
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

BACHARELADO EM PSICOLOGIA 

 

 

STEFANY KALLY VIANNA BELMONT RAPOZO 

 

 

 

 

 

ENTRE A CLÍNICA E A ESCOLA: O PROCESSO DE MEDICALIZAÇÃO E A 

CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes 

2017 



 

 

 

 

STEFANY KALLY VIANNA BELMONT RAPOZO 

 

 

 

 

ENTRE A CLÍNICA E A ESCOLA: O PROCESSO DE MEDICALIZAÇÃO E A 

CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

departamento de psicologia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF/ Polo Campos dos Goytacazes) como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título 

Bacharel em psicologia. 

 

 

 

Orientadora: 

Profª. Drª. Beatriz Corsino Perez 

 

Campos dos Goytacazes 

2017 



 

 

 

 

STEFANY KALLY VIANNA BELMONT RAPOZO 

 

ENTRE A CLÍNICA E A ESCOLA: O PROCESSO DE MEDICALIZAÇÃO E A 

CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao departamento de 

psicologia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF/ Polo Campos dos 

Goytacazes) como requisito parcial para a 

conclusão do curso de Bacharel em 

psicologia. 

 

 

Aprovada em 5 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Profª. Drª Beatriz Corsino Pérez - UFF  

 

 

 

_____________________________________________ 

Profª. Drª. Bruna Pinto Martins Brito Afiliação - UFF 

 

 

_____________________________________________ 

Profª. Drª.Luana da Silveira - UFF 

 

 

Campos dos Goytacazes 

2017 



 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai, por ter sempre acreditado em meu potencial, e por ter sido grande 

inspiração para minha caminhada neste curso. Espero que onde quer que esteja tenha orgulho 

de mim. 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, primeiramente, pela força, amor, bondade e perseverança sobre meu 

ser, sem ele, eu nada seria.  

Também gostaria de agradecer especialmente à minha orientadora, Beatriz Corsino, 

pela parceria, amizade e apoio nesses intensos meses de pesquisa. Você é sem dúvida um 

grande exemplo e inspiração pra mim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. 

Às professoras Bruna Brito e Luana da Silveira por aceitarem o convite para 

comporem esta banca e por contribuírem e enriquecerem este trabalho.  

À minha família, principalmente à minha mãe, irmã, por todo o apoio, amor, carinho e 

compreensão ao longo destes cinco anos de curso. Sem vocês eu não poderia chegar até aqui. 

Ao meu noivo, Eduardo, por todo apoio, afeto, compreensão e incentivo para que eu 

corresse atrás do meu sonho, que por fim também se tornou seu. Obrigada por ser este 

parceiro tão especial. 

Aos meus manos Raysa de Oliveira, Natália Abreu, Laura Magalhães: vocês foram 

aconchego, afeto, risadas e companheirismo ao longo destes cinco anos, e tenho a certeza que 

continuarão sendo ao longo de nossas vidas. Sem dúvida alguma vocês tornaram esta 

caminhada mais leve e feliz. 

Aos meus amigos de infância e também do ensino médio que se fazem ainda tão 

presentes em minha vida: obrigada por terem sido uma grande inspiração para este trabalho, 

pois durante minhas vivências no estágio em psicologia escolar eu só queria que aquelas 

crianças ao meu redor pudessem ter experiências tão marcantes (positivamente) e afetivas 

como eu tive ao longo dos meus dias na escola, e tenho plena convicção que o sorriso que 

esbanjo ao recordar-me desse percurso acadêmico se dá pelas vivências únicas que 

construímos juntos. 



 

 

 

 

 Para finalizar, também gostaria de agradecer não só aos professores da Universidade 

Federal Fluminense que tanto contribuíram para minha formação, para a construção de um 

pensamento crítico fortalecido, mas aos professores da escola pública da qual sou filha: Barão 

de Macaúbas. Vocês são exemplos de garra e amor pelo ensinar. Tenho certeza que os 

guardarei com imenso carinho e gratidão em minha memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho investiga a medicalização da educação, a partir da experiência de estágio 

em uma escola pública e em um dispositivo municipal de atenção à educação, que atende 

crianças e jovens com dificuldades escolares, numa cidade do norte fluminense. 

Chamouatenção a quantidade de crianças encaminhadas por esta escola ao dispositivo, e a 

vasta lista de diagnósticos que lhes enquadravam. Sendo assim, buscamos compreender de 

que maneira a escola e o dispositivo reforçam ou praticam a patologização destes alunos, 

afirmando assim a lógica medicalizante, onde questões de cunho social, político, cultural, 

econômico e histórico são reduzidos a disfunções biológicas, tratáveis pela medicina. Para a 

realização deste trabalho monográfico, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca do tema 

“medicalização”, as patologias que vem se destacando neste cenário, como o Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e o Transtorno Opositivo Desafiante (TOD) sob 

uma ótica sócio histórica. Além disso, esta pesquisa apresenta o relatode uma intervenção 

realizadaem uma das turmas da escola em questão com o objetivo de construir uma 

experiência não-medicalizante, em que as crianças pudessem ter um espaço de fala, vivenciar 

experiências lúdicas e trocas de experiências. Constatou-se que tanto o serviço de atenção à 

educação quanto à escola reproduz, através de suas práticas um modelo de racionalização e 

individualização da aprendizagem, reproduzindo um modelo de instituição patologizante e 

medicalizante.Como resultado das oficinas,destacamos como a escola através destas práticas 

dificulta a coletivização entre os alunos, reforça comportamentos violentos, agressivos e 

questões de gênero, e valoriza o ensino de forma hierárquica e tradicional. 

Palavras-chave: Medicalização. Educação. Patologização. Diagnósticos. Escola. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O tema “medicalização da vida” tem ganhado destaque no que se refere a pesquisas e 

estudos, principalmente nas últimas décadas. Atualmente, vivemos numa sociedade que 

considera os saberes biológicos e médicos como conhecimentos soberanos, não levando em 

consideração, muitas vezes, fatores que envolvem a cultura, a política, a economia e outras 

questões que interferem diretamente na vida dos sujeitos. No campo da infância, 

principalmente na escola, nos deparamos cada vez mais com a manifestação do fenômeno da 

medicalização, que traz como uma das principais consequências um número considerável de 

crianças que são enquadradas em algum transtorno mental, principalmente no que se refere às 

questões de aprendizagem e comportamento. 

Durante o período de estágio supervisionado em psicologia escolar, pude ter a 

experiência de estar em duas instituições localizadas em uma cidade pequena do norte 

fluminense, próxima a Campos dos Goytacazes1. Uma delas se trata de uma escola municipal 

que atende crianças da pré-escola ao 5º ano do Ensino Fundamental. A outra, um serviço da 

secretaria de educação, tem o intuito de atender crianças que sofrem de problemas escolares, 

principalmente, relacionados às questões de aprendizagem. Esta instituição recebe crianças e 

adolescentes encaminhados pelas escolas da rede municipal partindo da queixa de professores 

e até dos próprios pais em relação não só aos processos de aprendizagem, mas também a 

comportamentos “inadequados”, “indisciplinados”, “agressividade”, “hiperatividade”, entre 

outros. Ao serem encaminhadas para este espaço, a maior parte das crianças, se não todas, 

passam por uma consulta com o neurologista, onde por vezes são redirecionadas para outros 

profissionais que trabalham na mesma instituição, tais como: psicólogos, fonoaudiólogos, 

psicopedagogos, entre outros. 

Quando iniciei o estágio, contava com a presença de uma preceptora na instituição, a 

única psicóloga que trabalhava lá até então, que me instruía em relação as minhas idas à 

escola. A partir disto, realizei observações na escola, que era uma das que mais encaminhava 

                                                 

1 Neste trabalho, preferi não identificar o município, a escola e a instituição por se tratar de uma cidade pequena 

onde existe apenas um dispositivo de atenção à educação que atende crianças e jovens da rede municipal, com o 

propósito de preservar a identidade dos profissionais e das crianças envolvidas. 
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crianças para serem atendidas neste serviço. Lá pude observar as relações institucionais que se 

estabeleciam, os espaços que as crianças circulavam, como se davam as relações entre alunos 

e professores, bem como entre os próprios profissionais, a interação com as famílias e, outras 

questões como a visão da comunidade e da cidade em relação a esta escola em especial. 

A partir destas duas experiências – tanto na escola, quanto no serviço que atendia 

essas crianças – surgiu o interesse em investigar o tema abordado neste trabalho monográfico. 

Um dos fatores que mais me chamaram atenção de início foi fato de que o atendimento com o 

neurologista nesse serviço de atenção à educação, ocorria mensalmente, diferentemente, do 

que acontecia com outros profissionais, que era semanalmente, havendo longas filas de 

espera. Além disso, os atendimentos se davam rapidamente, o que me levou a refletir sobre 

que saber é este que é de um poder tão absurdo que avalia a necessidade de um sujeito nesse 

mínimo período de tempo? 

Além disso, busquei compreender de que modo funcionava esse serviço, como se 

davam os atendimentos, como era a organização da equipe, como se dava a relação entre esta 

instituição e a escola, qual o olhar desses profissionais em relação às crianças e as questões 

que traziam, se era pautada apenas por uma escuta clínica ou se havia um direcionamento para 

se tentar compreender todo o contexto que envolvia suas famílias, as escolas que 

encaminhavam. Enfim, a minha percepção sobre o serviço de atenção partia inicialmente de 

uma análise institucional, que primeiramente ocorria apenas na recepção, onde interagia com 

as crianças e seus responsáveis e, que depois de algum tempo, tive a oportunidade de 

acompanhar os atendimentos de algumas crianças dentro do consultório, juntamente ao 

psicólogo que começou a trabalhar na instituição no início de 2017. 

A partir disso, fiquei interessada em compreender de que maneira a escola contribuía 

para esse grande número de crianças encaminhadas para o serviço de atenção 

multiprofissional da educação, de que forma a instituição poderia contribuir para o processo 

de patologização das crianças e quais seriam as possíveis práticas que reforçariam as diversas 

queixas e encaminhamentos dessas crianças ao serviço. Dessa forma, durante um período de 

nove meses, realizei observações na escola, dividindo a vivência em campo em dois tempos 

distintos: um primeiro momento de observação e na segunda parte a realização de uma 

intervenção. Esta teve como intuito construir uma prática não medicalizante que apontasse 



18 

 

 

 

para uma coletivização das experiências com a circulação da fala das crianças. A proposta 

buscou incentivar a participação ativa destas em sala de aula, criando um espaço onde as 

crianças tivessem mais autonomia, um maior contato com o lúdico, representando uma 

experiência que fugisse do panorama de ensino tradicional da instituição. 

Desta maneira, o primeiro capítulo tem como objetivo apresentar o debate sobre a 

medicalização da educação e da vida, que tem se destacado em várias pautas de movimentos 

sociais, na saúde mental e, como não poderia faltar, no meio educacional. O conceito de 

medicalização vem sendo abordado por vários autores como Meira (2012), Moyses (2001), 

Lemos (2014), Guarido (2007) e diz respeito à redução, de forma simplista, de processos e 

fenômenos sociais, culturais, subjetivos, históricos e econômicos a uma visão biologicista, 

genética, produzindo assim um conjunto de patologizações de condutas de resistência ou 

“desviantes” (LEMOS, 2014). Sendo assim, trata-se de um fenômeno que não se reduz à 

medicação, ou seja, não se refere apenas ao uso de drogas ou medicamentos, mas sim, de 

questões que atravessam vários campos da vida. 

Além disso, o primeiro capítulo discute de que maneira se deu, ao longo da história 

social do Brasil, a lógica da medicalização, considerando-a como fruto de um processo 

proveniente de uma sociedade higienista de práticas eugênicas que aqui se instauraram. 

Apresenta também como esse movimento ganhou força nacionalmente influenciando e 

norteando, inclusive, a forma como a psicologia escolar se estabeleceu nas instituições, na 

intenção de selecionar os aptos e não aptos ao aprendizado ou à ascensão social (PATTO, 

1997). 

São retratados, também, os transtornos que se popularizaram nos últimos anos a partir 

da lógica medicalizante: o Transtorno de Déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e o 

Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), que surge frequentemente em comorbidade com o 

primeiro. Ambos são diretamente relacionados ao contexto escolar, enquadrando crianças 

com dificuldades de aprendizagem e “mau” comportamento nesses diagnósticos. A partir 

disto, apresento alguns autores (LUENGO 2010; MOYSES, COLLARES 2013; KAMERS 

2013; SIGNOR et. al 2016) que refutam a ideia de que tais transtornos contêm uma base 

neurológica, fomentando a discussão entre a teoria biologicista presente no diagnóstico desses 
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transtornos em oposição a visão sócio histórica que esses autores defendem, e que 

direcionaram a linha de pesquisa do presente trabalho. 

Em seguida, apresentarei um recorte da realidade do município onde a pesquisa foi 

realizada, evidenciando as questões emergentes durante o meu período de estágio nesse local, 

que atende crianças e adolescentes matriculadas na rede municipal de ensino e que 

apresentam dificuldades de aprendizagem em sua grande maioria. E, a partir de dados 

coletados nos prontuários de atendimento dessa instituição, apontarei os principais transtornos 

que surgem neste contexto, bem como os principais medicamentos utilizados. 

A segunda parte do trabalho se divide em três subtemas que consistem em discutir 

mais detalhadamente o contexto escolar evidenciando aspectos em relação à estrutura da 

escola, a estrutura física de modo geral e como estes interferiam diretamente no cotidiano 

destas crianças. Além disso, são apontadas as relações que se estabelecem, como, por 

exemplo, os vínculos estabelecidos entre professores e gestão, a família e a escola, entre 

professores e alunos, entre outros. 

A partir disto, é apresentada também como se deu a metodologia e o processo de 

intervenção em uma turma de segundo ano do ensino fundamental, o que motivou a escolha 

deste público alvo em especial. Para finalizar, é apresentada a análise dos resultados do 

processo de intervenção, bem como uma reflexão sobre o que estes apontamentos nos dizem 

em relação à contribuição da escola no processo de medicalização. 

O presente trabalho busca uma reflexão crítica e incisiva em relação ao tema da 

medicalização, principalmente no que diz respeito ao âmbito escolar. Clínica, escola e família 

surgem como os principais pilares de análise bem como o papel que diversos profissionais da 

área educacional exercem para contribuir ou não com este movimento. O intuito não é apenas 

de “apontar” os males causados pelos mecanismos que reforçam os rótulos e patologias sobre 

as crianças, mas sim, de mostrar que existem outras maneiras possíveis de formar a escola, o 

processo de ensino-aprendizado, que não necessariamente envolvem o enquadramento em 

algum tipo de diagnóstico. 
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2- MEDICALIZAÇÃO DA VIDA E DA EDUCAÇÃO: CRIANÇAS E JOVENS NA 

MIRA DE UMA SOCIEDADE PATOLOGIZANTE. 

 

Não é necessário ser um grande estudioso para perceber que nossa sociedade atual não 

suporta o sofrimento. Isso se manifesta nos maiores meios de comunicação, inclusive nas 

redes sociais, onde pessoas se mostram felizes a quase todos os momentos e dificilmente 

apresentam a tristeza e as dificuldades enfrentadas em seu cotidiano. Pouco se tolera as 

frustrações e os fracassos que fazem parte da trajetória de vida do ser humano. A tristeza, por 

exemplo, pode ser facilmente encarada como um quadro depressivo, e para solucionar tal 

mazela, utilizam-se listas e mais listas de pílulas que prometem “combater o mal”. A 

medicação é apontada como um dos agentes deste grande processo de medicalização da 

vida.Vários autores (MEIRA, 2012; MOYSÉS, 2001; COLLARES, 2001; LUENGO, 2010; 

LEMOS, 2014) têm se destacado em relação ao tema abordando a medicalização com o 

processo por meio do qual são deslocados para o campo médico problemas sociais, políticos e 

econômicos que fazem parte do cotidiano dos indivíduos.Desse modo, fenômenos de origem 

social e político são convertidos em questões biológicas, num processo de patologização e 

individualização (MEIRA, 2012). 

Outro fator interessante e analisador da sociedade em que vivemos é o de que além de 

medicamentos, existem também outras formas de controle sobre o corpo. Foucault em sua 

obra “Vigiar e punir” (1987) muito nos diz sobre “os corpos disciplinados” que são moldados 

para que se transformem em adultos docilizados, propícios ao trabalho. A escola, mesmo hoje, 

continua a comprar e a reproduzir a ideia de corpos contidos e disciplinados, a fim de manter 

firme e inabalável a imagem de uma instituição hierárquica e controladora. 

 Ao tentarmos observar o mesmo exemplo no meio escolar, pode-se analisar o papel 

desta instituição como um dos vetores de afirmação da medicalização da vida, atuando de 

diversas formas: normatizando, enquadrando e padronizando indivíduos que estão em 

processo de escolarização e de suposta aprendizagem no modelo vigente de educação, onde o 

esperado é que todas as crianças aprendam determinados conteúdos estabelecidos de acordo 

com a faixa etária.  Crianças e jovens que desviam deste padrão acabam sendo considerados 
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problemáticos ou incapazes, e em parte dos casos acabam utilizando medicamentos para 

auxiliá-los a se enquadrarem para que o dito “aprendizado” aconteça.  

As consequências dessa junção da medicalização da vida, tão evidente no século XXI, 

mais o controle normativo da instituição escola e seus derivados, têm produzido adoecimento, 

sensação de impotência e inúmeros diagnósticos que incapacitam os sujeitos de viverem suas 

experiências subjetivas no meio escolar, produzindo o que chamamos de “fracasso escolar”. 

Desta forma, este capítulo aponta, através das revisões bibliográficas e das experiências no 

campo de estágio, como as medicações receitadas, muitas vezes de maneira desnecessária, 

vêm sendo inseridas na vida de crianças e jovens, e como o meio educacional tem sido mola 

propulsora da intensificação do movimento de medicalização. 

 

2.1- DA EUGENIA À MEDICALIZAÇÃO DA VIDA E DA EDUCAÇÃO: 

COMPREENDENDO O PROCESSO HISTÓRICO 

 

 Como já mencionado, o tema “medicalização” aparece em evidência nos diversos 

cenários sociais, sendo a escola um desses pontos de destaque. Para entender um pouco sobre 

como se deu este movimento nos tempos atuais, deve-se compreender como a educação de 

crianças no seio familiar, social e de nível institucional se deu no Brasil em meio a sua 

construção como país.  

Por volta de meados do século XIX, a sociedade brasileira passava por um processo de 

modernização, acompanhando movimentos mundiais de industrialização, surgimento de 

novas tecnologias, expansão da área urbana, etc. Além disso, três correntes de pensamentos – 

o darwinismo social, o evolucionismo e o positivismo, de grande importância no meio 

científico da época, surgem influenciando diretamente o campo social oitocentista. 

 Patto (2010) aponta que, neste contexto, o positivismo trazia ideias como “leis da 

natureza a serviço do homem”, “ordem social sinônimo de progresso”, “cientistas como 

portadores de verdades definitivas”. Junto a isto, somam-se também as correntes de 

pensamentos que se deram a partir dos estudos de Charles Darwin sobre a evolução humana, 

o darwinismo social, que surge apropriando-se de conceitos da evolução (campo biológico) e 
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aplicando-os em vários campos sociais, como na economia, sociologia e inclusive na 

psicologia.  

O conceito de evolução, nestes campos, serviu como método de explicação para as 

desigualdades sociais, distinguindo raças superiores e inferiores, os mais aptos em 

contraponto aos inaptos. A partir disso, a autora salienta que a escola se apresenta neste 

cenário como meio de se conquistar este aperfeiçoamento das espécies, como forma de 

controle, alcançando consequentemente o progresso da nação. 

Sendo assim, através de um movimento higienista de origem médica que expressava o 

pensamento de uma elite dominante do país, como pontuam Mansanera e Silva (2000), não só 

a sociedade em geral como o campo da educação sofreram influência de uma visão eugenista, 

ou seja, “era necessário encontrar o “erro” na espécie humana, corrigindo e eliminando os 

defeitos.” (LUENGO, p.27, 2010).  

Em seus escritos, Mansanera e Silva (2000) trazem o conceito de eugenia criado por 

Francis Galton, um dos criadores da psicologia científica (1822 – 1911) para descrever o 

campo médico da saúde mental e também a psicologia que embasavam suas práticas, com o 

propósito final de melhorar e elevar a sociedade a um nível mínimo de desvios morais e de 

vícios, atuando assim como ciências preventivas de tais males: “eugenia foi o termo 

"inventado” (...) para designar a ciência que trata dos fatores capazes de aprimorar as 

qualidades hereditárias da raça humana” (MANSANERA e SILVA, 2000, p.119).  

O impacto dessas ciências chegou também à escola, onde se acreditava que seria esta 

uma instituição que auxiliaria a promover tal prevenção, visto que as crianças seriam mais 

passiveis à higienização mental, evitando a formação de adultos desviantes. 

Tais práticas passaram a ser documentadas como objeto de estudo, principalmente do 

meio médico. Zucoloto (2007) analisou escritos e pesquisas médicas que se surgiam na 

transição do Brasil império para a república, onde evidencia práticas higienistas das escolas 

da época: 

A ideia (sic) de regeneração do povo brasileiro através da educação em uma 

escola higiênica diz respeito à influência das “teorias” raciais no pensamento 

médico a partir de 1870. Essas “teorias” (darwinismo social e evolucionismo) 

procuravam explicar as desigualdades sociais como desigualdades naturais, 



23 

 

 

 

decorrentes de diferenças biológicas entre as raças e coube aos 

intelectuaisbrasileiros uma interpretação própria dessas “teorias”. 

(ZUCOLOTO, 2007, p.139) 

 

Nota-se que esse movimento foi aderido na sociedade em várias instâncias e se 

formava através de vias disciplinadoras, visto que se partia de “um ideal de comportamento 

em que todo e qualquerindivíduo que não obedecesse às normas era considerado fora 

dopadrão desejado” (LUENGO, 2010, p.32). Com isso, o poder médico não só se restringia a 

área da saúde, como também outras esferas a nível institucional, inclusive no âmbito familiar, 

onde cada vez mais conquistava espaço e relevância.  

Uma das consequências da influência médica nas questões do desenvolvimento 

infantil seria a noção de diferenciar a personalidade normal e anormal da criança. Assim como 

aponta Luengo (2010, p.48), o professor assume o papel de colaborar nessa diferenciação no 

tipo de pedagogia em que os anormais deveriam se isolar em um ambiente próprio para que 

houvesse a correção destes indivíduos, com métodos próprios para isso. 

Nesse contexto, coube ao psicólogo, através de algumas ferramentas de trabalho, como 

os testes psicométricos, a tarefa de classificar os aptos e não aptos à aprendizagem. Patto 

(1997) fomenta a discussão acerca das práticas psicológicas no campo escolar, criticando o 

uso de testes psicológicos como mecanismos que mensuram aspectos cognitivos da criança, 

uma espécie de psicometria, reforçando o lugar da criança incapaz, desatenta, agitada, sendo 

assim, estereotipada. A autora reforça ainda a questão da rotulação de crianças pobres, que é 

oriunda dessa lógica de eugenia de séculos atrás, mas que se faz ainda presente em meio às 

práticas dos profissionais de psicologia. Através de laudos, estes profissionais aprovam a 

crença de educadores em relação à presença de alguma “anormalidade” no sujeito em questão, 

atestando diversos diagnósticos de forma superficial, acrítica e individualizante. 

De encontro com esse movimento, a psicologia do desenvolvimento surge como um 

legitimador das análises científicas em relação ao desenvolvimento infantil. Pereira e Souza 

(1998) chegam a utilizar a expressão “racionalização da infância”, denunciando a ciência do 

desenvolvimento como um difusor de normas e atividades que seriam as adequadas para cada 

fase do desenvolvimento, excluindo a possibilidade da construção desse sujeito num meio 
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histórico-cultural. Ao invés disso, apontam as autoras, a psicologia desenvolvimentista sujeita 

a criança a um modelo científico, a-histórico e universal.  

Apesar de estas práticas serem relatadas como pertencentes ao século passado, como 

formas retrógradas de se pensar a sociedade, não é difícil encontrar em muitas escolas de 

várias regiões brasileiras práticas semelhantes de exclusão e de eugenia. Muitas escolas ainda 

dividem os seus alunos em turmas segundo critérios de desempenho, criando as classes dos 

bons e dos maus alunos, uns que vão seguir para a universidade e poderão exercer uma 

profissão respeitada, e aqueles que estão destinados ao subemprego. Essa separação, nem 

sempre sutil, se dá em relação aos alunos que apresentam mais dificuldades em relação aos 

outros alunos da turma e logo são considerados incapazes.  

Até em situações em que não se dividem os normais dos “anormais”, no sentido de 

separação de turmas especiais, por exemplo, existe a divisão subjetiva em que professores, 

alunos e mesmo a direção da escola reforçam esse lugar de patologização dos que não 

acompanham o ritmo de aprendizagem que seria o “ideal” para determinada faixa etária. 

Sendo assim, ainda se carrega traços da visão higienista e de eugenia na educação, onde o 

poder médico encontra respaldo para se instaurar de maneira intensa na formação escolar. 

Isso mostra que apesar de certos avanços sociais, algumas heranças desta época 

obscura da história ainda se fazem presentes, e a reflexão sobre tal constatação parece não sair 

de livros e artigos, pois as práticas permanecem quase as mesmas. O avanço da ciência 

aparece neste cenário como solução para os sintomas e não para as causas do desajustamento 

de crianças que se encontram em fase escolar. Os medicamentos surgem como paliativos de 

uma questão que tem dimensões vastas, que vem desde o descaso do poder público com a 

qualidade do ensino, a formação e a condição de trabalho do professor, ao modelo de ensino 

hierárquico e falido que o sistema educacional ainda reproduz. 

 

2.2- MEDICALIZAÇÃO E UM PANORAMA ATUAL SOBRE O MOVIMENTO 

 

 A discussão sobre o excesso do uso de medicamentos tem tomado proporções tão 

abrangentes, que vários meios de comunicação trabalham de forma a alertar, conscientizar e 
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debater com a população sobre as suas consequências. O termo “medicalização” é 

conceituado de várias formas.  

A ABRAPEE (AssociaçãoBrasileira de Psicologia Escolar e Educacional), uma das 

entidades que constitui o fórum sobre a medicalização da educação e da sociedade que 

proporciona um meio de debate sobre este tema, define a medicalização como sendo: 

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. Nesse 

processo, que gera sofrimento psíquico, a pessoa e sua família são responsabilizadas 

pelos problemas, enquanto governos, autoridades e profissionais são eximidos de 

suas responsabilidades (Fórum sobre a medicalização da vida e da sociedade). 

 

Tesser (2006 apud TOASSA, 2012, p.430) coloca a medicalização como uma 

“expansão progressiva do campo de intervenção da biomedicina por meio da redefinição de 

experiências e comportamentos humanos como se fossem problemas médicos”. Enquanto 

isso, Lemos (2014), em seu artigo mais voltado para o lado biopolítico do enfrentamento à 

questão em si, entende este processo da seguinte forma: 

A medicalização, nesse texto, é definida como uma maneira de produzir uma 

racionalidade simplista, que se reduz a um conjunto de práticas sociais, culturais, 

históricas, econômicas, subjetivas e políticas com vista a submetê-las a relações 

lineares de causa e efeito médico-biológicas, médico-psicológicas, 

neuropedagógicas entre outras análises de causa e efeito que resultem em 

patologização das condutas desviantes (LEMOS, 2014 p.486) 

Ao longo do texto, ela enfatiza a ideia de que a medicalização funciona como uma 

espécie de dispositivo político contra as condutas de resistência, ou seja, um meio de fazer a 

psiquiatrização e o conhecimento médico agir como uma forma de controle social (LEMOS, 

2014, p.488) o que hoje se mostra bem presente no contexto escolar.  

A criança que resiste ao que lhe é imposto é facilmente enquadrada nos moldes da 

anormalidade, caindo na grande teia patologizante que se manifesta em vários âmbitos sociais 

e que, de certa forma,são agentes de fabricação de rótulos aos que mal tiveram a oportunidade 

de tentar produzir e não reproduzir (neste caso os alunos) qualquer tipo de conhecimento pré-

estipulado. 
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Seguindo a ideia de invasão do meio médico no meio educacional, GUARIDO, 2007, 

autora de trabalhos significantes sobre o tema, ainda complementa analisando as práticas de 

profissionais da área de educação, como professores, coordenadores, entre outros, que passam 

a observar o comportamento dos alunos com o intuito de encaminhar para centros 

especializados para possíveis avaliações neurológicas, psicológicas, entre outras. 

Além disso, os profissionais muitas vezes cobram dos pais explicações para tais 

comportamentos desviantes que possam se enquadrar em algum diagnóstico (questionando se 

existe alguém da família com algum transtorno, por exemplo) e influenciando-os muitas vezes 

a procurarem um tratamento para seus filhos ou, então, investigando se a criança já passou por 

uma avaliação/tratamento anteriormente ou não (GUARIDO, 2007, p.157). 

Deve-se levar em consideração e raciocinar de que maneira se deu a relevância 

exacerbada de um panorama médico sobre questões de outras áreas da vida, que não 

necessariamente estão ligadas às questões biológicas. Logicamente ainda existem resquícios 

da cultura higienista propagada mais ou menos no início do século passado, e onde Figueira e 

Caliman (2007) a partir de publicações de Costa (2005), trazem um panorama da visão que se 

tem sobre a biologia e as neurociências na sociedade: 

Segundo Costa (2005), na cultura somática atual o mito científico tem ocupado o 

lugar da verdade, do incontestável e do universal. As formas de vida que antes eram 

referendadas por valores religiosos, éticos ou políticos, passaram a ser legitimadas 

através do debate científico, principalmente biomédico e neurocientífico. Dentro 

dessa mitologia, ser jovem, saudável, longevo e atento à forma física tornou-se regra 

científica que aprova ou condena outras aspirações à felicidade. Já as crenças 

religiosas, políticas, psicológicas, sociais e outras são admitidas desde que se 

adéquem aos padrões de qualidade de vida. (FIGUEIRA, CALIMAN, 2007, p.26) 

 

Nesse sentido, não é de se estranhar que essa mesma lógica seja reproduzida também 

nas questões que dizem respeito à infância em si, em todas as suas esferas, visto que em cada 

época da sociedade as expectativas e também os ideais em relação à criança vão ganhando um 

novo discurso. Essa ideia é bem explicada por Jobim e Souza (1998 apud PEREIRA, SOUZA 

1996), quando as autoras discutem como a sociedade interfere diretamente no comportamento 

de crianças, adolescentes e adultos quando estes produzem e consomem conceitos sobre a 

infância, criando assim expectativas que correspondem ao interesse político, cultural e 

econômico de um contexto social mais amplo. 
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A partir disto, uma sequência desastrosa de fatores passam a se somar para se chegar 

ao quadro atual de transtornos e síndromes que se multiplicam aos montes: soma-se a 

instituição escola que assiste à criança ao adolescente a partir de uma ótica 

desenvolvimentista, onde a manifestação de comportamentos que possam vir a desviar do que 

é o esperado são facilmente considerados anormais, mais a impotência dos pais diante dos 

especialismos (psicologia, neuropsicologia, pedagogia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, 

neurologia, entre outros) que são “autoridades” quando se trata de educação. O resultado disso 

é apresentado como Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno 

de Déficit de Atenção (TDA), Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), Transtorno de 

Ansiedade Generalizada (TAG), Transtorno de Espectro autista (TEA), entre tantos outros 

“tês” que acabam sendo protagonistas na educação, na saúde mental e em diversas outras 

áreas. 

Não podemos deixar de levar em consideração a grande responsabilidade que a 

indústria farmacêutica tem sobre esse grande número de patologias. Segundo a cartilha sobre 

medicalização emitida pelo Conselho Federal de Psicologia (2015), atualmente não se 

fabricam remédios para doenças, mas ao contrário, inventam doenças para remédios. Somam-

se a isto pesquisas e artigos de conteúdo ético questionável que acabam por comprovar essas 

patologias, favorecendo e reforçando ainda mais esta lógica medicalizante, ou seja, dentro 

deste panorama existe um interesse capital que intensifica a reprodução da patologização. 

Portanto, a partir de uma análise do cenário contemporâneo em relação à saúde, a 

cultura, a política, entre outros aspectos, seria mesmo possível que crianças e adolescentes 

estivessem à parte de todo este movimento da medicalização?  

Em uma sociedade onde um dito popular muito famoso é o “tempo é dinheiro”, a 

maior parte das pessoas simplesmente passa a viver a vida num grande ciclo de produção, 

consumo e hiperatividade, onde tempo é dinheiro, com dinheiro se consome e para se ter 

dinheiro gasta-se muito tempo. Essa é a sociedade hiperativa em que vivemos - grande 

produtora de adoecimento. 

Como se pode perceber tudo gira em torno do que a ciência aprova ou confirma, como 

uma verdade universal e inquestionável, e neste caso, a ciência também dita o que seria um 

ideal de criança e de infância, na qual padrões que destoem do esperado são facilmente 
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patologizados. É exatamente em meio a este cenário que cada dia mais podemos assistir às 

atualizações de manuais diagnósticos bem como seus novos critérios de enquadramento de 

sintomas em diversas patologias que até então não eram consideradas como tal, mas apenas 

manifestações de sentimentos ou comportamentos do cotidiano. 

Chama muito a atenção que juntamente a todos esses quadros de transtornos mentais 

relacionados ao comportamento de crianças surgem também, como uma simples “receita de 

bolo”, o passo a passo para se tratar todas elas. A medicação, nesse ponto, é basicamente o 

tratamento principal para esses casos. Alguns profissionais indicam e exigem um 

acompanhamento psicoterápico, mas ainda assim a medicação surge concomitantemente. É 

fato que existem casos em que o uso de medicamentos é de suma importância, mas a questão 

principal é o uso inconsequente, irresponsável e desenfreado dessas drogas, além da 

popularização e banalização de transtornos como se fosse um resfriado ou algo que é 

extremamente comum de se desenvolver. 

Um dos medicamentos mais populares no que diz respeito ao assunto até agora 

tratado, seria o Metilfenidato, ou Ritalina, um de seus nomes comerciais. Ele é o mais 

indicado no tratamento de transtornos como o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade), tanto para crianças quanto para adultos. Segundo o relatório da Organização 

das Nações Unidas sobre produção de psicotrópicos, o metilfenidato é o psicoestimulante 

mais consumido no mundo, sendo que sua produção mundial passou de 2,8 toneladas em 

1990 para cerca de trinta e oito toneladas em 2006 (ITABORAHY, ORTEGA, 2013, p.804). 

Ainda de acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa dos usuários de Medicamentos – 

IDUM, nos últimos anos o consumo do metilfenidato aumentou em 1616%. Em 2000 foram 

vendidas 71 mil caixas e em 2008 esse número chegou a 1.147.000 (um milhão e cento e 

quarenta e sete mil) de caixas (MEIRA 2012, p.138). Estes números são alarmantes visto o 

crescimento acelerado que se deu nos últimos anos, ao qual podemos atribuir certamente, à 

influência da mídia sobre o tema, além de um grande interesse da indústria farmacêutica em 

faturar em cima de um transtorno que veio ganhando popularidade. 

Em 2014, o jornal Estadão publicou uma notícia baseada em uma tese de doutorado da 

UERJ, em que a pesquisadora e psicóloga Denise Barros aponta para um crescimento no 

consumo do medicamento em 775%, sendo que em dez anos, referente à data de publicação 
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da matéria, a importação e produção deste medicamento teve um crescimento de 373% no 

Brasil, onde antes havia o registro de uma produção de 122kg do produto em 2003 para um 

salto de 578kg em 2012. Ainda segundo a Anvisa, o número de caixas do metilfenidato 

vendidas no Brasil passou de 2,1 milhões em 2010 para 2,6 milhões em 2013, confirmando 

essa tendência na alta do consumo deste medicamento. Além disso, alguns outros meios de 

comunicação impressos como a revista Veja e o jornal Folha de São Paulo também 

publicaram matérias semelhantes no mesmo ano sobre o aumento no consumo e na produção 

da Ritalina. 

Os dados até aqui apresentados despertam espanto e curiosidade, visto que existe a 

necessidade de se compreender como tem se dado este movimento medicalizante tão maciço 

em relação à saúde, à educação, à sociedade. Até aqui, utilizei o exemplo do uso da Ritalina 

como uma forte representante do que pretendo apresentar ao longo deste trabalho 

monográfico, a saber o processo de medicalização da vida/educação e como vem sendo 

abordado. Muitos autores têm se aprofundado neste mesmo tema de forma crítica, tentando 

desconstruir por meio de estudos e pesquisas a real necessidade do uso desmedido de alguns 

medicamentos e inclusive de diagnósticos que não são 100% confiáveis e comprovados, como 

o caso do TDAH, por exemplo. Desordens do comportamento e dificuldades de 

aprendizagem, muitas vezes, dizem respeito mais às questões culturais, sociais e políticas do 

que às disfunções cognitivas e neurológicas. Principalmente, dentro do campo da educação, 

aonde crianças e jovens vêm se tornando reféns de toda uma estrutura que obedece a um 

modelo médico, tradicional e diretamente relacionado a um enquadramento de possíveis 

diagnósticos, que não são poucos. 

 

2.3 - A FEBRE DOS TRANSTORNOS MENTAIS E OS PERIGOS DA 

PATOLOGIZAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM IDADE ESCOLAR. 

 

Como já abordado no tópico anterior, dos clássicos transtornos que circulam pelas vias 

escolares e por dispositivos derivados, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) e o Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) surgem com frequência nos 

diagnósticos e em diversas outras avaliações.  
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Segundo Graeff e Vaz (2008) o TDAH é, juntamente com o Transtorno de Conduta e 

o Transtorno DesafianteOpositivo, um dos três transtornos mais recorrentes no dia-a-dia de 

profissionais como psiquiátras, psicólogos e pediatras. Sua prevalência gira em torno de 3 a 

6% da população infantil geral. Ainda segundo esses autores, outros estudos acabam 

aumentando a variação desta porcentagem, subindo a margem de 3 a 6% para 3 a 26% na 

mesma mostra de população (GRAEFF, VAZ, 2008, p.342), o que evidencia a oscilação dos 

critérios utilizados para tais resultados.  

Tal fenômeno (principalmente o TDAH) vem gerando muitos debates sobre a sua 

veracidade enquanto um transtorno de ordem neurológica. A discussão gira em torno de 

basicamente duas correntes, uma organicista e outra de ordem sócio histórica que discutem 

sua relevância, onde uma aborda a questão do TDAH como sendo algo pertencente a 

desordens neurobiológicas e a outra que discute o fenômeno a partir da ótica da medicalização 

da educação (SIGNOR et al, 2016). 

A partir desses dados, Signor e colaboradoras (2016) trazem ao raciocínio uma 

questão muito relevante, de que mesmo o Brasil sendo o segundo maior consumidor de 

metilfenidato, o composto básico da famosa Ritalina, ainda assim, não existe comprovação ou 

dados que mostrem a melhora ou mudança significativa no contexto da aprendizagem e 

educação. Isso nos leva a reflexão de que algo de incorreto tem acontecido nas pesquisas que 

encaram o TDAH como disfunções neurológicas, visto que se existe um medicamento próprio 

para este tratamento (que, segundo especialistas, não tem cura), alguma melhora deveria ser 

comprovada: 

Cabe dizer que o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de 

metilfenidato (IDUM, 2012). Mas, mesmo consumindo um remédio que teria 

por finalidade controlar a atenção e o comportamento, parte expressiva das 

crianças não aprende, não se comporta, não se atenta; o que leva a crer que o 

problema não se reduz aos genes defeituosos; as questões envolvidas são 

extremamente complexas e difíceis de serem entendidas, talvez em razão de o 

pensamento dominante ser o organicista, uma vez que se pauta em 

explicações unidirecionais, que são mais fáceis de serem “apreendidas”. 

(SIGNOR et al, p.4, 2016) 

Signor et al (2016) fizeram um estudo analisando diversas pesquisas que foram feitas 

tentando validar a existência do TDAH no campo das psicopatologias, que mostravam falhas 

graves na separação do grupo controle e grupo comparado, bem como irrelevância de algumas 
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análises. Autores como Meira (2014) rebateram o diagnóstico que não leva em conta questões 

ambientais e sociais:  

Tanto a descrição do transtorno quanto o tipo de sintomas que sustentam o seu 

diagnóstico revelam a falta de uma análise crítica sobre as relações entre os 

fenômenos que ocorrem na educação e o contexto histórico-social que a determina. 

Sem essa reflexão, o resultado é inevitável: muitas crianças absolutamente normais 

podem iniciar uma “carreira” de portadores de dificuldades de aprendizagem. 

(MEIRA, 2014, p.138) 

Ainda seguindo esta mesma linha, Moyses e Collares (2013) retomam enfaticamente a 

ideia de que ainda não existem evidências científicas que apontem e sustentem uma alteração 

neurobiológica e nem que o efeito dos psicoestimulantes sejam de fato eficazes para esses 

tratamentos. Mas, por outro lado, elas afirmam se tratar de uma pressão tão grande “que se 

chega ao absurdo de se precisar provar que não existe o que ninguém provou que existe” 

(MOYSES,COLLARES, 2013, p.18) o que no campo da ciência parece ser algo no mínimo 

surrealista.  

Meira (2014) prossegue com uma análise crítica e incisiva sobre a descrição do TDAH 

no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais – IV (o DSM-IV), onde a 

autora enfatiza as partes mais consideráveis sobre tal transtorno que seriam o padrão 

persistente de desatenção e/ou hiperatividade, mais severo e frequente que os observados em 

sujeitos em nível equivalente de desenvolvimento.  

Os indivíduos acometidos por este transtorno podem não prestar atenção a detalhes ou 

cometem erros por ausência de cuidados nos trabalhos escolares ou em outras tarefas. Os 

trabalhos geralmente são confusos e realizados sem consideração adequada. Outra 

característica é a dificuldade que os indivíduos têm para manter a atenção em tarefas ou 

atividades lúdicas, considerando difícil persistirem até seu término. Frequentemente 

apresentam dificuldades em organizarem tarefas ou atividades e aparentam estarem com a 

mente em outro lugar, e por vezes parecem não escutarem o que recém foi dito e são 

facilmente distraídos por estímulos irrelevantes, interrompendo tarefas em andamento por este 

motivo.  

Outras características são: manifestar-se por inquietação, remexer-se na cadeira, não 

permanecer sentado quando deveria, correr ou subir excessivamente em coisas quando é 

inapropriado; manifestam também dificuldade em brincar ou ficar em silêncio em atividade 
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de lazer, por estarem com frequência “a todo vapor” ou “cheios de gás”, popularmente 

falando, e por se comunicarem em excesso. Para finalizar, fazem comentários inoportunos, 

interrompem os demais, se metem em assuntos alheios, pegam coisas que não deveriam e 

fazem palhaçada (MEIRA, 2014, p.156). 

Muitos dos comportamentos citados fazem parte do que se espera de uma criança, 

como “estar a todo vapor” e “cheio de gás”, “pegar coisas que não deveriam tocar”, ou “fazer 

palhaçadas” e todos eles, se analisados fora de contexto ou sem um olhar crítico sobre a 

situação podem acarretar um quadro de patologia, um rótulo sobre esta criança ou 

adolescente, que provavelmente marcará toda a vida escolar da mesma. Como bem coloca 

Luengo, a patologização escolar se coloca como “algo externo que influencia e modifica a 

subjetividade do indivíduo,ou seja, patologizar é o próprio ato de apontar no diferente uma 

doença que, mesmo inexistente, passa a ser reconhecida e diagnosticada pela equipe escolar e 

de saúde” (LUENGO, 2010, p.63). 

Infelizmente, na prática, observa-se que tal apontamento de patologização se torna um 

dispositivo de controle sobre a criança, pois a partir dela e, do diagnóstico em si, utilizam-se 

métodos que podem explicar por que tal criança exerce determinado comportamento ou, 

então, este se torna o único motivo que justifica o porquê de ela não estar aprendendo. 

Geralmente esses diagnósticos já vêm com protocolos prontos de tratamentos (maioria 

medicamentosos) nos quais as crianças se tornam reféns e quase totalmente dependentes de 

tais psicofármacos para lidarem com suas dificuldades, e dificilmente promove-se o incentivo 

a algum tipo de autonomia. Assim, segue a reflexão:onde se aponta a responsabilização do 

fracasso escolar se não por vias biológicas? Meira (2014) faz uma brilhante reflexão sobre a 

perspectiva da educação sob um olhar biológico do aprendizado: 

A lógica biologizante tem levado pessoas a se perguntarem “o que a criança tem que 

não consegue prestar atenção?”. É preciso formular outro tipo de pergunta: o que na 

escola produz a falta de atenção e concentração? Essa mesma problematização deve 

ser feita em relação à hiperatividade. (MEIRA, 2014, p.139) 

Seguindo esta mesma via de quadros psicopatológicos, o Transtorno Opositivo 

Desafiador segue como uma das principais comorbidades relacionadas ao quadro de TDAH, 

surgindo numa porcentagem média de incidência em 60% das crianças e 40% de adultos que 

apresentam tal transtorno GRAEVE (et. al 2007). 
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Algumas características do transtorno podem estar ligadas a um padrão recorrente 

negativista, desobediente desafiador e hostil com figuras de autoridades que pode persistir por 

ao menos seis meses, além disso, tais comportamentos (negativista ou desafiadores) são 

expressados por resistência a ordens e relutância em se comprometer. Também se manifesta 

por teimosia persistente, e resistênciaem negociar com adultos e seus pares.  

Além dessas características, nota-se também a testagem deliberada ou persistente dos 

limites, por fim, “a hostilidade pode ser dirigida a adultos ou a seus pares, sendo demonstrada 

ao incomodar deliberadamente ou agredir verbalmente outras pessoas” (MEIRA, 2014, p.148) 

A autora traz à luz da reflexão algumas expressões que advém do próprio diagnóstico 

que são passíveis de serem questionadas, como por exemplo, o fato de que não se relativiza e 

nem chega ao consenso sobre a natureza das “ordens” estabelecidas nem qual o tipo de 

“conteúdo” da oposição (MEIRA, 2014).  Como então submeter uma infinidade de questões 

subjetivas em um diagnóstico quadrado e fechado, mas que ao mesmo tempo dá brecha para 

infinitas possibilidades de interpretação frente às situações onde se detectam os 

comportamentos que se enquadram em tal diagnóstico? 

A seguir, analisaremos como a medicalização da educação se dá a partir da 

experiência no campo de estágio, mais especificamente neste primeiro momento no 

dispositivo clínico de assistência, onde tanto o discurso dos profissionais quanto por vezes o 

da família faziam com que essa lógica fosse cada vez mais reforçada, o que respaldava o 

grande número de diagnósticos como os retratados até agora. 

 

2.4- A EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO: DIFERENTES DISCURSOS E PRÁTICAS SOBRE 

A MEDICALIZAÇÃO 

  

Durante a observação no serviço público que atendia as crianças com problemas de 

aprendizagem e de comportamento encaminhadas pela escola, pude perceber que os dias de 

atendimento com o neurologista eram os mais caóticos e que praticamente o número de faltas 

era mínimo. 
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Analisando as listagens de atendimentos, calculamos que ele atendia em média 30 

crianças por mês, sendo esses atendimentos realizados todos num só dia, na parte da manhã 

apenas, dificilmente ultrapassando três horas de atendimento. Só por curiosidade, num dia em 

que se iniciava o atendimento neurológico, passei a cronometrar o tempo que levava a 

consulta com as crianças. Fiz o registro de quatro atendimentos seguidos, sendo que entre 

estes, o de menor tempo se encerrou aos 4 minutos e 15 segundos, e o de maior duração com 

5 minutos e 25 segundos. 

Por muitas vezes, me questionei sobre o tipo de avaliação feita com cada criança, já 

que nesses poucos minutos de atendimento era quase que impossível proporcionar um espaço 

de escuta ponderada tanto dos pais quanto das próprias crianças, os sujeitos que mais 

importavam ali naquele momento. Durante a observação, prestei atenção nas falas que 

expressaram o descontentamento com os atendimentos neurológicos, como o caso de um 

adolescente de 13 anos que fazia acompanhamento médico já há algum tempo:  

 

Ele estava dando graças a Deus que não era o dia do neurologista atender lá, pois ele 

acha o cara muito chato. Perguntaram pra ele, então, porque ele achava o “neuro” 

chato e ele respondeu:“ele só sabe passar remédio”. (fala de um adolescente de 13 

anos em relação ao atendimento médico -recorte do diário de campo). 

 

Se por um lado existia a recusa de se submeter a este tipo de atendimento, no caso a 

recusa do próprio sujeito, por outro lado, a ditadura medicalizante era internalizada na 

instituição como algo necessário, principalmente para os pais das crianças que ali 

frequentavam. Muitas falas dos responsáveis dessas crianças deixavam transparecer a 

importância desse saber que “abranda” a "hiperatividade” e a “indisciplina” de seus filhos, e a 

ausência de reflexão e conhecimento sobre o tema e sobre as consequências do uso contínuo 

dessas drogas, sem uma investigação acerca de sua real necessidade surgiam em meio às suas 

falas e angústias: 

Dada a situação, a assistente social a orientou a entrar em contato com a 

neuropsicóloga em Campos, pois lá ela atende pela prefeitura através do SUS, mas a 

mãe da menina disse que não conhecia nada de lá, que seria difícil conseguir se 

deslocar até lá, e disse que então teria que “automedicar a menina”, pois ela não 

“estava mais aguentando”. Ela continuou dizendo que anteriormente a menina já 

tinha sido medicada, mas que por falta desta avaliação ela não pode mais pegar 

receita, e ainda disse que ela já havia dado clonazepam para a menina, mas que 

acabou ficando com medo porque a filha ficou muito “molinha” e “dopada”, então 
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não deu mais. Perguntei depois se a menina já havia recebido algum laudo médico, 

ou diagnóstico, mas ela disse que haviam dito que a filha tinha um “pouco” de 

hiperatividade, mas que precisava dessa avaliação neuropsicológica para confirmar. 

Ela saiu de lá muito aborrecida, diria até que estressada mesmo, por não ter 

conseguido que o médico passasse a medicação para a menina, então disse que o 

jeito seria dar remédios por conta própria para ela. (diálogo entre assistente social e 

mãe de uma criança- registro do diário de Campo). 

 Esta fala aponta para uma das características marcantes que atravessam as questões 

que envolvem a medicalização, que seria então a contenção e controle dos corpos. A punição 

para um corpo “descontrolado”, desordenado e que causa incômodo por não se enquadrar 

num comportamento esperado, vai além de possíveis castigos físicos, mas sim como 

contenção, e neste caso, pela via da medicação.  

Lemos (2014) apresenta um conceito de Foucault que se encaixa muito bem na ideia que o 

trecho apresenta, o conceito de sanção normatizadora: “Quanto mais indisciplinado for um 

corpo, mais disciplina ele receberá como punição”(FOUCAULT, 1999 apud LEMOS, 2014, 

p.487), ou seja, a disciplina nesse caso atravessa o campo biológico. 

Esse discurso não aparece apenas neste caso em específico, mas ecoa por entre as 

instituições educacionais e entre as falas de outros profissionais, como professores e 

assistentes sociais. Contudo, seria injusto generalizar o trabalho que ocorre nesta instituição 

em específico como sendo veículo que reproduz o conceito de medicalização da vida, já que 

existem profissionais que repensam formas de atuação para além da visão biológica do 

indivíduo. Uma das psicólogas que atende na instituição já verbalizou sua perspectiva sobre 

os atendimentos médicos - do neurologista que lá atua, especificamente - e disse:  

“ele medica muito”, seguido de “é necessário fazer trabalho de formiguinha com ele 

(...) como se diz né, eles são deuses (se referindo aos médicos) e nós somos nada 

(em referência ao próprio trabalho da psicologia e de outras áreas de atuação), mas 

tenho conseguido melhorar essa situação, ele tem me ouvido mais, tem pedido 

minha opinião sobre alguns casos e aos poucos essa quantidade de medicação ou de 

diagnósticos vem diminuindo”. (diálogo entre a preceptora de campo e eu - trecho 

do diário de campo). 

Se por um lado havia o atendimento médico que causava este impacto, por outro, 

havia o atendimento de uma equipe formada por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos 

tentando ir contra esse tipo de “tratamento” por via de medicamentos e diagnósticos. Cheguei 

à conclusão que o dispositivo que atendia a tanta demanda escolar entrava em profundo 

descompasso e falta de consenso, pois se por um lado há esforço, pensamento crítico e 
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investigação mais apurada das possíveis causas do fracasso escolar, por outro lado, as 

soluções eram dadas em cinco minutos atualizando receitas. 

Com a passagem do ano de 2016 para 2017, junto com o resultado das eleições 

municipais, houve uma grande mudança na estrutura da equipe. Nesse momento passamos a 

contar com a presença de mais um psicólogo na instituição, mais uma psicopedagoga, com 

uma fonoaudióloga, mais assistentes sociais e outra psicóloga que fariam trabalhos externos. 

Além disso, se apresentou um coordenador responsável pela instituição, que tem como 

formação o curso de psicologia, além de grande experiência em sala de aula como professor e 

como gestor, já tendo assumido por um período a função de diretor de uma escola municipal. 

A junção dessas duas experiências (psicólogo e professor) fez a diferença em relação 

ao modo como o trabalho da equipe por completo vinha sendo conduzido. Pelo menos de 

início, percebi que a intenção dessa gestãoera a de uma mudança na forma como a instituição 

vinha sendo conduzida até então.  

Na primeira reunião de equipe, que ocorreu após o período de férias de verão, ficou 

estabelecido quais eram os objetivos do trabalho, a apresentaçãoda equipe multidisciplinar 

(assistente social, orientadora pedagógica, psicóloga e, por vezes, o coordenador da 

instituição) que passaria pelas escolas com o intuito de dialogar sobre os casos de 

encaminhamentos, diminuindo assim a incidência de crianças e jovens que eram 

encaminhados a instituição sem necessidade.  

Na teoria, a ideia me surpreendeu, e de imediato me empolguei com essa iniciativa, 

mas, com o passar do tempo, percebi que a mobilização foi perdendo força 

gradativamente.Além disso, a falta de participação do médico nas reuniões e em outras 

ocasiões me fazia pensar, por várias vezes, do que adiantaria um discurso contra os 

“encaminhamentos desnecessários”, sobre a postura de alguns professores que já 

encaminhavam crianças colocando seus possíveis diagnósticos, inclusive para crianças 

pequenas, de três anos de idade, e que mal sabiam falar,se quando elas chegavam ao 

consultório médico saíam, na maior parte das vezes, com uma receita de medicação?  

Chegou um ponto em que era nitidamente perceptível a fragmentação do grupo: 

médico de um lado e o restante do outro.  Havia pouco diálogo e, mesmo assim, quando este 
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acontecia, se dava de forma muito superficial e precária. Outro ponto em que a 

fragmentação surgiu, e que me tocou fortemente, foi quando,em uma conversa recente com 

o coordenador do dispositivo, ele afirma que os atendimentos estão sendo direcionados a 

partir de questões de “dificuldades” de aprendizagem, e que casos que se diferem disto, 

deverão ser encaminhados ao SUS.  

Pelo que pude perceber, nesses meses de estágio, que apesar de algumas tentativas, a 

instituição não conseguia fazer uma ponte direta com a escola. Por se tratar de um 

dispositivo da secretaria de educação, deveria saber o que ocorre com seus usuários tanto na 

escola quanto nos atendimentos com a equipe multidisciplinar, no entanto, isso não 

acontecia da forma como era previsto. 

Sendo assim, uma das soluções encontradas para desafogar a quantidade de crianças 

em espera para atendimento seria, então, separar os casos de dificuldade de aprendizagem e 

os que fugiam desta questão em específico.  

Questionamos como esta poderia ser a “solução” se várias questões escolares 

interferem na aprendizagem, como a relação professor-aluno, o sistema de ensino, as 

relações que se estabelecem entre as crianças e seus colegas, o espaço físico da escola, etc. 

Além disso, por que as crianças que vinham apresentando alguma dificuldade em outros 

aspectos, mas que não necessariamente no desempenho da “aprendizagem”, não deveriam 

ser atendidas por essa equipe, mas sim pela saúde mental do SUS, sendo que as suas 

questões se manifestavam no âmbito escolar? Como essa divisão a partir das queixas 

escolares ocasionaria em resultados positivos?  

Observei que nem mesmo a própria equipe estava segura em relação a esta divisão e, 

por vezes, algumas dúvidas sobre os casos surgiam. Em uma conversa com uma das 

assistentes sociais, ela me perguntou o que eu achava de um caso em que uma menina de 

uma das escolas municipais estava “roubando” objetos na sala de aula e, aparentemente, sua 

relação com a professora não era boa. Ela disse que o coordenador queria encaminhar este 

caso para o SUS, pois não se tratava de uma situação em que a criança apresentava 

dificuldade de aprendizagem, mas que ela não concordava muito com isso, pois se tratava de 

uma questão diretamente relacionada com a escola, e de fato concordei com sua opinião. 
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A própria equipe parecia não concordar sobre qual era o papel do psicólogo no 

dispositivo, se era mais próximo de uma perspectiva clínica de atenção individual, ou se 

deveria ter uma perspectiva da psicologia escolar, dialogando com as questões institucionais 

que atravessam as relações e os processos de ensino-aprendizagem e de outras questões mais 

abrangentes na escola, como o caso dessa menina, por exemplo. Essa dúvida se evidenciou 

em vários momentos. Em uma conversa sobre este assunto com o meu preceptor, perguntei 

o que ele pensava sobre o encaminhamento de algumas crianças ao SUS, e questionei sobre 

uma das crianças que ele atende, um menino que sofre bullying na escola e que é agredido 

por outras crianças, mas que não apresenta problema algum em relação ao aprendizado. Ele 

me respondeu: que teria que liberar muitas crianças, “além de não ter como trabalhar muito 

bem como psicólogo em cima dessas questões de aprendizado, já que deveria ser feito, 

então, um trabalho psicopedagógico”. Ele acrescentou que dessa forma delimitaria ou 

simplificaria muito a questão dos atendimentos, já que o foco do trabalho seria muito restrito 

e, seria difícil realizar os atendimentos ignorando outros aspectos que não necessariamente 

obedecem à ordem da dificuldade de aprendizagem por si só. 

Essa situação aponta para a perspectiva de fragmentaçãoda criança, como se as 

questões afetivas, emocionais não interferissem nas questões cognitivas ou no 

comportamento. Como poderiam esses profissionais dividirem as questões que as crianças 

traziam em distintas categorias, separando o que parecia pertencer a um determinado setor ou 

a outro? Com isto me pareceu que, assim como as várias especialidades médicas (cardiologia, 

pediatria, dermatologia, ortopedia), pretendia-se também a fragmentação do processo 

educacional a partir de mais especialismos. 

Mas, ao que pareceu, nem os profissionais que ali estavam se sentiam confiantes em 

relação ao que estava sendo proposto. Então, se nem todos estavam de acordo com a proposta, 

porque o diálogo e a troca entre a equipe não circulavam mais? Não seria esse o objetivo do 

trabalho com uma equipe multidisciplinar? Mesmo que agora o dispositivo contasse com um 

coordenador que ocupa uma posição de hierarquia ali dentro não deveria ser compartilhada 

essa decisão com os outros profissionais? 

 Apesar dessas questões confusas e de discordância, esse tempo de experiência na 

instituição me proporcionou um aprendizado incrível, visto que o campo me apresentou 
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muitas possibilidades de atuação do psicólogo. A partir dele, me inseri dentro de uma 

instituição escolar que me mostrou outra perspectiva em relação às várias crianças que ali 

frequentavam. Além disso, estar na sala de espera como observadora me possibilitou uma 

melhor compreensão da relação das crianças com seus familiares, das angústias e dificuldades 

desses pais, como também, de perceber que eles estão fazendo o que acham ser o melhor para 

as crianças, por necessidade, ou mesmo pensando no que seria melhor para eles mesmos. Em 

alguns momentos, notei que os pais buscavam invalidar ou aposentar seus filhos para 

conseguir algum benefício financeiro, e que esta prática era tão naturalizada e falada 

abertamente por eles. 

Além disso, outra grande contribuição para minha experiência profissional se deu a 

partir do momento em que o novo coordenador propôs que eu passasse a acompanhar os 

atendimentos dentro do consultório com o novo psicólogo da instituição, o que me fez 

conhecer muitas crianças que antes eu só observava na escola e que, posteriormente, teria o 

contato no contexto da clínica. Sendo assim, a partir do vínculo de que se estabeleceu neste 

espaço, pude conhecer quais eram as questões que traziam, seus medos, segredos, anseios, 

alegrias e assim conseguiam mostrar como todo esse denso meio (família, escola, comunidade 

e o dispositivo) influenciava e ajudava a construir suas vivências, seus modos de ser, a 

maneira como eles se enxergavam, como também o olhar sobre o mundo à sua volta.  

 

2.5 – UM MAPEAMENTO SOBRE O DISPOSITIVO: QUAIS AS PRINCIPAIS QUEIXAS, 

ENCAMINHAMENTOS E DIAGNÓSTICOS.  

 

Acompanhando o crescente movimento pela procura de atendimento médico, 

psicopedagógico e psicológico pelas queixas escolares, o dispositivo em questão, de esfera 

pública municipal, recebia quase que diariamente encaminhamentos escolares ou médicos 

sugerindo uma maior investigação sobre possíveis transtornos que poderiam estar acometendo 

crianças com dificuldades na aprendizagem cujo comportamento era classificado como 

agressivo ou indisciplinado, ou ainda crianças consideradas desatentas e que se recusam a 

realizar certos tipos de atividades propostas pela escola. 
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A demanda, por vezes, causava estranhamento na equipe, já que presenciamos 

encaminhamentos de creches de crianças de apenas três anos de idade. Num dos casos, 

alegava-se que a criança “chorava muito”, que tinha comportamento “agressivo” com os 

demais colegas, “disputava por brinquedos”, entre outros aspectos que alguns anos atrás 

poderiam ser analisados como sendo atitudes de uma criança pequena, que como qualquer 

outra tem raiva, sente tristeza e ciúmes, e que obviamente também chora.  

Além desse caso, vários outros de conteúdos similares surgiam, e por muitas vezes já 

ouvi o coordenador da instituição, que recebia toda essa infinidade de encaminhamentos, 

dizer que em alguns, os professores que faziam o relatório já pressupunham o diagnóstico que 

a criança estaria enquadrada, e quase sempre estavam ligados aos famosos TDAH (Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e também o TOD (Transtorno Opositivo desafiador), 

entre outras siglas, além das dislexias. 

A partir disso, pedi à secretária a relação de crianças que eram atendidas por cada 

profissional. Cada um atendia 20 pacientes, e o neurologista atendia em média 30 crianças por 

mês. Sendo assim, dois psicólogos atendiam 40 crianças (20 cada), a fonoaudióloga mais 20 e 

as duas psicopedagogas 40 crianças (também 20 para cada). Esses dados foram fornecidos 

sem levar em consideração o fato de que essas crianças, por vezes, eram acompanhadas por 

mais de um profissional, ou seja, eu deveria fazer uma média desses números para saber mais 

ou menos quantas crianças eram atendidas no total, e chegamos à conclusão(a secretária e eu) 

que esse número girava em torno de 60 crianças.  

Em seguida, peguei os prontuários dos pacientes que o meu preceptor atendia. No 

primeiro dia de análise, tive acesso a dez prontuários, que são as crianças numeradas de I a X 

na tabela abaixo. No segundo dia de análise, tive acesso a 9 prontuários, que são as crianças 

do número XI ao XIX, na segunda tabela. Sendo assim, nos dois primeiros dias da pesquisa 

separei os dados observados em cada pastada seguinte maneira: idade, a queixa apresentada 

pela família (que basicamente era a mesma da escola) junto com a presença ou não de 

diagnóstico fechado ou suspeita, quais eram os medicamentos que esta criança fazia uso e 

quais os prontuários havia dentro do envelope de cada paciente, indicando os 

acompanhamentos que ela fazia concomitantemente. 
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Os resultados se deram da seguinte maneira: as crianças II,VI, VIII, IX, X, XII, XIII, 

XIV, XVI, XVII e XVIII passaram por uma avaliação neuropsicológica, e o que foi apontado 

no laudo avaliativo está indicado nas tabelas. As demais crianças não passaram por esse 

processo, acredito que pelo fato da neuropsicóloga ter se aposentado, e a instituição passar por 

um período em que não tinham para onde encaminhar este tipo de avaliação, a não ser pelo 

sistema único de saúde (SUS).  Já as demais crianças tinham apenas a queixa vinda da escola 

e os relatos da família na ficha de anamnese, que também está indicada na tabela 1 a seguir: 

Tabela 1: Crianças atendidas pelo psicólogo I 

Criança Idade Queixa/Avaliação 

Neuropsicológica 

Prontuários Medicamento 

I 12  Dificuldadede 

aprendizagem/ 

Memorização. 

Psicológico, 

neurológico, 

psicopedagógico, 

fonoaudiológico. 

Tofranil 

II 12 (iniciou 

acompanham

entos aos 3) 

Muita dificuldade de 

aprendizagem/ 

deficiência intelectual 

Psicológico, 

neurológico, 

neuropsicológico. 

Carbamazepina 

e fenobarbital. 

III 9 Dificuldade de 

aprendizagem/ baixa 

tolerância à frustração. 

Psicológico, 

fonoaudiólogo, 

neurológico. 

Tofranil 

IV 9 Muito fechado/ tímido Psicológico - 

V 13 Dificuldade de 

aprendizagem 

Psicológico, 

fonoaudiológico 

- 

VI 7 Alterações de humor, 

TOD, problemas de 

atenção. 

Psicológico, 

neurológico, 

neuropsicológico, 

psicopedagógico. 

Tofanil 

VII 9 Dificuldades de 

aprendizagem, 

desatenção, agitação 

na escola e em casa. 

 Psicológico, 

fonoaudiológico, 

neurológico. 

- 
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VIII 8 TDAH, TOD e humor 

bipolar 

Psicológico, 

neurológico, 

neuropsicológico. 

Fluoxetina, 

Depaquene. 

IX 10 (iniciou o 

acompanham

ento aos 7) 

Espectro autista. Psicológico, 

psicopedagógico, 

fonoaudiológico, 

neurológico, 

neuropsicológico. 

- 

X 10 Espectro autista, 

agressividade, 

dificuldade de 

aprendizagem 

Psicológico, 

fonoaudiológico, 

psicopedagógico, 

neuropsicológico, 

neurológico 

- 

XI 12 Agressividade, 

problemas de 

relacionamento com 

colegas e professores, 

problemas de 

aprendizagem. 

Psicológico, 

psicopedagógico. 

- 

XII 8 Espectro autista e 

déficit de atenção. 

Psicológicos, 

neuropsicológico e 

neurológico. 

Sertralina 

XIII 12 TDAH Psicológico, 

psicopedagógico, 

neurológico, 

neuropsicológico, 

fonoaudiológico 

Ritalina, 

Sertralina 

XIV 10 Agressividade, 

agitação. 

Neurológico, 

neuropsicológico, 

psicológico 

Risperidona 

XV 13 TOD, Transtorno 

Bipolar, Déficit de 

Atenção. 

Neurológico, 

psicológico, 

neuropsicológico 

 

XVI 9 TDAH, TOD. Neurológico, 

psicológico, 

neuropsicológico. 

Concerta, 

Risperidona 
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XVII 9 TDAH Neurológico, 

neuropsiológico, 

psicológico, 

psicopedagógico 

Ritalina, Tofanil 

XVIII 9 Dislexia, Transtorno 

de Déficit de Atenção 

Neuropsicológico, 

psicológico, 

psicopedagógico, 

fonoaudiológico. 

Sertralina, 

Ritalina 

XIX 15  Síndrome de 

Cornéliade Lange. 

Neurológico, 

fonoaudiológico, 

psicológico. 

Risperidona, 

Neozine. 

Elaborada pelo Autor (2017) 

 Pela falta de legibilidade do prontuário neurológico não pude confirmar se essas 

crianças que possuem um traço (-) no lugar da medicação essas crianças faziam uso ou não de 

medicamentos, mas foram poucas as que pude ter certeza de que não faziam. 

 Vale lembrar que não necessariamente as crianças dão continuidade a todos os 

acompanhamentos indicados nos prontuários, mas é o indicativo de que tal criança passou por 

estes profissionais pelo menos uma vez. Outra informação relevante é que todos os usuários 

têm uma ficha do serviço social. Além disso, não pude ter acesso a um dos prontuários, pois 

no dia da coleta de dados este estava sendo usado pela fonoaudióloga da instituição, sendo 

assim, das 20 crianças que são atendidas pelo meu preceptor, 19 têm seus dados registrados 

neste trabalho. 

A análise do segundo dia possibilitou que eu pudesse identificar com mais clareza a 

relação dos medicamentos que essas crianças fazem uso, já que as fichas de anamnese mais 

recentes continham o item “medicamento de uso frequente”, na qual o meu preceptor 

respondia na medida do possível. Mesmo em casos que as fichas não continham tal 

informação, foi possível detectar com o auxílio de uma funcionária que trabalha há mais 

tempo na instituição, o nome de alguns medicamentos que para mim eram ilegíveis. 

Além da análise dos 20 prontuários do meu preceptor, fui autorizada a coletar 

informações também dos prontuários da outra psicóloga atuante na instituição. Ela também 
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atende cerca de 20 pacientes, mas só tive acesso a 18 destes prontuários, já que a secretária 

alegou que esses outros dois estavam com outros profissionais no momento da pesquisa. Ao 

contrário da análise dos primeiros prontuários indicados até agora neste trabalho, que foram 

analisados em dois dias diferentes, a coleta de informações desses novos prontuários ocorreu 

num único dia. 

Outra diferença relevante entre os pacientes atendidos por essa psicóloga e o meu 

preceptor, é que aparentemente, ela estava atendendo, em sua maioria, as novas demandas da 

instituição, pois havia vários prontuários ainda sendo montados e pouca riqueza de 

informações na ficha de anamnese. Além disso, percebi que pela ausência da neuropsicóloga, 

os diagnósticos de tais pacientes não são fechados em sua maioria, e também registrei um 

menor índice de uso de medicamento evidente (pelo menos nos prontuários), pois, 

aparentemente, pelo que pude compreender do funcionamento da equipe, o médico prefere 

aguardar o laudo neuropsicológico para avaliar a medicação que utilizará em cada caso. 

Para melhor compreensão da análise das tabelas, identificarei este grupo como 

usuários atendidos pela psicóloga II, e realizarei o mesmo esquema de divisão da tabela 

anterior para a tabela 2 abaixo: 

Tabela 2: Crianças atendidas pelo psicólogo II 

Criança Idade Queixa/avaliação 

neuropsicológica 

Prontuários Medicamento 

I 12 Dificuldade de 

aprendizagem 

Em construção - 

II 6 Suspeita de Sindrome de 

Asperger 

Psicológico, 

neurológico. 

Risperidona. 

III 10 Déficit em 

memóriaoperacional, 

agressividade, 

comportamento 

disruptivo, 

impulsividade, 

ansiedade. 

Neurológico, 

psicológico, 

neuropsicológico. 

* 
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IV 7 Agitação, 

desorganização, 

dificuldade de lidar com 

regras. 

Em construção - 

V 7 TDAH, TOD Neurológico, 

psicológico, 

neuropsicológico 

Ritalina, Acert 

VI 7 Dificuldade de 

aprendizagem 

Em construção - 

VII 12 Baixo rendimento 

escolar, nervosismo, 

timidez. 

Neurológico, 

neuropsicológico, 

psicopedagógico. 

- 

VIII 7 Dificuldade em 

processar informações, 

sinais de ansiedade, 

possível espectro autista. 

Neuropsicológico, 

psicológico, 

neurológico. 

 

IX 4 Agressividade Psicológico, 

fonoaudiológico. 

- 

X 9 Ansiedade, imaturidade, 

baixa tolerância à 

frustração e pouca 

habilidade social. 

Neurológico, 

neuropsicológico, 

psicológico. 

Risperidona 

XI 10 Dificuldade de 

aprendizagem 

Neurológico, 

neuropsicológico, 

psicológico, 

fonoaudiológico, 

psicopedagógico. 

- 

XII 14 ** Em construção - 

XIII 13 Preocupação excessiva 

com “nota” 

Psicológico. - 

XIV 11 TDAH, TOD. Psicológico, 

neuropsicológico, 

neurológico. 

Tofranil 
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XV 7 Dificuldade de 

aprendizagem, “vive no 

mundo da lua” 

Fonoaudiológico, 

psicológico. 

- 

XVI 16 Espectro autista Neurológico, 

neuropsicológico, 

psicológico. 

* 

XVII 11 Depressão Psicológico, 

neurológico. 

Topiramato. 

XVIII 8 TDAH, TOD, depressão. Psicológico, 

psicopedagógico, 

neurológico, 

neuropsicológico 

Acert, Ritalina. 

Elaborada pelo Autor (2017) 

A marcação em (*) se refere a crianças que fazem uso de medicação, mas que não foi indicada no 

prontuário. 

 

As informações sobre o uso de medicamentos ficaram muito prejudicadas nesta etapa 

de coleta de dados. Os prontuários, na maioria dos casos, eram referentes a crianças que 

estavam iniciando o acompanhamento na instituição, sendo assim, muitos prontuários ainda 

estavam sendo elaborados e não continham muitas informações em suas fichas de anamnese.  

A partir da coleta desses dados e através de relatos e vivências na instituição, pode-se 

concluir que as queixas, na maior parte, giram em torno da dificuldade de aprendizagem e 

falta de atenção, bem como referentes a questões de comportamento, no caso, apontando 

crianças agressivas. Dentre os diagnósticos fechados, o TDAH (Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade) em comorbidade com o TOD (Transtorno Opositivo Desafiador se 

destacaram, seguidos de alguns espectros autistas e TDA (Transtorno de Déficit de Atenção), 

confirmando o que a literatura vem apresentado frequentemente em relação ao aumento do 

número desses diagnósticos específicos, bem como o aumento do consumo de medicamentos 

indicados para esses casos, como a Ritalina. 
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3– A ESCOLA E SUAS ENGRENAGENS PATOLÓGICAS: PRODUÇÃO 

FRENÉTICA DE ADOECIMENTO. 

 

O presente capítulo, que se divide em três grandes tópicos e traz como conteúdo as 

principais questões emergentes do contexto escolar é resultado da experiência decorrente do 

estágio supervisionado em uma escola municipal. Num primeiro momento pretende-se 

apresentar aspectos gerais da escola como estrutura, gestão, o modelo educacional adotado, as 

peculiaridades deste espaço, como se dá a relação professor-aluno, bem como quais as 

expectativas geradas em torno da minha presença ali, enfim, a apresentação desta escola a 

partir das minhas percepções. 

Em seguida, apresentarei as atividades realizadas em uma turma do segundo ano desta 

escola pensadas a partir de um projeto de intervenção, resultado dos estudos e observações 

iniciais da escola e que tinha como objetivo principal atender a demanda de um trabalho não 

medicalizante em uma turma do 2º ano desta escola. Neste tópico apresento o motivo de ter 

selecionado esta turma em especial, a metodologia utilizada em todas as atividades realizadas 

ao longo dos nossos encontros, além de explicar como se deu o processo de observação 

participante não só nesta turma em específico, mas em outras turmas que tive contato.  

E para finalizar, apontarei os principais resultados das atividades e oficinas realizadas 

e, a partir disso, a visão das crianças em relação à escola, a fala de professores sobre seus 

alunos e sobre a frustração e as dificuldades em enfrentar todo este sistema, além de outros 

aspectos e do ponto chave da pesquisa que se refere à problematização dos mecanismos 

medicalizantes na vida de crianças e jovens tanto na escola quanto em contextos derivados, 

que agem de maneira patologizante, controladora e hierárquica, que aprisionam e 

consequentemente “adoecem” o sujeito, visto que este não atende às expectativas das normas 

vigentes.  

 

3.1- INSTITUIÇÃO ESCOLAR: SEUS MECANISMOS DE CONTROLE E 

MEDICALIZAÇÃO. 
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O grande propulsor deste trabalho monográfico foi sem dúvida a experiência de estar 

inserida no âmbito da educação pública, onde tive a oportunidade de participar de dois 

contextos e, dessa forma, a sorte de poder analisar tais cenários a partir de duas perspectivas: 

uma diz respeito a um aspecto clínico, que seria o dispositivo que atende crianças e jovens 

com dificuldades escolares e que foi exposto no capítulo anterior. O segundo seria então o 

lugar onde tudo acontece – a escola – espaço este que muito me desperta amor e interesse, 

visto que a sua importância para a nossa construção pessoal, profissional e até social é 

inegável. Não importa o tempo que passe, a escola deixa suas marcas em nós. 

A escola e o serviço em questão têm ligação direta: crianças que por algum motivo 

não “vão bem” na escola são encaminhadas para lá com o intuito de obterem um 

acompanhamento clínico para suas queixas, que quase sempre são em relação à dificuldade de 

aprendizagem bem como comportamentos que fogem dos padrões esperados dentro da escola 

(criança sentada e calada, “engolindo” o conteúdo passado sem causar grandes transtornos). A 

partir disto, fui direcionada pela minha preceptora, a que me acompanhou nos primeiros 

meses de estágio, a esta escola em especial, que chamava a sua atenção pelo grande volume 

de crianças encaminhadas à instituição. 

Sendo assim, a proposta inicial para a minha permanência por lá era o de tentar 

entender o porquê de tantas crianças encaminhadas e, para isso, seria necessário que eu 

circulasse por todos os espaços da escola para compreender melhor seu modo de 

funcionamento, como eram estabelecidas as relações ali, quais as singularidades do espaço, 

como era a relação da equipe, dos professores entre si, da direção da escola com os alunos e 

também com osprofessores, etc. De modo geral, me inseri neste cenário como observadora, 

num primeiro momento, e vindo a intervir através de um projeto construído ao longo dos 

encontros. 

Para dar início à discussão deste capítulo, destacarei algumas características desta 

instituição: se trata de uma escola que hoje funciona com um contrato de gestão 

compartilhada com a escola estadual que leva o mesmo nome que o seu (de gestão municipal) 

e que já existe há algum tempo considerável na cidade. Este contrato se deu devido à lei Nº 

1.314, promulgada dia 14 de março de 2012, onde criam-se escolas municipais 

compartilhadas, o que faz com que gradativamente o município assuma a responsabilidade 
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sobre o ensino fundamental. Atualmente, a escola atende demandas da Educação Infantil, com 

turmas de pré I e pré II, contendo em média 76 alunos, além do Ensino Fundamental, sendo 

do 1º ao 5º ano, que abrange cerca de 330 alunos, totalizando 405 alunos sob responsabilidade 

da esfera municipal. Portanto, trata-se de uma escola de médio porte, levando em 

consideração o tamanho do município onde ela se localiza, que não passa dos 38 mil 

habitantes. 

Em relação à estrutura física, ela se dividia entre três prédios, sendo o principal um 

prédio pequeno, com cerca de cinco salas de aula, sem pátio, nem parque para que as crianças 

pudessem brincar, contendo apenas uma quadra ao lado que é da prefeitura e que a escola 

podia usar para fins lúdicos. No início de 2017, a escola conseguiu um prédio que se localiza 

ao lado desta quadra de esportes podendo ampliar o número de salas de aula. O terceiro prédio 

da escola se localiza quase um quarteirão adiante, onde funciona a maior parte sob a gestão 

estadual. Com a aquisição do anexo mais próximo ao prédio principal, a escola pôde realocar 

mais crianças do Ensino Fundamental I para o prédio municipal, sobrando apenas três turmas 

de terceiro ao quinto ano no prédio administrado pelo governo estadual. 

Apesar de ser confusa em relação aos seus espaços físicos, esta escola não carrega 

marcas de depredações e vandalismos nas fachadas ou nas salas de aula de modo geral. Em 

relação às outras escolas municipais, esta se apresenta como um ambiente mais organizado e 

“limpo”, esteticamente falando. Apesar disto, a escola está muito longe de oferecer uma 

infraestrutura ideal para a aprendizagem e socialização, visto que a maior parte de suas salas 

são pequenas, com poucos ventiladores para dar conta de tantos alunos (em média 30 

crianças) quase que por vezes amontoados. Tirando uma ou duas salas climatizadas, o restante 

das turmas sofre na época de calor, o que segundo uma professora da instituição justifica o 

maior número de faltas registradas em seu diário de frequência no período do verão. Outro 

professor demonstrou sua queixa em relação à infraestrutura mais enfaticamente afirmando 

que “trata-se de condições desumanas de trabalho”. 

Apesar de todos os problemas em sua estrutura, o que mais me chamou a atenção de 

início foi o fato de que as crianças simplesmente não tinham recreio. Ora, meu caro leitor (a), 

quando se está numa escola que agrega turmas de pré-escolar I ao 5º ano o recreio 

necessariamente faz parte do dia-a-dia escolar, mas pelo jeito, essa obrigatoriedade só existia 
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nos meus devaneios. Dessa forma, observei que as crianças saíam de suas salas de aula para 

merendar no refeitório (que era minúsculo), turma por turma, dificilmente juntando duas 

turmas, onde esses alunos deveriam comer e voltar para suas salas. O tempo para comer 

dificilmente passava de 10 minutos, e o tempo e o espaço para possíveis brincadeiras eram 

basicamente inexistentes. 

A correria era tão intensa neste momento que alguns professores deixavam as crianças 

terminarem seus lanches dentro de sala de aula. Esses alunos tinham o direito de ter um 

intervalo parecido ao recreio tradicional apenas uma vez na semana, onde cada turma tinha 

um dia da semana em específico para ter acesso à quadra, e por incrível que pareça, nem todos 

os professores utilizavam esse espaço e tempo livre. Somado a isto, darei o destaque ao fato 

da escola também não contar com aulas de educação física em sua grade, o que limitava e 

restringia ainda mais o contato das crianças ao ar livre, com seus colegas e com seus próprios 

corpos. Cortava-me o coração pensar que escola e aprisionamento, neste contexto, eram quase 

que sinônimos. 

Ao longo desses meses, pude entender e observar aspectos que iam além das questões 

estruturais e físicas, mas sim de sensibilidade às sutilezas (ou não) que faziam parte daquele 

contexto, mas que, de modo geral, vemos se repetirem em outras escolas, outras cidades, pelo 

Brasil a fora. Estou me referindo ao processo de hierarquização e racionalização do ensino 

que ali se estabelecera. Durante as minhas visitas às salas de aula a cena se repetia: cadeiras 

enfileiradas umas atrás das outras, quadros cheios de puro conteúdo com pouco sentido 

relacionado ao cotidiano dos que ali se encontravam. Tirando uma ou outra professora, que 

por iniciativa própria, às vezes, ousavam utilizando materiais e conteúdos lúdicos em sala, a 

grande maioria reproduzia o ensino tradicional. 

           Por esse motivo, era perceptível que muitas das dificuldades em conseguir assimilar os 

conteúdos partiam do simples fato de que isso não fazia sentido algum para as crianças. 

Aprender por aprender mecanicamente era uma realidade nesse lugar, além de todos os 

fatores estruturais já mencionados que não contribuíam para propiciar um ambiente 

estimulante para uma aprendizagem significativa.  Castro (2013) aponta para a questão da 

relação entre escolarização e aprendizagem, e aborda as dificuldades que as crianças 

enfrentam ao encarar essa experiência escolar de forma compulsória, sem um processo de 
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ressignificação pessoal, e como, em consequência disso, as relações que se estabelecem entre 

criança, professor e família se tornam frustrantes: 

O mandato social que impõe a escolarização sobre as crianças só pode ser levado a 

cabo satisfatoriamente se a experiência escolar for ressignificada de forma que cada 

criança possa dar sentido pessoal ao para quê e ao porquê de ir para a escola. Sem essa 

compreensão a experiência escolar pode se reverter em algo doloroso e insuportável 

para a criança, missão pesada e impossível para os educadores, além de frustrante para 

os dois lados, como também para as famílias. (CASTRO, 2013, p.109) 

 Somado a isso, o fato de que a gestão da escola, de um modo geral, não incentivava ou 

não permitia a utilização de espaços ao ar livre, onde as crianças pudessem brincar livremente 

e desfrutar de um ócio criativo. O que ficava para os que ali estavam (professores e alunos) 

era bem claro: quanto mais produção, melhor: mais conteúdo, mais exercícios, mais folhas 

preenchidas, mas tão vazias de sentido ao mesmo tempo – a produção era na verdade uma 

reprodução de letras e números descarada e ilusória, para passar uma possível imagem de que 

“ei, as coisas por aqui caminham bem, olha como esses alunos realizam suas atividades e são 

bem instruídos”. Para quem e por que tal discurso circulava de maneira tão massante?  

 É certo que ao se analisar o IDEB desta instituição, o número é um dos melhores. A 

escola apresenta uma pontuação elevada se comparada às outras escolas municipais, sendo 

que em 2015 atingiu 5,1 pontos no IDEB, segundo consta no portal do INEP, mas não foi 

informada qual a meta estipulada para o ano, apenas para 2017, em que estipulam a meta de 5, 

3 pontos. A escola com maior pontuação do INEP, ultrapassando a meta estipulada para 2015 

de 5,2 pontos e alcançando 5,4 pontos, e a de menor pontuação registrada em 2015, com 3,5 

pontos, muito abaixo da meta de 5,0 pontos estipulados. Ainda no portal do INEP, não foram 

divulgados dados sobre anos anteriores, que se deve também ao fato de a escola só passar a 

ser inserida na gestão municipal no ano de 2012, sendo 2015 o único IDEB observado até 

agora. 

 Visto isso, mesmo obtendo uma das melhores pontuações, o que levaria tantas crianças 

serem encaminhas pela escola com “problemas na aprendizagem”? Através desta pergunta 

chego num dos pontos chaves de reflexão deste trabalho: a racionalização do ensino em 

detrimento da diversão e da movimentação dos corpos, da brincadeira, é uma solução eficaz 

para um melhor desenvolvimento? A resposta que parece tão óbvia parece ser um enigma 

para a instituição escolar, não só essa em específico, mas para a grande parte das escolas. 
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Winnicott (1975 apud FRELLER,1997, p.75) chama a atenção para a questão da brincadeira 

com a apropriação, e enfatiza a importância da criança do brincar no desenvolvimento 

completo infantil:  

Winnicott acentua a importância da aprendizagem criativa e do uso positivo da 

agressividade para a experiência cultural, que é desenvolvida a partir dos primeiros 

objetos transicionais, passando pelo brincar até os processos mais elaborados de 

simbolização e produção cultural (...) O fio condutor dessa experiência é a 

criatividade, que permite ao indivíduo transformar e se apropriar do que está dado. É 

uma experiência em que o sujeito está pessoalmente envolvido e descobre o mundo ao 

mesmo tempo em que descobre a si próprio, proporcionando um sentimento de que a 

vida vale a pena. (WINICOTT 1975 apud FRELLER, 1997, p.75) 

 

 Outro autor de trabalhos significativos no campo da infância e do desenvolvimento, 

Vigotsky (1998), aponta para a importância da brincadeira e da interação no aprendizado e 

desenvolvimento infantil. Para ele, “o aprendizado pressupõe uma natureza social específica e 

um processo através do qual crianças penetram na vida intelectual daquelas que as cercam” 

(VIGOTSKY, 1998, p.99). O autor ainda completa este pensamento afirmando que: 

O aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são 

capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e 

quando em cooperação seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos 

tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança. 

(VIGOTSKY, 1998, p.101) 

 Ou seja, propiciar espaços para que haja as brincadeiras, os jogos e a interação entre o 

grupo, significa promover meios para que o desenvolvimento infantil ocorra de maneira 

saudável e satisfatória. Desta forma, e retomando à ideia central deste trabalho, a escola que 

exclui essa possibilidade de vivência acaba se tornando, na verdade, a principal responsável 

pelo processo de patologização do sujeito e sua consequente condição de fracasso escolar. O 

que coloco aqui como questão é que a escola não repensa suas práticas a partir do momento 

que encara ser de responsabilidade dos alunos a assimilação dos conteúdos passados e os que 

se opõe ou não acompanham esses processos são facilmente taxados como doentes, 

indisciplinados, portadores de algum transtorno ou “algum problema”, vocabulário habitual 

dos professores em relação aos seus alunos. E, com isso, retomo a situação descrita no 

capítulo 1: a grande lista de encaminhamentos e os consequentes diagnósticos que surgem 

através dos atendimentos clínicos desses alunos no dispositivo de atenção especial. 
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 Sendo assim, Castro (2013, p.118) traz a reflexão sobre um modelo de “escola viva”, 

onde não apenas se compartilhariam conteúdos formais e genéricos, mas sim experiências 

cotidianas, questões reais e que fazem parte da vida das crianças e adolescentes, bem como o 

uso das novas tecnologias e seus derivados, enfim, uma escola de atravessamentos de trocas e 

de descobertas, onde se possa questionar debater e construir juntos novas ideias. Será que se o 

ensino fosse encarado dessa forma haveria tantos rótulos e tantos distúrbios cognitivos? Se a 

experiência escolar fosse de fato atrativa, realmente voltada e pensada nos alunos haveria 

tantos sujeitos avaliados como doentes ou transviados? 

 Além da culpabilização do aluno pelo não aprender ou o “não obedecer”, presenciei de 

maneira intensa a responsabilização sobre uma família dita desestruturada ou omissa em 

relação aos seus filhos. Muitos professores que se faziam parecer “desconstruídos” ou bem 

orientados entendiam o comportamento e a dificuldade de seus alunos como consequência das 

relações familiares que esses vivenciavam em seus lares. Por vezes, a família não dava 

atenção, por outras, mimava demais e não colocava os devidos limites. Além dos casos dos 

pais que trabalhavam de mais, dos pais alcoólatras, dos violentos, enfim, uma infinidade de 

casos que, embora por vezes graves e que de fato assumam um aspecto de grande importância 

e influência, não podem ser considerados única e exclusivamente como fator principal e 

determinante no processo de escolarização de crianças e jovens. 

 A partir disto, este tópico teve como intuito principal o de abordar as principais questões 

que envolvem a escola em questão. Muito além de problemas estruturais, se evidenciou 

também aspectos que giram em torno do que é considerado uma escola de qualidade, um 

ensino eficaz, um método satisfatório de aprendizagem que definitivamente não é o que tem 

sido explorado neste espaço. Minha maior crítica em relação à escola é o pouco espaço para a 

autorreflexão, é a insistência em se “fechar os olhos” e se passar o problema adiante, seja para 

a instituição clínica ou para a família. Como apontam Rocha e Uziel (2008 apud ROCHA; 

AGUIAR, 2010, p.73), trata-se de um modelo de escola fragmentada, impossibilitando por 

vezes uma parceria com redes institucionais que intervêm de fato na educação, nas quais se 

poderiam construir alianças. 

 A proposta é e sempre foi não só apontar os erros, mas de pensar crítica e 

conjuntamente em outros caminhos, outras vias, outras possibilidades. Durante o meu 
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percurso por entre as salas de aula e demais espaços, minha intenção e vontade se voltavam 

para não somente estar ali, mas o de pertencer aquele espaço. Não demorei a me deixar levar 

pelas relações afetivas construídas com os alunos e com muitos professores e funcionários e, 

apesar de todas as dificuldades que acabei encontrando em realizar o meu trabalho, foram 

essas relações que me sustentaram e me motivaram a seguir. Sendo assim, acreditar que 

mudanças são passíveis de acontecer é sem dúvida o caminho certo a seguir, e através do 

projeto de intervenção que foi construído para uma turma em especial, pude me dar conta da 

importância de se ter um espaço de escuta e de apoio aos alunos e também aos professores 

que se mostravam cansados com toda essa dinâmica, o que será abordado no próximo tópico 

deste capítulo. 

 

 3.2 - INTERVEÇÃO ESCOLAR E RESISTÊNCIA: PERCALÇOS PARA SE 

CHEGAR A OUTRAS VIAS POSSÍVEIS. 

 

A segunda etapa do estágio no campo escolar consistia em delimitar o público alvo no 

qual seria realizada a intervenção, a partir de um primeiro momento de observação, onde 

registrei as principais questões e demandas da escola. Inicialmente o projeto seria realizado 

em parceria com uma estagiária de serviço social que entrou na escola neste ano de 2017, mas 

devido a alguns desentendimentos e desencontros ao longo do processo, ficou sob minha 

responsabilidade a realização deste projeto. 

Esta etapa foi um período bem reflexivo sobre as minhas práticas dentro da instituição. 

Apesar de num primeiro momento a minha concentração ser mais voltada para uma 

observação, muitas vezes, era inevitável me manter apenas como espectadora, já que num 

contexto dinâmico como a escola, onde não havia um profissional psicólogo, eu era 

convocada a tomar posicionamento em vários momentos sobre questões que envolviam os 

alunos. Para melhor entender esta dinâmica é necessário compreender de que forma fui 

apresentada a escola, que acabou influenciando a perspectiva dos profissionais sobre o meu 

trabalho ali. 

Apesar do estágio em psicologia escolar ser vinculado diretamente com a UFF, minha 

porta de entrada para a instituição foi o dispositivo de atenção, sendo apresentada à direção da 
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escola como estagiária da psicóloga de lá. A partir deste momento, passei a carregar o estigma 

dessa instituição que recebia alunos com o intuito de “tratá-los”, assim, passei a ser 

convocada, principalmente pelas professoras, à observar crianças que, segundo elas, 

aparentavam ter algum “problema”, ou que davam muito trabalho por serem “bagunceiros”. 

Era nítido que as profissionais compreendiam o trabalho do psicólogo como aquele que 

diagnostica, identifica os possíveis transtornos e auxilia nos encaminhamentos clínicos. Essas 

situações sempre causavam desconforto e por muitas vezes eu não sabia como agir, apenas 

tentava conversar com as professoras para entender melhor o contexto de suas queixas. 

Diariamente as mesmas falas se repetiam: “está vendo aquele menino (a), tem um 

probleminha, você que é psicóloga deve saber”. “Olha as coisas que ele faz, isso não é 

normal”. “Aquele ali tem laudo e toma medicamento, mas ultimamente parece que não tem 

tomado mais, está muito agitado e batendo nos colegas”. 

Uma dessas situações referente aos alunos me impactou: A professora do pré-escolar I 

havia pedido à diretora que eu fosse a sua sala para poder ajudá-la com uma criança, o J. P. de 

apenas quatro anos. Desta forma, fui à sala de aula para que pudesse conversar com ela e 

observá-la com a turma. Confesso que o primeiro momento foi de choque, já que o menino 

batia nas crianças e na professora, gritava continuadamente, jogava brinquedos e materiais 

para fora da sala de aula, entre outras coisas. Ao fim da aula, a professora relatou que este 

comportamento é frequente, e me perguntou que transtorno ele poderia ter. Minha resposta foi 

imediata: “na clínica alguns desses comportamentos podem ser caracterizados como TOD, 

mas como ele é bem pequeno ainda é cedo para dizer”.  

Instantaneamente me senti envergonhada pela minha fala, mas já não tinha jeito, eu 

acabara de reforçar para a professora a ideia de que ele tinha algum transtorno e de que aquilo 

não era normal. Eu, que fui para a escola na tentativa de fazer a diferença e não exercer 

práticas medicalizantes, e que lia e discutia sobre essas questões na supervisão e em outros 

espaços, com a família e amigos, neste momento, senti a força que essa lógica tem, e que por 

mais que você tenha outras diretrizes, em algum momento, você pode correr o risco de 

deslizar, seja pela desmotivação com o campo, pelo comodismo, por fazer o que é mais fácil, 

ou no meu caso, para “mostrar serviço, ser útil”, mas para quem?  
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Outra situação que me impulsionou ainda mais a realizar um trabalho coletivo que não 

atendesse à norma individualizante ocorreu quando eu conversava com a diretora sobre uma 

das professoras da escola.  

Quando eu entrava em sala de aula, ela demonstrava um estado de apreensão muito 

grande, sempre muito na defensiva, e costumava se comunicar comigo apenas para falar sobre 

seus alunos “problemáticos”. Eu disse à diretora que não entendia por que ela se comportava 

daquela forma, pois às vezes, parecia que ela se sentia “avaliada por mim” e, de forma 

alguma, eu gostaria de passar essa imagem. A diretora mais do que de pressa respondeu – 

debochadamente- que eu não precisava me preocupar com isso, pois ela já havia conversado 

com os professores explicando que eu estava na escola para “olhar as crianças”, e não para 

fazer avaliação de métodos pedagógicos de ninguém. 

Esta fala foi mais do que suficiente para entender em que lugar a escola me colocava: 

profissional que identifica quais crianças têm transtornos. Junto a isto, percebi um forte 

conflito entre a escola e a família: a participação de responsáveis na instituição era geralmente 

cercada por alguns conflitos. Na maioria das vezes os pais eram solicitados a comparecerem 

ali por conta do comportamento ou dificuldades dos seus filhos ou o contrário - quando esses 

pais apresentavam alguma queixa em relação aos professores de seus filhos. A participação da 

família na escola era tão complexa que a eleição para novos diretores foi anulada pela falta de 

votos suficientes, sendo que seria de responsabilidade dos pais o voto no lugar das crianças 

com menos de 12 anos. 

 Um registro marcante de alguns destes conflitos foi a agressividade de alguns pais para 

com o JP, do pré I. Os responsáveis foram à escola se queixar da “criança agressiva” que 

estava agitando e agredindo seus filhos.  A professora da turma relatou que alguns pais se 

mostravam bem hostis com a presença dele na sala. Ela me contou sobre uma mãe que 

perguntou se o JP, colega de turma do seu filho, havia faltado, quando a professora 

confirmou, a mãe disse: “graças a Deus! que vá para o quinto dos infernos”. Fiquei tão 

horrorizada com a intolerância que tive certeza de que era extremamente necessária uma 

intervenção com esses responsáveis para que pudessem compreender melhor o que se passava 

no espaço escolar, aproximando as famílias e abordando as dificuldades enfrentadas de uma 

forma menos individualizante. Além disso, através dos relatos da professora e também da 
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diretora da escola, suspeitamos que o JP também vivia uma relação conturbada com sua mãe, 

na qual a professora acreditava que incentivava ou reforçava alguns comportamentos da 

criança em sala de aula. Neste caso, a criança provavelmente, reproduzia a forma como era 

tratada em casa com seus colegas de turma. Fazer um trabalho com as famílias poderia 

aproximá-las da escola, compartilhando os desafios da tarefa de educar, buscando novas 

formas de relação entre adultos e crianças.  

 Fora isso ainda havia questões mais pontuais, em diferentes turmas, como a de uma 

criança com síndrome de down que era do primeiro ano, outras crianças com Asperger do 

segundo ano, outro menino, também do segundo ano que tinha laudo de TDAH, TOD e até 

depressão. A partir disso, pensamos em delimitar um grupo de pais que abrangesse o pré I, 

mais duas turmas do primeiro ano e mais duas turmas do segundo ano, totalizando um 

encontro com os pais de 5 turmas.  

Além disso, começamos a pensar também quais seriam as turmas que trabalharíamos 

realizando atividades e oficinas, sendo esta uma questão que nos deixou bem em dúvida, pois 

apesar da demanda que surgia em alguns casos que chamavam mais atenção, como o caso do 

JP, a transição do L. (diagnosticado com Asperger) do primeiro para o segundo ano, sob o 

discurso de que era mais adiantado que as crianças de sua idade, a “agressividade” do L.O na 

turma de uma das professoras do segundo ano, o caso da M. C que tinha síndrome de down, 

onde se discutia a necessidade ou não de um mediador em sala de aula para lhe acompanhar. 

Sendo assim, pensamos que não poderíamos fazer um trabalho mais profundo e consistente 

com tantas turmas e pais ao mesmo tempo. 

A partir disto, decidimos que seria mais importante um trabalho com os pais, pois com 

a família mais próxima e parceira da escola e vice-versa, já promoveria um grande início para 

mudanças positivas no cotidiano escolar dessas crianças. Para começar, redigi um convite aos 

pais dos alunos do pré I, de uma turma de primeiro ano e de duas turmas do segundo ano, 

todas pertencentes ao turno da tarde, totalizando um grupo de quatro turmas (reduzimos o 

trabalho para quatro turmas que mostravam questões mais urgentes). 

A proposta enviada no convite era o de aproximação desses pais com a escola, onde 

poderíamos conversar sobre as questões que mais afligiam esses responsáveis ou cuidadores 
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em relação aos seus filhos, netos, sobrinhos, na escola, e como os mesmos poderiam por 

vezes acabar incitando a agressividade de seus filhos na escola. 

A falta de diálogo entre gestão e família também era uma pauta de discussão, além das 

questões como a patologização, medicação e medicalização, entre outros. Enfim, a proposta 

era levantar alguns temas e trabalhar com o que surgisse ao longo dos encontros, levando em 

conta as questões que esses pais também traziam, promovendo um espaço de escuta e de 

troca. 

Infelizmente, dias após o envio dos convites retornei à escola para pegar a devolutiva 

com os alunos e as respostas, em sua maioria eram a de “não tenho interesse”, ou então liam e 

não se davam ao trabalho de responderem.   

Neste momento, fiquei pensando que significado aquele convite tinha para esses pais e 

me questionei se consegui ser clara ou até mesmo didática ao passar a mensagem, mas o que 

de fato interessa colocar aqui, é que essa “rejeição”, por si só, já indica algo de relevante no 

que diz respeito à relação entre a escola e a família, a falta de costume em se promover esse 

tipo de espaço, o que certamente pode ter causado certo tipo de estranhamento, ou até mesmo 

a falta de interesse em participar de atividades “não obrigatórias da escola”. 

Pelos discursos que ouvia, deu para notar que quando se tratavam de assuntos 

negativos em relação às crianças, a participação de pais era bem escassa, mas que, quando 

ocorria uma situação contrária, onde existia a exposição positiva das crianças, esses pais 

surgiam em maior número, como pude constatar em um evento com o tema “páscoa” em que 

as crianças fizeram algumas apresentações e quase lotaram a quadra. Isso me levou a pensar 

que algumas estratégias para acolher e incentivar a participação desses pais na escola 

poderiam ser elaboradas, como por exemplo, um espaço que propiciaria um diálogo franco e 

aberto entre ambas as partes, tirando a relação hierárquica onde a escola reclama e exige 

providências e os pais acatam certos tipos de imposições. 

Sendo assim, a partir da negativa destes pais, reduzi o grupo de intervenção às duas 

turmas do segundo ano do fundamental, onde ambas apresentavam crianças que eram usuárias 

ou já fizeram usodo dispositivo de atenção às dificuldades escolares alguma vez durante este 

curto período de escolarização. Ainda assim, cada turma apresentava sua singularidade, tanto 
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em relação à estrutura física entre os espaços de sala de aula, quanto em suas inter-relações 

subjetivas, que envolviam a relação aluno-aluno, como também alunos-professora. Uma 

dessas diferenças era visível em relação à quantidade alunos entre os espaços de sala: 

enquanto numa turma estavam matriculados apenas 18 alunos, na outra havia cerca de 30 

crianças matriculadas. 

Além disso, uma sala era nitidamente melhor estruturada que a outra, sendo que a 

turma com menos alunos era beneficiada com um espaço climatizado, e a outra turma era 

acomodada em uma sala maior, mas ao mesmo tempo muito quente e sem piso de cerâmica. 

Notei ao longo do tempo que a turma onde havia menos alunos parecia estar mais avançada 

em alguns pontos do que a outra turma, como por exemplo, na produção textual, na leitura, 

etc. Esses foram alguns fatores que fizeram com que minha atenção se voltasse mais para 

essas duas turmas neste meio tempo, e sendo assim, minhas observações passaram a ficar um 

pouco mais concentradas nestas demandas. 

Outro ponto que me chamou a atenção em relação às professoras é que por várias 

vezes presenciei cenas de bullying na sala da professora que leciona na turma maior, com 

duas crianças em especial, que frequentam o dispositivo. Vi que por algumas vezes as 

crianças chegaram a reclamar com a professora e pedir providências em relação a isso, mas 

ela respondia coisas como “deixa pra lá”, “finge que não está ouvindo”, ao invés de conversar 

e questionar a postura de quem praticava tal violência. Consequentemente a atitude da 

professora acabava reforçando mais comportamentos agressivos em sala de aula. 

Devido ao pouco tempo que restou para pensar numa intervenção que fosse mais 

abrangente e que pudesse incluir as duas turmas do segundo ano, me atentei a questões que 

passaram a se mostrar bem urgentes de serem trabalhadas na turma da professora onde havia 

mais alunos. Percebi, a partir das minhas observações, que a turma, composta por uma grande 

maioria de meninos, era muito agressiva, e demonstrava pouca interação grupal. A relação 

entre eles e a professora também era muito conturbada, quando num determinado momento 

parecia ser uma relação afetuosa, mas em questão de minutos se tornava algo extremamente 

caótico. 

Escolhi iniciar então o meu projeto ali, com o intuito de trabalhar questões como a 

cooperatividade, espírito de equipe, a agressividade, participação, questões como o bullying 
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que também se fizeram presentes e que, por vezes, acabavam sendo reforçados por algumas 

atitudes da própria professora. Tudo isso com o intuito de tornar aquele ambiente um lugar 

que fizesse sentido para os alunos que ali estavam, além de tentar, através das atividades, 

mostrar como as relações entre eles poderiam se dar de maneira melhor, facilitando 

construção de vínculos e diminuindo assim um sofrimento que se manifestava sob forma 

principalmente de agressividade. 

Sobre as atividades desenvolvidas com as crianças, primeiramente pré-estabeleci 

alguns objetivos que queria que fossem trabalhados, principalmente, no que se referia às 

questões mencionadas. O planejamento das dinâmicas, oficinas e outras atividades foi sendo 

desenvolvido, a partir da demanda e do vínculo que ia se fortalecendo com a turma, de 

encontro a encontro. Foram estipulados seis encontros, um por semana (não houve a 

possibilidade de estender os encontros devido ao calendário de provas dos pequenos). Todas 

as atividades ocorreram durante o horário de aula, com mais ou menos uma hora de duração. 

Tudo o que foi trabalhado com esses alunos teve um caráter lúdico: ao longo das 

semanas realizei atividades com alguns materiais como barbantes, balões, assim como 

brincadeiras fora da sala de aula, na quadra de esportes. Fizemos também atividades com 

desenhos em cartazes e folhas A4, além de jogos de tabuleiro, confecção de crachás para a 

identificação dos pequenos, teatro, entre outras atividades. Em cada uma dessas dinâmicas 

havia um objetivo, algo que pudesse ser discutido sob outra perspectiva, de forma mais 

criativa e menos tradicional possível. 

Através destas atividades, meu objetivo era o de sustentar práticas não medicalizantes, 

que ressignificassem o dia-a-dia das crianças na escola, possibilitando outro olhar para essa 

experiência. O próprio conselho Federal de Psicologia (CFP) emitiu uma cartilha de 

“Recomendações de práticas não medicalizantes para profissionais e serviços de educação e 

saúde” (2015), onde orientam tanto profissionais da educação quanto da saúde a adotarem 

medidas que transformem e potencializem o ensino e o ambiente escolar, além de 

investigarem queixas de dificuldades escolares levando em consideração diversos fatores, 

realizando uma análise que não se prenda apenas ao viés orgânico e médico. Muitas destas 

medidas, como o planejamento de atividades em grupo, promover espaços de troca, troca de 



61 

 

 

 

aprendizado, respeito opiniões a divergentes estavam presentes no planejamento das 

atividades, o que mostra que é possível repensar os métodos escolares de ensino. 

A escolha pela realização de atividades neste formato se deu pela própria demanda da 

turma: como as crianças pouco tinham contato com uma metodologia mais lúdica e 

participativa, achei que pudesse ser interessante ter essa experiência com eles. Com isso, pude 

trabalhar e intervir em pontos importantes da turma como o uso do corpo para o aprendizado, 

para o alívio de tensões e estresse que possivelmente geravam a agressividade entre eles, a 

expressão de sentimentos através de desenhos e brincadeiras, a unificação do grupo através de 

brincadeiras coletivas, que incentivassem o espírito de equipe, além de tentar compreender o 

significado que a escola tinha para eles e como esta turma encarava as vivências escolares. 

Em anexo tem o planejamento de cada dia de oficina, com a descrição das atividades 

realizadas.  

Além disso, a minha postura frente às crianças também tinha como objetivo 

desmistificar a relação hierarquizada entre adultos e crianças que geralmente acontece nesta 

instituição: a partir dos vínculos que se construíam, o espaço de troca e de escuta ativa ia se 

fortalecendo, e cada vez mais as crianças ganhavam força para se expressarem sem que 

houvesse um “medo” de alguma punição. A comunicação circulava de forma horizontal e não 

mais vertical como de costume. 

Durante os dias em que ocorreram os encontros, fiz questão da presença da professora 

em sala de aula e, por mais que ela não participasse ativamente de todas as atividades, tinha 

consciência do que se passava e das dinâmicas propostas, tudo isso para que uma intervenção, 

mesmo que indiretamente, também pudesse ocorrer em suas práticas como profissional da 

educação, para que ela também pudesse repensar outras formas de atuar que não fossem tão 

massacrantes tanto para ela quanto para seus alunos. 

Dessa forma, pude apontar práticas que tratam essas questões escolares (agressividade, 

hiperatividade, dificuldade de aprendizagem), de maneira mais coletiva e democrática, que 

devem substituir práticas individualizantes, patológicas e rotulantes, influenciando 

negativamente no desenvolvimento dessas crianças no meio escolar. Dito isto, apresento no 

próximo tópico a análise dos principais resultados das semanas de intervenção, as questões 

que mais sobressaíram, assim como a análise dos materiais produzidos pelas crianças.  
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3.3 - AÇÃO EM FOCO: RESULTADOS, ANÁLISES E PROBLEMATIZAÇÃO. 

 

Dentre as atividades vivenciadas com os alunos, muitas delas, revelaram o que durante 

o período de observação já se destacava como um analisador: a falta de coletividade dentro do 

grupo. Algumas oficinas onde a proposta objetivava um trabalho cooperativo, de interação 

entre eles tiveram como marca muita confusão, o que me deixou um pouco perdida durante a 

realização das tarefas. As atividades onde essa questão se evidenciou foram “a teia de 

barbante”, que tinha como objetivo uma aproximação do grupo, a fim de que pudessem fazer 

perguntas livres a respeito da vida e dos gostos do outro, a brincadeira com os balões, que foi 

realizada na quadra e tinha como proposta incentivar o trabalho em equipe, a confecção de 

cartazes, onde se dividiram em grupo para confeccionarem o que seria uma escola ideal, até 

mesmo num teatro espontâneo onde o tema principal se tratava do bullying, as crianças 

tinham certa resistência e dificuldade de interagir com o outro, de dialogar e até mesmo de 

brincar. As ações entre eles se davam de maneira muito individualizante, carregado de disputa 

em atividades onde quem ganhava era o grupo, e não a criança individualmente.  

Outra questão que surgiu desde o início das observações e, que se estendeu durante os 

dias das oficinas e brincadeiras, se referia à agressividade com que as crianças interagiam 

entre si. Muitas vezes, durante uma aula ou nas atividades comigo, as crianças se agrediam 

fisicamente com socos, chutes, e até jogando objetos uns nos outros.  

Quase sempre a briga partia dos meninos, maioria em sala de aula, que acabavam 

atingindo as meninas que se mostravam amedrontadas pela situação, mas ao mesmo tempo 

acostumadas, pois eram conflitos recorrentes em sala de aula.  

A violência surgia por variados motivos, alguns pela disputa de objetos, outros por 

questões de bullying, que muitos meninos praticavam contra um ou outro que aparentavam 

serem “bodes expiatórios” tanto da turma quanto da professora. Em vários momentos vi essas 

crianças que sofriam bullyingse queixarem com a professora, mas esta pedia para que eles 

ignorassem, e raramente tomava uma postura frente às crianças que praticavam tal ação. 



63 

 

 

 

As atividades na quadra de esportes, de desenho nos cartazes, com o tabuleiro “dos 

sentimentos”, que tinha como proposta sondar e entender que sentimentos essas crianças 

atribuíam à escola e quais eram as situações que eles vivenciavam ali, quais eram mais 

agradáveis ou desagradáveis, a atividade da “barra humana”, onde o intuito era o de receber 

um retorno das atividades que mais gostaram utilizando o corpo e o movimento, em todas 

elas, a marca da violência ficou registrada.  

Espantava ser tão comum e tão frequente. Eu apartava brigas, por várias vezes, em 

apenas um encontro e diversas vezes tivemos que interromper as atividades por este mesmo 

motivo. A partir disto, me dei conta de que o ambiente da sala de aula era tão tenso e 

estressante que ao menor sinal de desentendimento ou frustração já era o suficiente para 

desencadear uma agressão. 

Além disso, ficou muito marcado ao longo deste percurso as questões de gênero dentro 

de sala de aula. A todo o momento a escola e os professores reforçavam uma posição 

masculina e feminina entre seus alunos. Posso ampliar esta questão não só para esta turma, em 

que a intervenção foi realizada, mas em grande parte das outras turmas do ensino 

fundamental, principalmente, com crianças mais novas. Em muitos momentos, os discursos 

de professores e funcionários giravam em torno do que era “brincadeira de menina e de 

menino”, “comportamento de menina e de menino”, “cores de menina e de menino”.  

Muitos momentos de agressão entre os alunos dessa turma se davam exatamente por 

isso: um dos meninos gostava de objetos ou brincadeiras consideradas femininas, e isso era 

suficiente para que os outros meninos iniciassem o bullying com ele, que reagia com tapas e 

socos nos demais colegas.  

Não podemos ignorar o fato de que nossa sociedade machista e patriarcal tem muita 

influência até nos comportamentos infantis, somado à educação familiar, a interferência de 

elementos culturais, entre outros, mas permitir que a escola, que tem um papel de formação 

social importante no desenvolvimento dos indivíduos perpetue ou reforce esta ideia é 

impensável.  

É a partir destas práticas que reforçam o lugar do masculino e do feminino que o 

comportamento das meninas e dos meninos destoavam tanto: as meninas se sobressaíram nas 
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atividades realizadas em equipe (formadas por meninas), os meninos sempre incitando brigas 

e discussões, enquanto as meninas permaneciam quase sempre caladas e passivas às 

atividades que lhes fossem propostas, sendo referentes à intervenção ou as atividades 

curriculares. 

Apesar de todos estes conflitos em torno desta temática, durante a atividade do teatro 

que abordava as questões do bullying, os objetos que levei para a caracterização dos 

personagens (óculos, bolsas, pulseiras, colares, chapéus), embora em sua maioria objetos 

“femininos”, foram utilizados sem distinção de gênero pelas crianças, o que me surpreendeu 

positivamente. Neste momento, eles puderam experimentar outros papeis sociais, brincar com 

o uso de adereços, saindo da dicotomia dos comportamentos considerados apropriados para 

cada gênero. 

As crianças também indicaram, através das falas, brincadeiras, desenhos e outras 

atividades o quão tradicional e engessada a escola é. A própria configuração do espaço e da 

arrumação da sala indicavam isso: as crianças se sentavam separadas umas das outras, com 

suas carteiras enfileiradas.  

Por vezes, eu percebia durante algumas aulas que as crianças que “se comportavam 

mal” eram afastadas de seus colegas como forma de punição, sendo colocadas ou no fim da 

sala, ou bem próximas à professora.  

Quando pedi para que formassem grupos para que pudessem confeccionar o que seria 

a escola ideal, a escola dos sonhos, o resultado se deu de forma que eles apenas 

reproduzissem o que fazia parte do cotidiano. Mesmo que eles tivessem a liberdade para 

ousarem e criarem coisas novas, os cartazes sinalizavam uma escola fragmentada (cada 

criança do grupo desenhando uma escola diferente num mesmo cartaz), com cadeiras e mesas 

enfileiradas, alunos sentados e quadros repletos de conteúdos vazios de sentido. 

Apenas um grupo composto por meninos foi além: desenharam vários prédios em 

chamas, com elementos caóticos e hostis, no que eles mesmos confirmaram dizendo se tratar 

de um desenho de “caos e destruição na escola”. Chamou a atenção ser justamente o grupo de 

meninos considerados bagunceiros, “com problemas”, que frequentemente eram repreendidos 

pela professora a desenharem a escola desta forma, evidenciando a perspectiva que eles 



65 

 

 

 

tinham daquele espaço, como um ambiente destrutivo, desorganizado, violento e realmente 

caótico. 

 

Figura 1: "caos e destruição na escola" 
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Figura 2: sala de aula com carteiras e quadro. 
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Figura 3: sala de aula com alunos sentados e enfileirados em suas carteiras. 

Além disso, soma-se o fato de que as crianças demonstraram que o significado da 

escola para eles está estritamente ligado a uma ideia de produção e racionalização constante 

de conteúdo. 

Num jogo de tabuleiro onde se explorava a relação dos sentimentos como alegria, 

tristeza, raiva e medo com questões diretamente relacionadas ao dia-a-dia escolar, esses 

alunos diziam que os momentos felizes na escola ocorriam quando conseguiam copiar todo o 

conteúdo do quadro ou quando conseguiam realizar alguma atividade. Apenas uma criança 

respondeu que um momento alegre era quando brincavam na quadra, os demais mantiveram a 

mesma resposta anterior.  

Ou seja, os sentimentos de valorização e reconhecimento só se davam nestes 

momentos, tornando as experiências adquiridas pelas vivências coletivas no ambiente escolar 

pobres de sentido. Outros aspectos que são importantes para um bom processo de 

desenvolvimento e aprendizado, como as relações afetivas, a diversão, a construção de 

vinculo, entre outros, não foram valorizados pelas crianças em suas falas. 
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Constatei também que os professores que se opõem a este cenário, de valorização 

somente das práticas controladoras e tradicionais, acabam sendo malvistos, como me contou 

uma professora,com a qual tive grande aproximação e vínculo durante esses meses na escola. 

Após o período em que realizei a intervenção, retornei à escola mais algumas vezes com o 

propósito de dar uma devolutiva sobre o que foi trabalhado, as questões que emergiram, entre 

outros aspectos. Essa devolutiva foi passada informalmente, através de diálogo com a direção 

da escola e com algumas professoras. Uma professora, em especial, disse, após a minha 

devolutiva sobre as falas das crianças durante as atividades, que “sabe que a carga de 

conteúdo é muito extensa, ainda mais para crianças na idade delas, mas se não for dessa 

forma, os pais vêm em cima”. Ao se referir à direção da escola, ela afirma que eles também 

têm esse mesmo pensamento de “tem que ter caderno cheio”, e que até descriminam o uso dos 

livros didáticos enviados por serem “bobinhos e com pouco conteúdo”. 

Essa mesma professora relata que, mesmo com toda essa “pressão” dos pais e da 

direção da escola sobre os conteúdos didáticos, tenta procurar maneiras de introduzir o lúdico, 

de ter um tempo em que as crianças possam fazer algo criativo, e não só a atenção ao quadro 

(apesar de dizer que não deixa de ser exigente com eles nesta parte). Sendo assim, esta 

professora admitiu tentar dividir o tempo entre o dever e o lazer. 

De fato, ao longo do tempo de observação nas salas de aula, essa professora me 

cativou por trabalhar de forma diferente com as crianças, propondo atividades ao ar livre, com 

pinturas, desenhos, músicas, etc. e essas pequenas coisas já faziam toda a diferença no dia-a-

dia dos pequenos. Embora essa professora ao mesmo tempo em que se mostrava mais 

moderna, descolada ou até mais consciente, também reproduzia alguns discursos 

patologizantes em relação a alguns de seus alunos como: “tenho certeza que ele tem algum 

problema”, entre outros. 

A sua fala se assemelha a de demais professores, principalmente os da rede pública, 

onde a vontade e a consciência de que algo precisa ser feito, mas que ao mesmo tempo é 

submetida a castração de um sistema falido. Castro (2013) traz a luz este conflito tão delicado 

em que se encontram os protagonistas desta grande cadeia da instituição escola: 

Portanto, parece que as possibilidades de transformar o status quo da profissão se 

constrangem frente a um cenário opressivo em que as próprias professoras não se 

sentem capazes de implementar as mudanças necessárias nas suas escolas e na 
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profissão (...). Assim, as expectativas dos estudantes de que os professores possam 

ser os agentes que potencializariam a relação de transmissão cultural – 

transformando-a para adequá-la àqueles a quem se destina, os estudantes – 

encontram educadoras desmobilizadas, constrangidas e desesperançadas que não 

demonstram a força necessária para lutar pelos seus ideais, esmagados pela 

burocracia governamental e pelo descaso e indiferença da sociedade para com a 

educação pública (CASTRO, 2013, p.133). 

 

Tudo isso revela um cenário um tanto quanto confuso e desmotivador por todos os lados, 

onde o professor se encontra perdido, desmotivado, o aluno sem perspectiva, aprisionado, 

rotulado, a família acreditando que sua postura frente à dificuldade do filho deve ser a de 

encontrar na medicina soluções que possam auxiliar seus filhos no aprendizado ou então, 

conseguir nomear o que é “estranho” e, dessa forma justificar, o fracasso escolar dos mesmos, 

questão muito debatida ao longo dos principais tópicos deste trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O foco deste trabalho se concentrou em mostrar, através de uma revisão bibliográfica 

sobre o tema, juntamente com a experiência de estágio em dois campos distintos e 

complementares ao mesmo tempo – a instituição escolar e o campo clínico – a grande rede de 

mecanismos e dispositivos que alimentam e reproduzem a lógica medicalizante em seus 

respectivos contextos.  

Foi objetivo do trabalho também realizar uma proposta de atuação não-medicalizante 

da psicologia na escola, a partir da realização de atividades participativas e lúdicas com as 

crianças em que elas pudessem refletir sobre a sua experiência escolar e vivenciar outras 

formas de se relacionarem entre si.  

É certo que esse olhar biologicista se faz presente em nossa sociedade há séculos, 

como já apontado, especialmente sob influência dos movimentos no meio científico, como o 

darwinismo social, o evolucionismo e a ideia de eugenismo. De lá pra cá, o movimento 

higienista parece não ter se extinguido, mas sim tomado outras formas mais sutis de ação, que 
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se sobressaem com mais intensidade na escola, instituição que exerce forte influência e 

controle social em crianças e adolescentes em idade escolar.  

Assim como apontam Moyses e Collares (2013, p.15), a medicina ganha força para 

intervir nas questões escolares, principalmente quando se trata da invenção das “doenças do 

não aprender”, junto com as que são relacionadas às do comportamento. As autoras ainda 

complementam esta ideia dizendo que “a medicina afirma que os graves - e crônicos – 

problemas do sistema educacional seriam decorrentes de doenças que ela, medicina, seria 

capaz de resolver; cria assim, a demanda por seus serviços, ampliando a medicalização” 

(MOYSES, COLARES, 2013, p.15). 

A partir disto, surgiram os mais diversos transtornos e seus derivados, como o 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), o Transtorno Opositivo Desafiador 

(TOD), transtorno de espectro autista (TEA), entre outros, sendo esses diagnósticos cada vez 

mais presentes na vida escolar das crianças deixando suas marcas manifestadas através do 

fracasso escolar.  

Tudo isso se transforma num ciclo onde a escola com seus mecanismos produz 

rótulos, patologias e desvia tais “problemas” para a clínica, que acaba por reproduzir e 

reforçar muitas vezes essa patologização quando, por exemplo, atesta laudos e diagnósticos 

médicos sem uma avaliação crítica e cuidadosa. 

Na escola e no serviço de atendimento descritos neste trabalho, estas práticas se 

evidenciavam a partir do momento em que a escola não apresentava qualquer tipo de 

estratégia na relação de ensino-aprendizado, programa ou suporte para assistir as crianças que 

de algum modo apresentavam dificuldades naquele ambiente, seja a dificuldade em aprender 

ou a de se comportar (como se espera que se comportem), não se colocando como responsável 

pela “inadaptação” da criança. O problema quase sempre se concentrava no próprio aluno ou 

em sua família. Sendo assim, acionava-se o serviço público que se encarregava de tratar tais 

queixas contando com uma equipe multidisciplinar. 

Neste sentido, a equipe não dialoga, visto que existe, evidentemente, um 

distanciamento do posicionamento médico em relação aos demais profissionais, o que acaba 

tendo influência na afirmação e confirmação desta grande quantidade de transtornos que os 
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laudos apontam, o que não deveria ocorrer, visto que este, em tese, se trata de um dispositivo 

com um grande potencial para contribuir na desconstrução da lógica medicalizante que 

assombra a educação. 

O que ocorre muitas vezes é o contrário: o dispositivo auxilia na construção da lógica 

de exclusão, a partir do momento em que, utilizando suas ferramentas médicas e de avaliação 

neuropsicológica, enquadram uma criança num transtorno que, ao retornar à escola, passa a 

ser então a sua verdade em seu ambiente de suposta aprendizagem.  

Isso acaba gerando um ciclo onde a escola não consegue estimular essa criança a partir 

do método trabalhado, sendo assim, o dispositivo entra em ação, enquadra a criança em algum 

transtorno de ordem neurológica, oferece além de acompanhamentos que teriam a função de 

auxiliar no tratamento, medicamentos específicos para cada transtorno listado, e assim, 

devolve a criança para o centro que poderia ser o núcleo da formação do mal-estar e da falta 

de interesse. 

Apesar desta problemática, uma generalização em relação aos profissionais envolvidos 

chegaria a ser injustiça, visto que a partir de conversas e relatos com muitos destes 

profissionais – tanto professores como psicólogos – reconhecem uma grande falha no que se 

refere às suas próprias práticas, mostrando uma grande impotência diante de um problema de 

raízes estruturais grandiosas, arcaicas e hierárquicas aos quais são submetidos diariamente, 

misturados com uma grande desvalorização de suas profissões (no caso dos professores), 

junto a uma desatualização e falta de conhecimento sobre o tema. 

Toda essa estrutura se agrava na medida em que pude observar que muitos pais, 

cuidadores ou responsáveis pelas crianças buscavam demasiadamente enquadrar seus filhos 

em algum tipo de patologia ou transtorno, por vezes em busca de benefícios financeiros ou 

para que, vistas as dificuldades dos filhos, pudessem atestar alguma deficiência cognitiva que 

justificaria o comportamento inadequado ou a grande dificuldade de aprendizagem.  

Visto isso, pensando na resposta das crianças à intervenção, observando a estrutura da 

instituição escolar e seus derivados e prestando a atenção em toda a lógica que existe por trás 

deste cenário, nota-se que grande parte das crianças não são inaptas à escola, pelo contrário, 

existe a escola que não é apta a lidar com todas as crianças. Não estamos lidando com um 
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grande número de crianças e jovens doentes em uma instituição, mas sim uma instituição que 

tem adoecido cada vez mais e de forma preocupante um grande número destes seres humanos.  

A lógica medicalizante que atravessa estes cenários se perpetua através de falas, ações, 

discursos e outros recursos e práticas institucionais presentes nestes contextos. Todo o mal-

estar gerado por tais artifícios se manifestam nos alunos através de sintomas que são 

facilmente confundidos com transtornos mentais e cognitivos. O alvo de investigação da 

escola e do dispositivo de atenção à educação é individualizado (cada criança, um caso) e em 

poucas tentativas mostrou-se interessado no coletivo.  

As atividades propostas com essas crianças ocorreram com o intuito de mostrar que 

outros caminhos são possíveis, que os olhares para a educação, à instituição e a essas crianças 

não necessariamente necessitam ocorrer por vias engessadas e tradicionais, e que isso pode 

causar mudanças positivas na rotina escolar, tanto para esses alunos, quanto para professores e 

para a escola de maneira geral. 

 Portanto, falar sobre medicalização da vida e mais especificamente da educação é 

falar sobre o que se espera das futuras gerações que virão, das consequências que esse 

movimento tão incisivo e prejudicial pode ter na vida de crianças e jovens que frequentam as 

escolas desse Brasil e mundo a fora. Nós, psicólogos e profissionais da área, precisamos estar 

atentos a todos os mecanismos que promovem este movimento e que por vezes somos 

responsáveis por propagá-lo, como a rotulação sob um olhar de manuais e ferramentas, que se 

atentam a aspectos sintomáticos onde não incluem questões sociais, culturais, econômicas e 

ambientais que envolvam a criança e/ou adolescente em questão. 
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ANEXO 

 

Em anexo, segue o planejamento de cada encontro realizado com as crianças ao longo 

do período de intervenção. É importante salientar que este planejamento foi sendo 

desenvolvido à medida que os encontros iam ocorrendo, e que, durante a execução, acabaram 

sofrendo algumas modificações devido aos imprevistos que são naturais do trabalho em 

campo, como algumas variáveis que não podemos controlar, como já relatado ao longo deste 

trabalho monográfico. 

Programação primeiro encontro: 09/05/2017 

Para este primeiro dia foram planejadas ao menos três atividades: a primeira consiste 

em realizar confecção de crachás, que tem como objetivo facilitar a identificação dos 

componentes do grupo, bem como promover um momento de quebra de gelo. Desta forma, as 

crianças devem escrever seus nomes em seus crachás e podem decorá-los da maneira que 

gostarem. Os materiais utilizados foram crachás, lápis de cor, canetinha, adesivos, etc. 

A segunda atividade do dia se chama “a teia de barbante”, que tem como objetivo 

principal dedicar um momento para que o grupo fique livre para tentar se conhecer melhor, 

criar intimidade, além da quebra de gelo. Como material utiliza-se somente o rolo de 

barbante, sendo assim, o grupo deve se reunir em roda, sentados no chão. A pessoa 

encarregada de segurar o rolo de barbante inicia uma pergunta direcionada para alguém com 

quem não tem muita intimidade, a fim de conhecê-lo ou descobrir algo que lhe cause 

curiosidade: Ex: “o que mais gosta de comer”, “qual seu filme favorito”, “do que mais gosta 

de brincar”, “o que quer ser quando crescer”, “qual matéria favorita”, entre outros. 

A terceira atividade tem um caráter de encerramento do encontro, e se chamava “a 

dinâmica do espelho”, que tem como intuito causar a reflexão sobre a importância que cada 

um deles tem em sala de aula e na escola, elevando assim sua autoestima e interesse em 

participar das atividades. Os Materiais utilizados são uma caixa, papel de presente ou 

decorativo e um espelho, além de cola ou durex. Ao fundo da caixa decorada fixa-se um 

espelho. Inicia-se a apresentação da dinâmica dizendo que dentro da caixa existe algo muito 

especial para a escola, para a sala de aula, para a professora (permite-se que tentem especular 
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previamente verbalizando), em seguida chama-se cada criança por vez para que deem uma 

olhada na caixa (onde verão seu reflexo no espelho) e peça para que eles não falem para o 

coleguinha o que encontraram lá. Quando todos já tiverem tido acesso à caixa, comente com 

eles sobre o que viram e o que acharam, e reforce a ideia de que cada criança ali tem um papel 

fundamental e importante. 

Programação do segundo encontro 16/05/2017 

Já o segundo encontro, tem como primeira atividade programada a brincadeira “não 

deixe a bola cair”. O objetivo é estimular a cooperatividade entre os alunos, bem como se 

discutir a importância do trabalho em equipe. Os materiais utilizados foram balões de soprar. 

Para a realização desta atividade, reuniu-se o grupo num lugar amplo e mostra-se os vários 

balões já cheios. Com isso, pede-se que os participantes tentem manter as bolas sempre no 

alto. Aos poucos, o facilitador irá retirar alguns participantes e os que sobrarem terão que 

tentar fazer com que esses balões continuem no ar (quanto menos participantes, mais difícil 

será manter os balões no ar). Quando não conseguirem mais realizar a tarefa, discute-se então 

a importância do trabalho em equipe. 

A segunda atividade do sai, o “passa a bola”, tem jogo tem caráter mais dinâmico e 

vem com proposta trabalhar o corpo, movimento, além da cooperatividade. Os materiais 

utilizados são balões de soprar, apito. Para realizar esta brincadeira divide-se o grupo em duas 

fileiras com a mesma quantidade de participantes, onde o primeiro de cada fila receberá um 

balão. O objetivo do jogo é passar o balão por cima da cabeça e por entre as pernas, até que 

chegue ao último integrante da fila. Quando isso acontecer, este deverá correr com o balão 

para frente da fila e repetir os movimentos. A fila vencedora será aquela em que o participante 

que iniciou o jogo retornará a sua posição inicial. 

Programação do terceiro encontro: 22/05/2017 

A primeira atividade deste dia se chama “contando histórias”, onde apresentarei às 

crianças o conto da “contadora de histórias”, onde um grupo de crianças movimenta a escola 

para que pudessem ainda contar com a presença da zeladora que lhe contava histórias, 

mostrando a capacidade de crianças e jovens têm de se organizarem e transformarem o espaço 

que os cercam. A partir deste conto, iniciar a discussão sobre o que eles poderiam fazer para 
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mobilizar a escola assim como as crianças da história. (para que a conversa seja eficaz, 

confeccionar o “bastão da fala”, para que somente as crianças que estiverem com o bastão 

possam falar). O material utilizado é um livro infanto-juvenil. 

A segunda atividade chama-se “confeccionando a escola ideal” e, o objetivo é fazer 

com que as crianças possam ter espaço para criar a escola que elas gostariam de ter e com 

isso, promover a ideia de participação entre os alunos. Nesta atividade, as crianças deverão 

imaginar e criar uma escola ideal. Para isso, serão separados grupos de quatro a cinco 

crianças, para que possam confeccionar a escola com canetinhas e lápis de cor, numa 

cartolina. Depois de terminada a confecção, cada grupo deverá apresentar sua escola. Os 

materiais utilizados são cartolinas, canetinhas, lápis de cor. 

Programação do quarto encontro: 29/06/2017 

A Atividade primeira deste encontro é um feedback da atividade dos cartazes- “a 

escola ideal”, com isso, planeja-se promover a reflexão das crianças sobre a confecção dos 

cartazes realizada na semana anterior, além de proporcionar um espaço de fala para que 

possam explicar sobre seus desenhos. 

A segunda atividade chama-se “A história de Zequinha”. O Objetivo é apresentar uma 

história de bullying para as crianças e refletir sobre o quão negativo isso pode ser para as 

pessoas que sofrem essa violência na escola e na sala de aula. Inicio a história de Zequinha e 

mais dois personagens de uma escola (Antônio e Laura), que serão desenhados em uma folha 

branca A4 e colados num papel cartão junto com um palito de churrasco que servirá de apoio. 

Na história, digo-lhes que Zequinha é um aluno novo de uma escola e iniciou na turma do 

segundo ano. Acontece que Zequinha não foi bem recebido pelos colegas, já que os alunos 

começaram a implicar com ele por suas características físicas como os seus cabelos ruivos 

que lhe rendia muitos apelidos, o que deixou Zequinha bem triste.  Além disso, entrarão o 

Antônio, que é a criança que mais agride o Zequinha verbalmente e a Laura, colega de classe 

que sempre ouve as agressões, mas não se posiciona em relação às atitudes do agressor.  

Finalizando o encontro a atividade “um novo fim paraZequinha e sua turma” tem 

como objetivo a reflexão sobre a questão do bullying, reforço do trabalho em grupo e 

cooperativo, estímulo à criatividade. Após a realização da atividade anterior as crianças serão 
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separadas em cinco grupos para que possam reinventar um final para a história, incluindo os 

três personagens, e em seguida, fazem a encenação deste final. Os materiais utilizados são 

adereços para a encenação (chapéu, lenços, óculos, gravatas, entre outros). 

Programação do quinto encontro: 05/06/2017 

Iniciamos este encontro com a dinâmica “falando sobre sentimentos”, que tem o 

intuito de introduzir o tema do encontro para as crianças, a fim de se compreender o que elas 

entendem sobre o que seriam os sentimentos, as emoções e se estas sabem apontar como esses 

sentimentos aparecem em seus cotidianos. Começo o encontro apresentado o tema e pergunto 

às crianças quais delas assistiram ao filme “divertida mente”. Utilizo o filme como exemplo 

para ilustrar alguns sentimentos básicos como a “alegria”, a “raiva”, “tristeza”, “medo”, 

“nojo” e a partir daí pergunto-lhes se elas saberiam explicar no que significa cada um, e em 

que momento vivenciam cada sentimento. O material utilizado é o tabuleiro montado com o 

tema do filme e com figuras de seus personagens. 

Em seguida, damos início ao “jogo dos sentimentos”, para possibilitar integração entre 

os participantes, bem como trabalhar como os sentimentos abordados (tristeza, alegria, raiva, 

medo, nojo) aparecem no ambiente escolar. Para tal atividade, separo dois grupos de mais ou 

menos 14 a 15 crianças, e cada grupo terá para jogar um tabuleiro que marcam o início e o 

fim de uma trajetória ser percorrida, e um dado. Explico como são as regras e instruções do 

grupo e cada participante terá uma peça que o representará durante a partida. Os materiais 

utilizados são tabuleiro temático, dados, marcadores. 

Programação do sexto encontro: 12/06/2017 

A primeira atividade de encerramento programada para este encontro chama-se 

“barras humanas”, e o objetivo principal é o de obter o retorno das crianças em relação aos 

encontros que até então foram realizados. Busca-se saber como a proposta das dinâmicas foi 

internalizada neles e, como eles compreenderam esse processo, qual foi a afetação subjetiva 

em cada um.Para essa atividade, as crianças responderão a uma espécie de questionário 

dinâmico, onde para cada pergunta feita por mim, haverá algumas alternativas no quadro e 

eles deverão se posicionar na frente da resposta que corresponde à opinião deles. Ao todo 
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serão realizadas seis perguntas, todas em relação às atividades realizadas nos cinco encontros 

anteriores. 

A segunda parte, “desenhando atividades”, tem intenção de retratar através dos desenhos às 

atividades mais prazerosas dos encontros. Nessa atividade, distribuem-se folhas A4 para todos 

os participantes, e pede-se para que desenhem uma atividade ou um momento em que 

gostaram muito de ter participado. 

 


