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RESUMO 
 
Este trabalho propõe uma investigação da problemática que envolve a 
patologização e a medicalização de crianças e adolescentes em 
escolarização, articulada em torno de queixas escolares e problemas de 
não-aprendizagem, bem como seus possíveis desdobramentos. Foi 
realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto, orientado pelo 
referencial psicanalítico, a fim de pesquisar acerca das complicações 
enfrentadas no âmbito escolar, que são relacionadas a patologias 
individuais, e que estão refletidas num mal-estar contemporâneo 
permeando a escola. Com o objetivo de compreender a visão de 
profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, sobre a 
temática em questão, foram entrevistados, individualmente, três 
profissionais de educação e três profissionais de saúde, por meio da 
aplicação de um roteiro de perguntas diferente para cada área de 
atuação, com quatro questões cada. Para análise dos dados, foram 
transcritas as entrevistas, e examinadas por meio das seguintes 
categorias: percepções sobre os alunos e as escolas, os especialistas, o 
(des)conhecimento, e o mal-estar e a medicalização. Os resultados 
apontaram que se consideram necessárias, a parceria entre a escola e a 
família, e o envolvimento de outros profissionais, da educação ou da 
saúde, embora somente em casos pontuais. Mesmo havendo um cuidado 
com as questões de diagnóstico e de uso de medicamentos, ajuíza-se 
válido recorrer aos mesmos em certas situações, e é reconhecida a 
potencialização de resultados de sucesso quando há um trabalho 
terapêutico paralelo a este uso. Concluímos que o sofrimento e mal-estar 
que se apresentam nos sintomas implicados na recorrência a 
medicamentos, atualmente, são expressões de uma forma de viver em 
sociedade. Com este trabalho, pretendemos contribuir para a reflexão 
crítica sobre o sistema educacional vigente e o modo como é 
compreendido o sofrimento de crianças e adolescentes e o mal-estar na 
atualidade. 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 

Palavras-Chave: Medicalização na infância; Mal-estar na escola; Psicanálise; 
Psicologia e Educação. 
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_________________________________________________________ 
Abstract: Malaise in contemporary education: a study about medicalization in 
childhood. 

 
This work proposes an investigation of the problematic that involves the 
pathologization and medicalization of children and adolescents in 
schooling, articulated around school complaints and problems of non-
learning, as well as their possible unfolding. A bibliographic survey was 
conducted on the subject, guided by the psychoanalytical framework, in 
order to investigate the complications faced in the school environment, 
which are related to individual pathologies, and which are reflected in a 
contemporary malaise permeating the school. With the objective of 
understanding the vision of professionals working with children and 
adolescents, on the subject in question, three education professionals and 
three health professionals were interviewed individually, applying a 
different questionnaire for each area with four questions each. To analyze 
the data, the interviews were transcribed and examined through the 
following categories: perceptions about students and schools, specialists, 
(dis) knowledge, and malaise and medicalization. The results showed that 
the partnership between the school and the family is considered 
necessary, and the involvement of other professionals, education or 
health, although only in specific cases. Even if there is a care with the 
questions of diagnosis and use of medicines, it is considered valid to resort 
to them in certain situations, and it is recognized the potentiation of 
successful results when there is a therapeutic work parallel to this use. We 
conclude that the suffering and malaise that present themselves in the 
symptoms implicated in the recurrence of medications are currently 
expressions of a way of living in society. With this work, we intend to 
contribute to the critical reflection on the current educational system and 
the way it is understood the suffering of children and adolescents and the 
current malaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 

Key-Words: Medicalization in childhood; Malaise in school; Psychoanalysis; 
Psychology and Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação 

 

O estudo aqui proposto, busca compreender a problemática que envolve a 

patologização e a medicalização da vida de crianças e adolescentes em 

escolarização, articulada em torno de queixas escolares e problemas de não-

aprendizagem, na perspectiva psicanalítica, investigando o mal-estar na escola, e 

fazendo uma interlocução entre educação e subjetividade humana. 

Usa-se o termo medicalização para designar o processo de reduzir questões 

não-médicas, que envolvem aspectos psicossociais, políticos e econômicos, em 

questões médicas, levando em consideração apenas esse campo do saber para 

determinar causas e definir resoluções para as demandas de mal-estar. 

A problemática que envolve a patologização e medicalização da vida de 

crianças e adolescentes em escolarização, é articulada em torno de queixas 

escolares, normalmente relacionadas a mau comportamento, e problemas de não-

aprendizagem. São alvo de questionamento diagnósticos precipitados e/ou 

equivocados e o uso desnecessário e/ou abusivo de medicamentos psiquiátricos 

visando “corrigir” supostas dificuldades na escolarização, que podem gerar graves 

consequências na formação da subjetividade desses indivíduos em processo de 

constituição como sujeitos. 

As queixas escolares que, comumente, levam à procura de soluções 

medicamentosas para supostos transtornos de comportamento, na maioria dos casos, 

estão relacionadas à baixo rendimento e indisciplina em sala de aula, e suas raízes, 

surpreendentemente, aparecem quase em sua totalidade, ligadas à hipóteses de 

diagnósticos dos chamados distúrbios de aprendizagem, sendo  o Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e a dislexia, os principais, bem como o 

“atual” Transtorno Desafiador Opositivo (TOD). 

É alarmante o crescimento exponencial do número de crianças e adolescentes 

que apresentam alguma (s) dificuldade (s) de aprendizagem no ambiente escolar, e, 

estão sendo enquadradas em patologias clínicas, e medicadas com psicotrópicos. 

A crítica que se faz, por diversos profissionais, é a construção de tais hipóteses 

e diagnósticos ser feita desconsiderando o ambiente escolar, familiar e social nessa 



7 
 

Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Paulista - UNIP 
 
 

elaboração. Nem as condições de ensino em que as dificuldades se instauraram ou a 

dinâmica familiar e história de vida dessas crianças e adolescentes costumam ser alvo 

de investigação com profundidade e afinco, seja por parte dos responsáveis legais, 

dos educadores ou dos médicos, psicólogos e outros profissionais de saúde. 

Objetivamos investigar as vicissitudes de diagnósticos precipitados e/ou 

equivocados e o uso desnecessário e/ou abusivo de medicamentos psiquiátricos 

visando “corrigir” supostas dificuldades na escolarização, e quais seriam as 

consequências desses acontecimentos na subjetividade desses indivíduos em 

processo de constituição. 

Pretendemos analisar alternativas apresentadas pelos participantes do estudo 

à medicalização da infância e da adolescência, e a influência dos mesmos no 

processo de desenvolvimento das crianças; assim como, as possíveis consequências 

da patologização nessa fase da vida para a subjetivação dos sujeitos envolvidos.  

Buscamos também, compreender a importância que é dada ao 

acompanhamento psicológico frente a problemas pedagógicos e/ou psicossociais, 

bem como à desmedicalização dos problemas educacionais centralizados na criança 

e no adolescente por meio dessas práticas citadas. 

Este projeto visa contribuir para a necessária e urgente ampliação das 

discussões sobre as especificidades dos atendimentos à essas crianças e 

adolescentes com queixa escolar, analisando novas formas de intervir no seu 

processo de aprendizagem, levando em conta seu contexto social, história de vida e 

subjetividade. 

Entendemos que, este estudo proposto, contribui para a investigação e análise 

da problemática do mal-estar contemporâneo permeando a escola, e acerca da 

cultura biomedicalizante atual. 

Aumentar o conhecimento em torno da temática da medicalização durante o 

processo de escolarização é fundamental para possibilitar um caminho no sentido da 

despatologização e desmedicalização da vida. 

Nesse relatório semestral de pesquisa iremos apresentar uma breve revisão da 

literatura sobre o tema e também o Método da pesquisa com os procedimentos que 

serão utilizados para a coleta e análise de dados, a serem realizados no 1º semestre 

de 2018 e apresentados no relatório final em agosto de 2018. 
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Destaca-se que esse projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética para 

seres humanos – CEP e recebeu parecer aprovado em dezembro/2017 (Anexo III). 

 

1.2 A cultura biomedicalizante e o mal-estar na escola 

 

Na atualidade, podemos observar uma busca crescente por intensa 

produtividade, numa crescente aceleração da vida e das atividades cotidianas. 

Cobranças desmedidas, muitas vezes inalcançáveis, vêm sendo socialmente 

impostas desde a infância ou adolescência. Aliada a essa realidade, é notável, através 

de pesquisas recentes (como um estudo realizado pela psicóloga Denise Barros, da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, noticiado na Revista Veja, em 11/08/14, sob 

o título “Brasil registra aumento de 775% no consumo de Ritalina em dez anos”, 

referindo dados de pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro), o aumento massivo da prescrição e consumo de psicotrópicos na 

tenra idade em poucos anos. Essa prática é alvo de intenso questionamento por 

diversos profissionais (PATTO, 2008; MOYSÉS, 2008; BEZERRA JR., COSTA e 

ZORZANELLI, 2014) da área de saúde, que entendem a importância do debate acerca 

das vicissitudes dessas vivências para a vida das crianças e adolescentes sob uso de 

medicamentos “tarja preta”, e também para a sociedade como um todo. Os trabalhos 

que vêm sendo desenvolvidos nessa linha indagam: a propósito de que esses sujeitos 

vêm sendo medicados? São indivíduos que necessitam, de fato, de tratamento 

psicofarmacológico? Quais questões sociais estão implicadas nesse processo? 

Propondo uma interlocução entre a temática apresentada e a perspectiva 

psicanalítica, o mal-estar que permeia a sociedade segundo Freud (1930) parece 

invadir a escola na contemporaneidade. 

Considerando que a educação ocorre através de uma transmissão, onde se 

reedita o processo incipiente de nascimento do sujeito, faz-se sempre presente um 

outro educador, o qual, atualmente, parece desautorizado e desconsiderado frente a 

vigente predominância de um discurso biologizante da ciência (COUTINHO e 

CARNEIRO, 2016). 

A cultura biomedicalizante contemporânea, redefine os limites entre o “normal” 

e o “patológico” (BEZERRA JR, 2014), reduzindo e até desconsiderando fatores 

ambientais, socioculturais, e a própria subjetividade humana.  
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Na sociedade atual, há um evidente crescimento exponencial no número de 

alunos, crianças e adolescentes, diagnosticados e medicalizados na tentativa vã de 

serem encaixados em determinados padrões de comportamento. Recorre-se às 

patologias para justificar a não-aprendizagem escolar, num esforço conjunto de pais, 

educadores e médicos, a fim de classificar, categorizar e, por fim, normatizar, num 

processo cruel de culpabilização da criança, retirando qualquer responsabilidade 

alheia a ela. É alarmante o número de crianças e adolescentes que apresentam 

alguma (s) dificuldade (s) de aprendizagem no ambiente escolar, e, estão sendo 

enquadradas em patologias clínicas, e medicadas com psicotrópicos. 

Em torno dessa temática apresentada acima, destaca-se o trabalho crítico das 

autoras Maria Aparecida A. Moysés e Cecília de A. L. Collares (1994, 2010, 2013) em 

relação à patologização e medicalização de crianças e adolescentes em 

escolarização. 

A autora, especialista em psicologia escolar, Maria Helena S. Patto, também é 

referência dentro da problemática citada, apresentando uma perspectiva crítica acerca 

da gênese do fracasso escolar, apontando este último como produto da própria escola 

enquanto instituição em seu renomado livro “A produção do fracasso escolar” (2008). 

A crítica que se faz pelos profissionais já mencionados, é a construção de tais 

hipóteses e diagnósticos ser feita desconsiderando o ambiente escolar, familiar e 

social nessa elaboração. Nem as condições de ensino em que as dificuldades se 

instauraram ou a dinâmica familiar e história de vida dessas crianças e adolescentes 

costumam ser alvo de investigação com profundidade e afinco, seja por parte dos 

responsáveis legais, dos educadores ou dos médicos e psicólogos. 

Patto (2008) afirma que a escola contemporânea e o sistema no qual é 

administrada, é deficitário e precisa com urgência se adaptar e se remodelar. As 

dificuldades do processo de ensino e aprendizagem, não são apenas reflexo de um 

problema do indivíduo, mas também de seu meio (PATTO, 2009). Desconsiderar esse 

fato, é colocar em risco, crianças e adolescentes em plena constituição de sua 

subjetividade. 

De acordo com Collares e Moysés (1994, p.25), o “termo medicalização refere-

se ao processo de transformar questões não-médicas, eminentemente de origem 

social e política, em questões médicas, isto é, tentar encontrar no campo médico as 
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causas e soluções para problemas dessa natureza”. Em trabalho mais recente, as 

autoras assinalam que: 

Nas sociedades ocidentais, é crescente a translocação 
para o campo médico de problemas inerentes à vida, com 
a transformação de questões coletivas, de ordem social e 
política, em questões individuais, biológicas. (...) Isentam-
se de responsabilidades todas as instâncias de poder, em 
cujas entranhas são gerados e perpetuados tais 
problemas. (MOYSÉS; COLLARES, 2013, p. 42) 
 

É relevante reportar um trecho de um artigo do Jornal do Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) publicado em 2008, que trata do 

processo de medicalização, traduzido do original publicado no Jornal The New York 

Times um ano antes, sob o título “O que está nos deixando doentes... é uma epidemia 

de diagnóstico”: 

Essa epidemia é uma ameaça à saúde e tem duas fontes 
distintas. Uma delas é a “medicalização” da vida cotidiana. 
A maioria de nós passa por sensações físicas ou 
psicológicas desagradáveis que, no passado, eram 
consideradas como parte da vida. No entanto, hoje tais 
sensações são consideradas, cada vez mais, como 
sintomas de doenças. Eventos como insônia, tristeza, 
inquietação de pernas e diminuição do apetite sexual, hoje, 
se transformam em diagnósticos: distúrbio do sono, 
depressão, síndrome de pernas inquietas e disfunção 
sexual. 
Talvez ainda mais preocupante seja a medicalização da 
infância. Se uma criança tossir depois de fazer exercícios, 
ela tem asma. Se tiver problemas com leitura, é disléxica. 
Se estiver infeliz, tem depressão. Se alternar entre euforia 
e tristeza, tem distúrbio bipolar. Se por um lado esses 
diagnósticos podem beneficiar algumas pessoas com 
sintomas graves, por outro é necessário ponderar o real 
efeito de tais sintomas, que em muitos casos são brandos, 
intermitentes ou transitórios. 

 

Coutinho e Carneiro (2016) apontam que a educação abraça dois movimentos: 

“o encontro do sujeito com a cultura-educação que lhe antecede e o processo de 

apropriar-se dela para encontrar nela um lugar para si”. 

A discussão em relação às múltiplas questões que envolvem esse mal-estar 

contemporâneo é, portanto, de grande relevância para a sociedade atual. 
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Tomar emprestado o termo mal-estar, utilizado por Freud, para pensar 

dificuldades na escolarização parece pertinente, na medida em que este abrange 

vários sentidos, representando “algum tipo de desconforto ou desequilíbrio atrelado 

às possíveis relações seja com pares, com o outro, com uma instituição, etc.” 

(COUTINHO e CARNEIRO, 2016). 

Coutinho e Carneiro (2016) afirmam que Freud ora relaciona o termo mal-estar 

a sentimentos como uma angústia paralisadora em “Inibições, sintomas e angústia” 

(1926), ora a outra sensação, que origina uma “espécie de movimento que impulsiona 

e introduz novas possibilidades” em “O mal-estar na civilização” (1930), o que 

exemplifica o quanto o conceito apresentado pode ser abrangente. 

De acordo com Freud (1930), viver na civilização, necessariamente, gerará 

algum mal-estar. Perturbações no âmbito educacional não estariam isentas de tal 

enfrentamento. 

Os riscos e limites da proposta de uma supressão de sintomas por meio de 

tratamentos medicamentosos em prol de uma normalização dos sujeitos convidam a 

uma reflexão em relação a essa questão.  
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2. MÉTODO 
 

2.1  Objetivos 
 

- Objetivo Geral: 

Neste trabalho, o objetivo foi a compreensão e a discussão acerca da 

medicalização de crianças e adolescentes que enfrentam dificuldades no âmbito 

educacional, manifestadas através de queixas escolares e não-aprendizagem, 

analisando a problemática do mal-estar em questão sob a perspectiva psicanalítica, e 

apresentando uma reflexão a partir da interface entre educação e psicanálise.  

 

- Objetivos Específicos: 

Este estudo procurou investigar as vicissitudes do discurso médico biologizante 

atual, e, eventuais desdobramentos de diagnósticos patologizantes e o uso de 

medicamentos visando “corrigir” e “resolver” as dificuldades enfrentadas no processo 

de escolarização. Buscamos analisar a difusão e visão do fenômeno em questão entre 

profissionais que intervêm no processo de aprendizagem escolar dessas crianças e 

adolescentes, através de entrevistas aos participantes da pesquisa, e revisão da 

literatura atual sobre o tema. 

Visamos compreensão e reflexão da importância do acompanhamento 

psicológico frente aos problemas pedagógicos e/ou psicossociais, bem como a 

ampliação das discussões sobre as especificidades dos atendimentos às crianças e 

adolescentes, seus familiares e escolas. 

 

2.2  Participantes/Local 

 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas a partir de um roteiro de 

perguntas com um professor de Ensino Fundamental, um coordenador pedagógico, 

uma orientadora educacional e pedagógica, uma psicopedagoga e psicanalista, um 

psicólogo e uma médica psiquiatra. 

As entrevistas foram realizadas no consultório particular dos profissionais da 

área de saúde e em espaços públicos com os profissionais da área de educação, 

agendadas previamente com os participantes. 
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2.3 Instrumentos 

Foi apresentado aos participantes da pesquisa, um roteiro de perguntas para 

entrevista com profissionais de educação (Apêndice A) e um roteiro de perguntas para 

entrevista com profissionais de saúde (Apêndice B). 

2.4 Aparatos 

 

Foram usados para a realização da pesquisa: computador, papel, caneta e 

gravador de voz. 

 

2.5 Procedimentos para coleta de dados 

 

Por tratar-se de uma pesquisa científica, sua fonte foi dividida em duas etapas: 

levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. No levantamento bibliográfico foram 

reunidos os estudos realizados sobre o tema pelos seguintes autores: Benilton 

Bezerra Júnior; Cecília A. L. Collares e Maria Aparecida A. Moysés; Cristina Carneiro 

e Luciana G. Coutinho; Sigmund Freud; e, Maria Helena S. Patto. A revisão da 

literatura sobre o tema foi apresentada no relatório semestral da pesquisa. 

Após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer 

consubstanciado do CEP com parecer aprovado em 18/12/2017 – ANEXO II) foi 

realizada a coleta e análise dos dados no 1º semestre de 2018 e apresentação deste 

relatório final da pesquisa em agosto de 2018. 

Inicialmente, entramos em contado com cada profissional de educação 

participante para agendar data e horário para realização da entrevista. No dia 

agendado a pesquisadora apresentou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO IV) para leitura, explicou os objetivos da pesquisa e o participante assinou o 

documento para participar do estudo. Cada entrevista individual teve duração média 

de 20 minutos. 

Da mesma forma, entramos em contato com os profissionais de saúde para 

solicitar a participação no estudo. Conforme a disponibilidade, agendamos dia e 

horário para realizar a entrevista no consultório do profissional. No dia agendado foi 

apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I) para leitura, 

explicados os objetivos da pesquisa e assinados os documentos. Em seguida, foi 
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iniciada a entrevista a partir do roteiro de perguntas, e, com autorização do 

participante, a entrevista foi gravada para posterior transcrição e análise. 

2.6 Procedimentos para análise dos dados 

 

As entrevistas foram analisadas por meio de categorias de análise (Bardin). 

 

2.7 Ressalvas Éticas 

 

Os procedimentos éticos desse estudo estão de acordo com a Resolução 

número 510, de 07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece 

as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Da mesma forma, esse estudo está orientado pela Resolução 016/2000 do Conselho 

Federal de Psicologia que dispõe sobre a realização de pesquisa em Psicologia com 

seres humanos. 

Nesse sentido, este estudo irá garantir, aos sujeitos que dele participarem, os 

princípios éticos para a realização de pesquisas envolvendo seres humanos 

respondendo aos quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, beneficência, 

não maleficência e justiça. Todos os participantes terão acesso ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – para a realização da entrevista ou 

questionário ou observação. Esses procedimentos somente serão realizados após a 

leitura e assinatura do TCLE, garantindo-se assim a compreensão dos participantes 

sobre o estudo e a sua autorização na participação do mesmo. 

Autonomia: todo o sujeito tem o direito de decidir se quer ou não participar de 

uma pesquisa, por isso o pesquisador antes da realização da pesquisa irá solicitar o 

consentimento por escrito de cada sujeito que dela participar, por meio da leitura, 

esclarecimento em linguagem acessível e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE (anexo ao projeto). 

Beneficência: a realização dessa pesquisa buscará garantir qualquer tipo de 

dano ou situação de risco à integridade física e psicológica dos sujeitos participantes. 

A proposta é possibilitar benefícios aos sujeitos bem como garantir que seus 

interesses sejam atendidos.  

Maleficência: o pesquisador buscará garantir um ambiente favorável à 

realização da pesquisa a fim de garantir que nenhum aspecto possa causar problemas 
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aos participantes decorrentes da pesquisa. Da mesma forma, buscará garantir que 

caso ocorra qualquer desconforto, a pesquisa será interrompida e, imediatamente, 

será colocado à disposição dos participantes apoio psicológico e clínico por meio de 

uma das clínicas/ambulatórios da Universidade Paulista – UNIP.  

Justiça: a todos os participantes serão oferecidas as mesmas condições e 

cuidados éticos bem como acesso aos resultados do estudo. 
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3. RESULTADOS 

 

Após escutas e leituras do material gravado e transcrito, expomos a seguir os 

dados obtidos a partir dos relatos de cada participante, de acordo com sua experiência 

profissional. Para tal, agrupamos as respostas por temas que consideramos 

pertinentes e adequados de acordo com as falas dos entrevistados. Ilustraremos a 

apresentação com algumas vinhetas. 

Os entrevistados aceitaram o convite para participar da pesquisa prontamente, 

e o agendamento e as entrevistas ocorreram sem percalços, e o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido foi recebido e assinado por todos os participantes. 

Alguns entrevistados se mostraram mais solícitos e falaram por um tempo 

maior do que outros, que preferiram dar respostas curtas e sintéticas. Percebemos, 

em geral, uma preocupação com o que era dito, e uma certa estruturação da fala 

durante as entrevistas, tornando-as menos espontâneas. 

Os temas mencionados foram:  

 Percepções sobre os alunos e as escolas 

 Os especialistas 

 O (des) conhecimento 

 O mal-estar e a medicalização. 

 

Foram entrevistados três profissionais de educação, sendo um professor de 

Ensino Fundamental em escola pública com 3 anos de experiência como docente, um 

coordenador pedagógico de Ensino Fundamental de uma escola particular com 12 

anos de experiência, e uma orientadora educacional e pedagógica de Ensino 

Fundamental de uma escola particular com experiência de 31 anos em magistério; e 

entrevistados, posteriormente, três profissionais de saúde, sendo uma pedagoga e 

psicanalista com 46 anos de experiência profissional, uma psiquiatra infantil e 

psicoterapeuta de orientação psicanalítica com 12 anos de experiência, e um 

psicólogo com 14 anos de experiência clínica. 

  

 

3.1 Percepções sobre os alunos e as escolas 
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O professor de escola pública relata, de forma bastante sucinta, que cada 

professor analisa e percebe seus alunos a partir de um “ferramental” próprio, 

enfatizando o respaldo da coordenação pedagógica da escola na relação com os 

alunos, e a visão conjunta de necessidade de recorrer a um especialista em 

psicopedagogia quando algum aluno apresenta dificuldades de aprendizado. 

O coordenador pedagógico entrevistado destaca as dificuldades dos alunos 

com a organização dos seus estudos e de “equilíbrio emocional”, e elenca alguns 

pontos como potencializadores dessas dificuldades, que são: as distrações com as 

redes sociais, uma rotina repleta de atividades extracurriculares, fora da escola, e uma 

visão errônea dos pais e dos alunos acerca do que seriam uma boa formação escolar 

e um bom processo de aprendizagem.  

De acordo com este profissional: 

“Há uma torta associação de que o sucesso escolar está ligado à conquista de êxito 
no mercado de trabalho. (...) Os pais e os filhos querem resultados instantâneos e 
sem sofrimento ou frustrações, mas, eu entendo que o caminho da aprendizagem está 
intimamente conectado com o prazer, com a alegria, mas também com o conflito”. 

A coordenadora de escola particular apresenta uma visão mais aprofundada 

dos alunos, falando deles com satisfação e orgulho:  

“Eu tenho muito prazer de falar sobre eles. ”  
“Acho muito bonito ver o processo de formação dos meninos, principalmente numa 
idade em que muitos desacreditam no adolescente”.  

Ela segue tecendo elogios: 

“Acho muito bonito os meninos falarem sobre coisas difíceis, sobre temas tão 
polêmicos. A gente tem, só para você ter uma ideia, dois transgêneros na escola, no 
9º ano, a gente recebeu esse ano, são alunos novos, e a gente fez discussões 
maravilhosas sobre transgêneros com os alunos das classes dos meninos, depois de 
outras classes. Dá orgulho e confiança de que uma educação crítica, uma educação 
responsável, respeitosa, pode ser muito significativa para a formação das gerações 
mais novas. É assim que eu vejo os meus alunos. ” 

Ao falar sobre dificuldades no âmbito escolar descreve sobre uma variedade 

delas, desde cognitivas, emocionais, de relacionamento, de apreensão de conteúdo e 

aprendizagem, enfatizando o acompanhamento e atenção da escola em cada caso, 

procurando ajudar o aluno sempre contando com a parceria dos pais. 
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A psicopedagoga e psicanalista entrevistada relata bons frutos do seu trabalho 

com as crianças e adolescentes:  

 

“O sujeito vai se percebendo e interagindo melhor com o ambiente externo”, e explicita 
uma boa interlocução com as escolas: “atualmente, há uma melhor interação entre a 
escola e os especialistas, principalmente quando constatam uma evolução nos 
sujeitos encaminhados”. 
 

O relato do psicólogo diz de uma visão de um despreparo da escola para lidar 

com alguns alunos e uma percepção de angustia de ambos frente às dificuldades que 

enfrentam: “na maioria das vezes, a escola não está dando conta do comportamento 

da criança”; “a escola também está angustiada”. 

 

3.2 Os especialistas 

Os três profissionais de educação citaram a importância de se recorrer a um 

(ou mais de um) especialista em educação e/ou saúde quando, em conjunto com os 

pais, não há uma solução satisfatória da dificuldade ou do problema que se apresenta 

em relação a um aluno, porém, antes, são realizadas tentativas de resolução dentro 

do âmbito escolar, conforme relata o coordenador pedagógico: 

“Acredito que grande parte das dificuldades de aprendizagem podem ser sanadas 
com auxílio da escola e através de orientações dadas às famílias. Entretanto, 
reconheço que escola não é clínica. Desse modo, muitas vezes contamos com 
parceiros externos para nos ajudarem no diagnóstico e pleno desenvolvimento do 
aluno. Esses especialistas são muito importantes para orientar o trabalho da escola.” 

Todavia, o professor de escola pública destacou um impasse que, às vezes, 

surge: nem sempre os pais seguem a solicitação e indicação da escola. Segundo ele, 

“algumas famílias dão o retorno à escola, outras não”. 

Quando os profissionais de educação falam sobre os encaminhamentos à um 

especialista de fora da escola, também foram unanimes em relatar bons resultados, 

bem como um trabalho que envolve parceria e interlocução constante entre o 

especialista, os pais e a escola. 

Os especialistas em saúde entrevistados relataram boas perspectivas a 

respeito de seu trabalho com crianças e adolescentes. 



19 
 

Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Paulista - UNIP 
 
 

A pedagoga e psicanalista com maior tempo de experiência profissional relata 

os efeitos positivos do seu trabalho: “a percepção de si e do ambiente aumenta 

consideravelmente”. 

A psiquiatra apresenta uma visão biológica acerca de patologias 

contemporâneas: “hoje em dia, especula-se muito sobre a incidência de patologias 

como o déficit de atenção, mas o fato é que o super estímulo tem levado a diferentes 

maneiras de processamento cerebral”. Também faz uma crítica ao sistema de ensino, 

que justifica, em certa medida, um problema relativo à concentração: “as antigas 

formas de ensino já não se mostram tão eficazes e o tempo em que o indivíduo 

consegue manter se fixado em uma atividade tem diminuído”. Mas enfatiza o sucesso 

de atuação conjunta com a escola e os familiares: “quando o paciente é orientado por 

uma equipe multidisciplinar e a família está engajada no tratamento, o resultado tende 

a ser excelente”. 

Já o psicólogo reconhece a necessidade de ação conjunta com um psiquiatra 

em alguns casos: “A medicação pode ser um aliado e ajudar em muitos tratamentos. 

E fala dos bons resultados do seu próprio trabalho:  

“Às vezes você precisa ter contato com a escola, com os professores, e às vezes não 
encontra uma boa recepção nem agendam um horário para atender os profissionais, 
mas quando é possível, geralmente as conversas são bem produtivas. Além de, 
nestes casos, oferecer uma escuta para as crianças e para os pais, é fundamental 
oferecer uma escuta para a escola também, porque os professores também ficam 
muito angustiados e não sabem fazer. ” 
 
3.3 O (des) conhecimento 

Há, de modo geral, pouco conhecimento da escola em relação ao uso de 

medicamentos por parte dos alunos. 

Os profissionais de educação relatam que desconhecem a administração de 

medicamentos dentro da escola, e sabem de uso de remédios apenas em casos raros 

e muito específicos, como relata a coordenadora e orientadora pedagógica: 

“Não dá para saber com que frequência os alunos trazem medicamentos para serem 
administrados na escola, porque, em geral, os alunos da faixa etária com a qual eu 
trabalho, já têm autonomia para administrar seu próprio remédio. A não ser que seja 
um caso muito grave, como um de uma menina que tinha um grau de diabetes muito 
alto e tomava insulina, e as vezes ela se perdia na administração dos remédios. Às 
vezes, a gente acompanha e orienta o consumo de medicamentos que eles tomam, 
durante viagens, mas são dosagens que vêm com orientação precisa e prescrita pelo 
médico. Mas geralmente a gente não administra remédios na escola, somos até 
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proibidos por lei. Somente administramos remédios para dor de cabeça ou cólica, por 
exemplo, mas são remédios simples, autorizados pelos pais na ficha de saúde do 
aluno e com consentimento dos pais por telefone também, outros tipos nem temos 
conhecimento de que tomam, somente em viagens”. 
 
3.4. O mal-estar e a medicalização 

Os profissionais de educação reconhecem que há dificuldades por parte de 

alguns alunos durante o processo de aprendizagem na escola, mas não fazem 

menção a um mal-estar preocupante, nem de um reconhecido uso excessivo de 

medicamentos por conta de problemas na escolarização. Falam sobre as dificuldades 

enfrentadas de forma natural, bem como da necessidade eventual de 

encaminhamentos à especialistas e/ou do uso de medicamentos que costumam ser 

indicados em casos de problemas comportamentais ou de não-aprendizagem. A 

psiquiatra relata: “costumo ter reuniões multidisciplinares com a escola e a equipe 

terapêutica, visando orientar sobre o uso da medicação e as expectativas referentes 

ao tratamento em cada caso”. A coordenadora educacional nos diz que “em alguns 

casos há necessidade mesmo do uso de medicamento, senão há um sofrimento muito 

grande, a gente não é a favor da medicação, mas entende que em alguns casos ela 

é necessária”, afirma que:  

“Em geral, a gente indica um psiquiatra que seja psicanalista também, e que vai poder 
fazer escolhas de medicações, se for o caso, mais adequadas, além de fazer um 
tratamento analítico, com um pouco mais de profundidade, inclusive para investigar a 
necessidade ou não da medicação. (...) A gente sabe que alguns encaminhamentos 
não são breves, que os resultados não vêm rapidamente, mas (...) é, em geral, bem 
positivo.” 

A pedagoga e psicanalista apresenta uma perspectiva e um cenário positivos: 

“Hoje em dia tenho atendido menos sujeitos sobre o uso de medicamentos. Há 10 
anos o número era maior. Têm sujeitos para os quais o uso da medicação favorece o 
atendimento, principalmente no início do tratamento: depressivos e hiperativos. 
Depois de seis a doze meses de tratamento, o medicamento pode, em alguns casos, 
ser retirado. ” 

O psicólogo foi o único a relatar de forma explícita casos, ainda bastante 

frequentes, de medicalização:  

“Em alguns casos, a medicação é benéfica, mas na maioria deles não é necessária. 
A medicação é uma forma de anestesiar e conter o que a criança está sentindo. 
Existem crianças dopadas e não escutadas”;  
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“Uso indevido de medicações ou diagnósticos malfeitos eu percebo tanto nas escolas 
públicas como nas escolas particulares e é bem comum em todas as escolas”. 
 
 
4. DISCUSSÃO 

 
As respostas dos participantes apresentam recortes específicos de suas 

experiências trabalhando com crianças e adolescentes, mas pouco aprofundados em 

relação à forma como veem essas crianças e adolescentes da contemporaneidade; 

não ampliaram espontaneamente suas respostas trazendo mais informações de suas 

visões da sociedade atual. 

Observamos pelas falas dos participantes da área da educação, em relação à 

visão sobre seus os alunos e sobre a escola, a importância das tentativas de resolução 

de questões e de dificuldades que se apresentam se manterem dentro do âmbito 

escolar, e que este é um desafio possível de ser administrado dessa forma na maioria 

dos casos, o que sinaliza uma postura de certa onipotência por parte da escola, e uma 

contradição pelo fato de tecerem elogios e reconhecerem benefícios na interlocução 

com outros profissionais quando há essa interação, por meio de um encaminhamento, 

por conta de uma dificuldade com algum aluno. 

Mesmo havendo inúmeros casos de sucesso na interação com profissionais de 

saúde em casos de dificuldades enfrentadas com alunos, recorre-se a estes 

profissionais somente em último caso, relatados como eventos raros, o que mostra 

um contrassenso acerca da importância desses profissionais, e de se considerar as 

melhores formas de atender, em primeiro lugar, às necessidades dos alunos. 

Somente houve alusão à implicação dos alunos, em questões pertinentes ao 

seu universo e que surgem no âmbito escolar, por parte da coordenadora educacional 

de escola privada, ao relatar discussões sobre transgêneros que se deram após o 

ingresso de dois alunos que se apresentaram dessa forma ao se matricularem na 

escola. Isso indica que não há uma preocupação ou esforço de requerer um 

envolvimento e responsabilidade da criança e do adolescente, em sua formação, 

solicitando uma participação ativa frente a questões importantes que surgem e 

influenciam, direta ou indiretamente, na escolarização e aprendizagem. 

A não citação, pela maioria dos participantes, do conhecimento de muitos casos 

em que se recorre ao uso de medicamentos, por conta de dificuldades de 
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relacionamento ou de não-aprendizagem, pode ser um sinal de mudança no 

reconhecido quadro da medicalização no âmbito escolar, ou um sinal de 

desconhecimento desse uso, o que denotaria uma atitude perversa por parte dos 

familiares que omitem essa informação e de quem prescreve tais medicamentos, além 

de uma falta de um cuidado em estabelecer contato com a escola, ou de descaso 

desta em relação à fundamental sustentação de uma relação próxima e acurada com 

alunos e familiares. 

A fala do psicólogo denuncia a existência de muitos casos de medicalização 

ainda hoje, e que há uma preocupação nesse sentido, embora, aparentemente, não 

alarmante, por parte do profissional. 

Mesmo diante desse quadro de não ditos, são relatados sintomas e situações 

que indicam sofrimento, e que, em alguma medida, refletem um mal-estar. Em falas 

do coordenador pedagógico e da psiquiatra entrevistados aparecem questões da 

contemporaneidade relacionadas à aceleração e à excessos característicos da 

sociedade atual. As frases: “os pais e os filhos querem resultados instantâneos e sem 

sofrimento ou frustrações”, do educador, e “o super estímulo tem levado a diferentes 

maneiras de processamento cerebral” e “o tempo em que o indivíduo consegue 

manter se fixado em uma atividade tem diminuído", da psiquiatra, denotam isso. 

Outra frase dessa profissional: “especula-se muito sobre a incidência de 

patologias como o déficit de atenção” remete à polêmica em torno de diagnósticos da 

contemporaneidade. Concordamos com Dunker (2014), que afirma que “há formas de 

sofrimento que parecem continuamente à espreita de um nome que enfim as 

capturará”. 

Se o sofrimento e o mal-estar que se apresentam nos sintomas implicados na 

recorrência a medicamentos, são expressões de uma determinada forma de viver em 

sociedade, para além da medicalização, se faz importante pensar nestes sintomas 

que levam a ela em tantas situações.  

Propomos, para tanto, algumas reflexões: estes sintomas são reflexos de uma 

sociedade acelerada e doente? Faltam limites e cadência às crianças e aos 

adolescentes? O comportamento da criança e do jovem reflete um sofrimento frente 

ao que entendem que se espera deles? Que futuro almejam? 
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5. CONCLUSÕES 

 
Viver na civilização, necessariamente, gerará algum mal-estar, já dizia Freud 

(1930). Perturbações no âmbito educacional não estariam isentas de tal 

enfrentamento. Dessa forma, se faz útil expor alguns pontos em relação aos 

pensamentos de Freud no âmbito da educação. 

Freud apresenta parte da sua visão sobre a educação no processo de formação 

da criança, nas “Conferências introdutórias à Psicanálise” afirmando ser impossível 

dar liberdade total à criança não restringindo seus impulsos, portanto, tem que ser 

ensinada a dominar seus instintos, colocando dessa forma, que “a educação tem que 

inibir, proibir e suprimir, o que sempre fez em todas as épocas” (1933, p. 311), mesmo 

sendo inevitável certa angústia inerente a esse processo, e “deve ser encontrado um 

‘optimum’ para a educação, em que ela possa realizar o máximo e prejudicar o 

mínimo” (1933, p. 311). Eis um grande desafio para as escolas também nos dias 

vigentes, e, acreditamos, sempre será. Seria necessária uma constante negociação 

entre o desejo individual de cada sujeito e as exigências da vida em sociedade 

(FREUD, 1908, 1920, 1930). 

O que se apresenta na atualidade, e exige atenção e reflexão, se dá na esfera 

dessas exigências da vida em sociedade, de que ordem elas são e a serviço de quê 

(ou de quem) elas estão. 

Mannoni define a vivência da psicanálise como “uma experiência que 

modificará o sujeito que passar por ela” (1991, p. 19). A experiência da aprendizagem 

em meio à vida escolar, certamente, age da mesma forma. Para que o mal-estar 

inerente à condição humana de desamparo e à impossibilidade de felicidade plena, 

tenha espaço para ser pensado e elaborado, faz-se necessário todo movimento 

possível em direção à antipadronização de comportamentos, respeitando acima de 

tudo a subjetividade humana, desde a mais tenra idade. 

A patologização e medicalização da infância são mecanismos perversos de 

silenciamento de crianças e adolescentes, que, através das suas dificuldades 

escolares, questionam um sistema de ensino ultrapassado e massificante, que 

prejudica enormemente o que tem um potencial do jovem como sujeito transformador 

da sociedade. 
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Só há possibilidade de diagnósticos verídicos e oferecimento de ajuda 

apropriada, quando se considera e se analisa, com acuidade e cuidado, a história de 

vida do sujeito e o ambiente onde ele está inserido. Nada substitui uma atenta e 

demorada escuta. 

Diagnosticar sem essa responsabilidade coloca o destino e a subjetividade em 

sério risco. 

É necessário e fundamental na atualidade, um esforço conjunto de muitos no 

sentido da despatologização da vida normal cotidiana e desmedicalização de sujeitos 

que não tem doença alguma. 
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APÊNDICES 
 
 
APÊNDICE A – Roteiro de perguntas para entrevista com profissionais de 
educação 
 
Nome: __________________________________________ Idade: ______________ 
Formação: _____________________ Tempo de experiência profissional: _________ 
Em quais áreas você já atuou: ___________________________________________ 
 
 
1. Como você analisa e percebe seus alunos e as dificuldades que eles apresentam? 
 
2. Quando você entende que há necessidade de encaminhar um aluno com 
dificuldades escolares à especialista de saúde? 
 
3. Quais as perspectivas em relação aos desdobramentos desses encaminhamentos? 
 
4. Com que frequência alunos trazem medicamentos para serem administrados dentro 
da escola? 
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APÊNDICE B - Roteiro de perguntas para entrevista com profissionais de saúde 
 
Nome: __________________________________________ Idade: ______________ 
Formação: _____________________ Tempo de experiência profissional: _________ 
Em quais áreas você já atuou: ___________________________________________ 
 
 
1. Como sua prática profissional contribui para as dificuldades das crianças e 
adolescentes encaminhados pela escola? 
 
2. Como você vê a relação entre atendimento especializado e o ensino regular atual? 
 
3. Quais as suas perspectivas frente ao início de um tratamento com uma criança ou 
adolescente sob o uso de medicamento (s)? 
 
4. Quais as principais mudanças que você observa na(s) criança(s) e adolescente(s) 
após os seis primeiros meses do seu trabalho? 
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APÊNDICE C – Transcrições de Entrevistas 
 
Nome: Alexandre  
Idade: 48 anos. 
Formação: Bacharel em Ciências da Computação; Licenciatura em Letras Português-
Inglês. 
Tempo de experiência profissional: 3 anos como professor. 
Em quais áreas você já atuou: Sistemas, imobiliário e educação.  
 
1) Como você analisa e percebe seus alunos e as dificuldades que eles apresentam?  
 
Trabalho em uma escola pública da periferia de Osasco, cada professor trabalha com 
seus alunos tendo como base seu ferramental, além disso conta com o apoio da 
coordenação pedagógica, reuniões semanais e no final de cada bimestre são 
discutidas as dificuldades individuais dos alunos com dificuldades de aprendizado. 
Para alguns alunos, há a indicação para que a família procure o auxílio de um 
psicopedagogo.  
 
2) Quando você entende que há necessidade de encaminhar um aluno com 
dificuldades escolares à especialista de saúde? 
 
Quando o aluno apresenta defasagem em relação à sala, lembrando que estas 
questões são levadas às reuniões e discutidas com os outros professores e com a 
coordenação pedagógica. 
 
3) Quais as perspectivas em relação aos desdobramentos desses encaminhamentos?  
 
A escola chama a família e apresenta a necessidade de procurar o especialista. 
Algumas famílias dão o retorno à escola, outras não. Nestes casos, a família pode ser 
chamada para novas conversas.  
 
4) Com que frequência alunos trazem medicamentos para serem administrados dentro 
da escola? 
 
Na escola na qual eu trabalho não tenho contato com esse processo. No fundamental, 
em que o pedagogo tem um maior contato com os alunos de uma mesma sala, como 
atuo como professor especialista, de inglês, fico um período menor de tempo em uma 
mesma sala e tenho contato com várias salas. 
 
Nome: Luís Otávio  
Idade: 28 anos. 
Formação: Biólogo pela Unesp e Orientador Profissional pelo Instituto Sedes 
Sapientiae. 
Tempo de experiência profissional: 7 anos de docência no ensino privado e 4 anos na 
Terceiro Setor. 
Em quais áreas você já atuou: Ensino Fundamental, Médio e Cursinho Popular. 
 
1) Como você analisa e percebe seus alunos e as dificuldades que eles apresentam?  
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As dificuldades dos meus alunos estão ligadas à dois principais campos: organização 
e equilíbrio emocional. Muitos jovens não conseguem organizar suas rotinas de modo 
proveitoso para que se beneficiem de um estudo frequente. As redes sociais são 
grandes vilões nesse sentido. Com a classe social que lido, outro fator que atrapalha 
o estabelecimento de uma rotina é a agenda lotada dos adolescentes que realizam 
todos os tipos de curso imagináveis, como maneira de preparação para o futuro 
profissional. No que se refere ao equilíbrio emocional, devido à exigência e à alta 
demanda de atividade acadêmicas propostas pela instituição onde trabalho, percebo 
que muitos jovens têm dificuldade em lidar com suas responsabilidades e acabam 
procrastinando a execução de suas tarefas. Além disso, é visível que há uma torta 
associação de que o sucesso escolar está ligado à conquista de êxito no mercado de 
trabalho. Desse modo, a pressão de ir mal em Química, por exemplo, é relacionada 
erroneamente a não conseguir se colocar no mercado de trabalho. Os pais e os filhos 
querem resultados instantâneos e sem sofrimento ou frustrações, mas, eu entendo 
que o caminho da aprendizagem está intimamente conectado com o prazer, com a 
alegria, mas também com o conflito. 
 
2) Quando você entende que há necessidade de encaminhar um aluno com 
dificuldades escolares à especialista de saúde?  
 
Assim que todas as estratégias escolares forem esgotadas. Acredito que grande parte 
das dificuldades de aprendizagem podem ser sanadas com auxílio da escola e através 
de orientações dadas às famílias. Entretanto, reconheço que escola não é clínica. 
Desse modo, muitas vezes contamos com parceiros externos para nos ajudarem no 
diagnóstico e pleno desenvolvimento do aluno. Esses especialistas são muito 
importantes para orientar o trabalho da escola. 
 
3) Quais as perspectivas em relação aos desdobramentos desses encaminhamentos?  
 
Os especialistas devem orientar o trabalho do aluno, da família e também da escola. 
Ao longo do ano, atendo vários profissionais da área da saúde que atendem nossos 
alunos. 
 
4) Com que frequência alunos trazem medicamentos para serem administrados dentro 
da escola? 
 
Nunca. Os medicamentos que são ministrados pela escola são, geralmente, para 
cólicas menstruais, quando necessário. Os jovens que tomam algum tipo de 
medicamento, por conta de um problema de aprendizagem, o fazem em casa. 
 
Nome: Celina  
Idade: 51 anos. 
Formação: Mestre em sociologia da educação pela USP. 
Tempo de experiência profissional: 31 anos em magistério. 
Em quais áreas você já atuou: Professora em escola de línguas e escola regular, 
orientadora de dois ciclos: Ensino Fundamental 1 e 2, e atuação em assessoria 
educacional. 
  
1) Como você analisa e percebe seus alunos e as dificuldades que eles apresentam?  
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Eu tenho muito prazer de falar sobre eles. Eu sou orientadora hoje, educacional e 
pedagógica, do 8ª e 9º ano do Colégio Equipe, oriento então quatro classes, 110 
alunos mais ou menos, tenho uma aula por semana em cada classe, e eles estão 
comigo já há muito tempo, porque fui orientadora deles do 6º e 7º, então acontece de 
conhecer alguns alunos há 3, 4 anos. Acho muito bonito ver o processo de formação 
dos meninos, principalmente numa idade em que muitos desacreditam no 
adolescente, no jovem. Acho muito bonito os meninos falarem sobre coisas difíceis, 
sobre temas tão polêmicos. A gente tem, só para você ter uma ideia, dois transgêneros 
na escola, no 9º ano, a gente recebeu esse ano, são alunos novos, e a gente fez 
discussões maravilhosas sobre transgêneros com os alunos das classes dos meninos, 
depois de outras classes. Dá orgulho e confiança de que uma educação crítica, uma 
educação responsável, respeitosa, pode ser muito significativa para a formação das 
gerações mais novas. É assim que eu vejo os meus alunos. 
Agora as dificuldades... a gente tem alunos com dificuldades várias, tem alunos com 
dificuldades de se relacionar com outros alunos, com os adultos, a gente tem alunos 
com dificuldades cognitivas de fato, tem alunos com dificuldades mais afetivas que 
dizem mais respeito não a todo processo interacional, de relações e tudo mais, mas 
as vezes são prejudiciais a eles mesmos. A gente também tem dificuldades de 
desempenho mesmo, de desempenho melhor. A gente tenta concentrar na escola, o 
trabalho nas dificuldades que podem se refletir no processo de ensino, de 
aprendizagem, que não se resume no Equipe a saber conteúdos, mas a se relacionar 
também. A gente aprende no Equipe determinados conteúdos, mas também aprende 
a se relacionar, então a interação é muito valorizada. Têm dificuldades mais intensas, 
mais profundas, e aí a gente tende, num momento mais oportuno, depois de uma certa 
avaliação, com um certo tempo, pra dizer ‘bom, esse aluno é um aluno que a gente 
precisa tratar como um aluno de inclusão’. O que significa que a necessidade dele 
está mais além do que a necessidade do coletivo, da maioria. Porque todos nós temos 
dificuldades, mas têm alunos que têm deficiências mesmo, e essas deficiências 
precisam ser tratadas de uma forma diferente, ou esses alunos precisam ser tratados 
de uma forma diferente, para eles poderem se tornar iguais, em função das 
deficiências que eles têm. 
 
2) Quando você entende que há necessidade de encaminhar um aluno com 
dificuldades escolares à especialista de saúde? 
 
Em relação aos especialistas de saúde, a gente tem inúmeros. Para psicopedagogas 
ou pessoas que tem formação em psicologia ou pedagogia ou mesmo em psicanálise 
e pedagogia por exemplo, para essas pessoas a gente encaminha com um pouquinho 
mais de frequência. Principalmente quando a gente observa que no processo de 
aprendizagem do aluno houve algum momento em que esse processo não foi bem 
feito. Geralmente, quando encaminhamos para um pedagogo, houve ali alguma coisa 
que não ajudou o aluno a de fato se alfabetizar. Aí encaminhamos para o profissional 
fazer uma avaliação. Também podemos encaminhar para outras pessoas. Lembrei da 
pedagoga e psicanalista porque já trabalhei com ela em outro lugar e já 
encaminhamos quatro alunos para ela, e os processos encaminhados estão tendo um 
retorno muito positivo, tem sido muito bom. Mas isso é em função de, depois de 
investigar bastante, percebe que tem conteúdos estruturantes na formação do menino 
ou da menina, que precisam ser recompostos ou compostos, e por isso é preciso um 
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tratamento mais amplo, e são necessárias ferramentas para investigar que, 
normalmente, o professor não tem, os as vezes nem dispõe do tempo na escola para 
fazer isso, porque na escola a gente valoriza muito o tempo coletivo. Não que não se 
tenha um olhar para o individual, para a singularidade, mas não é o lugar na escola 
de dar esse atendimento individualizado quando a gente percebe um nível de 
problema assim. Então, em geral, os encaminhamentos são dessa ordem. É muito 
raro encaminhar para terapeuta, psicólogo, psicanalista. Quando a gente encaminha 
é porque a família e a gente já chagaram à conclusão de que talvez este seja o 
caminho, em função de uma série de conversas e outros encaminhamentos feitos ao 
longo da escolaridade, então nunca é de imediato, nunca é a primeira opção. 
Geralmente, esse caminho é construído com a família porque se não for, não adianta 
nada. As vezes a família não concorda, não leva, ou não conversa direito com o 
aluno(a), e a coisa não vai para frente. Geralmente são encaminhamentos quando a 
escola e a família chegam à conclusão de que esgotamos todas as possibilidades de 
trabalhar nós, ‘vamos tentar trabalhar com outra pessoa que talvez possa nos ajudar 
a investigar?’. Sempre que tem um terceiro elemento nessa relação família-escola, 
essa pessoa é sempre uma pessoa convidada a partilhar com a gente e ouvir a gente 
no que a gente já vem observando e a participar de reuniões com a gente, de 
conversas com o aluno presente ou não, com os pais e a gente da orientação. 
Outro tipo de encaminhamento à profissional de saúde é muito difícil de acontecer. As 
vezes o que a gente vê é que uma criança está sendo atendida por um neurologista, 
e você vê claramente que além da questão neurológica que pode haver, e não vamos 
colocar em dúvida porque não estamos lá para julgar o que o neurologista já vem 
observando, a gente faz uma sugestão de procura de um psiquiatra por exemplo, 
porque as vezes está sendo medicado pelo neurologista e não está fazendo muito 
efeito, enfim, está sendo só medicado mas não tem um tratamento que acompanhe. 
Em geral, a gente indica um psiquiatra que seja psicanalista também, e que vai poder 
fazer escolhas de medicações, se for o caso, mais adequadas, além de fazer um 
tratamento analítico, com um pouco mais de profundidade, inclusive para investigar a 
necessidade ou não da medicação. A gente vê que em alguns casos há necessidade 
mesmo de uso de medicação, senão há um sofrimento muito grande, então a gente 
não é a favor da medicação, mas entende que em alguns casos ela é necessária. 
 
3) Quais as perspectivas em relação aos desdobramentos desses encaminhamentos? 
 
As perspectivas são, de que primeiro esse profissional venha falar com a gente. Para 
que a gente possa tanto ter um feedback do que ele está fazendo em consultório, 
quanto um feedback do que a gente está fazendo na escola. Seja uma psicopedagoga, 
seja um psiquiatra-psicanalista para quem a gente tenha encaminhado e sugerido 
para atender a criança e sua família. 
A primeira fase é esta, de constituir um grupo de pessoas que têm olhares diferentes 
em relação àquele aluno, a família, e os profissionais que atendem o aluno na escola, 
para que nós juntos possamos fazer combinados, encaminhamentos conjuntos, e 
quando isso acontece é potente no desempenho da criança, seja relacional, ou de 
processo de desenvolvimento mais centrado no cognitivo. Geralmente, o resultado 
disso é muito bom, quando família, escola e outros profissionais se juntam, 
compartilham de princípios também, então os desdobramentos que a gente imagina 
são esses. 
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A gente sabe que alguns encaminhamentos não são breves, que os resultados não 
vêm rapidamente, mas a gente imagina que quando isso acontece, que é bem 
raramente, é, em geral, bem positivo. Durante um ano, acontecem uma ou duas 
indicações assim, é bem raro o encaminhamento à profissionais de saúde. 
 
4) Com que frequência alunos trazem medicamentos para serem administrados dentro 
da escola? 
 
Não dá para saber com que frequência os alunos trazem medicamentos para serem 
administrados na escola, porque, em geral, os alunos da faixa etária com a qual eu 
trabalho, já têm autonomia para administrar seu próprio remédio. A não ser que seja 
um caso muito grave, como um de uma menina que tinha um grau de diabetes muito 
alto e tomava insulina, e as vezes ela se perdia na administração dos remédios. Às 
vezes, a gente acompanha e orienta o consumo de medicamentos que eles tomam, 
durante viagens, mas são dosagens que vêm com orientação precisa e prescrita pelo 
médico. Mas geralmente a gente não administra remédios na escola, somos até 
proibidos por lei. Somente administramos remédios para dor de cabeça ou cólica, por 
exemplo, mas são remédios simples, autorizados pelos pais na ficha de saúde do 
aluno e com consentimento dos pais por telefone também, outros tipos nem temos 
conhecimento de que tomam, somente em viagens. 
 
Transcrições das entrevistas com profissionais de saúde 
 
Nome: Berenice  
Idade: 66 anos. 
Formação: Pedagoga, psicomotricista e psicanalista. 
Tempo de experiência profissional: 46 anos. 
Qual(is) sua(s) área(s) de atuação: Educação, Psicomotricidade e Psicanálise.  
 
1) Como sua prática profissional contribui para a(s) dificuldade(s) da(s) criança(s) e 
adolescente(s) encaminhados pela escola? 
 
Atuando holisticamente, o sujeito vai se percebendo e interagindo melhor com o 
ambiente externo. 
 
2) Como você vê a relação entre atendimento especializado e o ensino regular atual? 
 
Atualmente, há uma melhor interação entre a escola e os especialistas, principalmente 
quando constatam uma evolução nos sujeitos encaminhados. 
 
3) Quais as suas perspectivas frente ao início de um tratamento com uma criança ou 
adolescente sob o uso de medicamento(s)?  
 
Hoje em dia tenho atendido menos sujeitos sobre o uso de medicamentos. Há 10 anos 
o número era maior. Têm sujeitos para os quais o uso da medicação favorece o 
atendimento, principalmente no início do tratamento: depressivos e hiperativos. 
Depois de seis a doze meses de tratamento, o medicamento pode, em alguns casos, 
ser retirado. 
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4) Quais as principais mudanças que você observa na(s) criança(s) e adolescente(s) 
após os seis primeiros meses do seu trabalho? 
 
A percepção de si e do ambiente aumenta consideravelmente, evoluindo nas 
realizações, cujo uso da percepção visual e orientação espaço-temporal são 
necessárias. Inclusive, no campo emocional, há pesquisas a respeito de como estas 
percepções influenciam a área afetiva-emocional. 
 
Nome: Fabiana  
Idade: 36 anos. 
Formação: Medicina, residência em Psiquiatria e especialização em psiquiatria infantil. 
Tempo de experiência profissional: 12 anos. 
Qual(is) sua(s) área(s) de atuação: Psiquiatria infantil, Psiquiatra de adultos, terapia 
familiar sistêmica e psicoterapia individual. 
 
1) Como sua prática profissional contribui para a(s) dificuldade(s) da(s) criança(s) e 
adolescente(s) encaminhados pela escola? 
 
Muitas crianças têm apresentado dificuldade tanto no aprendizado quanto nas 
relações interpessoais. Hoje em dia, especula-se muito sobre a incidência de 
patologias como o déficit de atenção, mas o fato é que o super estímulo tem levado a 
diferentes maneiras de processamento cerebral. As antigas formas de ensino já não 
se mostram tão eficazes e o tempo em que o indivíduo consegue manter se fixado em 
uma atividade tem diminuído. 
 
2) Como você vê a relação entre atendimento especializado e o ensino regular atual? 
 
Acho importante uma parceria entre o atendimento especializado e o ensino regular 
para a reinserção das crianças que apresentem qualquer dificuldade e para a 
adaptação das instituições aos novos paradigmas. 
 
3) Quais as suas perspectivas frente ao início de um tratamento com uma criança ou 
adolescente sob o uso de medicamento(s)? 
 
Eu costumo ter reuniões multidisciplinares com a escola e a equipe terapêutica, 
visando orientar sobre o uso da medicação e as expectativas referentes ao tratamento 
em cada caso. 
 
4) Quais as principais mudanças que você observa na(s) criança(s) e adolescente(s) 
após os seis primeiros meses do seu trabalho? 
 
Quando o paciente é orientado por uma equipe multidisciplinar e a família está 
engajada no tratamento, o resultado tende a ser excelente. Crianças e adolescentes 
respondem muito mais rápido as terapias e intervenções. 
 
Nome: Tony  
Idade: 38 anos. 
Formação: Psicólogo. 
Tempo de experiência profissional: 14 anos. 
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Em quais áreas você já atuou: psicologia clínica e psicanálise. 
 
1. Como sua prática profissional contribui para as dificuldades das crianças e 
adolescentes encaminhados pela escola? 
 
Eu entendo que no meu trabalho como psicólogo eu ofereço uma escuta para as 
crianças que na maioria dos casos não tem não são escutadas em casa e nem na 
escola porque a escola não está preparada para ouví-las. 
Na maioria das vezes, a escola não está dando conta do comportamento da criança 
e acaba cobrando dos pais que façam alguma coisa, e os pais recorrem ao psicólogo. 
Na maioria das vezes chegam muito angustiados com a cobrança da escola e com o 
comportamento do filho. Não sabem o que fazer e acabam levando no Psiquiatra que 
medica ou no neurologista. E o que eu percebo na maioria das vezes é que a criança 
precisa muito mais de escuta e acolhimento, da atenção dos pais e da escola, do que 
de uma medicação. Em alguns casos, a medicação é benéfica, mas na maioria deles 
não é necessária. A medicação é uma forma de anestesiar e conter o que a criança 
está sentindo. Existem crianças dopadas e não escutadas. 
Meu trabalho de psicólogo e psicanalista age nesse sentido de dar uma voz à criança 
e aos pais que precisam ser acolhidos também, porque na maioria das vezes não tem 
preparo nenhum para lidar com as questões que acontecem com os filhos e que 
acontecem na escola. 
É um trabalho em conjunto com a criança e com os pais e com escola também. É 
preciso conversar com escola, coordenação, direção, porque, na maioria das vezes, 
a escola também está angustiada. As visitas do psicólogo na escola ajudam bastante 
nesse trabalho. 
 
2. Como você vê a relação entre atendimento especializado e o ensino regular atual? 
 
Eu percebo algumas diferenças entre as escolas particulares e públicas, de regiões 
mais periféricas e escolas de elite. Os sintomas das crianças são bem parecidos e por 
trás desses sintomas, normalmente, existe uma exigência muito grande dos pais ou 
da escola, uma pressão muito grande em cima dos alunos, que precisam ter um bom 
rendimento. Eu percebo que a escola particular por exemplo tem uma preocupação 
maior com o bem-estar da criança e encaminham para profissionais especializados, a 
escola pública já é mais complicada. Às vezes você precisa ter contato com a escola, 
com os professores, e às vezes não encontra uma boa recepção nem agendam um 
horário para atender os profissionais, mas quando é possível, geralmente as 
conversas são bem produtivas. Além de, nestes casos, oferecer uma escuta para as 
crianças e para os pais, é fundamental oferecer uma escuta para a escola também, 
porque os professores também ficam muito angustiados e não sabem fazer. 
Uso indevido de medicações ou diagnósticos malfeitos eu percebo tanto nas escolas 
públicas como nas escolas particulares e é bem comum em todas as escolas. 
 
3. Quais as suas perspectivas frente ao início de um tratamento com uma criança ou 
adolescente sob o uso de medicamento (s)? 
 
São boas. A medicação pode ser um aliado e ajudar em muitos tratamentos. Acho que 
um paciente com uma situação muito complicada, no caso de uma psicose por 
exemplo precisa de uma medicação em um caso grave, e sem estar medicado, isso 
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pode atrapalhar. Mas as crianças que eu atendo com o tempo a medicação pode ser 
retirada, mas também quando havia o uso da medicação eu não sentia que 
atrapalhava o processo. Eu acho que a medicação pode ser um aliado quando bem 
indicada. 
 
4. Quais as principais mudanças que você observa na(s) criança(s) e adolescente(s) 
após os seis primeiros meses do seu trabalho? 
 
As principais mudanças que eu percebo, após algum tempo de análise dessas 
crianças e adolescentes, é uma diminuição da angústia mesmo no início do 
tratamento. É uma angústia muito grande, e ela vai diminuindo com o tempo, as 
crianças e os adolescentes vão adquirindo recursos psíquicos para lidarem com 
algumas situações, de frustração por exemplo, com um ‘não’, com limites. Eu acho 
que o nosso trabalho de psicólogo e analista é importante porque ajuda o paciente a 
adquirir meios para lidar com essas questões e outras tantas da vida. 
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ANEXO I – Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 
 
 

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 
                                                                                                          Campus Indianópolis 

        Rua Dr. Bacelar, 1212 – 4º andar – Vila Clementino 
                      CEP: 04026-002 – Fone: (11) 5586-4090 

                                                                                                                      e-mail: cep@unip.br 
                                                                            Horário de funcionamento: das 08:00 às 19:00 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Caro Participante: 

 Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada 
Mal-estar na educação contemporânea: estudo sobre a medicalização na 
infância, que se refere a um projeto de Iniciação Científica da participante Gisele 
Papeti de Souza da Graduação, o qual pertence ao Curso de Psicologia da 
Universidade Paulista – UNIP. 
 

 O objetivo deste estudo é compreender a problemática que envolve a 
patologização e a medicalização da vida de crianças e adolescentes em 
escolarização, articulada em torno de queixas escolares e problemas de não-
aprendizagem, na perspectiva psicanalítica, investigando o mal-estar na escola, 
e fazendo uma interlocução entre educação e subjetividade humana. 
Os resultados contribuirão para compreender o fenômeno da patologização das 
queixas escolares e construir práticas críticas em psicologia e educação que 
auxiliem melhores procedimentos clínicos e escolares de atendimento aos 
problemas de escolarização. 
 
 Sua forma de participação consiste em conceder uma entrevista a partir de 
um roteiro de perguntas, com duração média de 20 a 30 minutos, em local, dia e 
horário agendados previamente e de acordo com a sua disponibilidade. A 
entrevista poderá ser gravada, caso haja a sua autorização, para posterior 
transcrição e análise. 

 
Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu 

anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 
voluntários. Não será cobrado nada e não haverá gastos, decorrentes de sua 
participação, se houver algum dano decorrente da pesquisa, o participante será 
indenizado nos termos da Lei. 
 
 Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o 
risco pode ser avaliado como: Mínimo. O participante tem total liberdade para 
responder ou não as perguntas e de interromper a mesma em qualquer 
momento da entrevista. Caso haja qualquer situação de desconforto a entrevista 
será interrompida. 
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 São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação nesta 
pesquisa: a entrevista poderá ser uma oportunidade para a reflexão sobre o tema, 
sobre os procedimentos utilizados quando ocorrem encaminhamentos de 
queixas escolares. Da mesma forma, haverá benefício em relação a 
oportunidade de compartilhar seus conhecimentos com a pesquisadora, que 
está em processo de formação em psicologia, sobre a sua experiência em 
relação ao tema investigado. Ao final do estudo o participante receberá um 
exemplar com os resultados da pesquisa. 
 
 Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá 
recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua 
participação se assim o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu 
cuidado. 
 
 Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à 
disposição para maiores informações. 
 
Esse termo terá suas páginas rubricadas pelo pesquisador principal e será assinado 
em duas vias, das quais uma ficará com o participante e a outra com o pesquisador 
principal. Mônica Cintrão França Ribeiro, que pode ser encontrada no endereço: 
Rua Vergueiro, 1211 – UNIP/Campus Paraíso, telefone 2166-1000 ramal 1027. 
  
 
Eu                        (nome do participante e número de documento de identidade) 
confirmo que Gisele Papeti de SouzaErro! Indicador não definido. explicou-me os 
objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de participação. As alternativas para 
minha participação também foram discutidas. Eu li e compreendi este Termo de 
Consentimento, portanto, eu concordo em dar meu consentimento para participar 
como voluntário desta pesquisa. 
 

                                                           Local e data: Erro! Autoreferência de indicador 
não válida.,  de           de 20   . 

 
_____________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

 

Eu,_____________________________________________________________ 
                          (nome do membro da equipe que apresentar o TCLE)  
 
obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do 
participante da pesquisa ou representante legal para a participação na pesquisa. 
 

 

______________________________________________ 
(Assinatura do membro da equipe que apresentar o TCLE) 
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____________________________________________ 

(Identificação e assinatura do pesquisador responsável) 

ANEXO II – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP. 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: MAL-ESTAR NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA:ESTUDO SOBRE A 
MEDICALIZAÇÃO NA INFÂNCIA - gisele 

Pesquisador: MÔNICA CINTRÃO FRANÇA RIBEIRO Área 

Temática: 

Versão: 1 
CAAE: 80240717.7.0000.5512 
Instituição Proponente: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.431.287 

Apresentação do Projeto: 
O PROJETO TEM COMO TEMA A MEDICALIZAÇÃO E A PATOLOGIZAÇÃO DE QUEIXAS 

ESCOLARES EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

Objetivo da Pesquisa: 
O OBJETIVO PRINCIPAL É CONHECER, POR MEIO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA, 

COMO E QUANDO SÃO FEITOS OS ENCAMINHAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

MENTAL E DE QUE FORMA O TRABALHO TERAPÊUTICO É CONDUZIDO. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
OS RISCOS E BENEFÍCIOS ESTÃO BEM AVALIADOS, DE ACORDO COM OS OBJETIVOS E COM 

O MÉTODO. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
A PESQUISA É RELEVANTE PARA AS ÁREAS CLÍNICA E EDUCACIONAL. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
OS TERMOS APRESENTADOS ESTÃO CORRETOS E ADEQUADOS. 

Recomendações: 
NÃO HÁ. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

UNIVERSIDADE PAULISTA - 

UNIP / VICE-REITORIA DE 

PESQUISA E PÓS 
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Página 01 de 

Continuação do Parecer: 2.431.287 

O PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS ÉTICAS. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 
Básicas do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1035603.pdf 

17/11/2017 
20:22:06 

 Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

7_TCLE_gisele.doc 17/11/2017 
20:20:47 

MÔNICA CINTRÃO 
FRANÇA RIBEIRO 

Aceito 

Orçamento 6_frm_orcamento_gisele.pdf 17/11/2017 
20:20:30 

MÔNICA CINTRÃO 
FRANÇA RIBEIRO 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

5_frm_termo_de_compromisso_gisele.p 
df 

17/11/2017 
20:20:19 

MÔNICA CINTRÃO 
FRANÇA RIBEIRO 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

4_projeto_de_pesquisa_gisele.doc 17/11/2017 
20:20:06 

MÔNICA CINTRÃO 
FRANÇA RIBEIRO 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

3_capa_do_projeto_gisele.doc 17/11/2017 
20:19:54 

MÔNICA CINTRÃO 
FRANÇA RIBEIRO 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

2_intencao_de_pesquisa_gisele.pdf 17/11/2017 
20:19:41 

MÔNICA CINTRÃO 
FRANÇA RIBEIRO 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

1_carta_apresentacao_gisele.pdf 17/11/2017 
20:19:26 

MÔNICA CINTRÃO 
FRANÇA RIBEIRO 

Aceito 

Folha de Rosto 8_FolhaDeRosto_gisele.pdf 17/11/2017 
20:19:10 

MÔNICA CINTRÃO 
FRANÇA RIBEIRO 

Aceito 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

SAO PAULO, 12 de Dezembro de 2017 

 

Assinado por: 
MENDEL ABRAMOWICZ 

(Coordenador) 
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Continuação do Parecer: 2.431.287 
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