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RESUMO: A infância, entendida como “invenção moderna”, é permeada por processos 

culturais que incidem nos corpos infantes, nos mais variados espaços onde estão inseridas. 

Nesse ínterim, uma multiplicidade de saberes técnico-científicos constroem verdades 

organizando os modos de compreensão da infância. Tais saberes resultam na produção de 

uma infância governada, vigiada, modulada pela percepção de que a infância deve ser ditada e 

conduzida por modelos estabelecidos socialmente, em âmbito escolar, doméstico e em todos 

os ambientes sociais, fabricando-se, dessa maneira, uma infância ponderada na continuidade 

cronológica e em sequências de etapas do desenvolvimento. A patologização e a 

medicalização nos espaços escolares são questões de suma importância nos dias atuais, uma 

vez que vêm aumentando significativamente o número de crianças sujeitas à medicalização a 

partir de comportamentos considerados indesejáveis. Diante disso, para o desenvolvimento 

desta pesquisa, traçamos o percurso metodológico através de uma abordagem qualitativa, 

realizada junto aos profissionais de educação de escolas públicas de um município do sul do 

Brasil, a fim de compreender como ocorrem os processos de encaminhamento de crianças aos 

especialistas da área da saúde responsáveis pelo diagnóstico e tratamento biomédico de 

transtornos relacionados à infância. Durante esse processo fizemos, o uso de algumas 

ferramentas metodológicas: entrevistas semiestruturadas com os profissionais da área da 

educação; análise documental dos encaminhamentos realizados aos profissionais da área da 

saúde e observações de todo o processo de pesquisa, que resultaram na construção de um 

diário. O diagnóstico mostrou-se uma maneira rápida de resolver problemas que demonstram 

incômodo na escola. Em seus modos de governo, a escola atua acumulando conhecimentos, e 

cada vez mais assujeita e objetiva a criança, por meio de normas e regras impostas, exercendo 

seu domínio sobre a infância. A maneira como as formas de regulação dirigidas às crianças 

aparecem nos discursos dos entrevistados, demonstram o modo como as capacidades 

subjetivas têm se infiltrado de forma ampla e profunda em toda nossa existência na 

construção do sujeito. Para tanto, é necessária uma reflexão acerca do imprescindível papel da 

escola na socialização e na formação das crianças diante das crescentes transformações do 

mundo, inspirando a vontade de fazer a diferença na vida dos educandos. 
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ABSTRACT: Childhood, understood as "modern invention", is permeated by cultural 

processes that affect infant bodies in the most varied spaces where they are inserted. 

Meanwhile, a multiplicity of technical-scientific knowledge constructs truths by organizing 

the forms of understanding of childhood. Such knowledge results in the production of a 

governed, supervised childhood, modulated by the perception that childhood must be dictated 

and conducted by socially established models, in schools, at home and in all social 

environments, thus creating a childhood that is weighted in chronological continuity and 

sequences of developmental stages. Pathologization and medicalization in school spaces are 

very important issues nowadays, as the number of children subjected to medicalization has 

increased significantly, based on behaviors considered undesirable. Therefore, for the 

development of this research, we traced the methodological course through a qualitative 

approach, carried out with the public school education professionals of a municipality in the 

south of Brazil, in order to understand the processes of how children are referred to specialists 

in the area of health responsible for the diagnosis and biomedical treatment of childhood-

related disorders. During this process, we made use of some methodological tools: semi-

structured interviews with professionals in the area of education; documentary analysis of the 

referrals made to health professionals, and observations of the entire research process, 

resulting in the construction of a diary. Diagnosis has proven to be a quick way to solve 

problems that cause discomfort in school. In its modes of government, the school acts by 

accumulating knowledge, and increasingly disproves children from identity and objectifies 

them, through imposed norms and rules, exercising its dominion over childhood. The way in 

which the forms of regulation addressed to children appear in the interviewees' discourses 

demonstrate how subjective capacities have infiltrated broadly and profoundly throughout our 

existence in the construction of the subject. Therefore, it is necessary to reflect on the 

essential role of the school in the socialization and formation of children, in a scenario of 

increasing changes worldwide, prompting the desire to make a difference in learners’ lives. 

Keywords: Medicalization. Childhood. Education. 
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1. NOTAS SOBRE A INFÂNCIA E A MEDICALIZAÇÃO ESCOLAR: À 

GUISA DE INTRODUÇÃO 

 

Pare! Espere aí! Onde é que vocês pensam que vão? 

Plunct, Plact, Zuuum!  

Não vai a lugar nenhum. 

Tem que ser selado, registrado, carimbado,  

avaliado, rotulado 

Se quiser voar 

(Raul Seixas, 1983) 

 

O período da infância, repleto de sonhos e transformações, sempre esteve 

ligado a concepções de cada época, independentemente de quais concepções fossem 

essas. Esse período se constituiu como campo crescente de pesquisas em diversas áreas 

do saber, dentre diferentes abordagens e estudos, o que resultou nas distintas imagens 

sociais das crianças (ANDRADE, 2010). Entendida, nas palavras de Resende (2015), 

como uma “invenção moderna”, a infância é permeada por diversos processos de 

saberes sobre o corpo, abrangendo diferentes espaços sociais, na Pedagogia, na 

Psicologia ou na Medicina. Os meios de comunicação e as mais variadas áreas do saber 

exploram o desenvolvimento das habilidades físicas, comportamentais e das 

fragilidades das crianças, ditando através de parâmetros pré-estabelecidos como deve 

ser o desdobramento de seu potencial infantil. Desse modo, tais saberes resultam na 

produção de uma infância governada, vigiada, modulada pela percepção de que a 

infância deve ser ditada e conduzida por modelos estabelecidos socialmente, em âmbito 

escolar, doméstico e em todos os ambientes sociais, fabricando-se, dessa maneira, uma 

infância ponderada na continuidade cronológica e em sequências de etapas do 

desenvolvimento.  

Pensar na infância através de sua construção histórica permite identificar como 

ela é engendrada no contexto social atual e nas formas de subjetivação as quais as 

crianças são submetidas. As concepções sobre a infância modificaram-se 

historicamente, na medida em que a sociedade e suas formas de compreensão do mundo 

e dos sujeitos, assim como as práticas por eles exercidas, estão em constantes 

transformações. No imaginário popular, a infância é um momento mágico, tal como 

exposto pelo poeta Casimiro de Abreu em seu famoso poema Meus 8 anos, em que cita: 

“Oh! que saudades que eu tenho/ da aurora da minha vida/ da minha infância querida/ 
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que os anos não trazem mais!”. Tais palavras retratam o mundo de fantasias e 

encantamento na vida do sujeito. 

As análises históricas de Ariès (1978) são o marco inicial para 

compreendermos a infância como categoria da Modernidade. Seus estudos sobre a 

infância apontam que foi a partir do século XVII, e mais intensamente no século XVIII, 

que houve interesse por parte da sociedade pelo desenvolvimento das crianças; antes 

disso, a infância não era uma categoria reconhecida. Os infantes eram vistos 

simplesmente como uma versão em miniatura de um adulto, participavam ativamente da 

vida cotidiana da sociedade, porém sem qualquer cautela às suas necessidades, 

peculiaridades e sentimentos, como se não tivessem um lugar específico naquele 

mundo. Na Idade Média, ainda conforme o autor, as crianças nobres tinham seus 

educadores, com objetivo de educá-las para a transição para fase adulta; já as crianças 

menores de classes sociais menos favorecidas, cresciam e inseriam-se no universo de 

trabalho dos adultos sem nenhuma diferenciação, o que explica as altas taxas de 

mortalidade infantil da época. Os modos de aprendizagem se davam pela participação 

dos infantes nos ambientes de trabalho, e, de modo geral, em outros momentos do 

cotidiano de vida dos adultos. Com a grande influência da Igreja, as crianças eram 

consideradas criaturas de Deus, dotadas de inocência e pureza, necessitando de 

vigilância e correção.  

Mais tarde, os modelos familiares sociocráticos passam a dar lugar a novos 

padrões familiares, em que a privacidade e o cuidado com o outro ganham espaço, e as 

crianças tornam-se o centro da família, preocupando-se de forma mais intensa com a 

saúde e o bem-estar infantil, com intuito de garantir a sua sobrevivência. A partir desse 

período, a criança nasce socialmente, desenvolvendo-se o modelo de família burguesa, 

instituindo cada vez mais modificações no contexto familiar, cabendo às famílias a 

responsabilidade pelo cuidado e ensino desse adulto em formação (ANDRADE, 2010; 

LUENGO, 2010). 

Para auxiliar nesse processo, surge a escola, como uma ferramenta de 

condicionamento por meio de práticas disciplinares com objetivo de formação de jovens 

cidadãos. A escola sempre foi o lugar de obediência e subordinação, ensinando-nos a 

cumprir as regras e a seguir os padrões impostos. Em um passado não muito distante, os 

castigos físicos, a palmatória, as separações entre os “bons e maus alunos” dentro das 

salas de aula, gerando humilhações entre os colegas, estiveram presentes como formas 

de disciplinamento.  
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A história da educação brasileira e sua organização disciplinar começa a 

esboçar caminhos próprios e significativos entre o final do século XIX e o início do 

século XX, por influência dos europeus, com uma educação voltada aos cuidados 

médico-assistencialistas, com intuito de diminuir a mortalidade infantil. Através de 

relações de poder em escalas hierárquicas, diretores, coordenadores e professores 

exerciam sua autoridade perante os alunos, que zelavam pelas regras estabelecidas na 

escola. A partir disso, a instituição escolar passou a ser o lugar da infância e a criança 

deixou de aprender somente com a convivência adulta. Segundo as concepções de Ariès 

(1978), a escola era vista como uma espécie de “quarentena”, onde as crianças viviam 

reclusas do mundo exterior, cercadas de regras de conduta, iniciando um processo de 

“enclausuramento infantil”.  

Aderida à missão higienista, a escola exerceu papel preponderante sobre a 

normatização das condutas e disciplinamento das crianças. O pensamento higienista 

surge como uma das ferramentas disciplinares de cuidado da saúde e da moral social, 

com o objetivo de reestruturar o núcleo familiar, através do poder médico, inserido em 

um processo de transformação coletiva, a princípio, adentrando nas moradias familiares, 

com intuito de cuidar dos bons costumes individuais, apontando como se deveria cuidar 

das crianças e da família em geral. A medicina passou a ser recebida e introjetada pelas 

famílias, que puderam reconhecê-la como padrão regulador dos comportamentos, 

vedando quaisquer condutas que se desviassem do padrão desejado pelos higienistas. A 

higiene, representada por profissionais da área médica, exerceu papel de intenso poder 

sobre as famílias e, consequentemente, influenciou o funcionamento de outras áreas que 

até então não lhe pertenciam, como a educação (LUENGO, 2010; ANDRADE, 2010).  

Em finais do século XIX e início do XX, os higienistas, médicos e psiquiatras, 

centravam as explicações de condutas consideradas socialmente indesejadas na 

hereditariedade, no caráter orgânico e inato dos desvios (CAPONI, 2007). Em suma, 

certas formas de desvios de comportamento nas crianças se tornaram definidas como 

problemas biológicos, os quais se moveram para jurisdição médica. A escola moderna 

ainda é um lugar repleto de regras de conduta, na maior parte das vezes muito rígidas. 

Nesse ínterim, é presumível que muitas crianças com comportamento considerado 

anormal e/ou desviante fossem vistas, levando em consideração a condição de 

exacerbação da medicalização da sociedade, como sujeitos patológicos.  

A partir disso, começam a surgir as dificuldades quando algum dos alunos 

infringe regras, nascendo assim a indisciplina, fabricando-se um problema cujo objetivo 
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principal é a correção dessa anormalidade ou desvio sob forma de punição (AUGUSTO, 

2015). Uma maquinaria escolar cercada de processos técnicos de intervenções, através 

da extensão de sua obrigatoriedade, constitui, na modernidade, a produção de uma 

infância governada por regras normalizadoras, que vão desde o uso de uniformes, 

inserção de rotinas à aplicação de testes e exames, que operam em formas de 

racionalidade, consolidando a subjetividade infantil como segmento de governo 

populacional (RESENDE, 2015). Governo não no sentido de estrutura política, mas em 

termos foucaultianos de governar a ação dos outros (FOUCAULT, 1995), tratando-se, 

assim, de um exercício de poder, através de regras, condutas e disciplinamento.  

Diversas pesquisas realizadas no campo da saúde junto aos profissionais da 

educação têm debatido questões sobre o crescente processo de medicalização da vida 

escolar, demostrando os mecanismos de controle por meio do poder disciplinador 

(CAPONI, 2009; HECKERT, ROCHA, 2012; MEIRA, 2012; PASSONE, 2013; 

FIGUEIRA, CALIMAN, 2014; LEONARDO, SUZUKI, 2016). Diante disso, crescem 

os números de encaminhamentos de crianças aos especialistas da saúde, pautados na 

crença de que, com diagnóstico, pode-se intervir de melhor maneira na vida delas para a 

superação das dificuldades de aprendizagem e/ou o controle dos comportamentos 

(HECKERT; ROCHA, 2012). Assim, o processo medicalizante adentra as escolas e a 

vida dos sujeitos, e, sem que se perceba, adquire diversas denominações e 

características que, de certa forma, por vezes não são reconhecidas como formas de 

controle social (LEONARDO; SUZUKI, 2016). 

Os novos discursos medicalizantes gerados a partir da associação entre 

problemas de ordem neurológica e os processos de ensino-aprendizagem tornaram-se 

uma prática cada vez mais frequente no cotidiano das instituições de ensino, bem como 

dos serviços de saúde, para os quais são encaminhados os alunos com maiores 

contingentes de queixas escolares. Tais encaminhamentos são baseados em avaliações 

diagnósticas, segundo normatividades da sociedade, favorecendo cada vez mais os 

saberes biomédico e pedagógico (com a inclusão do primeiro no segundo) na construção 

de uma concepção sobre o que é considerado normal ou não nos processos de 

escolarização das crianças (FIGUEIRA, CALIMAN, 2014; MEIRA, 2012).  

A temática da medicalização na infância, somada à prática assistencial como 

enfermeira especialista em pediatria da pesquisadora, durante anos observando e 

prestando cuidados, cunhou vários questionamentos sobre o que é considerado normal 
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ou patológico1 diante do comportamento das crianças. A patologização e a 

medicalização da infância são questões de grande relevância nos dias atuais, uma vez 

que vem aumentando expressivamente o número de crianças sujeitas à medicalização 

em consequência de comportamentos considerados desviantes. Tais indagações 

despertaram o interesse para o desenvolvimento desta pesquisa, que tem como intuito 

compreender, de maneira geral, como o advento da medicina moderna é capaz de atuar 

sobre os corpos e a vida dos sujeitos através de argumentos de ordem biológica, 

rotulando e moldando seus modos de vida.  

Quanto à temática de pesquisa, cabe ressaltar que o termo medicalização surgiu 

no final da década de 1960 para referir-se à crescente apropriação dos modos de vida do 

homem pela medicina, ou seja, para indicar algo que se tornou médico, através da 

denúncia da crescente influência da medicina em campos que até então não lhe 

pertenciam. Os estudos sobre a medicalização, de uma maneira geral, se direcionam 

para análise e implicação de intervenções da medicina no corpo social, por meio do 

estabelecimento de normas morais de condutas e comportamentos (GAUDENZI; 

ORTEGA, 2012). Com o advento da medicina moderna, foi atribuída a essa área a 

tarefa de legislar e normatizar o que é saúde e doença, o que é ser saudável ou não, 

passando naturalmente a legislar todos os critérios para identificar, segregar e silenciar 

os sujeitos que afrontam essas normas sociais (MOYSÉS; COLLARES, 2014).  

A medicalização de problemas sociais se estende a praticamente todos os 

domínios de nossa existência. Rose (2013) afirma que enquanto alguns estão criando 

uma nova geração de psicofármacos, capazes de modelar nossos temperamentos, 

emoções, desejos e inteligência à vontade, outros pensam até na “imortalidade”. Os 

comércios promocionais da felicidade e do bem-estar acima de tudo atendem às 

urgências de nossa época, e a impressão é de que muitos sujeitos são obcecados por 

farmácias e pelas tais pílulas milagrosas (COUTO, 2009). A matéria da revista Carta 

Capital (2015), alertando sobre o aumento exorbitante do uso de Ritalina®2 pelas 

crianças, que levou o Brasil a ser considerado o segundo maior consumidor mundial do 

medicamento, é um exemplo disso, mostrando claramente as influências que a razão e o 

poder biomédico exercem sobre a vida de cada sujeito, inclusive na infância. 

                                                           
1  Referência ao título do livro O normal e o patológico, de Georges Canguilhem (2009). 
2  Ritalina é o nome comercial do metilfenidato, medicação que promete tratar o Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, que tem como os principais consumidores da droga tarja preta crianças e 

adolescentes. 
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Com o nascimento da medicina moderna, no século XVII, aos poucos, a 

intervenção médica adentra na privacidade dos sujeitos, tonando os profissionais da 

saúde “especialistas para resolução de seus males domésticos” (GAUDENZI; 

ORTEGA, 2012). Dentre as diversas formas pelas quais a medicalização pode adentrar 

os espaços escolares, está o uso cada vez mais acentuado de medicação na infância, para 

resolver problemas de aprendizagem ou comportamentos considerados inadequados 

(LEONARDO; SUZUKI, 2016). Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) mostram que, no Brasil, em 2013 foram vendidos 2,6 milhões de caixas de 

metilfenidato (Ritalina®) para tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH), sem saber se essa é a melhor forma de cuidado prestado e 

quais são os efeitos que o uso desregrado e prolongado dessa drogas pode acarretar na 

vida das crianças (MATUOKA, 2015).   

A escola moderna desde seu surgimento, tal como já referido por Foucault 

(1999), constitui-se como um espaço que se caracteriza por gerar corpos “dóceis” 

através de seu poder disciplinador, tendo ligação direta com o poder e os modos de 

constituição do sujeito. No entanto, na atualidade, as formas de gerenciamento sobre os 

corpos escolares mudaram as potencialidades dos diagnósticos baseados no saber 

biomédico, em especial, com o advento de novas drogas e psicofármacos voltados ao 

controle dos comportamentos humanos. Diante disso, o caráter do diagnóstico sobre as 

crianças que apresentam modos de aprender e agir que escapem aos padrões normativos 

impostos pela sociedade faz com que, diariamente, novas crianças sejam rotuladas como 

portadoras de um distúrbio neuropsiquiátrico, que envolve, além de longos tratamentos 

com profissionais de equipes multidisciplinares, o uso abusivo de drogas psicoativas.  

A medicina se estabeleceu como ciência moderna entre os séculos XVIII e 

XIX, atribuindo-se a autoridade de normatizar os processos de saúde e doença, passando 

a conduzir todos os aspectos de vida dos sujeitos a partir de um olhar biologizado, 

diante do qual reduz os indivíduos a corpos (FOUCAULT, 1980). A razão biomédica 

que sustenta tudo isso, e que reduz, por exemplo, crianças com comportamentos 

diferentes das outras a sujeitos patológicos, é o que aguça os sentidos da pesquisadora, a 

fim de compreender como essa prática é tão disseminada nos ambientes escolares e, 

como consequência, nos ambientes da saúde. 

Os conhecimentos produzidos por outras áreas, como Química, Biologia e 

Farmácia, acrescentaram medidas preventivas para ascensão dos conceitos higienistas, 

transformando a medicina em uma ciência de doenças, assumindo o controle da saúde 



8 

 

pública, tornando-se um processo coletivo de medicalização social (BARBIANI et al., 

2014). Diante disso, percebe-se que durante as diversas fases da vida do sujeito surgem 

outros modos de cuidados terapêuticos, prescrições e especialidades médicas que 

determinam seus passos, apropriando-se de seus comportamentos e normatizando sua 

vida, não sendo mais possível vê-la como um simples processo natural de 

desenvolvimento (SANCHES; AMARANTE, 2014). 

Quando se trata da infância, é relevante observar que a maior parte dos desvios 

ocorridos nessa etapa da vida são constatados na escola e construídos a partir do 

momento em que a criança desenvolve dificuldades no processo de aprendizagem, 

quando não consegue prender por muito tempo sua atenção nas lições ou, então, quando 

é muito agitada. Desse modo, essas dificuldades são questionadas pelo professor, que 

encaminha o aluno para o profissional da área médica ou da área da psicologia, uma 

expertise no campo da saúde, tendo como consequência a patologização de pequenos 

desvios de comportamento cotidianos (VIÉGAS et al., 2014). Embora na moda, tais 

desvios, além de terem caráter subjetivo, são polêmicos, inclusive no próprio campo da 

medicina, haja vista que sua etiologia ainda é desconhecida, sendo apontada por 

importantes profissionais como um processo que desresponsabiliza questões políticas, 

históricas e sociais, transformando as dificuldades de escolarização em doença 

individual, especialmente nos campos escolares. 

O ato de patologizar atinge o sujeito que se manifesta fora dos padrões sociais 

considerados normais. A questão não é somente médica e perpassa os muros das 

escolas, influenciando a conduta dos educadores que levam para dentro das salas de aula 

pontos pré-determinados cientificamente e socialmente, reforçando os ditames sobre o 

que é considerado normal ou patológico. Diante disso, a forma como o poder se 

institucionaliza com o processo de normalização, o ato de classificação e de 

individualização ganham contornos próprios e a norma vai se afirmando, causando um 

domínio sobre o comportamento e a disciplina, respaldados por saberes científicos que 

se encontram cada vez mais justificados através de diagnósticos nas manifestações 

infantis consideradas inadequadas ou anormais (LUENGO, 2010).  

Em uma sociedade escolarizada, a escola se constitui como a instituição social 

que mais incorpora diferenças e diversidades. Destarte, os profissionais que atuam nesse 

contexto muitas vezes não conseguem lidar com essa realidade, que se configura pela 

sua contradição e antagonismo, uma vez que a escola é um pequeno espaço dentro da 

sociedade, constituída por discursos e práticas, nem sempre homogeneizantes 
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(SANTOS, 2015). Compreendemos, na fala de Brzozowski (2013), que o discurso em 

torno do processo de medicalização ocorre na medida em que se percebem crianças com 

desvios de comportamento, como falta de atenção e agitação, como sujeitos patológicos 

que necessitam de ações que estabeleçam uma normatividade social dentro dos espaços 

onde estão inseridas, gerando, por exemplo, sujeitos diagnosticados com algum 

transtorno mental ou comportamental. Em síntese, o discurso científico medicalizante 

em torno de diversas patologias apresenta explicações reducionistas, ou seja, reduzem o 

sujeito à mente e ao cérebro, transformando comportamentos, pensamentos e 

características individuais em conexões neurais ou desequilíbrios em 

neurotransmissores. Segundo Rose (2014), essas novas concepções voltadas ao campo 

biológico recodificam os modos de vida dos sujeitos, reorganizando desde seus modos 

de conduta ao modo como se relacionam consigo mesmos, nos fazendo refletir que a 

vida, então, torna-se um objeto de constantes transformações, ao passo que nossos 

pensamentos, emoções e comportamentos estão abertos às intervenções biomédicas.   

Tão preocupante quanto o diagnóstico em si é o alvo dele, as crianças. É 

relevante observar que cada vez mais cedo crianças estão sendo diagnosticadas com 

distúrbios e tratadas como doentes. A questão que merece atenção não está delimitada 

aos polos saúde/doença, ao contrário, a preocupação se faz em compreender como 

educadores, médicos e psiquiatras constroem formas de autoridade e objetivam 

diagnósticos que, no limite, também são subjetivos, capazes de discriminar saúde e 

doença através de normas sociais impostas que regem nossos grupos sociais na 

atualidade, controlando, administrando, remodelando as características próprias dos 

sujeitos, marcando a criança com rótulos de anormalidade, resultando, como 

consequência, a medicalização.  

Dentro desse panorama e a partir dos pontos que compõem este estudo, através 

de experiências profissionais e aproximação com as temáticas relacionadas no programa 

de mestrado, foi possível delinear o seguinte problema de pesquisa: como ocorrem os 

processos de encaminhamento de crianças da rede pública de ensino do município de 

Itajaí (SC) aos especialistas da área da saúde responsáveis pelo diagnóstico e tratamento 

biomédico de transtornos relacionados à infância? 

Para responder a essa questão, o objetivo geral descrito para esta pesquisa foi 

compreender como ocorrem os processos de encaminhamento de crianças da rede 

pública de ensino do município de Itajaí (SC) aos especialistas da área da saúde 
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responsáveis pelo diagnóstico e encaminhamentos biomédico de transtornos 

relacionados à infância.  

Para alcançar este objetivo, foram selecionados os seguintes objetivos 

específicos:  

a) descrever sob quais condições são realizados os discursos dos professores e 

da escola acerca do aluno com dificuldade no aprendizado e como suas 

implicações levam ao processo de medicalização; 

b) analisar como são descritos os encaminhamentos da escola para os 

profissionais da área da saúde;  

c) identificar que profissionais prescrevem e efetivam esse processo;  

d) analisar quais formulários e/ou documentos são preenchidos e/ou utilizados 

para esses processos;  

e) identificar que racionalidades sustentam essas prescrições;  

f) identificar que tipo de sujeito é conformado a partir dessas práticas;  

g) criar uma tecnologia leve para apresentar ao serviço. 

Esta pesquisa divide-se do seguinte modo: além da introdução, no próximo 

capítulo descrevemos o percurso metodológico utilizado, narrando os modos como se 

realizaram as entrevistas, bem como a construção do diário de campo e a análise 

documental dos encaminhamentos das crianças aos especialistas da área da saúde. Em 

seguida, no primeiro capítulo de discussão e análise, denominado “Adeus, Menino 

Maluquinho”, apresentamos o objeto de estudo empírico mais detalhadamente, 

colocando-o na perspectiva da medicalização com enfoque na infância. No capítulo 

seguinte, intitulado “A construção do sujeito medicalizado”, descrevemos processos, 

características, critérios e diagnósticos e quais as técnicas que operam para a 

conformação de um determinado tipo de sujeito. Ao final, discorremos incipientes 

reflexões sobre as questões gerais abordadas na pesquisa. Salientamos que embora 

tenhamos dividido o trabalho em capítulos de análise, no decorrer de todo o texto 

estabelecemos relações analíticas entre os conceitos trabalhados na revisão de literatura 

e os materiais teóricos e empíricos que utilizamos, unindo, desse modo, o referencial 

teórico à discussão de resultados.  
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1.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim 

a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás 

o que colher.”  

(Cora Coralina) 

 

Ao iniciar o ato de pesquisa, uma imensidão de possibilidades se abrem ao 

pesquisador: são vários trajetos metodológicos e investigativos, diferentes correntes de 

pensamentos e uma variedade de procedimentos para coleta e análise de dados que, 

somadas, compõem o percurso metodológico da pesquisa. Vivenciar essa pesquisa nos 

fez desacomodar diversos conceitos, ideias e noções construídos socialmente através de 

discursos históricos e atuais. Para chegar a este estudo, redesenhamos por vezes os 

caminhos a serem percorridos – conforme a epígrafe acima citada, o importante são os 

caminhos e o que nos motiva a caminhar, independente do ponto de partida, para que 

consigamos colher os frutos desta jornada. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, traçamos o percurso metodológico 

através de uma abordagem qualitativa. Denzin (2006) descreve a pesquisa qualitativa 

como uma atividade situada que localiza o observador no mundo por meio de práticas 

materiais e interpretativas, as quais envolvem uma abordagem explicativa, com intuito 

de compreender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles 

conferem. O pesquisador qualitativo envolve o estudo e o uso de uma variedade de 

materiais empíricos. Para Minayo (2014), o método qualitativo é o que se constrói ao 

estudo sobre as relações, opiniões e representações dos sujeitos, gerando como resultado 

às interpretações que os sujeitos constroem a respeito de suas vivências. O foco da 

pesquisa qualitativa possui uma multiplicidade de métodos, que asseguram uma 

compreensão em maior profundidade do objeto de pesquisa em questão (DENZIN, 

2006).  

Durante esse processo fizemos, o uso de algumas ferramentas metodológicas 

com o intuito de produzir o material empírico para a dissertação: entrevistas 

semiestruturadas com os profissionais da área da educação; análise documental dos 

encaminhamentos realizados aos profissionais da área da saúde; e observações de todo o 

processo de pesquisa, que resultaram na construção de um diário de campo no decorrer 

do trabalho. Antes de entrar no campo a ser estudado, o pesquisador constrói um 

modelo de suposições, que a partir de hipóteses embasadas em conhecimento teórico e 
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empírico, vai garantir a organização e a confiabilidade na coleta dos dados. Como cita 

Denzin (2006), o pesquisador é visto como um bricoleur ou confeccionador de colchas, 

utilizando as ferramentas do seu ofício, empregando efetivamente quaisquer estratégias, 

métodos ou materiais empíricos que estejam ao seu alcance, costurando, editando e 

reunindo componentes da realidade em sua experiência interpretativa.  

Para isso, fez-se necessária a elaboração de um percurso metodológico que se 

constituiu em seis etapas: primeiramente, um contato formal com a Secretaria Municipal 

de Educação, a fim de obter autorização para realização da pesquisa, com explanação 

dos objetivos do estudo e das entrevistas que se pretendiam realizar nas instituições 

envolvidas. Após esse primeiro contato, ocorreu o envio do projeto ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade do Vale do Itajaí para avaliação. Em seguida, após 

aprovação do trabalho, visitou-se as escolas para definir datas, horários e locais em que 

pudessem ser realizadas as entrevistas, além de já iniciar as observações e os registros 

no diário de campo. Posteriormente à coleta em campo, houve a análise dos dados 

obtidos e posterior divulgação dos resultados e devolutivas às instituições e aos 

participantes da pesquisa.  

Durante todo esse percurso, a construção de um diário de campo foi de grande 

relevância para que não se perdessem informações pertinentes sobre a pesquisa. No 

diário, foram registradas observações obtidas pela pesquisadora, falas, posturas, atitudes 

e frustrações dos educadores e orientadores pedagógicos. De acordo com Minayo 

(2014), o diário de campo consiste em um caderno de notas, onde diariamente o 

pesquisador anota suas observações, impressões pessoais, manifestações dos 

interlocutores quanto a diversos aspectos, tornando-se um “acervo” para análise de seu 

objeto de investigação. Este instrumento de pesquisa teve grande valia nas 

possibilidades de descrição de nossas percepções sobre, por exemplo, as entrevistas, 

uma vez que o gravador não teria alcance de captar certos aspectos que configuram o 

campo, tal como evidenciamos no excerto abaixo: 

 

A entrevista ocorreu de maneira tensa. A professora parecia nervosa com o 

gravador. Quando expliquei o tema, seu olhar se fez desviar por vezes, a frase 

“ah estou muito nervosa” surgiu desde o começo, e durante todo o processo, 

demonstrando insegurança em alguns questionamentos, passava sua caneta 

pelo espiral de seu caderno de dez matérias de maneira lenta e contínua. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 03/12/2016).   
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O diário de campo compôs material empírico junto com as entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os participantes da pesquisa, iniciadas logo após a 

aprovação do projeto de pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa da Univali 

(CEP/Univali Parecer Nº 070317/2017, CAAE 57944116.4.0000.0120 em 19 de julho 

de 2016).  

Para Minayo (2014), no que tange à entrevista, ela pode ser considerada como 

uma conversa com finalidade, sendo a estratégia mais utilizada para a coleta de 

informações no processo do trabalho de campo em uma pesquisa. Ainda conforme a 

observação da autora, a entrevista semiestruturada segue um roteiro previamente 

elaborado pelo pesquisador, que objetiva fazer com que o entrevistado discorra sobre o 

tema em questão, não se prendendo à indagação formulada. Pudemos perceber isso logo 

na primeira entrevista, em que as respostas longas do entrevistado se afastavam dos 

objetivos propostos, o que nos fez repensar o modo como fazê-las e onde intervir 

quando o assunto escapa do roteiro pré-elaborado, mostrando-nos significativamente 

que haveria diferença de resultados caso a entrevista fosse aberta, como o relato abaixo, 

em trecho do diário de campo: 

 
Algumas vezes tive que retornar às mesmas questões para poder compreender 

as respostas do entrevistado, que devido à longa experiência e demonstração 

de interesse pela pesquisa, relatou diversos exemplos, casos de alunos, 

atividades desenvolvidas, demonstrando sua preocupação com os processos 

de medicalização, mas compreendendo que encaminhar a criança ao 

neurologista pediátrico é a melhor forma de ajudá-lo. (DIÁRIO DE CAMPO, 

19/10/2016).  

 

A conversa com a coordenadoria técnica da Secretaria de Educação de Itajaí foi 

norteadora para desenvolvimento da pesquisa, pois, além de demonstrarem um grande 

interesse, relatando a relevância desses estudos para a área da educação, mostraram-nos 

que existiam alguns desafios a serem trabalhados, pois não havia controle sobre o 

número exato de documentos das crianças encaminhadas aos especialistas da área da 

saúde ou com algum diagnóstico. A partir dessa fragilidade apontada, a fase de coleta de 

dados da pesquisa foi repensada, pois a partir do projeto de pesquisa inicial, a análise 

documental dos encaminhamentos encontrados nomearia as escolas participantes da 

pesquisa e os educadores/orientadores que participariam das entrevistas.  

Sendo assim, foi agendada entrevista semiestruturada (vide apêndice A) com 

responsável pela supervisão da educação especial, que após explanação sobre a 

pesquisa, indicou quatro escolas municipais com maiores contingentes de crianças com 
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maior número de encaminhamentos aos especialistas da área da saúde, com supostos 

diagnósticos de transtornos relacionados à infância, como também o centro de 

referência para onde as crianças são encaminhadas após diagnóstico médico, com 

objetivo de compreender o desfecho do processo. Segundo Flick (2004), com as 

entrevistas semiestruturadas torna-se mais provável que os pontos de vista dos sujeitos 

entrevistados sejam expressos em uma situação de entrevista com um planejamento 

relativamente aberto, do que em uma entrevista padronizada ou em um questionário, o 

que requer do pesquisador um grande conhecimento prévio do conteúdo. 

 

O fato de eu ser enfermeira e ter mergulhado de cabeça no mar aberto da 

educação, por diversas vezes deixou-me ansiosa no que diz respeito às 

respostas que poderiam ser encontradas nas entrevistas, mas percebi que com 

a flexibilidade de um roteiro, as entrevistas transcorreram mais como 

conversas do que algo fechado e planejado. (DIÁRIO DE CAMPO, 

25/10/2016). 

 

Dando continuidade à coleta de dados, entramos em contato com os diretores 

das escolas participantes para agendar data e local adequados para entrevista com os 

professores e os orientadores pedagógicos. A escolha dos professores se deu através de 

conversa com os diretores das escolas, o qual indicava os professores que mais realizam 

encaminhamentos de crianças aos profissionais da saúde. No início, alguns professores 

demonstraram insegurança e dúvidas em relação à pesquisa, o que fez com que 

necessitássemos esclarecer os objetivos do estudo para que todos apresentassem desejo 

espontâneo de participar.  

Todos os contatos com os sujeitos participantes foram realizados previamente 

com propósito de agendar data, local e horário que fossem mais convenientes aos 

entrevistados. No dia agendado, antes do início da entrevista era apresentado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, vide apêndice B), sempre acompanhado 

de uma conversa em que me posicionava enquanto pesquisadora e explicava em linhas 

gerais a pesquisa, trazendo a justificativa do porquê a contribuição do entrevistado 

poderia colaborar significativamente para este processo de pesquisa, e a necessidade da 

assinatura no TCLE para que a entrevista fosse gravada, posteriormente transcrita e 

utilizada enquanto material de pesquisa. A entrevista apenas iniciava após a assinatura 

do termo e as devidas explicações sobre a entrevista e o processo de pesquisa. 

Assim, realizamos um total de 12 entrevistas semiestruturadas, em uma sala 

privativa em que a pesquisadora pode ficar a sós com cada educador/orientador, sempre 
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nos horários em que haviam terminado suas aulas, ou quando outro orientador 

pedagógico permanecia na sala de aula para ficar com as crianças enquanto o educador 

estava na entrevista. O roteiro foi direcionado em questões voltadas para a compreensão 

de como ocorrem os encaminhamentos das crianças ao serviço de saúde, quais são os 

profissionais que identificam e efetivam esse processo, descrição de quais formulários 

são preenchidos, e quais são os critérios e características utilizados como justificativas 

para que haja prescrições e encaminhamentos. Ao ampliar o questionário, dependendo 

das respostas que surgiam durante o processo das entrevistas, nosso intuito foi colher a 

opinião dos entrevistados a respeito do tema em questão. Os relatos das queixas dos 

educadores quanto ao processo educacional foram de grande relevância para o 

desenvolvimento da pesquisa, pois, dessa maneira, foi possível perceber o que eles 

pensam a respeito dos alunos tidos como indisciplinados e a quem solicitam auxílio 

quando não são bem-sucedidos no trabalho com as crianças.  

Mesmo com alguns percalços que fizeram nosso cronograma de pesquisa ser 

adiado (feriados, datas festivas escolares), todas as 12 entrevistas foram realizadas entre 

os meses de setembro de 2016 e novembro de 2016. Cabe registrar que cada entrevista 

teve duração de, em média, 30 minutos, sendo realizadas nos períodos matutino e 

vespertino. Enquanto as entrevistas ocorriam, solicitamos aos diretores/orientadores 

pedagógicos os encaminhamentos realizados e quais eram as características que as 

crianças apresentavam para que houvesse esses encaminhamentos. Durante o processo 

de pesquisa, descobrimos que não havia um padrão a ser seguido sobre os 

encaminhamentos, como também não havia organização deles nos documentos de cada 

criança. Cada professor/orientador os fazia de acordo com seus conhecimentos, como 

demonstrado nas imagens a seguir (figuras 1, 2 e 3) de alguns modelos elaborados pelos 

professores/orientadores aos serviços de saúde. 
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Figura 1 - Modelo de encaminhamento dos alunos da escola 1 aos serviços de saúde. 

 

Fonte: Recolhido pela autora. 

 

Figura 2 - Modelo de encaminhamento dos alunos da escola 2 aos serviços de saúde. 

 

Fonte: Recolhido pela autora. 
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Figura 3 - Modelo de encaminhamento dos alunos da escola 3 aos profissionais de saúde. 

 

Fonte: Recolhido pela autora. 

 

Vale ressaltar que na escola 4 tivemos acesso a uma lista de crianças com 

alguma dificuldade escolar identificada pelos professores, e qual conduta foi realizada 

com cada uma delas – por exemplo, se foi encaminhada aos profissionais da área da 

saúde, neuropediatra, fonoaudiólogo e aos profissionais da área da educação 

(psicopedagogos), bem como aos espaços de vivência e alfabetização (EVA)3. Não 

tivemos acesso aos documentos de encaminhamentos, como descrito no excerto do 

diário de campo: “quando questionada sobre os encaminhamentos, percebi certo 

desconforto por parte da entrevistada, por não ter o número exato deles, e não conseguir 

tê-los organizados junto aos documentos dos alunos” (DIÁRIO DE CAMPO, 

19/10/2016). 

 

                                                           
3 Espaço vivência e alfabetização (EVA) é uma sala de contraturno, onde os alunos observados com 

alguma dificuldade no processo de alfabetização são encaminhados para um “reforço escolar”. 
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Figura 4 - Modelo de lista de alunos encaminhados aos serviços de saúde da escola 4. 

 

Fonte: Recolhido pela autora. 

 

De todos encaminhamentos analisados, obtivemos o total de 24 documentos 

encaminhados aos profissionais da área da saúde (tabela 1), com características 

distintas, como os exemplos acima ilustram.  

 

Tabela 1 - Número de encaminhamentos por escola. 

ESCOLA ENCAMINHAMENTOS 

Centro referência Nenhum 

encaminhamento4 

Escola 1 01 encaminhamento 

Escola 2 04 encaminhamentos 

Escola 3 11 encaminhamentos 

Escola 4 08 encaminhamentos 

Total escolas: 5 Total de 

encaminhamentos: 24 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                                                           
4 Cabe ressaltar que no centro de referência todas as crianças atendidas apresentam laudo médico com 

algum distúrbio relacionado ao aprendizado, portanto, realizei as entrevistas para compreender o 

procedimento após diagnóstico, sem acesso a qualquer encaminhamento.  
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O objetivo de reunir esses documentos e analisá-los como material empírico se 

dá devido à significação que eles possuem, pois através de diversas práticas e saberes, 

atuam de modo incisivo nos processos medicalizantes, como referência para os 

encaminhamentos das crianças aos especialistas da saúde, sendo, portanto, analisados 

como artefatos culturais. Compreende-se por artefatos culturais, de acordo com Costa 

(2010), o conjunto de produções textuais, livros, cartilhas e diversas outras práticas, que 

imersas em redes de verdade produzem significados. Dessa forma, compreender os 

documentos obtidos nas escolas como artefatos culturais implica pensá-los como 

representações de crianças, de meninos bagunceiros, meninas tagarelas e de 

determinados componentes curriculares necessários de serem investigados, devido a sua 

construção de sujeito. 

Enquanto as entrevistas aconteciam, as transcrições ipsis litteris do material já 

eram realizadas. Sobre as transcrições, salientamos que utilizamos nomes fictícios para 

descrever os profissionais a fim de preservar suas identidades. Outros professores da 

escola, que não participaram da entrevista, foram citados pelos entrevistados, assim 

como nomes de alunos, e nesses casos também fizemos o uso de nomes fictícios para 

citá-los. As anotações no diário de campo aconteciam geralmente uma vez por semana, 

em que tudo o que acontecia na pesquisa, tanto nos momentos formais, como nas 

entrevistas, quanto nos momentos informais, em conversas antes e depois dos 

encontros, pelos corredores e nos horários de recreio da escola, era registrado para a 

utilização como material de análise, sendo que tanto as transcrições das entrevistas 

como os documentos de encaminhamentos e o diário de campo foram tomados por nós 

como material empírico de análise.  

No que tange à análise dos dados, após o término da coleta, todo o material 

empírico produzido foi lido com vistas a identificar e selecionar as categorias analíticas 

mais relevantes, pois, para Gil (2008), a análise tem como objetivo organizar e elencar 

os dados de forma tal que possibilite o fornecimento de respostas ao problema de 

investigação, interpretando-os para dar sentido mais amplo às respostas, mediante 

conhecimentos anteriormente obtidos.  
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Figura 5 - Categoria 1, com sua subcategoria e objetivos utilizados. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 6 - Categoria 2, com sua subcategoria e objetivos utilizados. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Através disso, é importante destacar que as análises foram organizadas a partir 

dos conceitos de Medicalização e de Sujeito presentes em “O sujeito e o poder”, de 

Michel Foucault (1995), e na obra de Nikolas Rose, especialmente em “A política da 
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própria vida” (2013). Desse modo, a análise do objeto não seguirá apenas no capítulo 

próprio de ‘análises’, costumeiramente elencado no final de um relatório de pesquisa. 

De modo semelhante, o ‘tradicional’ capítulo de ‘revisão da literatura’ não comporá um 

capítulo à parte. Procuramos articular as discussões realizadas a partir da revisão da 

literatura diretamente com as análises empreendidas, de modo a incorporar nos debates 

analíticos àquilo que de fato contribuiria para a discussão das análises. Compreendemos 

que trabalhar os conceitos juntamente com o material empírico se fez necessário para 

melhor compreensão dos resultados da pesquisa, na medida em que a literatura sobre o 

tema, a teoria, os conceitos e o material empírico compuseram, juntos, uma forma mais 

aguda de problematização do tema. Assim, foi a partir da compreensão e 

operacionalização conceitual dos termos Medicalização e Sujeito, anteriormente 

aludidos, que as análises puderam ser empreendidas. 

Após essas pontuações acerca das questões metodológicas da pesquisa, os 

próximos dois capítulos trazem as análises dos dados produzidos durante o processo 

investigativo em articulação com o referencial teórico e temático.  
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2. ADEUS, MENINO MALUQUINHO 

 

Às vezes quando a gente observa que [a criança] 

tem uma dificuldade, a gente chama os pais para 

conversar e explicar o que que é um transtorno, 

porque que aquela criança funciona daquele jeito.  

(Entrevista, Professora 4) 

 

Mas os problemas não se resolvem, problemas tem 

família grande, e aos domingos saem todos para 

passear, o problema, sua senhora, e os outros 

probleminhas. 

(Leminski) 

  

 

“Vivemos a Era dos Transtornos”, afirmaram Moysés e Collares (2014), no “I 

Simpósio Internacional e I Simpósio Baiano de Medicalização da Educação e da 

Sociedade: ciência ou mito?”, realizado em Salvador (BA), em 2012. Um ano após esse 

evento, em São Paulo, o Conselho Federal de Psicologia (2013) lança a campanha 

nacional “Não à medicalização da vida”. Nessa campanha, foi lançado um caderno com 

críticas ao aumento abusivo de diagnósticos, rótulos e medicamentos, principalmente 

voltados à aprendizagem e ao comportamento. O Fórum de Saúde Mental do Butantã e 

a Supervisão de Saúde do Butantã, no mesmo ano, organizaram o evento “Butantã pela 

Vida” e efetivaram 30 de novembro de 2013 como o Dia Municipal Contra a 

Medicalização da Educação e da Sociedade. O fórum sobre medicalização da educação 

e da sociedade, que em 2017 completa sete anos, se fundamenta nos princípios contra a 

medicalização da vida e conta com a adesão de 27 entidades5, que se reúnem 

mensalmente desde 2010 para discussão do crescente processo de medicalização entre 

todas as esferas da vida. 

Percebe-se, através dessas intervenções, que as reflexões sobre questões da 

vida cotidiana, sejam elas melancolia, insatisfações, desânimos, mágoas, aflições, raiva, 

euforia, podem a ser diagnosticadas e tratadas pela medicina, o que não é algo 

relativamente novo, porém, cada vez mais aceito na atualidade. Nas palavras de Rose 

                                                           
5 Dentre as entidades, destacamos o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – CRP-06, a 

Faculdade de Educação da UNICAMP, o Grupo Interinstitucional Queixa Escolar – GIQE, a Associação 

Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional – ABRAPEE e o Conselho Estadual de Defesa da Criança 

e do Adolescente de São Paulo – CONDECA. As demais entidades encontram-se descritas no site do 

fórum, disponível em: <http://medicalizacao.org.br/manifesto-do-forum-sobre-medicalizacao-da-

educacao-e-da-sociedade/>. Acesso em: 20 jun. 2017. 
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(2007), a medicina e o poder que dela emana fazem de nós aquilo que somos. Desde o 

nascimento da medicina moderna, as intervenções médicas adentram a privacidade dos 

sujeitos, tornando os profissionais da saúde especialistas para resolução de todos seus 

males (GAUDENZI; ORTEGA, 2012). Utilizamos a análise de Santos (2014) como 

exemplo, que nos evidencia a forma como as medidas de higienização na sociedade – 

processo saúde-doença, uso abusivo de psicofármacos, antibióticos e diferentes pílulas 

da felicidade, transformação de comportamentos desviantes em transtornos médicos, 

como depressão, alcoolismo, tabagismo, transtornos mentais, e diversas formas de 

tratamentos e diagnósticos – vem redefinindo os modos como nos narramos como 

sujeitos, tal como descrito em um encaminhamento de um menino de sete anos, 

matriculado no 2º ano do bloco da alfabetização: 

 

No decorrer de suas atividades escolares percebemos que: sente-se inseguro 

em determinadas atividades, porém vários incentivos ou acompanhamento 

direto da professora consegue executá-las à sua maneira; distrai-se 

facilmente, sua concentração é de curta duração dificultando a expansão de 

todo o seu potencial (Encaminhamento 1). 

 

A atual tendência à patologização dos processos educativos – como o exemplo 

acima citado, dos encaminhamentos dos escolares para avaliação médica – nos faz 

recordar, através de um resgate histórico, que a medicina talvez tenha sido o primeiro 

conhecimento científico a tornar-se uma especialidade, conquistando, com isso, espaço 

sobre as demais áreas da saúde e autoridade sobre os seres humanos. Desta maneira, 

surgem novas formas de administrar e governar a vida dos sujeitos, com intuito de 

minimizar doenças e promover saúde, fazendo com que os próprios indivíduos, através 

de seus conhecimentos, interiorizem valores sobre o que é considerado saúde ou doença 

(ROSE, 2007).  

A história através da medicina, segundo Rose (2007), é, portanto, a maneira 

pela qual os seres humanos têm tentado fazer-se melhores do que são, a partir do ponto 

de vista da saúde, da maneira pela qual nos relacionamos com nós mesmos e com os 

outros, através de uma ética e forma de vida intimamente ligadas à medicina. Tais 

proposições podem ser evidenciadas conforme o excerto de um encaminhamento a 

seguir: 

 

A aluna está matriculada no 3º Ano do Bloco de Alfabetização do Ensino 

Fundamental de 07 anos. No decorrer de suas atividades escolares 

percebemos que: faz leitura pausada nas sílabas complexas; apresenta 

problemas na escrita em relação a sílabas complexas com som nasalado; não 
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consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros resultantes de 

descuido nos trabalhos escolares; distrai-se com estímulos externos, às vezes 

até esquecendo o que estava falando; fala alto; tem uma corisa constante; é 

carismática e aceita sempre todas as atividades propostas, porém, em alguns 

momentos, apresenta-se um pouco dispersa. Encaminhamento a profissionais 

especializados (otorrino, oftalmologista, pediatra, fonoaudiólogo) para que a 

Escola e a Unidade de Saúde possam descobrir o que realmente impede em 

conseguir deter o saber e consequentemente avançar em relação ao seu 

desenvolvimento intelectual. (Encaminhamento, 03). 

 

Os elementos evidenciados acima indicam não apenas a forma pela qual se 

passa a nomear determinados tipos de comportamentos, mas, sobretudo, como se passa 

a conhecer quais saberes, técnicas e legitimidades passam a atuar sobre eles. A 

medicalização dos comportamentos humanos considerados indesejados pela sociedade 

hodierna se estende a quase todos os domínios de nossa existência (CAPONI, 2009; 

CONRAD, 2007). Os fenômenos que giram em torno da medicalização da vida se 

remetem às relações estabelecidas pela área da saúde, em especial pela medicina, com a 

sociedade, ligadas à expansão do domínio do saber médico perante todos os 

comportamentos, corpos e a existência do sujeito como um todo (FOUCAULT, 2002), 

construindo novas verdades e diagnósticos, homogeneizando os modos de ser, sentir e 

estar no mundo, com propósito de corrigir condutas outrora consideradas problemáticas 

pela coletividade, ajustadas, na maioria das vezes, por tratamentos químicos.  

A análise de Ivan Illich (1975) nos dá subsídios para pensarmos sobre o 

processo de medicalização a partir de um processo de iatrogênese social, em que a vida 

não é mais compreendida como uma sucessão de diferentes formas de saúde, e sim uma 

sequência de períodos, em que cada um exige uma forma particular de consumo 

terapêutico, o que reafirma a crescente dependência da população diante do advento da 

medicina. Uma das principais apreensões do autor é a perda de autonomia dos sujeitos, 

uma vez que se tornam subordinados aos saberes dos especialistas médicos, referindo-se 

à medicalização como um amplo processo, exercido por diversas estratégias médicas de 

poder sobre o corpo. Essa “nova voga”, como cita Santos (2014, p.15), pode ser 

percebida através dos discursos acerca do uso de medicamentos, as atuais formas de 

tratamento com diversas novas tecnologias diagnósticas, que refletem as transformações 

no espaço social.  

  Novos discursos e novas certezas se instalam no campo das ciências, vestindo 

novas formas de otimização da existência, à medida que nos forçamos a atingir uma 

melhor qualidade de vida e nos enquadramos nos padrões estabelecidos por meio de 

anúncios publicitários e dos mais renomados produtos para todo tipo de consumo e 
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satisfação pessoal. Com isso, ampliam-se também as inseguranças e os medos, o 

desprezo de, por exemplo, nos tornarmos diferentes dos padrões impostos socialmente, 

aumentando significativamente a lista dos diagnósticos de distúrbios, sendo eles de 

ansiedade, sono, hiperatividade e depressão (COUTO, 2009).  

As práticas médicas atuam de maneira muito diferente em diversos locais, até 

mesmo através da linguagem médica. Quase ninguém mais se diz triste, pois prefere 

dizer deprimido; a alegria virou euforia, e o enfrentamento dessa depressão ou euforia 

passa a ser comprado nas farmácias. Como suscitado na epígrafe do início deste 

capítulo, não é diferente nos ambientes escolares. Passa-se a fazer ‘triagem’ quando 

precisa-se ver ou conversar com o aluno, ‘diagnóstico’ quando ele apresenta 

determinadas características que destoam dos demais, e ‘encaminhamentos’ de crianças 

que, diante de dificuldades no processo de aprendizagem ou nos modos de 

comportamento, passam a ser rotuladas como sujeitos patológicos. 

 

A escola faz o atendimento, a questão preventiva mesmo. Eu faço essa 

triagem, observo algum ponto relacionado à aprendizagem, questão da leitura 

e da escrita, a questão das trocas, se tá relacionado com a fala, a questão da 

atenção, da concentração, então aí eu faço um relatório de encaminhamento 

colocando as características, e diante dessas características o médico 

consegue perceber e fechar o diagnóstico. (ENTREVISTA, PROFESSOR 1).

  

 

Primeiramente fazemos uma anamnese dos alunos, depois desse 

encaminhamento a gente conversa com os pais, orienta eles e faz o 

encaminhamento para o posto de saúde. (ENTREVISTA, PROFESSOR 4). 

 

A patologização e a medicalização nos espaços escolares são questões de suma 

importância nos dias atuais, uma vez que vêm aumentando significativamente o número 

de crianças sujeitas à medicalização a partir de comportamentos considerados 

indesejáveis, demonstrados a partir dos estudos de diversos autores (LEONARDO, 

SUZUKI, 2016; ROSA, VERAS, 2015; PAULA, 2015; GOMES et al., 2015; 

FIGUEIRA, CALIMAN, 2014; SANCHES, AMARANTE, 2014; SILVA et al., 2013; 

FRIAS, JULIO-COSTA, 2013; KAMERS, 2013; BRZOZOWSKI, CAPONI, 2013; 

BELTRAME, BOARINI, 2013; HERKOVITS, 2012; MEIRA, 2012; SANCHES, 2011, 

BRZOZOWSKI et al., 2010; GUARIDO, VOLTOLINI, 2009; ZUCOLO, 2007). Esses 

estudos investigaram, em linhas gerais, os efeitos dos processos de medicalização de 

crianças através dos desvios de comportamentos apresentados na escola.  

Se antes tínhamos ‘estados não médicos’, em que algumas práticas não eram 

mediadas pela ciência médica, hoje cada vez mais a medicalização já não encontra 
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limites (ZORZANELLI et al., 2014), caracterizando o que Foucault (1974) chama de 

‘estados médicos abertos’. Isso corrobora a observação de Viégas et al. (2014, p.10), 

que salientam que “as pretensas disfunções neurológicas que passaram a dominar o 

meio educacional a partir dos anos de 1980, aparecem em quase todos os discursos 

educacionais como dislexia e transtorno por déficit de atenção com ou sem 

hiperatividade (TDAH)”. É importante esclarecer que o foco deste trabalho não é 

discorrer especificamente sobre os transtornos, mas sim abordá-los como parte dos 

processos medicalizantes na infância, e pontuar que, por diversas ocasiões, as 

características acerca das patologias se tornam cada vez mais citadas pelos educadores, 

apontando as crianças como hiperativas, por exemplo: 

 

Quando eu vejo que alguma criança tem determinada característica a gente 

vai procurar, vai ler, buscar pra saber o que é mesmo. Tem a Estrela, que tem 

laudo de hiperatividade. É uma criança que não para em sala de aula, alguns 

tem falta de limites, mas a gente percebe quando é falta de limites e quando é 

hiperativo mesmo.  

 

Pesquisador: o que você entende por hiperativo? 

 

Dificuldades na atenção, uma criança muito distraída ou muito agitada [...] 

porque o professor tem um parâmetro, ele tem uma turma com 30 alunos e aí 

comparado com essas outras é uma criança que não para sentada, que está 

sempre em pé, sempre andando pela sala. Uma criança que não rende, ou se 

ela rende, não como poderia render. (ENTREVISTA, PROFESSOR 6). 

 

O diagnóstico de TDAH cresce de maneira generalizada. Observamos a falta 

de análise crítica em relação aos fenômenos que ocorrem na escola somados ao contexto 

sociocultural em que as crianças estão inseridas, visto que, através dos discursos 

biomédicos e seus discursos de verdades, criamos cada vez mais sujeitos hiperativos. Os 

impulsionadores desse crescimento estão por toda parte no tecido social e se manifestam 

nos mais variados instrumentos de comunicação. A revista Crescer (2011), por 

exemplo, traz a reportagem intitulada “Dossiê TDAH: entenda o que é e conheça os 

sintomas”, em que retrata em linhas gerais sobre o diagnóstico desse transtorno ser 

estritamente clínico, apresentando uma descrição da sintomatologia e as formas de 

tratamento. Outra reportagem da mesma revista, do ano de 2016, com o título “TDAH, 

como descobrir o transtorno e lidar com seu filho”, apresenta o psiquiatra fundador da 

Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA) respondendo questionamentos 

sobre o transtorno e relatando que o tratamento sempre é medicamentoso. As 

campanhas para conscientização da doença, custeadas direta ou indiretamente pela 

indústria farmacêutica (ROSE, 2013; BITTENCOURT, 2010), tais como pudemos 
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perceber nas reportagens da revista Crescer, demonstram a construção de uma 

‘epidemia’ de novos diagnósticos realizados através das relações implementadas por 

diversas técnicas. 

Moysés e Collares (2014) questionam o fato de o diagnóstico de TDAH ser 

restrito a uma doença neurológica que comprometa exclusivamente questões associadas 

à aprendizagem e ao comportamento, na medida em que os efeitos de tal processo 

degradam as diferenças entre os indivíduos, nos constituindo enquanto sujeitos, através 

de diversas características e maneiras de agir, sentir, e também nos modos de aprender.  

Atualmente, o TDAH é considerado o transtorno psiquiátrico mais comum na 

infância, principalmente em idade escolar, caracterizado por três sintomas mais 

recorrentes: impulsividade, distração e hiperatividade. Esse diagnóstico apresenta 

muitas controvérsias em discussões acadêmicas acerca de sua caracterização e do 

tratamento ao qual as crianças diagnosticadas são submetidas (HELLMANN, VANZ, 

2010; MEIRA, 2012; BRZOZOWSKI, CAPONI, 2010). Estudos questionam que os 

diagnósticos são realizados através de observações clínicas e subjetivas, por entrevistas 

com os pais, professores e até mesmo com a própria criança, podendo ser, portanto, 

influenciados pela compreensão médica tão disseminada. É questionada também a não 

existência de quaisquer exames laboratoriais ou por imagem (ressonância magnética, 

tomografia computadorizada, entre outros) que possam comprovar a ocorrência do 

transtorno na criança (HELLMANN; VANZ, 2010), como demonstrado nas 

observações de uma professora quando questionada sobre por quais argumentos se 

identifica uma criança com TDAH: 

 

A questão da agitação chama a atenção. A criança que não senta, ele é muito 

agitado e não consegue concluir as atividades propostas assim em sala de 

aula (ENTREVISTA, PROFESSOR 1). 

 

Porque se é uma criança que não mantém o foco, não mantém a 

concentração, não para sentado, se levanta o tempo inteiro, tá com atraso 

acadêmico, não consegue reter as informações, ele já vai partir para um lado, 

a questão do TDAH. (ENTREVISTA, PROFESSOR 6). 

 

As falas dos professores entrevistados nos mostram que comportamentos 

considerados por eles impróprios, ou dificuldades encontradas em sala de aula durante o 

processo acadêmico, transformam-se em problemas médicos. De acordo com as 

considerações apresentadas no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações 

Mentais – Edição V (DSM-V, 2014), da Associação Americana de Psiquiatria, a 
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característica essencial do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade é um padrão 

persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no 

funcionamento ou no desenvolvimento. 

 

A desatenção manifesta-se em tarefas, falta de persistência, déficit de 

comportamento no TDAH como divagação dificuldade de manter o foco e 

desorganização - e não constitui consequência de desafio ou falta de 

compreensão. A hiperatividade refere-se à atividade motora excessiva (como 

uma criança que corre por tudo) quando não apropriado ou remexer, batucar 

ou conversar em excesso. A impulsividade refere-se a ações precipitadas que 

ocorrem no momento sem premeditação e com elevado potencial para dano à 

pessoa (p. ex., atravessar uma rua sem olhar) (DSM-V, 2014). 

 

Após a publicação do DSM-V, algumas críticas formuladas por Allen France 

(2010), ex-chefe do grupo de tarefas do DSM, na revista Psychiatric Times publicada 

em fevereiro de 2010, demonstram a necessidade de atenção quanto aos critérios 

diagnósticos dos transtornos psiquiátricos, em especial das crianças, que, segundo ele, 

sofrem maiores danos. O autor revela que os resultados dos aumentos exorbitantes de 

diagnósticos psiquiátricos rotulam diariamente milhares de pessoas até então 

consideradas normais. Esses diagnósticos são extremamente prejudiciais devido aos 

excessivos tratamentos com medicações desnecessárias. Em entrevista ao Jornal El 

País, em setembro de 2014, France é incisivo ao afirmar que “os fármacos não ajudam 

nos problemas cotidianos, pelo contrário: o excesso de medicação causa mais danos que 

benefícios. Não existe tratamento mágico contra o mal-estar”. Uma vez diagnosticadas, 

as crianças passam a ser tratadas como alguém doente e rotuladas por suas diferenças.  

Tratar os comportamentos indesejáveis como problema médico, tal como o 

TDAH, foi e continua sendo bem aceito pela sociedade, pois enquanto os especialistas 

prescrevem medicamentos que podem apresentar resultados excelentes do ponto de 

vista clínico, diminuem a culpabilização por parte dos pais, tornando a criança menos 

agitada, resolvendo também os ‘problemas’ de comportamento ou adequação às normas 

na escola (BRZOZOWSKI et al., 2010).  

Estamos cada vez mais nos tornando sujeitos medicalizados, desde os 

primeiros momentos em que a medicina constitui a doença – e, consequentemente, o 

doente – como seu objeto de estudo e intervenção, transformando a tarefa de produzir 

saúde como objeto de luta política (SANTOS, 2010). O domínio biomédico tem o poder 

de intervir na vida dos sujeitos através da construção de conjuntos de verdades, 

apresentando tratamentos para os mais variados tipos de ‘problemas’ (SANCHES; 
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AMARANTE, 2014). As práticas da medicina modificaram as formas de vida em que o 

ser humano se tornou, através de sistemas de esgoto, água e alimentos purificados, 

práticas de vacinação, bem como a higienização geral da existência humana (ROSE, 

2007). 

 A escola, por exemplo, é uma instituição de aprendizado, socialização, normas 

e deveres, que tem como objetivo auxiliar a inserção da criança na sociedade; sempre 

foi palco de disciplinamento. Nada obstante, o que presenciamos na prática é uma 

superação dos castigos físicos e punições, que se encontravam muito presentes no 

passado, pela chegada dos medicamentos e tratamentos psicológicos e médicos. Desse 

modo, a criança que demonstra comportamentos considerados anormais perante à 

sociedade nas instituições escolares (CAPONI; BRZOZOWSKI, 2010) tem a tendência, 

geralmente, de encontrar uma explicação para isso, como trazemos no excerto abaixo: 

 

Hoje a gente atendeu uma mãe que a criança não tem nenhuma dificuldade de 

aprendizagem, mas é uma criança muito introspectiva. A gente se preocupa 

com isso também, com a interação da criança [...] porque pode ocorrer uma 

dificuldade a curto ou a longo prazo, ou um transtorno de ansiedade ou de 

depressão, então a gente tem que orientar pra isso também. (ENTREVISTA, 

PROFESSOR 7). 

 

Percebemos, diante disso, o distanciamento do olhar assistencial, social e 

educativo voltado às crianças, abordando apenas os campos biológicos, de intervenções 

médicas, à medida que a medicina se institui como um dispositivo regulador sobre o que 

é considerado normal ou não, se desconsideram os demais aspectos importantes de 

vivência dessas crianças. Quando citamos dispositivo, trazemos à esteira desse debate o 

conceito de Deleuze (1996, p. 2), em que tornar algo um dispositivo implica pensá-lo 

como linhas “que não delimitam ou envolvem sistemas homogêneos por sua própria 

conta, como o objeto, o sujeito, a linguagem, mas seguem direções, traçam processos 

que estão sempre em desequilíbrio”. Em outras palavras, dispositivos são os discursos, 

os ditos e não ditos, elementos que constituem esse emaranhado, fazendo-se visíveis nas 

práticas que os possibilitam e os colocam em funcionamento, nas mais variadas formas 

de articulação. Ampliando esse conceito, nos valemos da concepção de Santos (2014), 

em que o dispositivo de medicalização age conformando nossos modos de ser, 

permitindo que nos descrevamos e façamos determinadas coisas em nome da 

medicalização. No exemplo da infância, há o aumento significativo de sujeitos 

hiperativos, principalmente em âmbito escolar. Crianças que antes tinham suas 
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características particulares, em determinado momento passam a constituir-se como 

sujeitos hiperativos; em outras palavras, sujeitos que foram “inventados ao mesmo 

momento em que inventou-se a hiperatividade”, como demonstrado na fala abaixo: 

 

É diferente tu olhar uma criança em sala de aula, já consegue observar que 

tem algo de errado, e então ao fazer as atividades, confirma tudo. 

(ENTREVISTA, PROFESSOR, 6).  

 

Toda criança ou adolescente que não presta atenção está atento à outra coisa. 

Mesmo os que vivem no mundo da lua, estão atentos ao mundo da lua, não há como não 

prestar atenção a nada (MOYSÉS; COLLARES, 2014). O que se observa na prática é 

que o avaliador, devido a sua posição autoritária, decide ao que se deve focar a atenção, 

voltado ao que ele acha correto, o melhor de ser digno de atenção, resultando em 

relações de poder e suas resistências.  

Quanto ao poder sobre a vida dos sujeitos, Foucault (1999) considera que 

temos duas formas de regê-lo, uma centrada no corpo, produzindo efeitos individuais e 

“dóceis” simultaneamente, e outra técnica voltada não somente ao corpo, mas à vida e 

aos efeitos de massas exercidos à uma população, método este que procura controlar, 

modificar e compensar seus efeitos. A extrema valorização médica é um saber-poder 

que incide sobre os corpos e a população, tendo, ao mesmo tempo, efeitos disciplinares 

e regulamentadores, desde o tratamento de pessoas gravemente doentes, passando a 

ocupar-se também das pessoas que talvez fiquem doentes, constituindo uma 

dependência de exames clínicos e medicamentos de uso contínuo, como também de 

novos diagnósticos para diversas características do sujeito. 

 

Tem hora que o diagnóstico, o laudo, deixa a situação muito acomodada, 

depende de como o profissional vai encarar isso [...] “ah não vai ser 

reprovado”, e aí não faz a intervenção na sala, deixa meio de lado, do tipo 

“então tá certo, esse aluno vai do jeito que conseguir, entende? 

(ENTREVISTA, PROFESSOR 1). 

 

O encaminhamento é mais pra desencargo de consciência e pra ajudar a 

família, porque em sala de aula, continua a mesma coisa. (ENTREVISTA, 

PROFESSOR 6). 

 

Sabemos que escola moderna desde seu surgimento, tal como já referido por 

Foucault (1999), constitui-se como um espaço que se caracteriza em gerar corpos 

“docilizados” através de seu poder disciplinador. No entanto, na vida atual, as formas de 

gerenciamento sobre os sujeitos escolares mudaram, uma vez que as potencialidades dos 
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diagnósticos baseados no saber biomédico e, em especial, com o advento de novas 

drogas e psicofármacos são voltados ao controle dos comportamentos humanos. Como 

cita Luengo (2010), a escola ainda continua sendo uma instituição que seleciona e pune 

através de seu poder, homogeneizando os comportamentos e patologizando aqueles que 

se destoam dos demais. Aderida à missão higienista, a escola brasileira exerceu papel 

preponderante sobre a normatização das condutas e disciplinamento das crianças, 

refletido até nos dias de hoje, quando, por exemplo, os educadores usam jalecos dentro 

das escolas, demonstrando o poder exercido por eles, e a tolerância destes profissionais 

se modifica, diante da nova descrição dada pela medicina de transtorno ou desvio de 

comportamento. Referente a isso, trazemos à discussão essa reflexão presente no diário 

de campo: 

 

Como chama atenção a insistente demanda por um diagnóstico médico por 

parte dos professores, coordenadores e diretores das escolas para as 

dificuldades de aprendizagem encontradas nas crianças, como se tal 

diagnóstico harmonizasse suas aflições em relação ao processo educacional. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 03/10/2016). 

 

A análise de Guarido (2007) aponta que a educação desresponsabiliza a escola 

e culpabiliza as famílias e a própria criança pelos seus modos de comportamento. Sabe-

se que o ambiente escolar é o local frequentado pela criança por diversos anos de sua 

vida, onde irá criar vínculos de amizade, interagindo e socializando com outras crianças, 

construindo noções de responsabilidade. Em paralelo, a percepção que se tem hoje da 

família é da família nuclear, derivada do modelo burguês, que teve seu surgimento no 

final do século XVIII, o qual se fez exemplo de normas e condutas, desde a dedicação 

aos trabalhos domésticos até os cuidados à saúde e ao zelo aos familiares (CAPONI; 

BRZOZOWSKI, 2010). Através dessa concepção, acredita-se que o comportamento das 

crianças são reflexos dos comportamentos familiares, que são reflexos também da 

sociedade atual. 

 

Acho que tem a ver com o comportamento também, uma questão de família, 

a cobrança da família, às vezes a ausência da família vai levar o aluno a não 

ter interesse né, então o incentivo familiar é extremamente importante, a 

escola por si só não dá conta de todas as dificuldades dos alunos. 

(ENTREVISTA, PROFESSOR 4). 

 

Aqui o problema são os pais, muitos não admitem (ENTREVISTA, 

PROFESSOR 9). 
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Vários anos se passaram desde que o processo higienista adentrou os muros 

escolares com seu modo de homogeneizar e corrigir os alunos que se diferenciam dos 

demais, definindo o tipo de relação a ser estabelecida entre professores e alunos. 

Exemplo disso é o mau desempenho escolar, que se tornou uma explicação para 

crianças que não aprendem ou que não se comportam conforme as expectativas da 

escola, sendo atribuídas a elas patologias como explicação das dificuldades escolares 

apresentadas (ZUCOLOTO, 2007). Ao destacar isso, se antes o aluno com insucesso 

nas atividades escolares era o aluno mal-educado, sem interesse, hoje é o sujeito com 

algum tipo de comportamento de ordem biológica, visto de uma ótica genética, 

caracterizando claramente o impacto existente do processo biomédico sobre a área 

escolar. Medicalizar esse processo é interpretar subjetivamente o desempenho do aluno 

que contraria o que os profissionais da educação e as instituições de ensino esperam 

dele em relação aos comportamentos e rendimentos escolares (ZUCOLOTO, 2007). A 

associação entre as práticas higienistas, o poder biomédico e as instituições escolares 

permitiu a construção da inter-relação entre problemas de aprendizado e problemas de 

saúde, possibilitando a criação de instituições especializadas e classes especiais para 

tratamento e acompanhamento das crianças que se enquadrarem nesses diagnósticos 

(FIGUEIRA; CALIMAN, 2014), tornando-as sujeitos patológicos. 

 

Dependendo do transtorno, se é um transtorno de déficit cognitivo ele vai pra 

sala MULTI6, aí os transtornos de aprendizagem como a dislexia ou o 

TDAH, eles não recebem atendimento na sala MULTI mas eles podem 

frequentar a sala EVA e a gente faz um encaminhamento pro CEMESPI. 

(ENTREVISTA, PROFESSOR 2). 

 

As transformações de comportamentos considerados desviantes em problemas 

de saúde, pode ser chamado de biologização da aprendizagem e dos comportamentos 

(CAPONI; BRZOZOWSKI, 2010). Através dos relatos, é possível perceber que, a partir 

do momento em que o aluno é encaminhado ao profissional da saúde e retorna com 

diagnóstico, as coisas mudam e os professores passam a trabalhar com a criança de 

modo diferente: 

 

Bem, não que não se trabalhe antes, mas ela [professora] vai flexibilizar mais 

essas questões. Por exemplo, as crianças com dislexia, esse registro de copiar 

                                                           
6 Tanto a sala MULTI quanto a sala EVA (Ensino Vivência e Alfabetização) são salas de reforço escolar 

onde as crianças tidas com dificuldade frequentam no contraturno das suas atividades normais da escola. 

Já o CEMESPI (Centro Municipal de Educação Alternativa de Itajaí) presta atendimento clínico e 

educacional para crianças que possuem algum comprometimento físico ou mental. 
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do quadro é bem complexo, aí ela vai arrumar um tempo pra trabalhar as 

questões orais. (ENTREVISTA, PROFESSOR 2). 

 

Pra mim não faz diferença nenhuma, mas pros pais é importante saberem 

como trará em casa também, e alguns precisam de medicação 

(ENTREVISTA, PROFESSOR 6). 

 

Torna-se pertinente trazer à discussão o fato de que o poder biomédico não 

emana apenas dos profissionais da medicina. Temos hoje vários experts somáticos, 

“peritos da vida em si mesma” (ROSE, 2013, p. 47) que exercem influência sobre os 

processos relacionados à vida e à vitalidade dos sujeitos. Essas autoridades não são 

apenas os profissionais da medicina; a expertise transcendeu a medicina em direção às 

demais profissões da área da saúde e da educação, em um novo estilo de “pensamento 

molecular”, que Rose (2013, p. 19) define como “uma série de mecanismos inteligíveis 

entre entidades moleculares que podem ser identificadas, isoladas, manipuladas, 

recombinadas em novas práticas de intervenção que já não estão coagidas pela aparente 

normatividade de ordem vital natural”. Quanto a esses aspectos, é possível destacar os 

seguintes excertos: 

 

O que aparece mais aqui na escola são os distúrbios de fala e aí depois tem a 

questão intelectual. Tem uma questão que é de cultura, que tem os 

consanguíneos. Por ser no campo e as famílias se relacionam entre si, tem o 

casamento de parentes e as crianças tem essas dificuldades. Outra questão 

que percebemos é que as famílias já vêm com a deficiência, a mãe ou pai já é 

deficiente. (ENTREVISTA, PROFESSOR 2). 

 

Nós temos uma clientela especifica aqui no bairro. Temos um grande 

problema consanguíneo, primo com primo, tio com sobrinha. Temos muitos 

alunos com dificuldade de aprendizagem secundária, eles não são portadores 

de alguma necessidade especial, mas possuem uma dificuldade muito grande 

de aprendizagem. (ENTREVISTA, PROFESSOR 4). 

 

Atualmente, nossa vida vem sido discutida em níveis moleculares, como afirma 

Rose (2013), na escala de membros, tecidos, órgãos e sistemas que podem ser 

analisados e manipulados através de conhecimentos biomédicos e novas tecnologias que 

vêm sendo desenvolvidas, como demonstrado nas falas acima sobre os relacionamentos 

entre familiares de primeiro grau, por exemplo.  

Quando refletimos sobre a medicina atual, um dos recursos mais utilizados são 

os medicamentos, que apresentam cada vez mais aceitação e que representam, em linhas 

gerais, o modo pelo qual as ciências, técnicas e saberes se aprofundam diariamente e 

com maior intensidade no cotidiano popular (BITTENCOURT, 2010). O aumento 

estrondoso do consumo de psicofármacos nas sociedades reflete não apenas o 
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capitalismo das indústrias farmacêuticas, mas os modos como tais formas de 

compreensão do humano têm sido engendradas (HERNÁEZ, 2010).   

Através do uso de medicamentos como forma de maximização da vida, as 

pessoas cercadas com as melhores das intenções por todos os lados se reportam a 

diversos experimentos em suas vidas através do uso abusivo de drogas estimulantes do 

sistema nervoso central, similares a cocaína, com uma lista imensa de efeitos colaterais, 

afetando o corpo inteiro (VIÉGAS et al., 2014). Focando apenas no Brasil, dados da 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nos mostram que no ano 2000 

foram consumidas 71.000 caixas do medicamento Ritalina, utilizado principalmente por 

crianças com diagnósticos de TDAH. Em 2008, a venda subiu para 1.147.000 caixas. 

Essas informações se mostraram presentes na pesquisa, demonstradas nas falas de 

alguns entrevistados: 

 

Nós temos um aluno que é muito nítido quando ele está medicado, o 

comportamento dele é outro, o nível de atenção dele é outro [...] até os outros 

alunos conseguem perceber quando este aluno está medicado. É incrível! 

(ENTREVISTA, PROFESSOR 4). 

 

É evidente, nos dias atuais, que persistem os modelos idealistas de pessoas, o 

que faz com que a popularização do consumo de psicofármacos se torne uma prática 

comum em todos os ambientes. O modo como esses modelos estão imbricados nas falas 

de profissionais, famílias e até mesmo das crianças, como no excerto acima, nos mostra 

as formas de transformação de subjetividades, oferecendo até mesmo às crianças uma 

nova forma de descrever sua situação “desagradável” frente aos outros colegas.  

De acordo com Santos (2010), essa ação não envolve apenas os avanços da 

indústria farmacêutica, mas também as transformações que essas práticas fazem 

repercutir na sociedade, gerando aumento do lucro privado e crescimento econômico 

nacional. Na década de 1980, segundo Rose (2013), os sistemas psiquiátricos de 

diversos países assumiram os psicofármacos como uma das maneiras de manter as 

pessoas com distúrbios mentais fora dos asilos, possibilitando-os vida em comunidade; 

Alguns anos mais tarde, na década de 1990, repercutiu na mídia, através das 

propagandas, a satisfação das pessoas com o uso das medicações como forma de 

esperança. Através das entrevistas podemos perceber que os professores, e até mesmo as 

crianças, se referem às consequências da medicação não como uma imposição externa, 

mas como uma possibilidade de a criança assumir o controle de si mesma, 

reestabelecendo, nas palavras de Rose (2013, p. 293) o “verdadeiro si-mesmo”.  
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Pesquisadora: ele refere algo sobre o porquê toma medicação? 

 

Sim, ele tem conhecimento. É uma criança bem consciente da situação dele. 

Quando ele vem com frequência para minha sala ou para sala de orientação, 

porque os professores não conseguem trabalhar com ele em sala, ele mesmo 

diz que está sem a medicação. (ENTREVISTA, PROFESSOR 4). 

 

Baseados na atual conjuntura medicalizante, percebemos que as escolas, assim 

como as famílias, por vezes, tornaram-se alienadas ao próprio discurso biomédico. 

Através dele procura-se transmitir às crianças os conceitos do que é considerado bom ou 

mau, aceitável ou não, a partir de seus comportamentos. Os indivíduos receptores bem 

como os transmissores desse discurso se fazem presentes através das entrevistas, 

demonstrando nessas falas como a medicalização adentra os espaços escolares, tornando 

a escola e as crianças reféns desses processos.  

 

Tem crianças que é necessário, muitas vezes ela melhora.  

O nível de inquietação dele é demais assim né, e quando medicado passa 

meses sem incomodar. (ENTREVISTA, PROFESSOR 3). 

 

Enquanto estamos assistindo à emergência de novas ideias constituídas a partir 

de quem somos, de como devemos agir, de como nossos comportamentos devem estar 

de acordo com as normas estabelecidas socialmente, a medicalização assume novos 

paradigmas, e poucos são os que alertam para os perigos em tratar a vida humana como 

algo tão maleável (ROSE, 2013). Como efeito disso, a medicalização transforma os 

aspectos próprios da vida em patologias, diminuindo, assim, o espectro do que é 

considerado normal ou não (GAUDENZI; ORTEGA, 2012). Concordamos com Illich 

(1975, p. 56), quando afirma que estamos produzindo uma “cultura medicalizada” 

através da dimensão social e política da medicina, diante da qual há muito o que se 

criticar. Porém, há de se pensar o fato de que a medicina nos constitui enquanto sujeitos, 

e está enredada no processo histórico das populações através de práticas para reduzir 

doenças e promover a saúde, tanto individual como coletivamente (ROSE, 2007). Ainda 

na esteira do que refere Rose (2007), a medicalização deve ser tomada como o ponto de 

partida para a análise e não como ponto final, o que significa dizer que devemos abordar 

a medicalização nos âmbitos escolares como algo que deva ser avaliado de modo mais 

amplo, em vários contextos, tanto no social como no pedagógico, e discutir como é 

possível que tais elementos perpassem a sociedade como um todo e se façam presentes 

também na escola. A problemática que está em questão não é pensar se o processo de 
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medicalização é algo bom ou ruim, mas sim repensar a maneira pela qual é disseminado 

dentro e fora das escolas. 
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2.2 A construção do Sujeito Medicalizado 

 

Menino maluquinho não existe mais, está rotulado e 

recebendo psicotrópicos para Transtorno do Déficit 

de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Mafalda 

está tratada e seu Transtorno Opositor Desafiante 

(TOD) foi silenciado. Xaveco não vive mais no 

mundo da lua, aterrissou desde que seu Déficit de 

Atenção foi identificado. Emília, tão verborrágica e 

impulsiva, está calada e quimicamente contida. 

Cebolinha está em treinamento na mesma cabine e 

nas mesmas tarefas para rotulá-lo como portador de 

Distúrbio de Processamento Auditivo Central 

(DPAC) e assim está em tratamento profilático da 

dislexia que terá com certeza quando ingressar na 

escola.  

(MOYSÉS; COLLARES, p. 21, 2014) 

 

 

Assim como os personagens conhecidos da literatura infantil, lembrados por 

Moysés e Collares (2014), atualmente, muitos de nós também estamos imersos nos 

mares da medicalização. O tema vem sendo discutido de vários modos e é retratado nos 

meios de comunicação social, até mesmo na mídia voltada às crianças, como nos 

desenhos animados.  

No blog Vamos falar de TDAH?, em um post de outubro de 2016, alguns 

personagens de desenho animado são retratados com supostos comportamentos 

semelhantes aos de sujeitos com TDAH. Calvin é um menino de seis anos, da famosa 

história em quadrinhos “Calvin e Haroldo”, com seu tigre de pelúcia, que ganha vida 

quando ninguém está por perto. Doug Funnie sonha acordado, simbolizando as 

distrações do TDAH. Patrick Estrela, do desenho “Bob Esponja Calça Quadrada”, é 

extremamente distraído e desatento. Lucas é outro que sempre vive no “Mundo da 

Lua”. Sem esquecer, claro, do Bart Simpson, que, no segundo episódio da décima 

primeira temporada de “Os Simpsons”, sofre as terríveis consequências do uso da 

medicação para controlar seu temperamento “demoníaco”. Diante desses exemplos, a 

questão central que nos causa maior incômodo e que será discutida nesta sessão de 

análises é: compreender como se dá a formação do sujeito a partir da ótica e dos 

discursos medicalizantes, na medida em que as crianças que são encaminhadas para 

especialistas da área da saúde acabam assumindo características de um determinado tipo 

de sujeito. 
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Retomando a análise da sessão anterior, compreendemos que o termo 

medicalização não é algo novo, descrito como um amplo processo que vem se 

disseminando em diversos ambientes, aos quais determinadas características do sujeito 

passam a ser vistas e tratadas pela medicina como algo patológico. Sabemos que os 

discursos biomédicos envoltos nos processos de medicalização da vida popularizaram-

se quando, por exemplo, nos deparamos com uma criança com dificuldades escolares ou 

comportamentais. As respostas a esse evento já são logo encontradas por meio de 

diagnósticos médicos, como transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou 

dislexia. Devido a esse fato, a medicalização nos espaços escolares vem se tornando 

objeto constante de análise por diversos pesquisadores, que voltam seu entendimento 

sobre as questões mentais e de aprendizagem, compreendidas como algo que se 

relaciona a um fato maior a ser descrito, conceituado como medicalização da vida.  

Ao pensarmos na medicalização dos comportamentos humanos, precisamos 

considerar todos os processos de subjetivação que nos atravessam. Parte exemplarmente 

significativa, como retratado na epígrafe acima, é a tentativa de silenciar, acomodar, 

disciplinar, docilizar, padronizar, governar todas as Mafaldas, Meninos Maluquinhos, 

Emílias, Xavecos, Calvins, e todos aqueles que desobedecerem às normas padronizadas, 

através de diversas relações de poder. 

Quanto às relações de poder, Foucault, nos últimos vinte anos de construção de 

sua obra, discutia as análises de relações de poder na conformação dos sujeitos, 

fazendo-nos pensar que tipo de objetivos, técnicas ou discursos são necessários para 

formação de um determinado tipo de sujeito. O poder a que nos referimos, tomando 

emprestado o conceito de Foucault (1995, p. 242), é “um modo de ação de alguns sobre 

os outros [...] [na medida em que] o poder só existe em ato, mesmo que se inscreva num 

campo de possibilidades esparso que se apoia sobre estruturas permanentes”. Esse poder 

se vale e se dispersa entre esses espaços, exercendo suas relações através de modos de 

ação de uns sobre os outros – professor e aluno, pais e filhos, médico e famílias, e assim 

sucessivamente. As instituições escolares, como exemplo, também demonstram relações 

de poder através de sua organização espacial, na disposição das carteiras nas salas de 

aula, umas atrás das outras, na localização do quadro negro, no papel do professor, 

exercendo poder através de seus conhecimentos. Nas análises de Rabinow e Rose 

(2006) esse processo se define como uma maneira de subjetivação diante do qual as 

pessoas são conduzidas a atuarem sobre si próprias e seus familiares através do poder 

exercido pelos discursos de verdade estabelecidos.  
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São esses pressupostos teóricos que nortearam a construção desta seção de 

análise, na medida em que os processos e construtos de medicalização descritos na 

seção anterior – enfatizados, sobretudo, nas possibilidades de enunciação que estes têm 

nas redes de saber – não apenas possibilitam, mas acionam e colocam em prática formas 

de subjetivação e conformação de um determinado projeto de sujeito, qual seja, a 

criança a ser medicada. É na esteira desse debate que se pretende indagar e refletir que 

tipo de sujeito é formado em meio a esses processos de medicalização, quais são suas 

características e o que se espera dele após o processo terapêutico. Eis o tom desta seção 

de análise. 

Em seus modos de governo, a escola atua acumulando conhecimentos, e cada 

vez mais assujeita e objetiva a criança, por meio de normas e regras impostas, 

exercendo seu domínio sobre a infância (RESENDE, 2015). A subjetividade, desse 

modo, é estabelecida através de uma constante produção do sujeito, nas relações 

produzidas no seu meio social (SANTOS, 2014b), diferenciando as crianças que não se 

enquadram dentro desses critérios a partir de uma série de técnicas. Tais processos 

podem ser evidenciados em inúmeros registros do material empírico desta pesquisa, 

como nos exemplos abaixo: 

 

Primeiro o professor da sala de aula detecta o problema, se ele percebe que o 

aluno não está acompanhando de acordo com os demais, isso não quer dizer 

que não tenha alunos com dificuldades também, mas a partir de uma 

dificuldade muito abrangente, muito perceptiva, esse professor encaminha 

esse aluno para que ele possa fazer uma avaliação. (ENTREVISTA, 

PROFESSOR 5). 

 

Inicialmente o professor que identifica essa dificuldade, né. Identifica qual 

aluno tem mais dificuldade na aprendizagem, aquele que não está 

acompanhando o ritmo da turma, a dificuldade está muito aquém da idade 

dele e do ano de escolarização dele. (ENTREVISTA, PROFESSOR 10). 

  

Dessa maneira, o que define uma relação de poder é “o modo de ação que não 

age direta e indiretamente sobre os outros, mas que age sobre sua própria ação” 

(FOUCAULT, 1995, p. 243). Compreendendo que essa forma de poder se aplica à vida 

cotidiana, caracterizando o indivíduo e circunscrevendo-o em uma determinada 

identidade, o modelo de escolarização se constitui através de relações de poder, 

produzindo um sujeito criança-aluno, cuja conduta deve ser pautada pelas regras dos 

modelos pedagógicos, como exemplificamos no encaminhamento abaixo de uma 

criança de oito anos matriculada no 3º ano do bloco de alfabetização: 
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A Unidade Escolar está preocupada em investigar o porquê de suas 

dificuldades de aprendizagem, tais como: aparenta desejar atenções 

diferenciadas para si, solicitando que sejam feitas todas as suas vontades; 

costuma falar mais que o necessário, não respeitando os momentos em que o 

grupo necessita de silêncio; distrai-se facilmente, ainda não consegue prestar 

muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos 

escolares; muitas vezes parece se desligar da realidade, envolvida em seus 

pensamentos ou parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com 

ela; perde frequentemente os itens (cadernos, lápis, borracha, livro, etc.) 

necessários para facilitar suas atividades escolares; frequentemente passa de 

uma tarefa incompleta a outra; é esquecida em atividades do dia-a-dia; 

esfrega as mãos ou os pés com frequência ou fica se contorcendo na cadeira 

(agitação); interrompe os outros ou se intromete nas conversas, jogos, etc. A 

Unidade Escolar acredita na parceria da Saúde, considerando que uma análise 

mais detalhada da aluna só traria benefícios para o seu desenvolvimento 

global e intelectual. (ENCAMINHAMENTO 1). 

 

Se compreendermos a educação como um conjunto de atuações pelas quais se 

conduz e se governa a ação dos outros, logo a compreenderemos como uma forma de 

saber-poder. O que deve chamar atenção para as análises, como cita Rose (2001), não é 

a ideia das pessoas em si, tal como se houvesse um centro pessoal e fixo de sujeito ou 

de uma identidade, mas sim as práticas e os processos pelos quais são compreendidos, 

ajustados, incitados e forjados esses sujeitos, através das técnicas, por exemplo, que 

transformam o aluno em um sujeito medicalizado. Dessa maneira, segundo o autor, 

essas técnicas têm caráter subjetivo, pois precisam ser inventadas e organizadas para 

então ser implantadas. É nas práticas e técnicas de si que se constroem as possibilidades 

de sujeição. É nelas, portanto, que residem as análises do sujeito foucaultiano. No caso 

deste estudo, percebe-se que a busca incessante por um diagnóstico médico é vista pelos 

educadores como algo que fará bem à criança, e que só através dele se pode mudar as 

formas pedagógicas sobre o aluno, fazendo-o progredir em suas atividades, através, 

principalmente, dos discursos biomédicos. Rose (2001), ao discutir esses processos de 

formação do sujeito, denomina esse fenômeno como “genealogia da subjetivação”, que 

consiste na maneira pela qual indivíduos tornam-se sujeitos. Percebemos a efetivação 

desse processo nos excertos a seguir: 

 

Então a gente aqui após a triagem, vê se há necessidade de um 

encaminhamento para o neuro, até porque tendo o laudo em mãos consegue 

resguardar essa criança, esse adolescente de algumas coisas, principalmente 

algumas adaptações na escola [...] esse laudo acaba ajudando também a 

criança nesse sentido e o professor de poder entender melhor como é que esse 

aluno aprende. (ENTREVISTA, PROFESSOR 8). 

 

Muda a forma de avaliar, o professor tem que mudar sua ação pedagógica 

que é necessário. Muitas vezes ele faz o trabalho com todos, mas na hora da 

avaliação ou na modificação que o professor quer avaliar esse aluno e 
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perceber qual é a necessidade dele que tem de ser trabalhada para que ele 

compreenda esse contexto, ele tem que modificar a ação. É o que a gente 

sempre espera do profissional. (ENTREVISTA, PROFESSOR 5). 

 

As práticas de subjetivação anteriormente aludidas se manifestam na 

materialidade desses excertos. Trechos como “tendo o laudo em mãos” se caracterizam 

como técnicas (nesse caso, baseadas numa – incontestável? – racionalidade biomédica) 

que legitimam ações sobre os sujeitos, agindo sobre suas possibilidades de ação, tendo o 

caráter ‘quase salvacionista’ de um indivíduo com ‘vistas a se perder’ caso não seja 

diagnosticado e tratado. Por essas falas, alguns pensamentos nos fazem questionar: 

através de que argumentos certos aspectos do sujeito passam a se tornar problemas?  

Rose (2001) afirma que a subjetividade não está no sujeito, mas sim nas 

técnicas que operam sobre ele. Em práticas cotidianas, as condutas passam a se tornar 

uma série de problemas, tanto para si como para os outros, de modo que se buscam 

soluções para administrar tais dilemas, como é o caso dos encaminhamentos das 

crianças aos experts da saúde ou da educação. Foucault (1995, p. 234) cita que “para 

analisar o poder do ponto de vista de sua racionalidade interna, consiste em analisar as 

relações de poder através do antagonismo das estratégias”, ou seja, é importante analisar 

aquilo que foge à norma para compreender o que é a normalidade. Essas formas de 

poder se aplicam à vida diária e caracterizam o indivíduo demarcando-o através de suas 

individualidades, que transformam esses indivíduos em sujeitos. Na definição de 

Foucault (1995), isso pode ocorrer de duas maneiras: sujeitos a algo ou alguém através 

dos modos de controle – no caso deste estudo, as crianças aos moldes da sociedade – e 

sujeitos presos a sua própria identidade, ambos sugerindo uma forma de poder que torna 

o indivíduo “sujeito a”.  

O poder que incide através do professor que identifica o aluno problemático é 

utilizado para garantia da “normalidade”, competindo à escola caracterizar o que é 

considerado normal ou patológico. Segundo Canguilhem (2009, p. 113), “não existe 

fato que seja normal ou patológico em si. A anomalia e a mutação não são em si 

patológicas, elas exprimem outras formas possíveis de vida”. Partindo dessa definição 

percebemos que esses fenômenos não se restringem somente ao campo educacional, 

mas à vida de forma mais ampla. 

Conforme a análise de Rose (1988), nossa vida íntima, pensamentos, desejos, 

sensações, assim como todas nossas características individuais, definidas pelo autor 

como ‘eus privados’, que sempre pareceram nos pertencer e a mais ninguém, são 
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intimamente governados e administrados em todos os detalhes que, segundo o autor, se 

manifestam em três perspectivas de governo do ‘eu privado’. Em primeiro lugar, pelo 

poder público, políticas institucionais e de regulação, como no caso das escolas, dos 

modos de escolarização, cuidados com a saúde da criança e através da vigilância dos 

pais, como forma de regular condutas através das ações sobre as capacidades das 

crianças, como demonstramos nos seguintes excertos de algumas entrevistas:  

 

Bom, a criança tem um tempo mais prolongado pra ser alfabetizado, mas só 

que a criança no início da alfabetização ela tem que dar algumas devolutivas. 

Às vezes a criança não consegue responder com a mesma coerência dos 

demais, não consegue falar, uma parte da fala que não é muito articulada, ou 

se ela não percebe com os demais no mesmo nível [...] vai pra fono se ele tem 

uma linguagem não muito articulada, se percebe que tem uma audição não 

muito limpa, porque se a professora fala e ele [aluno] não percebe, também 

se encaminha. (ENTREVISTA, PROFESSOR 5). 

 

Aí o projeto “mosqueteiros” surgiu diante dessas crianças que não tinham 

laudo, e que não conseguiam avançar na questão da leitura e da escrita, e que 

estavam muito abaladas emocionalmente, então o objetivo principal do 

projeto era desenvolver a leitura e a escrita e melhorar a questão da 

autoestima deles, então nós usamos assim vários artistas, vários famosos 

disléxicos que são bem sucedidos e trabalhamos em cima disso, que eram 

mentes brilhantes, que tinham outras habilidades, que não é só a leitura e a 

escrita que vai dizer que uma pessoa é inteligente ou não, então eles 

começaram a entender o problema deles, a dificuldade deles, e buscar outras 

habilidades assim, pra superar aquela. (ENTREVISTA, PROFESSOR 1). 

 
Outro ponto de apoio que tem é o Mais Educação, que é um projeto da REDE 

e funciona nesta escola. Este projeto é de certo modo para envolver as 

crianças de risco, de dificuldade de aprendizagem, essas crianças que tem 

problema com agressividade e aí precisam de mais atenção. (ENTREVISTA, 

PROFESSOR 10). 

 

A maneira como as formas de regulação dirigidas às crianças aparecem nos 

discursos dos entrevistados, demonstram o modo como as capacidades subjetivas têm se 

infiltrado de forma ampla e profunda em toda nossa existência na construção do sujeito. 

Compreendemos que as iniciativas de construção de um projeto como forma de 

melhorar o aprendizado das crianças são práticas que devem ser seguidas nas escolas, 

porém, não como forma de potencializar o “problema deles”, subjetivando esse sujeito 

como um infante patológico.  

 Em segundo lugar, como perspectivas de governo do ‘eu privado’, Rose 

(1988) aponta o controle das subjetividades como uma tarefa de organização, ilustrado 

através do controle da indisciplina e das características de cada criança, como 

apresentamos nos excertos abaixo, demonstrando os motivos por que a subjetividade 

humana tornara-se um indutor nessas relações. 
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Quando elas [professoras] estão explicando e eles [alunos] vão fazer a 

atividade eles se dispersam. Ou fazem uma outra que não foi pedido. 

Dificuldade para memoriar também. Estas estão bem relacionadas à atenção. 

Então eles estão fazendo aqui daí eles saem, vão pra outra mesinha, não 

dando continuidade ao trabalho. Nestas questões. E às vezes eles olham pra 

professora quando ela está explicando, ela tem a sensação que estão 

entendendo mas quando vai para o registro eles ainda não entenderam. E 

assim ó, eles são bem agitados também, dá pra gente ver isso.  

 

Esse ano foi o ano de encarar nossa realidade [...]. Eu estou aqui nesta escola 

desde 2014. Entre as crianças que tem laudo e as que tem dificuldade na 

aprendizagem eles somam um terço da nossa população, é bastante. 

(ENTREVISTA, PROFESSOR 10). 

 

Esses altos números refletem a maneira pela qual os sistemas de verdades são 

constituídos e validados nas instituições escolares, através das relações de poder. Veras 

(2014) descreve a origem da palavra “infância”, que vem do latim in fari, “aquilo que 

vem de fora do discurso”; ou seja, infantes são aqueles sujeitos que não falam por si, 

que necessitam que alguém fale por eles. Se analisarmos esse “um terço de crianças 

com laudo e as que tem dificuldades”, teremos certamente histórias diferentes que 

impedem que todas sejam rotuladas através de suas características a um mesmo traço 

comum.  

Por fim, Rose (1988) aponta o nascimento de uma nova expertise da 

subjetividade, retratada através dos inúmeros diagnósticos, com intuito de classificar e 

medir ao prescrever medicações.  

 

Aí eu tenho mais dois [alunos] que foram encaminhados também.  Estes dois 

também não dão conta, só que um a gente acha que tem dislexia, apesar de 

ter seis anos ainda. Tem alguns outros que são muito lentos...  

 

Pesquisador: muito lentos como? 

 

Lento pra tudo, até quando eu faço a chamada o aluno não responde, dá dó 

sabe? Então pra pegar material, pra tudo, esse que foi encaminhado várias 

vezes e somente agora que a mãe resolveu levar. Mas neste caso tem todo o 

histórico, dos avós, tios, primos. Então quando tem um histórico da família a 

gente já faz um trabalho diferenciado. (ENTREVISTA, PROFESSOR 6). 

 

Então assim, as crianças de muita dificuldade de aprendizagem elas tem que 

ser necessariamente encaminhadas pra algum lugar que ela possa se 

desenvolver, ou seja, para uma equipe clínica que possa fazer com que ele se 

desenvolva. A partir disso fica na responsabilidade da família esse 

comprometimento.  Muitas das nossas crianças não avançam porque a família 

não tem esse comprometimento. (ENTREVISTA, PROFESSOR 5). 
  

As novas formas de expertise que surgiram e multiplicam os números de 

profissionais, especialistas e novos diagnósticos, com intuito de compreender, 
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classificar, diagnosticar e medicar diversas formas de problemas (ROSE, 1988), têm 

transformado as formas como agimos e pensamos, refletidas nas falas dos profissionais 

“elas têm que ser necessariamente encaminhadas pra algum lugar que ela possa se 

desenvolver” sob as formas dos encaminhamentos, como um modo de rotular e 

subjetivar as crianças.  

Os processos que discutimos até aqui, segundo análise de Santos (2014a), estão 

presentes também no currículo, definido por ele como uma esfera de poder que 

apresenta caráter formativo, sob o qual instituem-se novas práticas e modos de pensar, e 

que através de verdades nos constituem e nos tornam aquilo que somos. Essas técnicas, 

as quais se recorre como forma de buscar corrigir um problema ou reduzi-lo, estão 

presentes nos ambientes escolares nos encaminhamentos, como ferramentas de 

remodelações do modo como os processos de aprendizado dos alunos são narrados. Em 

relação a esse fato, observou-se que não existe um padrão nos encaminhamentos 

realizados, sendo que cada profissional o faz de acordo com seus conhecimentos, 

tornando-os indubitavelmente subjetivos. 

 

Eu faço um relatório do que eu observei, um relatório assim sem roteiro sem 

nada, relatório descritivo do que foi observado naquela avaliação, das 

atividades desenvolvidas, do que não desenvolveu, qual que tem dificuldade, 

a questão da orientação de tempo, espaço né, leitura e escrita, matemática e 

escrita, raciocínio lógico, calculo mental, situações assim, e ele leva pro 

pediatra, e com esse relatório da escola ele vê se há necessidade de 

encaminhar para o neuropediatra. (ENTREVISTA, PROFESSOR 1). 

 

Às vezes é com as professoras, às vezes a gente senta com a equipe, pega, 

coleta as informações com todos os profissionais para poder fazer um 

parecerzinho assim do aluno. O que ele faz na escola, qual a dificuldade dele 

e encaminha este parecer junto com os pais para que eles possam levar pro 

profissional para ter uma informação da escola. (ENTREVISTA, 

PROFESSOR 2). 

 

A orientadora utiliza um que pra mim é um pré-conceito porque é o que os 

neurologistas usam, as psicopedagogas, e às vezes eles são assim outras horas 

não. Teria que ser um outro material para avaliá-los. Geralmente fazer um 

relatório individual é melhor. Também conversar com os pais, quando eles 

forem falando e não um questionário pré-estabelecido assim: em casa seu 

filho é calmo ou é agitado? É agitado, ah sim, pouco, mais ou menos? Então 

pra mim esse material não é interessante. Assim mais nessa idade, porque 

seis anos é complicado dizer que o aluno tem problema. Então tem que ter 

um olhar diferenciado para cada aluno. (ENTREVISTA, PROFESSOR 6).  

 

Se, conforme Santos (2014a), estamos passando por um momento em que os 

saberes escolares estão sendo ponderados através de discursos biomédicos, há de se 

pensar que todos nós estamos envolvidos nessas formas de subjetividade. Essas formas 
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de pensar e agir afetam cada um de nós, pois estão imbuídas na forma como 

construímo-nos e interagimos com outras pessoas, em todos os ambientes. Utilizamos a 

análise de Rabinow e Rose (2006) ao argumentar que esse processo se caracteriza como 

um modo de subjetivação no qual as pessoas são levadas a atuarem sobre si e suas 

famílias, regidas pelo poder exercido através dos discursos de verdade instituídos. 

Assim, o poder biomédico transcende a medicina e os demais profissionais da saúde, 

atravessando a sociedade e preenchendo todos os espaços possíveis da vida através das 

próprias pessoas, que atuam sobre si e sobre seus próximos. 

Através das vigentes formas de conhecimento, novas linguagens têm sido 

produzidas para discorrer sobre a subjetividade humana. Essas formas de 

reconhecimento têm sido possíveis através de diversas técnicas de subjetivação, 

tecnologias que, compreendidas nas palavras de Rose (2001), podem ser realizadas 

como formas para moldar ou direcionar condutas nas direções desejadas. Não obstante, 

essas tecnologias que se manifestam em técnicas particulares de subjetivação, que 

perpassam todo o tecido social, também estão presentes nos processos escolares 

mediados por discursos medicalizantes, aqui analisados. É perceptível a presença dessas 

técnicas em diferentes momentos do processo investigativo realizado, tal como nos 

trechos de diário de campo e em um dos encaminhamentos elencados abaixo: 

 

Em uma das várias terças-feiras de orientação, discutindo com o Prof. George 

sobre uma conversa que tive com um menino de 8 anos, enquanto aguardava 

na escola para realizar uma das entrevistas próxima à sala da coordenação, 

questiono ao menino o porquê de ele ter sido encaminhado para a direção, e 

ele refere que estava assoviando na aula de português porque não gostava da 

aula, o que ele gostava mesmo era de matemática, pois a aula era mais 

dinâmica. Lembro-me bem dos olhos brilhantes do menino e da maneira 

como ficou conversando comigo por uns vinte minutos, e após sair da direção 

foi dispensado para casa naquela tarde. (DIÁRIO DE CAMPO, 02/12/2016). 
 

Distrai-se facilmente, atrasando-se nas atividades propostas da turma e não 

desenvolvendo todo o seu potencial, sua hipótese de escrita está no nível 

silábico com valor sonoro; no início do 3º Trimestre é que começou a ler; 

mas ainda com um pouco de dificuldade e não respeitando os sinais de 

pontuação; precisa de auxílio para resolver alguns cálculos matemáticos 

(somente adição e subtração com 03 algarismos); possui temperamento um 

pouco sarcástico, o que às vezes, provoca falta de atenção e concentração 

durante as atividades, apresenta dificuldade em se comunicar, mostrando-se 

inibido perante o Grupo. A Unidade Escolar acredita na parceria da Saúde, 

considerando que uma análise mais detalhada do educando só traria 

benefícios para o seu desenvolvimento global e intelectual. Traz um histórico 

familiar de dislexia e déficit cognitivo por parte dos irmãos mais velhos. 

(ENCAMINHAMENTO 8). 
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Na lógica da medicalização os modos de pensar e agir do outro são 

discriminados através de normas sociais (que, por sinal, encontram-se cada vez mais 

rigorosas), como se houvesse formas de pensar que valessem a pena e outras não, ou 

que fossem mais corretas do que outras, percebendo-se, dessa maneira, o resultado das 

subjetividades individuais através do “entrecruzamento” de saberes biológicos 

(MACHADO, 2014). 

Rose (2013), em seu livro “A política da própria vida”, afirma que a vida vem 

se tornando cada vez mais um objeto de modificação pela tecnologia biomédica, 

estando as pessoas cada vez mais abertas a todos os tipos de intervenções. Diante disso, 

a tentativa de melhorar a si mesmo evidencia-se o tempo todo, seja nas academias, nas 

caminhadas de trinta minutos por dia para reduzir dores e diminuir um número em seu 

manequim7, através de dietas e uso de diversas medicações, em que o mercado da 

satisfação e do prazer tornaram-se a grande emergência da época (COUTO, 2010), 

refletindo no sujeito através de seus saberes. Rose (2013) apresenta o termo “pessoas 

somáticas”, indivíduos que, ao longo da metade do século passado, se compreendem 

enquanto sujeitos através dos moldes biológicos e biotecnológicos, seja na maneira de 

ser, sentir e pensar centrados no cérebro como um órgão peculiar do próprio corpo, 

resultando no que ele denomina “si-mesmos neuroquímicos”. Nessa configuração de 

que as teorias biológicas que atuam sobre as disfunções cerebrais possam explicar 

diversos problemas da vida das pessoas, a busca pelo diagnóstico médico se faz 

presente no contingente escolar. 

 

A gente começou a receber agora uma demanda de menor idade, porque com 

a inclusão dos nove anos, as crianças estão entrando muito cedo no ensino 

fundamental. Então o 1º ano que antigamente era o pré tem crianças de cinco 

ou seis anos de idade. Então nem todas as crianças tem uma maturidade 

cerebral para já iniciar o processo de alfabetização nessa idade, então o que 

acontece: ao chegar no 3º ano a criança tem sete, oito, anos e não conseguiu 

ser alfabetizada e nem sempre por ela ter um transtorno de aprendizagem. Às 

vezes, o processo maturacional dela era diferente e vai virando uma bola de 

neve. Então a gente tem recebido um número maior de crianças completando 

sete anos que estão chegando na instituição e que a gente ainda investiga, 

porque nessa idade não tem como constatar que é um transtorno de 

aprendizagem (ENTREVISTA, PROFESSOR 7). 

 

 Na situação de um transtorno de aprendizagem, uma dislexia, um déficit de 

atenção que atrapalha a aprendizagem, a criança também não vai deixar de 

ter, é um transtorno que vai acompanhá-la pelo resto da vida. 

(ENTREVISTA, PROFESSOR, 8). 

                                                           
7 Conforme reportagem na revista Boa Forma, em 22/08/2016. Disponível em: 

<http://boaforma.abril.com.br/fitness/caminhe-30-minutos-por-dia-e-diminua-1-manequim/>. Acesso em: 

21 jun. 2017. 
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Dessa forma, os diagnósticos agem como maneira de categorizar as 

particularidades das crianças, selecionando e segregando cada uma delas através de suas 

características, tornando-os sujeitos neuroquímicos (ROSE, 2014). A presença desses 

saberes pela pedagogia na atualidade acompanha as falas dos entrevistados. Quando a 

professora refere que o “processo maturacional dela [criança] era diferente”, Rose 

(2014, p. 25) nos explica que os processos de “molecularização – reconfiguram – os 

estilos de pensamento”, através das novas ciências neurológicas, baseados nos discursos 

de corpo “molar”. Esses jogos de verdade são técnicas que atuam em nível neuronal, 

atuantes para correção de nossas características, que, agora a nível molar, “são alvos de 

nossos julgamentos”, atuando como tecnologias de vida.  

Se antes, a medicina era responsável somente por promover e reestabelecer a 

saúde de cada indivíduo, com propósito de deter as anormalidades e reconstituir o 

pensamento e as ações individuais, hoje essas normas nos parecem abertas a alterações. 

Uma vez tendo testemunhado sobre os efeitos da medicalização na fala de alguns 

professores, com objetivo de reconfigurar os comportamentos, emoções, características 

das crianças dentro e fora das salas de aula, não é difícil imaginar que todos nós estamos 

sujeitos a tais modificações, na transferência de genes, tecidos, células-tronco, rins, 

entre outros, possibilitando cada vez mais a melhoria da vitalidade humana (ROSE, 

2014). Exemplificando esses fatos, podemos citar os novos modos de reprodução 

assistida que trazem esperanças e reduzem os anseios de mulheres incapazes de gerar 

um filho de forma natural, alterando a natureza e os limites da procriação. Os avanços 

obtidos através de experimentos para desacelerar o envelhecimento humano com 

terapias de reposição hormonal, Botox e cirurgias plásticas e as formas de remodelar a 

potência masculina através de tratamentos para disfunção erétil são exemplos que, em 

suma, nos mostram o vasto leque de possibilidades das tecnologias para o 

aprimoramento da vida, que estão sendo redesenhadas e moduladas, inclusive a nível 

genético.  

O Projeto Genoma, segundo Rabinow (2002), nos mostra que todos nós somos 

constituídos por aproximadamente três bilhões de pares de bases em nosso DNA, 

compostos por quatro bases de cromossomos, que se ligam em dois pares espiralados na 

conhecida hélice dupla. Não sabemos quantos genes cada um de nós possui, nem em 

qual cromossomo eles se encontram.  Porém, o Projeto Genoma se destina a mudar essa 

interrogação e mapear, literalmente, nossos genes. A partir disso poderíamos inferir que 
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no futuro, talvez, possamos ‘desligar’ alguns cromossomos responsáveis pela distração 

quando precisamos nos concentrar em sala de aula, ou ligar as chaves do potencial 

máximo para garantir a melhoria do aproveitamento das crianças.  

Em um dos encaminhamentos realizados, de uma criança de seis anos de idade, 

evidencia-se como as relações estabelecidas com nós mesmos estão sendo 

transformadas através dos novos jogos de verdades instituídos, sendo exposto através da 

busca por correções dos modos comportamentais, mostrando o modo como as ciências 

neurológicas se fazem presentes a partir dos discursos engendrados: 

 

Sua concentração é de curta duração dificultando a expansão de todo o seu 

potencial; às vezes parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com 

ela, ficando envolvida em seus pensamentos; corre de um lado para o outro, 

esconde-se debaixo da mesa ou sobe nas coisas em situações em que isto é 

inapropriado; costuma falar mais do que o necessário, não respeitando os 

momentos em que o grupo necessita de silêncio. A Unidade Escolar acredita 

na parceria com a saúde e acha necessário uma troca de informações sobre o 

tratamento adequado, caso algum diagnóstico seja confirmado pelo 

Neuropediatra, para que toda Equipe consiga os melhores resultados 

possíveis ao desenvolvimento global e intelectual do educando. 
(Encaminhamento, 09). 

 

Rose (2013) nos mostra que o conhecimento molecular vem assumindo 

determinadas formas desde o ano de 1960 através dos processos de criação e cópias de 

gene de DNA fora de sistemas vivos, como “um tipo de fábrica para a criação de novas 

formas de vida molecular [...] fabricando uma nova forma de compreensão da vida”, 

tornando a medicina um artefato central para o controle e o governo dos sujeitos. 

Poderíamos sugerir que estamos conformando uma nova coletividade biossocial, a partir 

das reflexões postas por Rabinow (2002), a partir das crianças medicalizadas, com 

intuito de caracterizar os novos modos de identificação coletiva através da era dos 

genomas. Tais afirmações nos fazem questionar: que tipos de sujeitos estão sendo 

conformados? Que formas de vida se impõem a essas crianças que já se reconhecem 

como sujeitos neuroquímicos quando estão medicalizadas e quimicamente controladas?  

Essas novas técnicas de subjetivação não prometem a cura de determinados tipos de 

diagnósticos, mas a correção dos tipos de pessoas que somos. Portanto, necessitamos 

nos questionar a que formas de expertise essas práticas estão relacionadas para 

fundamentar sua autoridade e adentrar todos os espaços sociais. 

Tendo discorrido de forma analítica nesses dois últimos capítulos sobre os 

processos de encaminhamento de crianças por profissionais da educação à serviços de 

saúde, discutindo num primeiro momento sobre os processos de medicalização e, num 
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segundo momento, acerca da constituição de sujeitos envoltos nesse processo, 

passamos, no próximo capítulo, a tecer as considerações finais desta investigação. 
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3. À GUISA DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Finalmente, Simão chega à conclusão que a única 

mente perfeita – ou insana – a ser estudada naquela 

cidade é a dele. Então, se recolhe à Casa Verde e 

começa a se estudar. 

(O Alienista – Machado de Assis) 

 

Há exatos dois anos, quando esta dissertação ainda era uma ideia inicial, não 

tínhamos noção dos desafios que encontraríamos. Toda pesquisa é incompleta, limitada, 

sendo apenas um recorte de realidade ao qual pretendemos nos aprofundar e analisar. 

Não se trata, portanto, de um fim, mas do início da construção de uma longa jornada 

como pesquisadores. Deveras, quando se adentra nos caminhos da dissertação, não se 

sabe como se termina e nem quão árduo, e ao mesmo tempo imensamente prazeroso, 

este trabalho possa ser. Durante esse percurso, várias decisões importantes 

precisaram ser tomadas em cunho pessoal, para que o sonho do mestrado pudesse se 

concretizar. A primeira delas foi a saída do emprego em um hospital pediátrico, que 

proporcionou enorme crescimento profissional e pessoal, e que possibilitou o início da 

carreira como docente do curso de enfermagem na área da pediatria.  

Ao adentrar no programa de mestrado, na busca por uma estrutura que ajudasse 

a pensar inicialmente sobre a infância de modo geral, pelo menos uma dezena 

de questionamentos nos direcionavam para diversos lados, até a construção de um 

problema de pesquisa que uniu a infância e os processos  medicalizantes: como ocorrem 

os processos de encaminhamento de crianças da rede pública de ensino do município de 

Itajaí (SC) aos especialistas da área da saúde responsáveis pelo diagnóstico e tratamento 

biomédico de transtornos relacionados à infância? Buscando respostas a essa questão, 

fomos a campo investigar, através de entrevistas semiestruturadas, os profissionais da 

educação, pois a maior parte dos diagnósticos é formada na escola. Somado à isso, 

foram construídos um diário de campo e a análise documental dos encaminhamentos 

das crianças aos especialistas da área da saúde, para compreendermos de como esses 

processos ocorrem.   

A ida a campo tornou-se um grande desafio, pois saímos da zona de conforto 

hospitalar para mergulhar de cabeça nos mares da educação. Os caminhos 

metodológicos tiveram que ser readaptados a partir das necessidades presenciadas na 
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primeira conversa com a Secretaria de Educação. A princípio, pensamos em entrevistar 

os profissionais da educação que possuíam o maior número de encaminhamentos aos 

especialistas da saúde, porém, esses dados não eram confirmados. Dessa forma, uma 

entrevista com a coordenadoria de educação especial elegeu as quatro escolas com 

maior contingente de crianças encaminhadas aos especialistas da saúde e o centro de 

referências para onde são encaminhadas e tratadas, com propósito de compreender o 

desfecho final dos encaminhamentos. Em todos os ambientes fomos muito bem 

recebidos. 

Procuramos articular as discussões realizadas a partir da revisão da literatura 

diretamente com as análises empreendidas, de modo a incorporar nos debates analíticos 

àquilo que de fato contribuiria para a discussão das análises. Compreendemos que 

trabalhar os conceitos juntamente com o material empírico se fez necessário para 

melhor compreensão dos resultados da pesquisa, na medida em que a literatura sobre o 

tema, a teoria, os conceitos e material empírico compuseram, juntos, uma forma mais 

aguda de problematização do tema. 

A infância tem-se constituído como campo emergente de diversos estudos, 

abordagens e métodos que determinam imagens sociais acerca da criança. No capítulo 

de introdução realizamos uma retrospectiva sobre a construção histórica da infância, a 

partir dos estudos de Ariès (1978). Compreendemos que, desde o século XVIII, quando 

se começou a pensar nas crianças de forma mais intensa, coube às famílias a 

responsabilidade pelo cuidado e ensino, e, assim, as concepções sobre a infância foram 

se modificando. O pensamento higienista, representado por profissionais médicos, 

surgiu como uma das ferramentas disciplinares de cuidado da saúde e da moral da 

sociedade, adentrando nas instituições escolares, com objetivo de auxiliar na formação 

das crianças. Desse modo, certas formas de comportamentos consideradas inadequadas 

foram definidas como problemas biológicos, surgindo assim novos discursos a partir da 

associação entre problemas de ordem neurológica e os processos de ensino-

aprendizagem, resultando em um processo denominado medicalização. Mas de que 

estamos falando quando nos referimos à “medicalização da vida”? 

As problematizações em torno da medicalização da vida dizem respeito aos 

modos pelos quais a medicina estabelece relações com a população em torno dos 

processos sociais e patológicos, estando, portanto, ligadas à expansão do domínio do 

saber médico, que ao ganhar um espaço maior na vida do sujeito, transforma 

comportamentos, condutas e outras manifestações medicalizáveis.  
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Nessa ótica medicalizante, constatamos que os encontros entre saúde e 

educação ocorreram por um viés terapêutico, em que ambos profissionais – da educação 

e da saúde – têm como objetivo educar e curar os sujeitos cujas diferenças destoavam 

dos demais. Então, aos desvios, surge o remédio. A medicalização dos comportamentos 

considerados indesejados estendeu-se a vários domínios de nossa existência, inclusive 

na escola. Diversas pesquisas realizadas no campo da educação, junto aos profissionais 

da saúde, têm debatido questões sobre o crescente processo de medicalização da vida 

escolar. Nosso objetivo nesta pesquisa foi, portanto, tentar compreender como ocorrem 

esses processos, através dos encaminhamentos das crianças ao profissional da saúde.  

Dessa maneira, nosso trabalho seguiu o seguinte percurso: nas discussões de 

análise relacionadas aos processos de medicalização, procuramos avaliar a presença do 

saber médico nos discursos apresentados pela pedagogia, o qual acompanha o atual 

discurso escolar. O professor, sendo a pessoa que permanece o maior tempo com a 

criança na escola, torna-se o primeiro à avalia-la. O que emergiu nesta pesquisa através 

das falas dos entrevistados foi que, ao observarem comportamentos “diferentes” 

apresentados pelas crianças, essas características tomavam cunho patológico, sendo 

então diagnosticadas para receber o “tratamento”, assujeitando as crianças, portanto, 

como portadoras de um transtorno. Dentre as características apresentadas pelos alunos, 

tanto nas entrevistas quanto nos encaminhamentos, destacam-se a falta de atenção, 

dificuldades em permanecer sentado em sala de aula, falar em horários inapropriados e 

distrair-se a estímulos externos – presentes em alunos que apresentam dificuldades no 

processo de aprendizado.   

A partir das entrevistas foi possível perceber que o discurso biomédico se 

consolida cada vez mais no espaço escolar, e que os esforços para encontrar uma 

explicação, por vezes através de psicofármacos que solucionem os comportamentos dos 

alunos, tornaram-se uma maneira rápida e fácil de resolver os ¨problemas¨ das crianças 

que representam algum incômodo para a escola. Desse modo, pudemos observar que 

essas técnicas utilizadas incidem sobre os corpos das crianças, tornando-as sujeitas à 

medicalização. O impacto do diagnóstico tem múltiplos efeitos na infância bem como 

na produção do sujeito-aluno. Ao pensarmos na medicalização da vida, precisamos 

ponderar todos os processos de subjetivação que nos atravessam, configurando um 

determinado tipo de sujeito. A medicalização, então, passa a significar um modo de 

subjetivação que conforma os modos de existência, ao ponto de fabricar sujeitos com 

intuito de normalizar, disciplinar e rotular.   
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Nesse sentido, na seção intitulada “A construção do sujeito medicalizado”, 

tivemos como objetivo analisar como ocorre a conformação do sujeito a partir das 

práticas de subjetivação realizadas através das relações de poder. A escola atua 

acumulando saberes e conhecimentos, e cada vez mais assujeita e objetiva a criança 

através de normas e regras impostas. A partir disso é necessário que a medicalização 

seja vista como o ponto de partida para a análise, e não como ponto final, o que 

significa dizer que devemos abordar a medicalização nos âmbitos escolares como algo a 

ser avaliado de modo mais amplo, em vários contextos, tanto no social quanto no 

pedagógico, e discutir como é possível que tais elementos perpassem a sociedade como 

um todo e se façam presentes também na escola.  Vale aqui a ressalva de que nossa 

pretensão não é minimizar a importância dos avanços da medicina, mas discutir os 

efeitos que suas concepções repercutem através da ótica medicalizante.  

Existem diversas crianças com dificuldades de aprendizagem e que devem sim 

receber um tratamento diferenciado, no entanto, nesta pesquisa, a maior parte dos 

encaminhamentos se encontram nas séries iniciais, especificamente no bloco de 

alfabetização, que não coincidentemente é o período no qual a criança ainda não se 

sujeitou completamente às regras escolares (se é que isso é possível!). Esse é o período 

em que devem aprender, bem como socializar com as demais crianças! Mas, a 

simplificação demasiada dos comportamentos, além de considerá-los quase unicamente 

biológicos, cerebrais ou neurológicos, pode fazer com que se perca a noção das 

individualidades e das necessidades de cada sujeito, apenas prorrogando a resolução de 

tais “problemas”. A partir disso, o que pode ser considerado normal? O que faz com que 

certos modos de pensar e (vi)ver os impasses do nosso cotidiano, através de 

determinados comportamentos ou emoções, por exemplo, tornem-se dominantes pelo 

atual discurso medicalizante? Quem é o sujeito que se produz quando os profissionais 

da educação e da saúde passam a identificar anormalidades em um processo de exclusão 

e segregação através de determinados modos de comportamento apresentados em sala 

de aula? 

Essas são algumas das questões que necessitam permanecer operando nas 

análises em relação às práticas que nos constituem – e das quais somos vetores –, já que 

todos fazemos parte desses processos medicalizantes. Trata-se, portanto, de estabelecer 

um debate em torno das interrogações levantadas durante a pesquisa, levando-se em 

consideração as maneiras de ser e sentir-se dos alunos, das famílias e também dos 

profissionais envoltos no processo de escolarização. Para tanto, é necessária uma 
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reflexão acerca do imprescindível papel da escola na socialização e na formação das 

crianças diante das crescentes transformações do mundo, inspirando a vontade de fazer 

a diferença na vida dos educandos. 
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APÊNDICE - A    

 

Roteiro de entrevistas para Coordenadores Pedagógicos e Professores/as 

 

 

 

1. Como são realizados os encaminhamentos de alunos tidos com dificuldade no 

aprendizado escolar para profissionais da área da saúde? 

 

2. Quais os profissionais que prescrevem e efetivam o processo de encaminhamentos de 

alunos tidos com dificuldade no aprendizado escolar para profissionais da área da 

saúde? 

 

3. Quais os formulários e/ou documentos que são preenchidos e/ou utilizados para 

encaminhamentos de alunos tidos com dificuldade no aprendizado escolar para 

profissionais da área da saúde? 

 

4. Quais são os critérios e características utilizados como justificativas para que haja 

prescrições e encaminhamentos de alunos tidos com dificuldade no aprendizado escolar 

para profissionais da área da saúde? 
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APENDICE – B.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar como voluntário, em 

uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, e rubrique ao final de todas as 

páginas. Este documento está em duas vias, uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. 

 A pesquisa intitulada “Processos de encaminhamentos de crianças da rede 

pública de ensino do município de Itajaí-SC aos especialistas da área da saúde” tem 

como objetivo compreender como ocorrem os processos de encaminhamento de 

crianças da rede pública de ensino do município de Itajaí – SC aos especialistas da área 

da saúde responsáveis pelo diagnóstico e tratamento biomédico de transtornos 

relacionados à infância. 

 Para a coleta de dados será necessário que você disponha de aproximadamente 

40 minutos para responder a uma entrevista sobre a temática da pesquisa em questão. 

Você terá a garantia absoluta de sigilo sobre sua identificação e garantimos que os 

dados da pesquisa ficarão arquivados em arquivo digital, em HD externo e computador 

com senha, sob guarda e responsabilidade da pesquisadora, por um período de 5 anos 

após o término da pesquisa. Salientamos também que você tem a liberdade de retirar o 

seu consentimento a qualquer tempo, sem que haja nenhum prejuízo. Informamos que 

os possíveis riscos ou desconfortos eventualmente gerados pela entrevista aos assuntos 

abordados possam causar certo grau de constrangimento, devido ao uso do gravador, o 

que será minimizado pelo pesquisador no sentido de respeitar o silêncio quando o (a) 

entrevistado (a) não quiser responder alguma questão. A entrevista será realizada em 

local reservado, para que o entrevistado (a) se sinta a vontade em responder as questões, 

desta forma assegurando também à confidencialidade, privacidade e anonimato em suas 

falas durante a entrevista. Os dados coletados serão manipulados apenas pelo 

pesquisador, que tomará os devidos cuidados, sendo eles computador com senha e 

documentos salvos em HD externo, para que pessoas estranhas não tenham acesso a este 
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material, minimizando assim a possibilidade de perda dos dados ou indevida exposição 

dos mesmos. Salientamos também que não haverá nenhum tipo de compensação 

financeira por aceitar a participar do estudo.  

 Ao participar da pesquisa o (a) senhor (a) estará contribuindo para a 

compreensão acerca dos processos medicalizantes nas escolas municipais de Itajaí- SC. 

Após a conclusão da pesquisa, a devolutiva ocorrerá com a participação dos 

pesquisadores em uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, agendada 

previamente, em que será apresentado o relatório final da pesquisa. Ressalta-se ainda 

que nas escolas participantes, será programada uma devolutiva específica para os 

articuladores do setor de educação, de acordo com a disponibilidade dos profissionais.   

O presente estudo está sob responsabilidade e orientação do Professor George 

Saliba Manske, tendo como pesquisadora participante a alunas Daniela Cristina Rático 

de Quadros. O telefone de contato do professor é (47) 3341-7932 e o e-mail 

george_manske@univali.br. O telefone e e-mail da aluna é (47) 9207-5544 

danielaratico@gmail.com. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se 

fizerem necessários durante e após a pesquisa. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, caso persistam dúvidas, sugestões e/ou 

denúncias após os esclarecimentos do pesquisador o comitê está disponível para 

atender-lhe: CEP/UNIVALI. Rua Uruguai, n. 458 Centro Itajaí - Bloco F6, andar térreo. 

Horário de atendimento: Das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30. Telefone: 47- 

33417738. E-mail: etica@univali.br 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

Eu,___________________________________________________,RG_____________

__, CPF _______________________ abaixo assinado, concordo em participar do 

presente estudo como participante. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

mailto:danielaratico@gmail.com


62 

 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  

 

Local e data: ___________________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante ou Responsável: 

______________________________________________________________________ 

Telefone para contato: 

______________________________________________________________________ 

 

Pesquisador Responsável: George Saliba Manske 

Contato: george_manske@univali.br ou (47) 3341-7932 

Pesquisador Participante: Daniela Cristina Rático de Quadros 

Contato: danielaratico@gmail.com ou (47) 9207-5544 
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APENDICE – C.  

 

TECNOLOGIA LEVE PARA APRESENTAR ÀS ESCOLAS 
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