o aprender ou o não aprender estão íntima e exclusivamente ligados ao
funcionamento neurológico, não cabendo à escola ou à família qualquer ação que possa
auxiliar na resolução de problemas que aparecem no processo de escolarização. Assim,
[...] a educação se exime de falhas institucionais, a produção e o consumo do medicamento
exuberam, a saúde pública trata de seus ‘doentes’ medicalizando-os, a família se reconforta
em ‘lavar as suas mãos’, em propor ações ‘resolutivas’ para seus problemas, e o capitalismo
neoliberal se nutre com os frutos que cultivou. (Carvalho et al., 2014, p. 594-595).

Impõe-se urgentemente a necessidade de se discutir a que preço está se realizando o
controle de comportamentos indesejáveis na sociedade e a “melhora” de performances na
escola e em outros ambientes sociais via administração de fármacos.
É preciso que os profissionais envolvidos direta e indiretamente com a educação
desenvolvam um novo olhar sobre os problemas de aprendizagem e de comportamento na
escola, quebrando com a visão hegemônica biologicista para que se fortaleça esse movimento
contra a medicalização de crianças e adolescentes e, a partir disso possam ser pensadas e
organizadas novas estratégias de enfrentamento para esses velhos problemas.
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