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Jamais devemos atribuir a elas – as crianças – as causas do não aprender, pois, neste caso, 

estaremos penalizando-as duplamente, por não termos cumprido nosso papel social – 

deixando de oferecer uma escola de qualidade para toda uma geração – e por acreditarmos 

que ao encontrar em seu corpo, ou em seu cérebro, os sinais do não cumprimento desse papel 

social, denominamos tal constatação de distúrbio e utilizamos terapias e tratamentos, 

inclusive medicamentosos, para aliviar o peso do não aprender. 

 

(Souza, 2010, p. 65) 
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Resumo: 

 

A temática da medicalização, especialmente de crianças em processo de escolarização, tem 

ganhado espaço nos últimos anos, com destaque para a “popularização” do Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Grande parte das crianças em processo de 

escolarização diagnosticadas com esse e outros transtornos, como os Transtornos de 

Aprendizagem e de Leitura e Escrita, são encaminhadas por professores e pelas escolas. Desse 

modo, a presente pesquisa buscou investigar junto a professores de uma escola da Rede 

Municipal de Educação de Goiânia como se dá o processo de encaminhamento de crianças à 

atenção em saúde. Após executar uma revisão bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde 

Psicologia Brasil (BVS-Psi), sobre a produção nacional a respeito do encaminhamento de 

crianças em processo de escolarização a profissionais de saúde, executamos uma pesquisa 

empírica na qual realizamos observações participantes e entrevistas com cinco professores 

(as). Trata-se de uma abordagem qualitativa, orientada pela Psicologia Sócio-Histórica, sendo 

os dados analisados de acordo com o método dos núcleos de significação. Os dados coletados 

e organizados em quatro núcleos de significação: a escola, o professor e as dificuldades 

enfrentadas no processo de ensino; dos problemas considerados para o encaminhamento e das 

responsabilidades; o encaminhamento à saúde como mecanismo capaz de esclarecer e orientar 

sobre as dificuldades das crianças; e, das contradições entre o objetivo dos encaminhamentos 

e a realidade, mostram-nos que os encaminhamentos ocorrem a partir de uma concepção de 

que as dificuldades apresentadas no processo de ensino-aprendizagem são de caráter 

individual, centradas nos corpos das crianças e compreendidas pelos professores como 

passíveis de solução por meio de intervenções de profissionais de saúde. 

 

Palavras-chave: medicalização; educação básica; Psicologia Sócio-Histórica. 
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Abstract: 

 

The topic of medicalization, especially of children in the schooling process, has raised in the 

recent years, with emphasis on the "popularization" of Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD). Most children in the schooling process has been diagnosed with ADHD 

and other disorders such as Learning Disorders, Reading or Writing, are referred by teachers 

and schools. Thus, the present research sought to investigate how the referral process to health 

care system works with teachers from a school of the Public Educational Network of Goiânia. 

After carrying out a bibliographic review in the Virtual Health Library of Brazil (BVS-Psi), 

on the national production regarding the referral of children in schooling process to health 

professionals, we performed an empirical research in which we made participant observations 

and interviews with five Teachers. It is a qualitative approach, guided by Socio-Historical 

Psychology, and the analyzed data was in according to the significance-centered method. The 

collected data organization were into four meaning topics: the school and the teacher into the 

difficulties faced in the teaching process; the issues and responsibilities considered for 

referral; the referral to health care as a mechanism to clarify and guide the children's 

difficulties; and, from the contradictions in between the real purpose of referrals and the 

reality. Then it showed us that the referrals occur from a conception that the difficulties 

presented in the teaching-learning process are personal, centered on the children’s bodies and 

understood by the teachers as possible solutions through interventional of health assistance. 

 

Keywords: medicalization; basic education; Socio-Historical Psychology. 
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Introdução  

 

Atualmente, chega aos serviços de saúde um grande número de crianças que, assim se 

considera, têm dificuldades na escola. Essas crianças são encaminhadas por apresentarem 

alguma dificuldade no processo de aprendizagem ou referentes a comportamento. E são 

orientadas a procurar solução no campo da saúde devido à compreensão de que são afetadas 

por questões biológicas logo, individuais, necessitando assim de acompanhamento por 

especialistas. A partir disso, são diagnosticadas e passam a fazer uso de medicamentos, 

caracterizando-se assim a patologização e medicalização da queixa escolar.  

A patologização escolar é, de acordo com Luengo (2010), a ação de apontar nos 

indivíduos considerados diferentes uma doença, que mesmo não existindo, torna-se 

reconhecida e diagnosticada, tanto pela equipe escolar como de saúde. A medicalização, por 

sua vez, é conforme Moysés & Collares (2010), a transformação de questões sociais e 

políticas em questões individuais, biológicas. Compreendendo as questões sociais como se 

naturais e com isso isentando de responsabilidades as instâncias em que tais problemas são 

gerados e perpetuados. 

Na educação, a medicalização aparece sob a forma de patologização das crianças, 

simplesmente pelo fato de apresentarem dificuldades no processo de escolarização. Com isso, 

sobre aqueles com dificuldades de aprendizagem cabe a suspeita de dislexia, e, para com os 

problemas de comportamento, déficit de atenção e/ou hiperatividade (Oliveira, Viégas & 

Ribeiro 2015). Assim, crianças continuam a ser culpabilizadas pelos problemas de 

aprendizagem e por não responderem às regras e expectativas da escola. Ao saírem daquilo 

que é esperado e considerado adequado, são consideradas portadoras de patologias e 

encaminhadas para tratamento. Assim, a instituição escolar não tem responsabilidade pelas 

dificuldades apresentadas e não tem condições para lidar com tais crianças, pois se trata de 

doença e isso cabe à área da saúde. 

Com isso, produzem-se sintomas, criam-se necessidades por profissionais de saúde, e 

questões sociais são transformadas em questões biológicas e tratadas com medicamentos. 

Com isso, o Brasil é atualmente o segundo maior consumidor do cloridrato de metilfenidato, 

comercializado sob os nomes de Ritalina (Novartis) e Concerta (Jansen). Houve de 2000 a 

2010 um aumento no consumo de 1.616%, passando de 71.000 caixas em 2000 para dois 

milhões de caixas em 2010 (Collares & Moysés, 2014). Segundo tais autoras, o metilfenidato 

é indicado para o tratamento de TDAH, no entanto, não há clareza sobre a origem e critérios 
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diagnósticos de tal transtorno. Na bula do medicamento, cita-se que o transtorno possui 

etiologia desconhecida e que não há exames para detectá-lo. Diz-se, ainda, que o mecanismo 

de ação no homem ainda não foi totalmente elucidado e que seus efeitos em longo prazo são 

pouco conhecidos.  

Mesmo assim, o TDAH é o suposto transtorno neurológico do comportamento mais 

comum da infância, afetando de 8% a 12% das crianças no mundo. No Brasil, estimativas 

bastante discordantes foram encontradas, de 0,9% a 26,8% de prevalência entre crianças e 

adolescentes (Brasil, 2012). Assim, temos uma doença rodeada de desconhecimento e cujo 

tratamento é feito com um medicamento sobre o qual também não se sabe muito. Mas que 

tem uma extensa lista de efeitos colaterais, podendo levar até à morte. Seu uso não é 

recomendado por longos períodos, mas, contraditoriamente, o mesmo é usado para tratar uma 

problemática que não tem cura. Segundo Collares & Moysés (2014), o medicamento não 

deveria ainda ser utilizado por pessoas agitadas e hiperativas, mas seu uso seria exatamente 

para isso. 

Nosso interesse pela temática da medicalização de crianças em processo de 

escolarização surgiu em 2013, ainda na graduação, em decorrência de grande parte das 

crianças que chegavam para atendimento na clínica-escola de Psicologia serem encaminhadas 

pelas escolas ou levadas pelos pais em decorrência de estarem recebendo reclamações 

escolares. Algumas crianças chegavam com laudos de neurologistas apontando algum 

transtorno ou déficit e outras com suspeitas de professores. Nesse mesmo período, realizamos 

estágio em Plantão Psicológico em unidade do Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social (CREAS) na região metropolitana de Goiânia, e apesar de este ser um 

dispositivo destinado a situações de agravos ou riscos, grande parte dos atendimentos 

realizados foram com crianças menores de dez anos com queixa de dificuldades no processo 

de ensino-aprendizagem.  

 Após a conclusão do curso de graduação, continuamos a observar esse fenômeno tanto 

no atendimento em clínica particular quanto em um serviço público de saúde de uma cidade 

do interior de Goiás – Vila Boa. As famílias, principalmente as mães, procuravam o serviço 

encaminhadas pelas escolas em decorrência das dificuldades apresentadas pelas crianças no 

processo de escolarização, como por exemplo, não prestar atenção à aula, não obedecer a 

professora, não fazer a tarefa, participar de confusões, dentre outras situações.  

 Dessa forma, propusemos investigar quais os aspectos considerados pelos professores 

para encaminharem crianças em processo de escolarização para atendimento com 



 18 

especialistas na área da saúde, como profissionais da medicina, psicologia, fonoaudiologia, 

dentre outros.  

  Como objetivo geral, procuramos compreender o processo de produção da 

medicalização de crianças das séries iniciais do ensino fundamental da rede pública municipal 

de Goiânia a partir da perspectiva de professores. Como objetivos específicos, estudar 

contribuições recentes e relevantes para a compreensão da medicalização da infância na 

escola pública; identificar quais os aspectos relatados pelos professores para realizar os 

encaminhamentos das crianças a profissionais de saúde em decorrência de problemas de 

escolarização; observar se as concepções do professor sobre a criança e sua família inserem-se 

no processo de produção da medicalização de crianças das séries iniciais; identificar 

potenciais diferenças de percepção dos professores sobre o processo de encaminhamento das 

crianças para diagnóstico com especialistas da saúde; e, contribuir com a produção de 

conhecimento sobre a medicalização da infância em Goiânia, de modo a, auxiliar psicólogos e 

profissionais de educação a fazer a crítica do processo de medicalização, revendo concepções 

e práticas de caráter medicalizante.  

Assim, objetivando compreendermos como se dá o processo de encaminhamento das 

crianças aos serviços de saúde, permanecemos numa escola municipal de Goiânia que oferece 

os dois primeiros ciclos do Ensino Fundamental – 1º ao 6º ano –, onde foram realizadas 

observações em vários contextos e entrevistas com professores1.  

Para tanto, nos utilizamos da Psicologia Sócio-Histórica, objetivando uma 

investigação que compreenda o indivíduo como inserido em um meio social e imbuído em 

múltiplas tramas. Isto é, histórica e socialmente construído. Desse modo, Aguiar (2000) 

amparada em Vigotski (1996) traz a importância de a análise psicológica dar-se sempre sobre 

os processos, compreendendo-os em permanente mudança, nunca fixos e estáveis.  

Assim, esta concepção teórica tem contribuído para a construção de conhecimentos em 

uma perspectiva crítica em psicologia, especialmente em psicologia escolar. Ao fornecer um 

referencial que compreende o homem “constituído numa relação dialética com o social e com 

a História, sendo, ao mesmo tempo, único, singular e histórico” (Aguiar & Ozella, 2006, 

p.224).  

Desta forma, o primeiro capítulo desta dissertação apresenta uma discussão sobre 

educação e como a educação escolar tornou-se a forma dominante de educação na sociedade 

                                                 
1 Nesta pesquisa foram entrevistados professores e professoras, entretanto, durante todo o texto iremos usar 
apenas a grafia “professores”. Apenas na análise dos dados, quando citados trechos das entrevistas, 
diferenciaremos o gênero. 
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capitalista. Além de seus desdobramentos no Brasil. Para tanto, nos embasamos nas 

contribuições de Saviani e Patto.  

 No segundo capítulo apresentamos uma discussão sobre medicalização e sua presença 

na educação, especialmente por meio do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) e da Dislexia. Utilizando-nos das contribuições de Illich e Moysés Collares. 

 O terceiro capítulo apresenta uma revisão bibliográfica realizada na Biblioteca Virtual 

em Saúde Psicologia Brasil (BVS-Psi) sobre os encaminhamentos de crianças em processo de 

escolarização à atenção em saúde.  

 O quarto capítulo, traz a parte empírica da pesquisa. Descrevendo os procedimentos 

metodológicos utilizados e a contextualização e descrição da escola onde a pesquisa foi 

realizada.  

 O quinto capítulo, apresenta a análise dos dados obtidos por meio das entrevistas 

realizadas com cinco professores.  

 E por fim, as considerações finais, um apanhando geral de nossa investigação, dos 

objetivos aos resultados dos dados e nossas impressões sobre a medicalização de crianças em 

processo de escolarização.  
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Educação  

 

Luiza2 - Oi tia, você vai dar aula pra gente? 
Geane - Não. Eu não sou professora, estou aqui fazendo uma pesquisa. Eu vim conhecer a 

escola, saber como que é uma escola, o que vocês fazem aqui... 
Luiza – A gente senta e escreve! 

 
(Diário de Campo) 

 

 

 Segundo Saviani (2008) a educação “é um fenômeno próprio dos seres humanos” (p. 

11), e para compreendê-la se faz necessário compreendermos o que é próprio do homem, isto 

é, o que o diferencia dos demais animais. Sabe-se que o homem diferencia-se dos demais 

animais por constituir sua própria existência. Ao contrário destes, que se adaptam à realidade 

tal qual é dada e tem sua existência garantida, o homem adapta a natureza a si, transformando-

a, produzindo então sua própria existência. Essa transformação se dá por meio do trabalho, 

sendo este o que diferencia o homem dos demais animais.   

Nesse sentido, a educação como um fenômeno humano, pode ser entendida como um 

processo de trabalho. Assim, conforme Saviani (2008), “o trabalho educativo é o ato de 

produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (p.13). Desse modo, o 

objetivo da educação é identificar os aspectos culturais que os indivíduos pertencentes à 

espécie humana precisam assimilar para tornarem-se humanos, e, ao mesmo tempo, descobrir 

maneiras adequadas para atingir esse objetivo.  

De acordo com Duarte (2012), nos primórdios do processo de humanização do homem 

pelo trabalho a educação se dava por meio do processo de produção e apropriação pelos 

homens dos meios de existência. “Nesse período, anterior à divisão social do trabalho, a 

produção e reprodução da vida social se realizava em níveis tão pouco desenvolvidos que não 

exigia outras formas de educação que não a do simples convívio” (p. 41). Com a divisão 

social do trabalho, surge a escola, destinada àqueles que não participavam do processo de 

produção material da sociedade. No entanto, a educação escolar nessas sociedades “não se 

constitui em uma atividade da qual dependa a produção e reprodução material dos seres 

humanos” (p. 42). Nessas sociedades, chamadas de “pré-capitalistas”, a educação escolar 

configurou-se como uma forma secundária de educação, permanecendo em primeiro plano a 

                                                 
2Criança de seis anos, cursando o 1° ano do ensino fundamental. Nome fictício.  

  



 21 

educação por meio do trabalho. “Os homens de cujo trabalho dependia a existência dessas 

sociedades educavam-se diretamente na atividade laboral” (p. 42). 

Para Saviani (1991, p.98) citado por Duarte (2012, p.42),  

 
era trabalhando a terra, garantindo a sua sobrevivência e a de seus senhores que 
eles se educavam. Eles aprendiam a cultivar a terra, cultivando a terra. E esse 
trabalho fundava determinadas relações entre os homens através das quais eles 
construíam a cultura e, assim, se instruíam e se formavam como homens. A 
maioria, portanto, se educava pelo trabalho; só uma minoria tinha acesso à 
forma escolar de educação. A educação escolar, por sua vez, era uma forma 
secundária e dependente da não escolar, que era o trabalho.  

 

 É, de acordo com Duarte (2012), após a passagem à sociedade capitalista que a 

educação escolar passa a ser a forma dominante de educação. Esse novo modelo de sociedade 

implicou inúmeras modificações, deslocando os indivíduos para novas configurações na 

relação com o trabalho e a produção material, assim como com a produção e apropriação do 

saber. Desse modo, 

 

a sociedade moderna não podia mais se satisfazer com uma educação difusa, 
assistemática e espontânea, passando a requerer uma educação organizada de 
forma sistemática e deliberada, isto é, institucionalizada, cuja expressão objetiva 
já se encontrava em desenvolvimento a partir das formações econômico-sociais 
ante escolares e a transformação do sistema formal do ensino não produziram, 
de fato, consequências mais significativas na situação de classe da grande 
maioria de habitantes” (p.155).  
 

Assim, a partir do capitalismo a educação escolar passa a ser a forma dominante de 

educação, no entanto, essa nova era se dá em uma configuração em que as relações sociais 

estabelecidas não permitem que todos tenham acesso ao saber produzido pela humanidade. 

Para Saviani (1991) citado por Duarte (2012) assim como não é possível a socialização dos 

meios de produção também não é possível a socialização plena do saber sem a superação do 

capitalismo. Isto é, a educação escolar como forma dominante de educação surge no 

capitalismo, mas nele não pode se realizar totalmente.  

Segundo Patto (2010) as primeiras redes públicas de ensino surgem no final do século 

XIX em partes da Europa e da América do Norte. No entanto, nesse primeiro momento, não 

houve uma política educacional efetiva, apesar de sua determinação legal. Explicada, por 

exemplo, pelo fato de ainda não haver uma demanda significativa por mão de obra qualificada 

pela nova ordem e pela existência de outras maneiras de supri-la, e a pouca pressão das 

classes populares por escolarização. Nesse período, a adequação dos trabalhadores às novas 
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condições de trabalho se dava por outros meios que não a escolarização. Assim, “mesmo 

quando a especialização técnica do operário passa a ser uma necessidade, seu treinamento é 

feito no próprio trabalho; por isso, cabe afirmar que a fábrica foi, nos anos de consolidação do 

capitalismo, a escola profissionalizante por excelência” (p. 46). 

Conforme Patto (2010) é somente em 1848 que a escola passa a ter significados 

diferentes para as diferentes classes. Isto é, nos países capitalistas e prósperos a escola é 

compreendida a partir do lugar que ocupam nas relações de produção. Assim, a escola é vista 

pelas classes médias e elites emergentes como mecanismo de ascensão e prestígio social; 

pelos empresários como instituição capaz de possibilitar o desenvolvimento de mecanismos 

para o enfrentamento das crises do novo modo de produção; e pelos trabalhadores, pobres e 

miseráveis, como possibilidade de sair da condição de pobreza e desvalorização em que se 

encontram na ordem social, e alcançarem prestígio e respeito. 

De acordo com a autora, a escola passa a interessar às classes trabalhadoras quando 

estas, de algum modo, conscientizam-se das desigualdades inerentes à ordem capitalista. E 

tentam, por meio dos mecanismos socialmente aceitos, sair da condição de miséria em que se 

encontram. Assim, embora a sociedade capitalista seja erigida sob o lema da igualdade, isto 

não significa desaparecer com as desigualdades, mas apenas justificá-las. “No nível das 

ideias, a passagem sem traumas da igualdade formal para a desigualdade social real inerente 

ao modo de produção capitalista dá-se pela tradução das desigualdades sociais em 

desigualdades raciais, pessoais ou culturais” (Patto, 2010, p. 52 itálicos da autora). 

Nesse processo, o discurso científico pretensamente neutro, verdadeiro e objetivo é 

adotado para justificar as desigualdades sociais como sendo desigualdades individuais. E 

nesse sentido, “entre as ciências que na era do capital participaram do ilusionismo que 

escondeu as desigualdades sociais, historicamente determinadas, sob o véu de supostas 

desigualdades pessoais, biologicamente determinadas, a psicologia certamente ocupou 

posição de destaque” (Patto, 2010, p. 60). Contribuindo na manutenção da máxima liberal de 

que o único critério de seleção social e educacional legítimo é o mérito pessoal. 

 
1 - Educação Escolar no Brasil 

  

No Brasil quando da proclamação da República – em 1889 – menos de três por cento 

da população frequentava a escola e 90% da população adulta era analfabeta, sendo a escola 

um privilégio para poucos.  Somente a partir de 1930 começa a ser praticada uma política 
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educacional propriamente dita, impulsionada pelo processo de industrialização e urbanização 

do país (Patto, 2010). 

No entanto, ainda de acordo com a autora, na década de 1940 apenas quatro por cento 

das crianças matriculadas pela primeira vez em 1945 concluíram o primário em 1948 sem 

reprovações. Dos 96% restantes, metade não concluiu sequer o primeiro ano. E a autora 

continua, na década de 1970, mesmo tendo passado 30 anos, os dados não são “animadores”, 

ao final dessa década, aproximadamente 7.100.000 de crianças em idade escolar ainda 

estavam fora da escola. Isto é, nesta década apenas 67% da população de 7 a 14 anos estava 

na escola. Já na década de 1990, de acordo com Collares & Moysés (2014) amparadas em 

Ribeiro (1991), 93% das crianças conseguem acessar a escola, mas 54% são reprovadas na 

primeira série.  

Assim, segundo Patto (2010), a educação escolar no Brasil tem sido marcada pela 

exclusão, seja em seu início por não ter vagas suficientes para todas as crianças seja por, ao 

possibilitar que quase a totalidade tivesse acesso ao espaço escolar, fosse excluídas de 

aprender. Pois, no passado, eram excluídas aquelas que não ingressavam na escola; 

posteriormente, essa exclusão passou a atingir as que nela são matriculadas. Isso pode ser 

percebido nos altos índices de evasão e repetência apresentado nas escolas públicas 

brasileiras, especialmente nos primeiros anos do ensino. “A extensão de oportunidades 

escolares e a transformação do sistema formal do ensino não produziram, de fato, 

consequências mais significativas na situação de classe da grande maioria de habitantes” 

(p.155).  

De acordo com Collares & Moysés (2014) o aumento do número de vagas da escola 

brasileira – a partir da década de 1960 – tem sido apontado como um dos principais fatores 

responsáveis pelos índices de fracasso escolar. “Para alguns, o problema central teria sido a 

abertura da escola às crianças das classes populares, o que significa atribuir às crianças a 

responsabilidade pelo fracasso da escola, enquanto que para outros, a analise é mais 

elaborada, centrando-se na expansão apenas de vagas e de escolas, sem a qualidade 

necessária” (p.48). De acordo com as autoras, mesmo antes das crianças das classes populares 

terem acesso à escola “os especialistas da saúde já alertavam que elas não iriam aprender 

quando e se entrassem na escola” (p. 49). 

Segundo Patto (2010), no início da década de 1970, as desigualdades educacionais 

entre as classes sociais eram explicadas através da “teoria da carência cultural”. Isto é, tais 

desigualdades eram decorrentes das diferenças de ambiente cultural em que as crianças 

viviam. Assim, de acordo com essa teoria, as diferenças na aprendizagem apresentadas pelas 
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crianças das classes populares eram decorrentes da pobreza ambiental em que viviam, a qual 

desencadeava deficiências no desenvolvimento psicológico infantil causando as dificuldades 

de aprendizagem. Nesta concepção a causa do fracasso estava localizada, principalmente, no 

aluno. À escola, cabia uma parcela de responsabilidade, em decorrência de não estar adequada 

ao aluno de baixa renda. Ou seja, o aluno trazia consigo problemas suficientes que o 

impediam de aprender e a escola, planejada para um alunado das classes média e alta, não 

sabia lidar com esse aluno pobre e seus problemas. Desse modo, a problemática inteira 

resumia-se ao aluno.  

No final da década de 1980 com a redemocratização do país tem-se a promulgação da 

atual Constituição Federal – 1988 –, na qual são estabelecidos diversos direitos, dentre eles, o 

direito à educação. Declarado no Art. 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (Brasil, 2016, p.43). Para isso, junto a mudanças desde sua promulgação, em 

relação à garantia do ensino, declara em seu Art. 206 

 
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino;  
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 
lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  
VII - garantia de padrão de qualidade; 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos termos de lei federal (p. 43). 
 

E ainda, em seu Art. 208, “o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos quatro (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 

para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” (Brasil, 2016, p. 43). 

Posteriormente a isso, temos na metade da década de 1990 a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9394/96, com o objetivo de estruturar 

a educação nacional garantindo melhores condições de acesso ao ensino e à aprendizagem. 

Em seu capítulo II, ao dispor sobre a educação básica, no Art. 22, estabelece: “a educação 
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básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores” (Brasil, 1996, p.7).  

De acordo com Leonardo, Rossato & Constantino (2016) é possível reconhecer que as 

metas para acesso à educação vem sendo alcançadas, visto em 2013 98% das crianças terem 

tido acesso à escola. Para os autores, no entanto, não se pode perceber o mesmo em relação à 

permanência na escola e à qualidade do ensino ofertado. Amparados em dados do Anuário 

Brasileiro da Educação Básica (2013) concluem que apesar de quase a totalidade das crianças 

terem acesso à escola, menos de 70% dos jovens de 16 anos concluem o ensino fundamental; 

15% das crianças com oito anos de idade não estão alfabetizadas; e 56% dos alunos que 

concluíram o terceiro ano do ensino fundamental nas escolas públicas não possuem os 

conhecimentos estabelecidos para esta etapa.  Dessa forma, o Brasil continua oferecendo um 

ensino de má qualidade, e consequentemente, ineficaz. 

Entretanto, quando do fracasso, o ensino e as demais condições oferecidas às crianças 

em seu processo de escolarização não são consideradas, ficando as explicações para o 

fracasso centradas nos alunos. “O foco fica na aprendizagem e não no processo ensino-

aprendizagem, descartando que é por meio da atividade do ensino dos conteúdos científicos 

que o aluno terá condições de aprender e se desenvolver” (Leonardo, Rossato & Constantino, 

2016, p.54). 

Desse modo, um grande número de crianças é encaminhado pela escola a serviços de 

saúde, objetivando diagnosticar e tratar as dificuldades apresentadas no processo de 

escolarização. Assim, a escola, atualmente, para além de suas funções de escolarizar, ocupa-se 

de “diagnosticar” e encaminhar crianças a profissionais de saúde para que tratem os 

problemas de aprendizagem das mesmas. Com isso, é possível percebermos que a educação 

compreendida como processo de formação humana, ao ter na escola sua forma dominante, 

permite que muitos indivíduos não sejam atendidos. Primeiro por ser uma instituição que 

surge e se consolida em uma sociedade dividida em classes, na qual a maioria dos indivíduos 

durante muitas décadas não tiveram acesso à escola, sendo, dessa forma, dela excluídos. Em 

seguida, mesmo passando a frequentar a escola, grande parte da população de baixa renda 

continuou sem se apropriar dos conhecimentos produzidos pela humanidade, sendo 

estigmatizados quanto à sua condição de pobreza, vivência familiar e não apropriação cultural 

em decorrência do ambiente em que viviam, sendo, desta vez, excluídos na escola. E, 

atualmente, ainda que as formas anteriores ainda existam, a maior forma de exclusão, por 

assim dizer, se dá em decorrência da compreensão de que as crianças são portadoras de 
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doenças, distúrbios, síndromes, transtornos, e, por isso, não conseguem aprender. Dessa 

forma, devem ser encaminhadas para tratamento com especialistas da saúde para então 

melhorarem a aprendizagem ou justificar o não aprender.  

Assim, passada a fase das explicações por meio da teoria da carência cultural, 

diferença cultural, desnutrição, temos, agora, os transtornos neurobiológicos como 

responsáveis pelo não sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Continuando a tratar as 

dificuldades apresentadas no processo de ensino-aprendizagem como dificuldades de 

aprendizagem, em prejuízo do caráter social, político e institucional deste fenômeno, 

reduzindo-o às crianças em sua individualidade.  

Desse modo, o processo de encaminhamento realizado pelos professores para 

atendimento com especialistas da saúde será analisado na segunda parte deste trabalho.  

No próximo capítulo, no entanto, apresentaremos o conceito de medicalização e como 

esta aparece na educação, como por exemplo, o caso do TDAH e da Dislexia. 
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A Medicalização de Crianças em Processo De Escolarização 

 

 

A realidade é que toda criança ou adolescente que apresente modos de aprender, de 
agir e reagir, de se comportar e de não se comportar, que escapem de padrões mais 
ou menos rígidos a depender do observador/avaliador, corre o risco de ser rotulado 

como portador de um transtorno neuropsiquiátrico que demanda longos e caros 
tratamentos, envolvendo vários profissionais e drogas psicoativas.  

 
(Moysés & Collares, 2013, p. 45) 

 
 
 
 

Neste capítulo, apresentaremos o conceito de medicalização e como esta se apresenta 

na educação por meio das doenças do não-aprender. 

O termo medicalização, embora em algumas circunstâncias seja compreendido como 

sendo o ato de fazer uso de medicamentos, não se refere a tal. Medicalização se refere ao 

avanço das atividades médicas sob a vida das pessoas, e trata-se de uma crítica ao processo de 

transformação de questões da vida em questões médicas.  

O termo foi apresentado primeiramente por Ivan Illich em sua obra “A expropriação 

da saúde: nêmesis da medicina” publicada em 1975. Nela o autor se refere ao avanço da 

medicina e de como suas intervenções criam doenças, fazendo emergir enfermidades que de 

outra forma não existiriam.  

Segundo o autor, a medicina se consolida com a promessa de em tudo poder intervir e 

de todos precisarem de seus serviços. Mas para o autor “a empresa médica tornou-se um 

perigo maior para a saúde, contrariamente ao mito criado pelo seu ritual” (Illich, 1975, p. 14).  

Não pode aumentar a expectativa de vida em sistemas muitos caros e seus atos criam novas 

enfermidades, tanto as geradas pela angústia produzida diante a possibilidade de se ter uma 

doença como em decorrência de suas ações em hospitais, por exemplo. Além disso, para o 

autor, a medicina se consolidou pela diminuição de doenças já apaziguadas por outras 

questões, como mudanças nos costumes e acesso a melhores condições de vida. 

Assim, segundo Illich (1975), em relação ao que influencia o estado de saúde geral de 

uma população, o ato médico3 aparece apenas como uma possibilidade. Para o autor, o meio – 

o modo de vida – seria a primeira determinação, algo que inclui a alimentação, condições de 

                                                 
3O autor utiliza essa nomenclatura para se referir à atividade desenvolvida pelo médico. 
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trabalho e de habitação, a harmonia social e as questões culturais que estabilizam a população 

são determinantes importantes para o estado de saúde e idade provável de morte; a segunda 

determinante seria o saneamento, muito menos importante que as já referidas questões, mas, 

capaz de propiciar grandes melhorias; e em terceiro, o ato médico. “Contrariamente ao meio e 

às técnicas sanitárias não profissionais, os tratamentos médicos consumidos por uma 

população são uma pequena parte e jamais ligada significativamente à redução de peso da 

morbidade ou ao prolongamento da esperança de vida” (p. 25).  

Para além das intervenções de caráter curativo, nas quais a medicina utiliza seu 

aparato técnico com doenças que ela não consegue resolver, isto é, não apresenta eficácia, 

surgiu um novo modo de agir. Produziram-se os cuidados em saúde, prevenção de doenças 

que ainda não existem. “A extensão do controle profissional a cuidados dispensados a pessoas 

em perfeita saúde é uma nova manifestação da medicalização da vida. Não é preciso estar 

doente para se transformar em um paciente” (Illich, 1975, p. 61). Entretanto, de acordo com o 

autor, o fato de saber de uma doença antes que esta se manifeste não mostra resultados 

significativos em sua cura ou perspectiva de mais vida do paciente. “A verdade é que o 

diagnóstico precoce transforma pessoas que se sentem bem em pacientes ansiosos” (Illich, 

1975, p. 63). 

A questão é que a medicina avançou, e se antes como afirma o autor, controlava seu 

mercado, agora já não tem limites. Avançou para qualquer desordem, e mais que isso, para 

aqueles que não estão doentes ainda. Assim, o resultado disso é “uma sociedade mórbida que 

exige medicalização universal e uma instituição médica que atesta morbidade universal” 

(Illich, 1975, p 74). Numa sociedade assim ter uma má saúde é preferível a qualquer outro 

aspecto negativo. É melhor ser doente que ser preguiçoso, criminoso, dentre outras questões 

de mesmo teor negativo.  

 

Em todas as sociedades, as pessoas de atitudes ou comportamento estranhos 
constituem uma ameaça, enquanto seus traços singulares não são designados de 
maneira formal e desde que sua conduta anormal não seja assimilada num papel 
conhecido. Ao atribuir-se um nome e um papel às anormalidades que 
atemorizam, essas pessoas se transformam em membros de uma categoria 
formalmente reconhecida. Nas sociedades industriais, o anormal tem direito a 
um consumo especial. A categorização social aumentou o número dos que 
possuem esse status de consumidor excepcional, a tal ponto que se tornaram 
exceção as pessoas que não entram em nenhuma categoria terapêutica (Illich, 
1975, p. 71). 
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Essas colocações de Illich servem para que possamos situar nossa discussão, pois, 

partilhamos da concepção de que atualmente a medicina atravessa todos os campos da vida. 

Está presente nas mais diversas situações e respondendo por questões que não 

necessariamente deveriam ser suas. Não estamos dizendo que a medicina não tem 

importância, longe disso. É fato que suas ações possibilitam melhores condições para muitas 

pessoas, a questão é - como o autor coloca - a ausência de limites de suas intervenções. Não 

haveria mais saúde? 

 Para cada etapa da existência, manifestação do sujeito, reação diante determinada 

circunstância, questões e angústias da vida, movimento de constituição do indivíduo, há uma 

classificação, um possível transtorno, um determinado medicamento, uma ação médica capaz 

de responder e resolver tais situações. Assim, questões de toda ordem passam a serem 

questões médicas.  

 Moysés & Collares, importantes estudiosas brasileiras da medicalização da sociedade 

e da educação, conceituam medicalização como sendo a transformação de questões sociais e 

políticas em questões médicas, buscando-se no campo médico as causas e soluções para tais 

problemas. Assim,  

 
nas sociedades ocidentais, é crescente a translocação para o campo médico de 
problemas inerentes à vida, com a transformação de questões coletivas, de 
ordem social e política em questões individuais, biológicas. Tratar questões 
sociais como se biológicas iguala o mundo da vida social ao mundo da natureza. 
Isentando de responsabilidades todas as instâncias de poder, em cujas entranhas 
são gerados e perpetuados tais problemas (Moysés & Collares, 2013, p. 13). 

 

 Conrad (1992) citado por Braga (2011) aponta para uma ampliação na definição de 

medicalização, podendo assim, relativizar sobre a presença do profissional de medicina. 

Dessa forma, o autor postula que a medicalização, “consiste em definir um problema em 

termos médicos, usando linguagem médica para descrevê-lo, adotando um quadro médico 

para compreendê-lo, ou ainda usando uma intervenção médica para tratá-lo” (Conrad, 1992, 

p. 211 citado por Braga, 2011, p. 21). No entanto, de acordo com o autor, trata-se de um 

processo sócio-cultural que não necessariamente envolve a medicina como profissão.  

 Assim, não apenas a medicina avançou por questões de toda ordem, mas seus 

conhecimentos e preceitos ultrapassaram a profissão. Incorporando-se a campos os mais 

diversos e passando a fazer parte do exercício de outras profissões e a compor o discurso 

social como um todo.  
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 Neste trabalho, medicalização se refere à utilização do discurso médico para 

compreender e explicar problemas de escolarização apresentados pelas crianças. A partir do 

encaminhamento a serviços de saúde, sendo atendidas não necessariamente por profissionais 

da medicina.  

 
1 - A Medicalização Comparece na Educação 
 

 O sistema educacional brasileiro é marcado pelas dificuldades de escolarização da 

população em geral, e das classes menos favorecidas em especial. O acesso à escola, como 

direito de todos e dever do estado, como temos hoje, não foi sempre assim. Até meados da 

década de 1980 grande parte das crianças em idade escolar encontravam-se fora da escola, e 

as que tinham acesso a essa instituição não conseguiam em sua maioria alfabetizar-se (Patto, 

2010). Caracterizando o que se “convencionou” chamar de fracasso escolar, isto é, fenômeno 

marcado pelas altas taxas de repetência e expulsão vivenciadas nas escolas públicas 

brasileiras neste período.  

 Tal fenômeno era explicado a partir da compreensão de que as dificuldades 

apresentadas pelas crianças pobres eram decorrentes de problemas enfrentados em seu dia a 

dia, como a falta de alimentos adequados que gerava a desnutrição; a pouca instrução dos 

pais, dificultando o interesse da criança pela escola por não receber incentivo em casa; a 

ausência de cultura dessas famílias; dentre outras situações a que as crianças das escolas 

públicas estavam expostas em suas vidas familiar e social. Assim, o não aprender, e a 

consequente reprovação e evasão, era decorrente de problemas inerentes às crianças (Patto, 

2010). 

 De acordo com Patto (2010) o fracasso das crianças na escola era definido pela sua 

incapacidade de aprender e esta, quando passou a ser considerada como responsável também 

por esse processo, se referia apenas ao fato de não ser capaz de oferecer uma escola adequada 

às classes populares. Isto é, os ensinamentos que eram repassados estavam além da 

capacidade de essas crianças aprenderem.  

  

É importante notar que se nos anos de predomínio da teoria da deficiência 
cultural os aspectos intra-escolares receberam pouca atenção, e se na vigência da 
teoria da diferença cultural a responsabilidade da escola pelo fracasso ficou 
limitada à sua inadequação à clientela, à medida que as pesquisas vão 
desvendando mais criticamente aspectos da estrutura e do funcionamento do 
sistema escolar, ao invés da tendência a atribuir à clientela as causas do fracasso 
ter sido superada, ela foi apenas acrescida de considerações sobre a má 
qualidade do ensino que se oferece a essas crianças (Patto, 2010, p. 156). 
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 Assim, os problemas apresentados no processo de escolarização continuavam sendo 

das crianças, “devido principalmente a influências externas à escola, as crianças pobres são 

portadoras de dificuldades escolares que lhes são inerentes” (Patto, 2010, p. 156).  

 Segundo Neves (2011) o insucesso escolar tem sido compreendido como fracasso 

escolar, distúrbios de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, problemas de 

aprendizagem, dentre outros. Apesar de cada nomenclatura ter sua particularidade referem-se 

de modo geral à mesma questão, mudando em algumas circunstâncias o depositário da culpa 

pelo insucesso escolar, variando entre o aluno, o professor e o sistema escolar.  

De acordo com Bautheney (2011) apesar de existirem diferentes nomenclaturas para 

referenciar o insucesso escolar, não há diferença quanto ao sentido que expressam. Todas se 

referem a “uma espécie de desordem, transtorno, patologia que supostamente acometeria um 

sujeito devido a fatores orgânicos, afetivos, sociais ou culturais, desviando-o da curva de 

comportamentos e respostas ‘normais’ esperadas para uma determinada faixa etária ou grupo” 

(p. 109). 

É nesse contexto que a medicalização aparece na educação, através da invenção das 

doenças do não-aprender. De acordo com Oliveira, Viégas e Ribeiro (2015), a medicalização 

aparece sob a forma de patologização das crianças, simplesmente pelo fato de apresentarem 

dificuldades no processo de escolarização. Patologização escolar é, conforme Luengo (2010), 

 

o próprio ato de apontar no diferente uma doença que, mesmo inexistente, passa 
a ser reconhecida e diagnosticada pela equipe escolar e de saúde. Esse ato, além 
de estigmatizar o indivíduo classificando-o como anormal, ainda busca, através 
de justificativas sociais, afirmar a patologia (p.63). 

 

Segundo Guarido (2007) o campo educativo encontra-se invadido por discursos 

técnicos, que cientificizam as compreensões sobre a infância e contribuem, desde o século 

XIX, para um discurso pedagógico normalizador e o saber sobre as crianças pertencentes às 

especialidades, como por exemplo, a psicologia, a fonoaudiologia, a psicopedagogia e a 

medicina. O discurso médico sobre as crianças e os problemas “típicos” da infância, 

apresentados de forma simplista na mídia em geral, aparece também, nas escolas, sendo 

comum, professores e outros profissionais da educação colocarem a partir de uma 

determinada ação do aluno uma suspeita diagnóstica, encaminhando-os assim para avaliações 

com especialistas.  
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Nesse sentido temos os chamados distúrbios de aprendizagem, definidos como sendo 

“uma alteração violenta na ordem natural da aprendizagem por anormalidade patológica” 

(Moysés & Collares, 2010, p. 74). Ou seja, trata-se de uma doença localizada em quem 

aprende. Kanner (1996) citado por Bautheney (2011) traz que os “distúrbios de 

aprendizagem” enquanto psicopatologias infantis aparecem primeiramente ligados a questões 

de conduta, e outras alterações seriam decorrentes de problemas de personalidade decorrentes 

de doenças físicas ou psíquicas que afetavam os sistemas e aparelhos do corpo. Assim, de 

acordo com Bautheney (2011), “diante de notas baixas e/ou ‘mau comportamento’, era 

sugerido que os profissionais de educação questionassem as causas de tais ‘deficiências’ que 

poderiam ser geradas por: impedimentos físicos, perturbações afetivas e/ou insuficiência 

intelectual” (p. 106). Tais questionamentos eram feitos com o objetivo de descobrir do que se 

tratava e encaminhar para os espaços mais “adequados” para cada um.  

De acordo com Assumpção (2009), citado por Bautheney (2011), até metade do século 

XX as crianças que apresentavam dificuldades de escolarização corriam o risco de serem 

diagnosticadas como “retardadas mentalmente” ou outras questões desse teor. A partir da 

década de 1950 o insucesso escolar passa a ser visto como decorrente de problemas 

neurológicos, abrindo espaço para as lesões e disfunções.  

Segundo Bautheney (2011) a suspeita da presença da Lesão Cerebral Mínima ou da 

Disfunção Cerebral Mínima foi a principal responsável na década de 1970 pelo 

encaminhamento de pessoas com “renda menor” pelas dificuldades escolares. Ou seja, 

aqueles que tinham renda mais baixa eram encaminhados por desnutrição. De acordo com a 

autora, essa era uma possibilidade “muito interessante” para justificar o fracasso escolar, 

culpabilizando os sujeitos e isentando a escola de responsabilidades no processo de fracasso.  

Assim, a partir de 1980, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vem para 

substituir o espaço, em termos de “distúrbios escolares”, deixado pela disfunção cerebral 

mínima, juntamente com a dislexia. Desse modo, apresentaremos as definições desses dois 

transtornos que são os responsáveis pelo maior número de diagnósticos em decorrência de 

problemas de escolarização da atualidade.  
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1.1 - Nomes da medicalização na educação. 
 

1.1.1 - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 
 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais/DSM-IV-

TR (2002) o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) caracteriza-se por 

um,  

padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade, mais 
frequente e grave do aquele tipicamente observado nos indivíduos em nível 
equivalente de desenvolvimento (Critério A). Alguns sintomas hiperativos-
impulsivos que causam comprometimento devem ter estado presentes antes dos 
7 anos, [...] (Critério B). Algum comprometimento devido aos sintomas deve 
estar presente em pelo menos dois contextos (p. ex., em casa e na escola ou 
trabalho) (Critério C). Deve haver claras evidências de interferência no 
funcionamento social, acadêmico ou ocupacional próprio do nível do 
desenvolvimento (Critério D) (APA, p. 112).    

 

Na nova versão do manual, DSM-V, observa-se poucas modificações em relação à 

definição e critérios diagnósticos do TDAH. A principal mudança se dá em relação à idade 

(Critério B) considerada para a aparição dos sintomas. Isto é, enquanto no DSM-IV os 

sintomas deveriam ter estado presentes antes dos sete anos, no DSM-V os sintomas devem ter 

estado presentes antes dos 12 anos de idade. Tal modificação é justificada da seguinte forma: 

“uma idade de início mais precoce não é especificada devido a dificuldades para se 

estabelecer retrospectivamente um início na infância. As lembranças dos adultos sobre 

sintomas na infância tendem a não ser confiáveis” (APA, 2014, p. 61).  

De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA) o TDAH é 

“um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente 

acompanha o indivíduo por toda a sua vida. E se caracteriza por sintomas de desatenção, 

inquietude e impulsividade” (ABDA, 2016). Em relação à impulsividade, Luengo (2010) traz 

em seu estudo que existem discussões por parte de alguns neurologistas para que o I de 

impulsividade seja incorporado à sigla TDAH, ficando TDAH/I, o que segundo esses 

especialistas facilitaria o diagnóstico quando o paciente fosse portador, também, da 

impulsividade.  

No Brasil, para a análise dos sintomas do TDAH utiliza-se um questionário 

denominado SNAP-IV, desenvolvido a partir do DSM-IV e composto por 18 questões, sendo 

as nove primeiras dirigidas para o déficit de atenção e as nove últimas à hiperatividade e 

impulsividade. Assim, os sintomas considerados para a realização do diagnóstico são: 
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1.Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido 
nos trabalhos da escola ou tarefas; 2.Tem dificuldade de manter a atenção em 
tarefas ou atividades de lazer; 3. Parece não estar ouvindo quando se fala 
diretamente com ele; 4. Não segue instruções até o fim e não termina deveres de 
escola, tarefas ou obrigações; 5. Tem dificuldade para organizar tarefas e 
atividades; 6. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que 
exigem esforço mental prolongado; 7. Perde coisas necessárias para atividades 
(p. ex: brinquedos, deveres da escola, lápis ou livros); 8. Distrai-se com 
estímulos externos; 9. É esquecido em atividades do dia-a-dia 10. Mexe com as 
mãos ou os pés ou se remexe na cadeira; 11. Sai do lugar na sala de aula ou em 
outras situações em que se espera que fique sentado; 12. Corre de um lado para 
outro ou sobe demais nas coisas em situações em que isto é inapropriado 13. 
Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer de forma 
calma 14. Não para ou frequentemente está a “mil por hora”; 15. Fala em 
excesso. 16. Responde as perguntas de forma precipitada antes delas terem sido 
terminadas; 17. Tem dificuldade de esperar sua vez; 18. Interrompe os outros ou 
se intromete (p.ex. mete-se nas conversas / jogos) (ABDA, 2016). 
 

Se o paciente apresentar pelo menos seis sintomas de um subgrupo está feito o 

diagnóstico. Há de acordo com o DSM-IV-TR, o DSM-V e a ABDA três subtipos de TDAH; 

o de predominância do déficit de atenção, predominância da hiperatividade, ou de caso 

combinado, isto é, o paciente apresenta sintomas tanto de desatenção como de hiperatividade.  

 

Embora a maioria dos indivíduos apresente sintomas tanto de desatenção quanto 
de hiperatividade-impulsividade, existem alguns indivíduos nos quais há 
predomínio de um padrão ou outro. O subtipo apropriado (para um diagnóstico 
atual) deve ser iniciado com base no padrão sintomático dominante nos últimos 
6 meses [...] quando os sintomas de um indivíduo não satisfazem, atualmente, 
todos os critérios para o transtorno e não está claro se eles alguma vez fizeram, 
deve-se diagnosticar Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Sem 
Outra Especificação (APA, 2002, p. 113-114). 

 

Moysés & Collares (2010) trazem que de acordo com Daniel Amen neurologista 

americano, especialista em TDAH e defensor do uso de medicamentos, existiriam na verdade 

seis subtipos do transtorno. Sendo eles, TDAH combinado – desatenção + hiperatividade; 

TDAH desatento; TDA superfocado; TDA de lobo temporal; TDA límbico; e, TDA “anel de 

fogo”. Sendo todos eles tratados com medicamentos, desde os estimulantes tradicionalmente 

utilizados para este fim até antipsicótico. Além disso, reações adversas provocadas pela 

medicação seriam em decorrência do diagnóstico incorreto.   

Para ficar claro quanto à (im)possibilidade de se fazer um diagnóstico correto, o DSM-

IV-TR (2002) traz: “nenhum exame laboratorial ou avaliação neurológica ou da atenção foi 
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estabelecido como diagnóstico na avaliação clínica do Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade” (APA, p. 115). 

De acordo com Rose (2007) citado por Bautheney (2011) o que existe em relação ao 

diagnóstico de TDAH são fracas alegações sobre questões genéticas, sendo na maioria das 

vezes o diagnóstico realizado a partir das impressões dos educadores e dos pais sobre o 

comportamento da criança, além de sua resposta à droga. De acordo com o autor não há testes 

que possam detectar tal condição, nem seu diagnóstico. 

Faraone, Barcala, Torricelli, Bianchi & Tamburrino (2010) trazem que o diagnóstico e 

a medicação são utilizados a partir da concepção do profissional que realiza a avaliação. Isto 

é, depende se o profissional é favorável ou não a tal procedimento e tratamento. Em pesquisa 

realizada com psiquiatras infantis, a maioria dos entrevistados, apesar de reconhecerem certa 

imprecisão diagnóstica, concorda com a existência do TDAH. Para estes profissionais, o fato 

de ser um transtorno muito antigo configura-se como prova de sua existência, e as constantes 

transformações sofridas ao longo do tempo foram apenas em sua nomenclatura, pois, a 

essência continua a mesma desde a primeira apresentação.  Já outros profissionais afirmam 

tratar-se de uma “moda” imposta pela mídia e por questões da sociedade atual, além de alguns 

outros considerarem haver uma estreita relação entre o diagnóstico e o avanço da indústria 

farmacêutica. Sendo o fármaco, em alguns casos, um instrumento utilizado para a realização 

do diagnóstico, isto é, “si el niño funciona con el medicamento, estamos ante un caso que 

podemos diagnosticar como TDA/H” (p. 490). 

 Assim, temos uma doença altamente diagnosticada, para a qual é feito tratamento 

medicamentoso com um estimulante poderoso do sistema nervoso central, mas não há clareza 

quanto a sua etiologia e processo diagnóstico. É herdeira de outras enfermidades que jamais 

tiveram comprovação, e é diagnosticada a partir de considerações vagas e imprecisas. Além 

disso, como considerar prova da existência de alguma coisa, ainda mais de uma doença que se 

diz neurológica, a quantidade de tempo decorrida desde a postulação de alguém sobre sua 

existência?  

 O tratamento do TDAH, no Brasil, é feito principalmente por meio do cloridrato de 

metilfenidato, comercializado sob os nomes de Ritalina (Novartis) e Concerta (Jansen). Em 

1937, Bradley assinalou a efetividade das anfetaminas no tratamento de crianças com 

hiperatividade; buscando tratar cefaleias resultantes de encefalogramas ele administrou o 

medicamento em crianças, entretanto os resultados foram insignificantes, no entanto, 

descreveu haver em alguns casos, melhora no comportamento e desempenho escolar. Assim, 

no início dos anos 1940 o metilfenidato passou a ser comercializado, sob o nome Ritalina, e 
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indicado para o tratamento da narcolepsia e estados de fadiga, depressão e conduta 

perturbada. Na década de 1960 passou a ser indicado, também, para o tratamento da 

Disfunção Cerebral Mínima – de quem o TDAH é herdeiro. Sendo atualmente, a droga de 

primeira eleição para o tratamento do transtorno (Bianchi & Faraone, 2015). 

Com isso, o cloridrato de metilfenidato hoje é utilizado quase que exclusivamente para 

o tratamento do TDAH. Ferreira & Massmann (2015) ao analisarem as bulas do 

medicamento, tanto na versão para médicos quanto na versão para pacientes, consideram 

interessante notar: na versão para médicos há três parágrafos dedicados ao TDAH, 

apresentando histórico, sintomas, maneiras de realizar o diagnóstico, dentre outras 

informações. Já para a narcolepsia, as informações se resumem em um parágrafo; na versão 

da bula para pacientes é dito que o medicamento é utilizado para o tratamento de TDAH e 

também da narcolepsia. Segundo as autoras é importante notar que não há uma equivalência 

entre os enunciados, o também, nesse caso, secundariza o tratamento da narcolepsia, 

indicando ser o medicamento destinado principalmente ao tratamento do TDAH.  

O Brasil é atualmente o segundo maior consumidor mundial do metilfenidato, ficando 

atrás apenas dos Estados Unidos. Em documento sobre o consumo de psicofármacos no 

Brasil, a partir de dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), dentre 

outras fontes, o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade (FSMES, 2015) 

informa que o Brasil passou da importação de 578 kg de metilfenidato em 2012 para 1.820 kg 

em 2013, um aumento de mais de 300%. Em escala global, a fabricação do medicamento 

alcançou um novo recorde, quase 72 toneladas. Os dados do FSMES (2015) mostram ainda 

que o estado de Goiás é o sétimo em vendas de Ritalina, embora seja apenas o 12º estado em 

população.  

Assim, cada vez mais crianças, e cada vez menores, são expostas a tratamentos com a 

utilização do metilfenidato. No entanto, de acordo com Moysés & Collares (2010), este 

medicamento acarreta inúmeros efeitos colaterais, podendo afetar todos os sistemas do corpo 

humano, e até, levar à morte. Além disso, os usuários de metilfenidato na infância e 

adolescência estão mais suscetíveis ao uso de cocaína e/ou outras drogas na idade adulta. Sem 

contar que os tão propagados efeitos “benéficos” do medicamento são na verdade, efeitos 

colaterais, como por exemplo: a diminuição da “hiperatividade” que, ao invés de ser uma 

“melhora” provocada pelo medicamento é, na verdade, resultado da toxicidade provocada 

pelo mesmo, deixando o paciente “como-um-zumbi”. 

Conforme as autoras, uma metanálise – pesquisa sobre pesquisas – publicada pela 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) sobre os resultados dos diferentes 
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tratamentos de crianças e adultos diagnosticados com TDAH, mostra que dos tão propagados 

milhares de estudos sobre a eficiência do uso de medicamentos para o tratamento deste 

transtorno, apenas 12 estudos puderam ser analisados, os demais foram descartados por 

ausência de cientificidade. Os resultados foram: 

 

em pré-escolares há forte evidência de efeitos benéficos da orientação e ausência 
de efeitos adversos, em contraste com fraca evidência de efeitos benéficos do 
metilfenidato, aliada a efeitos adversos; orientação mais metilfenidato 
mostraram fraca evidência, porém maior que somente a droga. Nas demais 
idades, encontrou-se fraca evidência de efeitos benéficos com metilfenidato ou 
atomoxetina (Moysés & Collares, 2013, p. 17). 

 

Em relação ao rendimento escolar os dados são inconclusivos, não havendo também, 

evidências de melhora do prognóstico a longo prazo em decorrência do tratamento com o 

medicamento.  O único efeito comprovado se refere à “melhora” do comportamento em 

escolares, o que de acordo com as autoras, demonstra tratar-se da busca de normatização, 

aniquilando as diferenças e negando a vida. E questionam, seria esse o objetivo do tratamento 

medicamentoso? Que as crianças parem de ser “descomportadas” e se enquadrem em regras 

rígidas?  (Moysés & Collares, 2013).  

Desse modo, temos a medicamentalização, no caso do TDAH, especialmente de 

crianças em processo de escolarização. Esse fenômeno se refere, de acordo com Faraone, 

Barcala, Torricelli, Bianchi & Tamburrino (2010), ao uso excessivo de medicamentos, 

inclusive para problemas não-médicos. Para Rosa & Winograd (2011) seguindo Wannmacher, 

“a medicamentalização se refere a um fenômeno cultural amplo que diz respeito às 

interseções entre droga, medicina e sociedade e inclui a demanda dos pacientes por esse tipo 

de medicamento” (p. 42). Assim, a medicamentalização é uma das facetas da medicalização.  

 

1.1.2 - Dislexia. 
 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais/DSM-V o 

Transtorno Específico da Aprendizagem  

 

é um transtorno do neurodesenvolvimento com uma origem biológica que é a 
base das anormalidades no nível cognitivo as quais são associadas com as 
manifestações comportamentais. A origem biológica inclui uma interação de 
fatores genéticos, epigenéticos e ambientais que influenciam a capacidade do 
cérebro para perceber ou processar informações verbais ou não verbais com 
eficiência e exatidão (APA, 2014, p. 68).  
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O diagnóstico deve ser feito a partir de quatro critérios (A, B, C e D); o critério A 

estabelece que dificuldades na aprendizagem e no uso de habilidades acadêmicas devem 

apresentar pelo menos um de seis sintomas enumerados neste critério, e o (os) mesmo (os) 

deve (m) ter persistido por pelo menos seis meses, apesar de intervenções. Os sintomas são:  

  

1. Leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço (p. ex., lê 
palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta ou lenta e hesitante, 
frequentemente adivinha palavras, tem dificuldade de 38soletrá-las). 
2. Dificuldade para compreender o sentido do que é lido (p. ex., pode ler o texto 
com precisão, mas não compreende a sequência, as relações, as inferências ou os 
sentidos mais profundos do que é lido). 
3. Dificuldades para ortografar (ou escrever ortograficamente) (p. ex., pode 
adicionar, omitir ou substituir vogais e consoantes). 
4. Dificuldades com a expressão escrita (p. ex., comete múltiplos erros de 
gramática ou pontuação nas frases; emprega organização inadequada de 
parágrafos; expressão escrita das ideias sem clareza). 
5. Dificuldades para dominar o senso numérico, fatos numéricos ou cálculo (p. 
ex., entende números, sua magnitude e relações de forma insatisfatória; conta 
com os dedos para adicionar números de um dígito em vez de lembrar o fato 
aritmético, como fazem os colegas; perde-se no meio de cálculos aritméticos e 
pode trocar as operações). 
6. Dificuldades no raciocínio (p. ex., tem grave dificuldade em aplicar conceitos, 
fatos ou operações matemáticas para solucionar problemas quantitativos) (APA, 
2014, p. 67). 
 

De acordo com critério B as habilidades acadêmicas afetadas estão abaixo do esperado 

para a idade cronológica do indivíduo, interferindo no desempenho acadêmico ou profissional 

de forma significativa, assim como, nas atividades cotidianas. Conforme o critério C as 

dificuldades de aprendizagem tem início durante a escolarização, “mas podem não se 

manifestar completamente até que as exigências pelas habilidades acadêmicas afetadas 

excedam as capacidades limitadas do indivíduo (p. ex., em leitura ou escrita de textos 

complexos longos e com prazo curto, em alta sobrecarga de exigências acadêmicas)” (p.67). 

O critério D, por sua vez, coloca que as dificuldades de aprendizagem “não podem ser 

explicadas por deficiências intelectuais, acuidade visual ou auditiva não corrigida, outros 

transtornos mentais ou neurológicos, adversidade psicossocial, falta de proficiência na língua 

de instrução acadêmica ou instrução educacional inadequada” (p. 67). Quando da realização 

do diagnóstico, os quatros critérios devem ser preenchidos a partir de uma “síntese clínica” da 

história do indivíduo que engloba o desenvolvimento, aspectos médicos, familiares e 

educacionais, além de relatórios escolares e avaliação psicoeducacional (APA, 2014). 
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Além disso, orienta a especificação dos domínios alterados, e caso haja mais de um 

domínio prejudicado deve-se especificar cada um separadamente. Dessa forma, cria as 

“categorias”, com prejuízo na leitura e com prejuízo na matemática. Em relação ao prejuízo 

na leitura, seja em sua velocidade, fluência ou compreensão, estabelece: “Dislexia é um termo 

alternativo usado em referência a um padrão de dificuldades de aprendizagem caracterizado 

por problemas no reconhecimento preciso ou fluente de palavras, problemas de decodificação 

e dificuldades de ortografia” (idem, p. 67); já em relação ao prejuízo na matemática, como 

precisão ou fluência no cálculo e raciocínio matemático coloca: “Discalculia é um termo 

alternativo usado em referência a um padrão de dificuldades caracterizado por problemas no 

processamento de informações numéricas, aprendizagem de fatos aritméticos e realização de 

cálculos precisos ou fluentes” (idem, p. 67). Há ainda, os domínios alterados na expressão 

escrita, com prejuízos na ortografia, gramática, pontuação, clareza e organização. 

Apesar de o diagnóstico do Transtorno Específico da Aprendizagem só poder ser feito 

a partir do início da educação formal, após este período, no entanto, pode ser realizado a 

qualquer momento, seja em crianças, adolescentes ou adultos, sempre levando em 

consideração a existência de sintomas durante os anos de escolarização.  

Constatado o diagnóstico o portador deste transtorno o será, muito provavelmente, por 

toda sua vida. Pois, de acordo com o DSM-V, “uma vez que o transtorno costuma persistir na 

vida adulta, raramente há necessidade de reavaliação, a não ser que indicada por mudanças 

marcantes nas dificuldades de aprendizagem (melhora ou piora) ou por solicitação para fins 

específicos” (APA, 2014, p.70). 

E apesar de o manual defini-lo como um transtorno de origem biológica, em outra 

parte do texto encontramos a seguinte passagem: 

 

Não existem marcadores biológicos conhecidos de transtorno específico da 
aprendizagem. Como grupo, indivíduos com o transtorno apresentam 
alterações circunscritas no processamento cognitivo e na estrutura e no 
funcionamento cerebral. Diferenças genéticas também são evidentes em nível de 
grupo. Entretanto, testes cognitivos, neuroimagem ou testes genéticos não são 
úteis para o diagnóstico no momento atual (idem, p. 70 grifos nossos). 

  

No Brasil, o chamado Transtorno de Aprendizagem mais conhecido é a dislexia, 

entretanto, as variações discalculia e disgrafia também são diagnosticadas. Para esta 

discussão, serão trazidas apenas, as considerações sobre a Dislexia. 

Os estudos sobre dislexia apontam para várias possíveis causas das dificuldades 

apresentadas por crianças em processo de escolarização para ler e escrever. Sendo as 
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principais um déficit no componente fonológico, algum problema no processamento auditivo 

e questões genéticas (Braga & Souza 2015).  Atualmente a Dislexia é compreendida como,  

 

uma dificuldade de aprendizagem de origem neurológica. É caracterizada pela 
dificuldade com a fluência correta na leitura e por dificuldade na habilidade de 
decodificação e soletração. Essas dificuldades resultam tipicamente do déficit no 
componente fonológico da linguagem que é inesperado em relação a outras 
habilidades cognitivas consideradas na faixa etária (Lyon, Shaywitz e  Shaywitz, 
2003 citado por Moysés & Collares, 2010, p. 80). 
 

De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia (ABD) os possíveis sinais da 

doença, divididos entre os que aparecem ainda na pré-escola e os que aparecem na idade 

escolar, são:  

 

pré-escola: dispersão; fraco desenvolvimento da atenção; atraso do 
desenvolvimento da fala e da linguagem; dificuldade de aprender rimas e 
canções; fraco desenvolvimento da coordenação motora; dificuldade com 
quebra-cabeças; e, falta de interesse por livros impressos.   
idade escolar: dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita; pobre 
conhecimento de rima e aliteração; desatenção e dispersão; dificuldade em 
copiar de livros e da lousa; dificuldade na coordenação motora fina e/ou grossa; 
desorganização geral, constantes atrasos na entrega de trabalho escolares e perda 
de seus pertences; confusão para nomear entre esquerda e direita; dificuldade em 
manusear mapas, dicionários, listas telefônicas etc.; vocabulário pobre, com 
sentenças curtas e imaturas ou longas e vagas (ABD, 2016). 

  

O diagnóstico de dislexia deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, com um 

psicólogo, um fonoaudiólogo, um psicopedagogo e um neurologista. Não apenas para a 

obtenção do diagnóstico, mas, para a determinação ou eliminação de aspectos que possam ser 

importantes para o tratamento. Deve-se buscar informações sobre a criança no que se refere a 

suas possibilidades, características neurológicas e repertório já adquirido. Assim como, das 

técnicas e métodos utilizados em seu processo de ensino (Nico 2009 citada por Moysés & 

Collares, 2010). A autora apresenta ainda que a dislexia além desses e de outros aspectos pode 

ser diagnosticada, também, por processo de exclusão. Mas como uma doença neurológica 

pode ser diagnosticada por processo de exclusão?  

De acordo com Moysés & Collares (2010), diagnóstico por processo de exclusão 

“significa simplesmente que, ao excluir todas as outras causas por mim conhecidas e 

valorizadas, concluo que então só pode ser essa” (p. 81). Muito intrigante e desesperador, pois 

assim sendo, basta supor que alguém é portador de dislexia e, ao não se confirmar nenhuma 
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outra doença, conclui-se que só pode se tratar de um caso de dislexia. Para as autoras, o que se 

faz baseado em critérios dessa natureza não é diagnóstico de doença neurológica, e sim rótulo. 

E ainda, ao se afirmar a existência de uma doença neurológica que acometeria apenas a 

leitura, e que seria diagnosticada somente pela leitura, cria-se uma engrenagem para não 

escapar ninguém.  

Ainda de acordo com essas autoras, o número de crianças diagnosticadas com dislexia 

por não saber ler, em um sistema educacional como o brasileiro, é um absurdo. Pois, 

diagnosticar uma doença em pessoas, que na verdade, podem apenas não terem sido 

alfabetizadas, é biologizar questões sociais, isentando o sistema social de responsabilidades e 

culpabilizando a vítima. Trazem ainda que um estudo realizado com disléxicos e não 

disléxicos em uma língua desconhecida para ambos, não mostrou diferenças significativas. 

Assim, podemos pensar que muitas crianças diagnosticadas com esse transtorno 

neurobiológico sejam apenas não leitores (Moysés & Collares, 2010).  

E mais estranho ainda, é a categoria crianças de risco, dada pela ABD. Estas seriam, 

em sua maioria, filhas e filhos de portadores da dislexia que apresentam “dificuldades na 

aquisição, percepção e produção da fala”. Na pré-escola ou no ensino fundamental 

“apresentam dificuldades na nomeação das letras e na relação letra e som, interferindo no 

processo de alfabetização”. Depois da avaliação, essas crianças devem começar a intervenção 

com uma fonoaudióloga, e depois de dois anos, refazer a avaliação (ABD, 2016).  

Assim, o diagnóstico de dislexia em vez de ser realizado a partir do início do processo 

de escolarização, como apresenta o DSM-V (APA, 2014), no caso da educação brasileira a 

partir dos seis anos de idade, pode ser realizado a partir dos cinco anos, e, dependendo da 

compreensão do avaliador, a criança entra para a categoria dos potenciais disléxicos. Passa 

por tratamentos e após os dois anos, por nova avaliação, para confirmar ou não o diagnóstico. 

Como trazem Braga & Souza (2015), aqueles que foram diagnosticados como potenciais 

disléxicos não são percebidos dessa forma, são compreendidos como sendo portadores de 

dislexia, diagnosticados por profissionais especializados.  

Em pesquisa com uma criança diagnosticada como paciente com risco para dislexia 

Braga (2011) apresenta como um laudo diagnóstico ainda que apresentando a nomenclatura 

de risco serve como um determinador na vida da criança e em seus processos sociais e 

educacionais. A condição risco só é percebida pela mãe e pela coordenadora da escola onde a 

criança estudava quando a pesquisadora aponta no laudo e questiona sobre a mesma. Tanto 

para a escola, como para a mãe e, principalmente, para a criança, era um caso de dislexia, sem 

possibilidade de ser revertido já que se trata de uma doença incurável. Além disso, ao 
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procurar o médico, o mesmo disse à mãe da criança que se tratava de um caso de dislexia e 

ponto, não havendo necessidade de se refazer o diagnóstico.  

Assim, percebemos um processo de ampliação de diagnósticos de modo a abarcar uma 

população cada vez maior, como afirmava Illich. Dessa forma, mais e mais crianças são 

diagnosticadas e medicamentalizadas, tendo seus modos de ser e aprender controlados por 

fármacos. Além disso, é importante notar que, apesar de o tratamento do Transtorno 

Específico de Aprendizagem não ser medicamentoso de acordo com o DSM, esse mesmo 

manual, estabelece que cerca de 50% dos portadores desse transtorno sofrem, também, de 

TDAH. Nesse caso, metade dos indivíduos acometidos por um transtorno de aprendizagem – 

que conforme o DSM-V acometeria 15% da população – são medicamentalizados.  

 Desse modo, no próximo capítulo apresentaremos uma revisão bibliográfica sobre o 

encaminhamento de crianças pela escola aos serviços de saúde.  
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A Produção da Medicalização: Revisão Bibliográfica Sobre Encaminhamentos de 

Crianças em Processo de Escolarização à Saúde 

 

 

A árvore que não dá frutos 
É xingada de estéril. Quem  

Examina o solo? 
O galho que quebra 

É xingado de podre, mas 
Não havia neve sobre ele? 

Do rio que tudo arrasta 
Se diz que é violento 

Ninguém diz violentas 
As margens que o cerceiam. 

 
(Bertold Brecht citado por Patto 2010) 

 

Este capítulo é resultado de uma revisão bibliográfica realizada na base de dados 

Biblioteca Virtual em Saúde-Psicologia Brasil/BVS-Psi com os termos: “Medicalização”; 

“Medicalização da educação”; “Professores e encaminhamentos”; “Queixa escolar”; 

“Medicalização na rede pública”; “Queixa escolar e medicalização”; “Medicalização da 

queixa escolar”. Optou-se pela BVS-Psi por considerarmos que esta base de dados possui uma 

quantidade e diversidade significativa de textos, de diferentes áreas, e em diferentes formatos. 

A pesquisa foi feita em quatro bases indexadas – Index Psi Periódicos Técnicos Científicos, 

Index Psi Teses, SciELO e LILACS. A escolha das bases se deu por apresentarem textos 

completos e a seleção dos textos por meio da leitura do título, do resumo, e em alguns casos, 

leitura de partes do trabalho ou na íntegra.  

Definimos os seguintes critérios de seleção para os trabalhos: 1) defender perspectiva 

crítica da produção de transtornos e aumento do uso de medicamentos decorrentes da 

medicalização – a chamada “medicamentalização”; 2) apresentar discussão sobre o 

encaminhamento de crianças a serviços de saúde pela escola, questionando a necessidade de 

tal procedimento e/ou discutindo os impactos que essa assistência pode acarretar. Os trabalhos 

não deveriam, necessariamente, responder aos dois critérios.  

A busca foi realizada em Fevereiro e Março de 2016, sem fechar limite de data para a 

recuperação dos trabalhos nas bases de dados. Nós a repetimos, confirmamos e 

complementamos nos dias dois e três de junho de 2016, utilizando os resultados não apenas 

neste capítulo, como ao longo de toda a dissertação.  
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Assim, foram selecionados artigos, dissertações e teses que apresentassem uma 

compreensão de medicalização compatível com a aqui apresentada. Deixaram-se de lado 

textos cuja discussão defendia uma concepção medicalizante e não tratasse da medicalização 

referente aos contextos educacionais.  

O próximo passo foi a leitura integral dos trabalhos escolhidos, para o qual 

registramos os seguintes itens: referencial teórico predominantemente utilizado, a 

metodologia da pesquisa, o local de sua realização, a instituição e área de conhecimento às 

quais o(a)(s) autor(a)(s) está(ão) ligado(a)(s) e se o trabalho possui coerência com a 

perspectiva adotada. Nesse sentido, excluímos alguns textos inicialmente selecionados para 

leitura na íntegra por não se mostrarem coerentes, do início ao fim, com uma discussão de 

crítica à medicalização. Em alguns casos, notamos a defesa, implícita ou explícita, de práticas 

individualizantes de atendimento à queixa escolar mesmo quando a revisão bibliográfica 

mostrava teor crítico.  

 

1 - Resultados  

 

Utilizando o termo “medicalização” para busca na BVS-Psi na base Index Psi 

Periódicos Técnicos Científicos apareceram 50 textos, e após a leitura dos títulos e resumos 

três foram selecionados para leitura na integra; na base Index Psi Teses foram encontrados 15 

textos e selecionados para leitura três, sendo duas dissertações e uma tese; na base de dados 

SciELO – selecionado a opção Brasil – foram encontrados 164 textos e selecionados para 

leitura mediante leitura do título e do resumo dez textos; na base LILACS foram encontrados 

328 e após leitura de título e resumo selecionados dez, sendo oito artigos, uma dissertação e 

uma tese. Isso totalizaria 26 textos, no entanto alguns se repetiam, sendo um mesmo texto 

encontrado nas quatro bases pesquisadas, o que resultou em 16 textos, 12 artigos, três 

dissertações e uma tese. 

 

Tabela 1. Resultados com o termo medicalização  

Plataforma Encontrados Selecionados Para Leitura 

Index Psi Periódicos Técnicos Científicos 50 3 

Index Psi Teses 15 3 

SciELO 164 10 

LILACS 328 10 
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O mesmo processo seguiu para “medicalização da educação” tendo sido encontrados 

na base Index Psi Periódicos Técnicos Científicos cinco textos, sendo encontrado dois textos 

compatíveis com a temática estudada; na base Index Psi Teses foram encontrados também 

cinco textos e três selecionados; na base SciELO – também na opção Brasil - foram 

encontrados 34 textos e sete selecionados. Na base LILACS foram encontrados 63 textos e 

selecionados seis. Entretanto, todos os textos aqui selecionados já estavam presentes na 

seleção feita com o termo “medicalização”.  

 

Tabela 2. Resultados com o termo medicalização da educação 

Plataforma Encontrados Selecionados Para Leitura 

Index Psi Periódicos Técnicos Científicos 5 2 

Index Psi Teses 5 3 

SciELO 34 7 

LILACS 63 6 

 
Com “professores e encaminhamentos” na base Index Psi Periódicos Técnicos 

Científicos não foi encontrado nenhum texto; na base Index Psi Teses também não foram 

encontrados textos; na SciELO apareceram 20 mas apenas um foi selecionado para leitura na 

íntegra; e na base LILACS havia 16 textos mas apenas um foi selecionado para a leitura 

posterior. 

 

Tabela 3.Resultados com o termo professores e encaminhamentos 

Plataforma Encontrados Selecionados Para Leitura 

Index Psi Periódicos Técnicos Científicos 0 0 

Index Psi Teses 0 0 

SciELO  20 1 

LILACS 16 1 

 

Na busca com “queixa escolar” na base Index Psi Periódicos Técnicos Científicos 

foram encontrados 22 textos e selecionados para leitura quatro, sendo que um já havia sido 

selecionado nas buscas anteriores, ficando apenas três; com Index Psi Teses apareceram 27, 

apenas uma dissertação selecionada e também já havia sido encontrada anteriormente; na base 

SciELO apareceram 51 textos e selecionados cinco, no entanto quatro eram repetidos, 

restando apenas um texto; e na base LILACS apareceram 196 textos, sendo selecionados três, 

um no entanto era repetido, ficando dois apenas para a leitura na íntegra. 
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Tabela 4. Resultados com o termo queixa escolar 

Plataforma Encontrados Selecionados Para Leitura 

Index Psi Periódicos Técnicos Científicos 22 4 

Index Psi Teses 27 1 

SciELO  51 5 

LILACS 196 3 
 

Na busca com “queixa escolar e medicalização” não foram encontrados textos na base 

Index Psi Periódicos Técnicos Científicos; apenas uma dissertação em Index Psi Teses, já 

selecionada; um texto na base SciELO, também já selecionado anteriormente; e um texto na 

base LILACS, também já selecionado. 

 

Tabela 5. Resultados com o termo queixa escolar e medicalização  

Plataforma Encontrados Selecionados Para Leitura 

Index Psi Periódicos Técnicos Científicos 0 0 

Index Psi Teses 1 1 

SciELO 1 1 

LILACS 1 1 

 

Com “medicalização da queixa escolar” não foram encontrados textos na base Index 

Psi Periódicos Técnicos Científicos; apenas uma dissertação em Index Psi Teses, já 

selecionada; um texto no SciELO, também já selecionado; e um na base LILACS, também já 

selecionado. 

 

Tabela 6. Resultados com o termo medicalização da queixa escolar 

Plataforma Encontrados Selecionados Para Leitura 

Index Psi Periódicos Técnicos Científicos 0 0 

Index Psi Teses 1 1 

SciELO 1 1 

LILACS 1 1 

Com “medicalização na rede pública” foram encontrados oito textos, sendo um na 

base Index Psi Teses, quatro na base SciELO e três na LILACS, mas nenhum compatível com 

a temática pesquisada. 
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Assim, na busca foram encontrados 986 textos, sendo desse total selecionados, 

mediante leitura de título e resumo, 63. Entretanto, pela repetição de um mesmo texto em 

mais de uma base de dados, o contingente de textos selecionados para leitura na íntegra se 

restringe a 24, sendo 20 artigos, três dissertações e uma tese. 

 
Tabela 7. Total de textos encontrados e selecionados para leitura 

Total de textos 
encontrados 

Selecionados para 
leitura 

Repetidos 
Total selecionado para leitura 

(texto completo) 

986 63 39 24 

 

Após a leitura dos mesmos, alguns textos foram descartados, restando desta forma 184 

textos para constituição do corpus de análise, sendo 15 artigos, duas dissertações de mestrado 

e uma tese de doutorado. Desses, dez artigos, uma dissertação e uma tese são estudos 

realizados na área da Psicologia, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Espírito Santo; três artigos são da área de 

Educação, realizados no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo; uma dissertação de 

mestrado profissional na área de Saúde Coletiva, realizada no Rio de Janeiro; um artigo em 

Saúde Pública também no Rio de Janeiro; e um artigo na área de Ciências Sociais, na 

Argentina – o texto está em espanhol e a pesquisa foi realizada na Argentina, entretanto, a 

publicação é em periódico brasileiro. Todos os textos estão vinculados a universidades 

federais ou estaduais e se encontram no intervalo de tempo de 2004 a 2016.   

Em relação à metodologia utilizada, quatro trabalhos (Guarido, 2007; Meira, 2012; 

Figueira & Caliman, 2014; Christofari, Freitas & Baptista, 2015) realizaram pesquisa teórica; 

três trabalhos (Scortegagna & Levandowski, 2004; Sanches & Amarante, 2014; Carneiro & 

Coutinho, 2015) análise documental (o primeiro analisou fichas de encaminhamento escolar 

em um serviço de psicologia, o segundo prontuários de um serviço de saúde mental e o 

terceiro fichas de triagem de um serviço de psiquiatria infantil); seis trabalhos (Faraone, 

Barcala, Bianchi & Tamburrino, 2010; Zibetti, Souza & Queiróz, 2010; Bastos, 2013; Cord, 

Nunes, Gesser & Storti, 2015; Leonardo & Suzuki, 2016; Cunha, Dazzani, Santos & Zucoloto 

2016) entrevistas, o primeiro com psiquiatras e neurologistas de instituições públicas e 

particulares e representantes de indústrias farmacêuticas, o segundo com psicólogas da rede 

pública de saúde e orientadoras educacionais, o terceiro com coordenadores pedagógicos e 

psicólogos de Unidades Básicas de Saúde, o quarto com profissionais da educação e da saúde 

                                                 
4 Os textos selecionados encontram-se listados no Apêndice 4. 
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vinculados ao Programa Saúde na Escola, o quinto com professores e o sexto com 

profissionais de educação e de saúde saúde mental infantil; e cinco trabalhos (Marçal & Silva, 

2006; Braga, 2011; Beltrame & Boarini, 2013; Paula, 2015; Gomes & Pedrero, 2015) 

realizaram análise documental e entrevistas, sendo que, o primeiro analisou prontuários e 

realizou entrevistas com psicólogos de um serviço de saúde mental, o segundo analisou um 

laudo diagnóstico e realizou entrevistas com uma criança, sua mãe e professoras, o terceiro 

analisou prontuários, realizou estudo de caso de algumas crianças e entrevistas com 

profissionais em/de um serviço de saúde mental; o quarto analisou prontuários e realizou 

entrevistas com profissionais de saúde em um serviço de saúde mental; e o quinto analisou 

prontuários e fichas de encaminhamento além de entrevistas com psicólogos de dois serviços 

de saúde. 

Quanto ao referencial teórico utilizado, três textos (Meira, 2012; Braga, 2011; 

Leonardo & Suzuki, 2016) referem utilizar a Psicologia Histórico Cultural; em quatro textos 

(Scortegagna & Levandowski, 2004; Marçal & Silva, 2006; Zibetti, Souza & Queiróz, 2010; 

Gomes & Pedrero, 2015), apesar de não referirem, é possível perceber que os autores utilizam 

a Psicologia Sócio Histórica/Histórico Cultural; cinco (Faraone, Barcala, Bianchi & 

Tamburrino, 2010; Figueira & Caliman, 2014; Sanches & Amarante, 2014; Christofari, 

Freitas & Baptista, 2015; Paula, 2015) as contribuições de Michel Foucault; um (Cord, 

Nunes, Gesser & Storti, 2015) a Psicologia Escolar; um (Bastos, 2013) a Psicologia 

Institucional; e quatro (Guarido, 2007; Beltrame & Boarini, 2013; Carneiro & Coutinho, 

2015; Cunha, Dazzani, Santos & Zucoloto 2016) não citam nem é possível concluir qual o 

referencial utilizado.  

 

Tabela 8. Textos selecionados para análise 

 Artigos Dissertações Teses Total 

Psicologia 10 1 1 12 

Educação 3 0 0 3 

Saúde coletiva 0 1 0 1 

Saúde pública 1 0 0 1 

Ciências sociais 1 0 0 1 

Total 15 2 1 18 

Foi realizada também, uma busca em livros e textos do acervo pessoal da orientadora e 

em portais de busca como o Google. E mediante a leitura, selecionamos alguns capítulos, de 

seis coletâneas da área da Psicologia Escolar Brasileira.  
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2 - Discussão  

 

Atualmente, temos um grande número de crianças em processo de escolarização 

diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 

caracterizado como um transtorno neurobiológico de supostas causas genéticas, que aparece 

na infância e pode permanecer por toda a vida. Além do TDAH aparece com certa frequência 

a Dislexia. O TDAH é diagnosticado a partir de critérios muito abrangentes, não há 

comprovação científica de sua natureza biológica como é afirmado e, além disso, não há um 

exame que possa auxiliar no diagnóstico. Ainda assim, é diagnosticado em larga escala desde 

a mais tenra idade e o tratamento mais indicado é o medicamentoso, com o uso do cloridrato 

de metilfenidato, composto pertencente ao grupo das anfetaminas e comercializado no Brasil 

com o nome de Ritalina e Concerta. Com isso, o Brasil é hoje o segundo maior consumidor 

mundial de metilfenidato, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América (Meira, 2012).  

Tal situação ocorre em uma época em que a indústria farmacêutica, a cada ano, 

aumenta sua arrecadação, e investe ainda mais em pesquisas e em marketing, buscando agora 

as pessoas saudáveis para tornarem-se suas clientes. Pessoas que ainda não estão doentes; 

pessoas saudáveis que cada vez mais são transformadas em doentes pelos altos e baixos da 

vida, cada vez mais medicalizadas, indicando assim como os laboratórios farmacêuticos 

afastam-se cada vez mais da missão de descobrir e fabricar medicamentos úteis à população. 

Usando de seu poderio econômico para interferir no conhecimento médico, ao financiar 

pesquisas e ao produzir conhecimento científico de acordo com seus interesses (Guarido, 

2007; Faraone, Barcala, Bianchi & Tamburrino, 2010; Meira, 2012; Beltrame & Boarini, 

2013; Sanches & Amarante, 2014). 

Não se trata de negar a existência de transtornos, desvalorizar as especialidades e/ou 

os benefícios dos medicamentos à vida de muitas pessoas, mas, sim, de questionar e alertar 

sobre a capacidade das pessoas de cuidarem da própria vida e saúde. Compreendendo que 

grande parte dos sofrimentos são passageiros e próprios da existência e não necessariamente 

doenças (Guarido, 2007; Sanches & Amarante, 2014; Meira, 2012; Beltrame & Boarini, 

2013). 

Os processos de aprendizagem são medicalizados quando questões não médicas são 

tomadas e transformadas em problemas biológicos e centrados no indivíduo. 

Compreendendo-se a vida escolar pelo olhar da medicina e atrelando o que não está adequado 

às normas escolares a supostas causas orgânicas. Como se patologizar aqueles que a 

instituição escolar não alcança fosse a única alternativa para a educação. Com isso, criam-se 
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demandas pelos serviços de saúde em decorrência das doenças do não- aprender, intervindo 

nos sujeitos acometidos não necessariamente de maneira a potencializar suas capacidades 

enquanto alunos, mas sim em transformá-los em alunos o mais próximo possível da norma. A 

medicalização, mesmo atravessando todos os campos da vida, ganha visibilidade na escola, 

pela classificação das condutas dos indivíduos, transformando crianças em crianças anormais 

por compreender e explicar o fracasso escolar a partir da racionalidade médica, determinando 

quais alunos estão aptos a permanecer na instituição e a aprender de acordo com as 

determinações da mesma.   (Christofari, Freitas & Baptista, 2015). 

A medicalização propicia que um enorme contingente de crianças, principalmente 

crianças pobres, continue a ser excluída, pois, apesar de permanecer na escola por longos 

períodos de tempo jamais chegam a se apropriar de fato dos conteúdos escolares repassados. 

Mesmo estando no espaço escolar não têm suas singularidades e capacidades respeitadas e 

valorizadas, são lembradas e relembradas a todo instante que não são alunos normais, que há 

algo de errado, algo seu, individual (Zibetti, Souza & Queiróz, 2010; Meira, 2012; Christofari 

Freitas & Baptista, 2015). 

As questões individuais são consideradas determinantes das dificuldades de 

aprendizagem, negando-se a diversidade e naturalizando questões sociais e políticas, 

desconsiderado que a vida escolar é atravessada e constituída por múltiplos fatores. Ao olhar 

apenas para o individual negam-se as influências e determinações das relações sociais e 

institucionais e encobrem-se os preconceitos e arbitrariedades sofridas pelas crianças no 

processo de escolarização (Marçal & Silva, 2006; Figueira & Caliman, 2014; Christofari, 

Freitas & Baptista, 2015; Cord, Gesser, Nunes & Storti, 2015). 

 Para além das questões individuais, nos estudos de Scortegagna & Levandowski 

(2004), Marçal & Silva (2006), Christofari, Freitas & Baptista (2015) e Cord, Gesser, Nunes 

& Storti (2015), as dificuldades de aprendizagem são compreendidas pelos profissionais de 

educação e de saúde como decorrentes das famílias pobres e desestruturadas, cujo ambiente 

familiar oferecido às crianças é desfavorável ao aprendizado, por não terem dinheiro, não 

possuírem conhecimento para ensinar e por serem desinteressadas pela escolarização de seus 

filhos. Cord, Gesser, Nunes & Storti (2015) em pesquisa realizada com profissionais de 

ambas as áreas ligados ao Programa Saúde na Escola (PSE) em uma cidade de Santa Catarina 

concluem: “há uma ideia preconcebida de que fatores como pobreza, falta de instrução formal 

dos pais e demais elementos presentes nas comunidades em que as famílias habitam são 

componentes que obstaculizam o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança” (p. 46).  
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Segundo Marçal & Silva (2006), Cord, Gesser, Nunes & Storti (2015) e Gomes & 

Pedrero (2015) apenas alguns poucos dos profissionais de saúde e educação entrevistados 

reconhecem a participação da escola nas dificuldades de aprendizagem. Entretanto, de acordo 

com os autores, tal colocação é superficial e logo se perde, voltando-se a responsabilizar os 

sujeitos por suas dificuldades. 

Com isso, a busca de atendimento em centros de saúde e/ou serviços de psicologia por 

dificuldades de aprendizagem ou questões de comportamento é imensa no Brasil. Boa parte 

das crianças são encaminhadas pelos profissionais da educação por considerarem que as 

dificuldades apresentadas no ambiente escolar são de caráter individual. Dessa forma, 

responsabilizam as crianças e buscam em seu corpo as causas e explicações para tais 

fenômenos, compreendendo o não aprender na escola como decorrente de processos 

orgânicos que dizem respeito apenas à criança acometida. E para que seja possível a 

continuação do trabalho da escola é necessário que essas crianças passem por profissionais da 

saúde e sejam diagnosticados os problemas apresentados. (Scortegagna & Levandowski, 

2004; Faraone, Barcala, Bianchi & Tamburrino, 2010; Beltrame & Boarini, 2013; Figueira & 

Caliman, 2014; Sanches & Amarante, 2014; Carneiro & Coutinho, 2015; Christofari, Freitas 

& Baptista, 2015; Cord, Gesser, Nunes & Storti, 2015).  

Assim, em cinco textos, as dificuldades apresentadas no processo de escolarização 

aparecem como sendo o principal motivo de procura pelos serviços de saúde mental infantil – 

respondendo por até 60% da demanda. Nesse sentido, a escola atua mais como um espaço de 

diagnóstico do que de alternativas para o enfrentamento das dificuldades (Marçal & Silva, 

2006; Braga & Morais, 2007; Beltrame & Boarini, 2013; Sanches & Amarante, 2014; Gomes 

& Pedrero, 2015). Nesses casos, a escola aparece como “identificadora” dos problemas que 

são apresentados quando da triagem, ou seja, a escola ocupa o lugar de identificação e 

encaminhamento de crianças com dificuldades no processo de escolarização aos serviços de 

saúde. São, em sua maioria, crianças entre sete e dez anos de idade e do sexo masculino, 

chegando a se encontrar, como na pesquisa realizada por Carneiro & Coutinho (2015) em um 

serviço de psiquiatria infantil no Rio de Janeiro, crianças de apenas três anos de idade 

encaminhadas por dificuldades de aprendizagem. Além disso, o maior número de 

encaminhamentos se refere aos primeiros anos de escolarização, crianças do primeiro ciclo do 

ensino fundamental, especialmente do segundo ano.  

Tais informações corroboram os achados de Souza & Sobral (2007), nos quais, ao 

investigar a clientela que apresenta queixa escolar, encontraram uma maior procura pelos 
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serviços de psicologia por crianças do sexo masculino, com idade entre sete e doze anos e 

estudantes do primeiro ciclo do ensino fundamental.  

Assim, os encaminhamentos das crianças aos serviços de saúde apresentam como 

motivos problemas de aprendizagem e de comportamento na escola. Sendo mais comum, de 

acordo com Scortegagna & Levandowski (2004) e Gomes & Pedrero (2015), encontrar 

queixas múltiplas, isto é, uma mesma criança pode ser encaminhada por várias questões, 

chegando a ser o número de queixas de duas a três vezes maior que o número de 

encaminhamentos. Em 13 dos textos analisados (Scortegagna & Levandowski; Marçal & 

Silva, 2006; Braga & Morais, 2007; Luengo, 2010; Beltrame & Boarini, 2013; Bastos, 2013; 

Figueira & Caliman, 2014; Sanches & Amarante, 2014; Carneiro & Coutinho, 2015; Gomes 

& Pedrero; Cord, Gesser, Nunes & Storti, 2015; Cunha, Dazzani, Santos & Zucoloto, 2016; 

Leonardo & Suzuki, 2016) são elencados alguns dos motivos pelos quais os professores e a 

escola encaminham crianças em processo de escolarização para profissionais da saúde. Para 

uma melhor visualização dos “motivos” dos encaminhados citados nos textos, formaremos 

categorias. Divididas em: questões relacionadas à aprendizagem; questões relacionadas a 

comportamento; e questões de difícil categorização. 

 Questões relacionadas à aprendizagem em domínios de conhecimento 

específicos/cognição em geral: dificuldade de aprendizagem, na escola, na 

alfabetização, na leitura e escrita, na interpretação, cognitiva, de compreensão, 

não distingue cores e números, rendimento escolar abaixo da média, faixa 

etária não correspondente à série, troca de fonemas, dislexia, problemas com 

matemática, mau desempenho na leitura e na escrita precisando ler mais de 

uma vez para compreender, desempenho ruim em algumas matérias, escreve 

com palavras soltas, repetência, dificuldade na compreensão de sons, não 

acompanhamento do ritmo da sala, lentidão para ler/aprender, problemas de 

memória, problemas psicomotores, demora para concluir tarefas, déficit de 

atenção, dificuldades motoras,  deficiência mental, analfabetismo funcional;  

 Questões relacionadas a comportamento, afetividade e personalidade:  

 Comportamento de “excesso”: agitação, agressividade, hiperatividade, 

indisciplina, provocação, irritação, desobediência, dificuldade de concentração, 

falta de cuidado com o material, conversa em demasia, inquietação, ansiedade, 

mudanças de humor, irritabilidade, emotividade, distrai-se com facilidade, 

nervosismo, falta de limites, insubordinação, recusa em fazer atividades, 

comportamento não adequado à sala de aula, não consegue ficar em sala, fica 
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andando pela escola, dispersão em sala de aula, não para quieto na cadeira, 

dificuldade com regras, não faz a tarefa, é briguento, gosta de provocar, 

irrequieto, fala palavrões, não quer ir à escola, não realiza as atividades 

propostas, mentira, roubo, desorganização, destruir o material escolar, gritar na 

sala de aula, chamar atenção, chorar por qualquer motivo, perfeccionismo, 

enforcar animais; 

 Comportamento de “falta”: apatia, isolamento/introversão/introspecção, falta 

de amigos, falta de interesse, comportamento introvertido e antissocial, 

imaturidade, insegurança (sempre perguntar se está certo), dificuldade de 

interação e convivência, retardo, preguiça, dificuldade de relacionamento 

interpessoal na escola, medo, falta de iniciativa, fica no mundo dele brincando 

com as mãos, falta de vontade, cansaço, dormir durante a aula, absenteísmo, 

inadaptação, insegurança, inibição/vergonha/timidez, tristeza/depressão, 

imaturidade, dependência, dificuldades afetivas, dificuldades de comunicação, 

baixa autoestima, esquecimento; 

 Questões de difícil categorização: problemas na família, distúrbios alimentares, 

uso de drogas, maus tratos, problema de fala, gagueira, labilidade emocional, 

imaturidade neurológica. 

 

Aparecendo nos encaminhamentos, principalmente, dificuldades de aprendizagem e 

problemas de comportamento. Na pesquisa de Gomes & Pedrero (2015), por exemplo, 

aparecem mais questões de comportamento. Já na pesquisa de Scortegagna & Levandowski 

(2004) aparecem mais questões relacionadas às dificuldades de aprendizagem. A análise do 

conjunto dos textos aqui realizada mostra um maior número de queixas presentes nos 

encaminhamentos relacionadas a problemas de comportamento na escola. O que, de acordo 

com Gomes & Pedrero, leva-nos a pensar que há para a escola um padrão de normalidade a 

ser seguido, considerado como o único adequado, e qualquer manifestação fora desse padrão 

passa a ser uma questão para a saúde. 

De acordo com Leonardo & Suzuki (2016) os professores se preocupam com os 

problemas de comportamento apresentados em sala de aula e sentem-se impotentes. Dessa 

forma, buscam alternativas, e uma das apresentadas no ambiente escolar como capaz de 

solucionar tais problemas é o encaminhamento ao médico e/ou a outros profissionais da 

saúde. Outra questão preponderante para o encaminhamento de crianças aos serviços de saúde 

seria, segundo Cunha, Santos, Dazzani & Zucoloto (2016), o despreparo dos professores para 
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lidarem com a diversidade em sala de aula. Na pesquisa por eles realizada, tanto os 

profissionais da educação como os profissionais da saúde entrevistados consideram o fato de 

os docentes sentirem-se despreparados e desamparados para lidar com as diferenças em sala 

de aula, seja por considerarem que aprenderam apenas a lidar com um aluno padrão ou por 

encontrarem-se cansados de tal situação, causa de estes profissionais “preferirem” encaminhar 

e diagnosticar estas crianças. Colocando no aluno a responsabilidade pelas dificuldades 

apresentadas no processo de escolarização, deixa-se a escola e o sistema escolar de fora da 

questão.  

 

A escola atual, que se assenta na tentativa de homogeneizar os processos de 
aprendizagem, perde o chão quando se vê diante da heterogeneidade nos modos 
de ser e de aprender. E, dessa forma, encontra no determinismo biológico uma 
rota de fuga que, se serve para apaziguar a tensão do sistema com o inesperado, 
condena o aprendiz à condição de “dotado de alguma incapacidade”, de uma 
doença (Martz, Teixeira & Gomes, 2015, p. 179). 

 

Desse modo, o discurso médico e psicológico adentra o ambiente escolar e tem sua 

prática voltada ao diagnóstico e medicalização daqueles que apresentam modos de ser e de 

aprender diferente do padrão estabelecido pela instituição. Continuando o processo histórico 

de busca de homogeneização dos sujeitos e consequente exclusão daqueles que não se 

encaixam nas normas legitimadas pela ciência (Cord, Gesser, Nunes & Storti, 2015). 

 

Em vez de revolucionar o ensino e sua estrutura, o Ocidente prefere, pelo 
contrário, remediar os efeitos das anomalias geradas por um ensino inadequado 
à nossa época. Remediar os efeitos significa, neste caso, encarregar a medicina 
de responder onde o ensino fracassou (Mannoni, 1988, p. 62 citado por Guarido, 
2007, p. 156). 

 

Nesse sentido, de acordo com Faraone, Barcala, Bianchi & Tamburrino (2010) a 

escola é um ator privilegiado para iniciar o circuito de diagnóstico e tratamento das crianças 

que apresentam dificuldades no processo de escolarização. “El circuito de tratamento donde 

se inscribe la decisión de medicar, está dado por la escuela que la propone, la família que la 

solicita y el médico que la receta” (p. 495). Assim, a escola, em vez de ser um lugar de 

aprendizado e construção social, por meio das relações estabelecidas entre as crianças e seus 

pares, torna-se um lugar segregador e pouco propício ao desenvolvimento infantil.  

 

pode-se dizer que o professor, mesmo não tendo formação nenhuma na área da 
saúde, vem influenciando a decisão médica e consequentemente o tratamento 
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medicamentoso, o que torna o sistema escolar muito mais ameaçador do que 
possa parecer, pois estamos falando de drogas que atingem o SNC e criam 
dependência química em crianças muito pequenas (Luengo, 2010, p. 115). 

 

Segundo Zibetti, Souza & Queiróz (2010), Beltrame & Boarini (2013) e Christofari, 

Freitas & Baptista (2015), os encaminhamentos aos serviços de saúde são realizados quando a 

escola acredita já ter feito tudo que poderia pela criança, não tendo mais condições para lidar 

com a situação do aluno. Desconsideram-se os acontecimentos do dia a dia escolar e os 

impactos que isso pode acarretar no processo como um todo. Como trazem Zibetti, Souza & 

Queiróz (2010), “poucas vezes este ‘tudo’ é descrito. E quando esta descrição comparece, 

percebe-se que não está relacionada ao campo pedagógico. As medidas tomadas são 

‘frequentes conversas com o aluno, a família, advertência oral e escrita, encaminhamento ao 

psicólogo’” (p. 501). 

De acordo com Cord, Gesser, Nunes & Storti (2015), o encaminhamento é visto por 

alguns profissionais da educação entrevistados, como capaz de melhorar a qualidade de vida 

da criança, pois a mesma passaria a receber o acompanhamento que necessita. Além disso, 

tanto os profissionais da saúde como os da educação entrevistados consideram a parceria 

educação-saúde fundamental para a resolução das dificuldades de aprendizagem. Segundo 

Beltrame & Boarini (2013) acredita-se que, ao tratar o aluno-problema, a escola pode, enfim, 

concretizar seus objetivos. 

Assim, de acordo com Leonardo & Suzuki (2016) a escola tem tornado o uso de 

medicamentos algo naturalizado, onde alunos, em alguns casos, tomam mais de um 

medicamento e em algumas circunstâncias até o professor acaba ministrando. Além disso, 

acredita-se que, ao receber a medicação, o aluno será capaz de se concentrar e fazer as 

atividades solicitadas em sala de aula, passando a atender às exigências de maneira 

satisfatória. Fica, também, mais calmo e mais concentrado. Diminuindo dessa maneira o 

fracasso escolar, pois o mesmo seria decorrente da falta de concentração e dispersão as quais 

levariam o aluno a não desenvolver as atividades e com isso não se apropriar dos 

conhecimentos. 

De acordo com Guarido (2007), Cord, Gesser, Nunes & Storti (2015) e Beltrame & 

Boarini (2013) se o medicamento não surtir o efeito esperado a escola compreende tal 

situação como sendo resultado da não administração correta do medicamento pelos familiares. 

Determinando a melhora da criança em termos de uso ou não uso do medicamento, isto é, se a 

criança está bem é porque tomou e se apresenta alguma dificuldade é porque não foi 

medicada. Apenas alguns poucos professores entrevistados na pesquisa de Leonardo & 
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Suzuki (2016) questionam o uso de medicamentos para tratar as crianças que apresentam 

dificuldades em seu processo de escolarização. Para esses professores, a exposição da criança 

ao uso prolongado desses medicamentos pode acarretar graves prejuízos, pois a mesma pode 

ter sua infância perdida, com consequências desse uso por toda a vida. Entretanto, apenas um 

número mínimo de profissionais apresenta tal percepção, prevalecendo concepções favoráveis 

ao uso e abuso de medicamentos e/ou outras terapêuticas. 

Nesse processo, também a psicologia, apesar das modificações sofridas ao longo do 

tempo, continua compactuando com a educação no que se refere a realizar investigações para 

responder à solicitação desta. Continua a aplicar testes e a categorizar indivíduos em suas 

deficiências e dificuldades e a considerá-los normais ou portadores de distúrbios ou 

transtornos. Realiza avaliações descontextualizadas e considerando apenas a criança; no 

máximo, à sua família, deixa de lado o contexto escolar e seus dilemas (Beltrame & Boarini, 

2013; Cord, Gesser, Nunes & Storti, 2015). 

De acordo com Braga & Morais (2007), Zibetti, Souza & Queiróz (2010) e Paula 

(2015), além de não considerarem a escola no processo investigativo, os psicólogos utilizam o 

mesmo procedimento para diagnóstico e tratamento independente da queixa ou de quem 

encaminha. Tal situação nos remete ao que Collares & Moysés (2014) chamam de “fábrica de 

etiquetas”, isto é, a existência de instituições e profissionais que fornecem o mesmo 

diagnóstico para a maioria das pessoas que lhes procuram. Sendo o diagnóstico uma etiqueta e 

não resultado de um processo avaliativo.   

Nos estudos de Bastos (2013) e Paula (2015) os psicólogos entrevistados relataram 

receber da escola uma lista de alunos para avaliação, na qual encontram-se crianças com 

queixas de desatenção, hiperatividade, agressividade, não aprendizagem, dentre outras 

situações consideradas inadequadas. O objetivo desses encaminhamentos é a realização de 

avaliações e o fornecimento de laudos por parte dos psicólogos para as crianças frequentarem 

as chamadas “salas de reforço”, tendo um diagnóstico para explicar as manifestações 

apresentadas e assim justificar porque a criança não aprende ou não se comporta, e realizem 

atendimentos psicoterápicos ou de outra ordem para tratar as problemáticas apresentadas pelas 

crianças. No atendimento à demanda escolar não há por parte desses profissionais 

problematização dos encaminhamentos, nem comunicação com a instituição para conhecer o 

espaço e realidade a qual as crianças vivenciam, mas apenas o cumprimento da solicitação da 

escola. 

Desse modo, pode-se perceber a psicologia se colocando a serviço da educação, ao 

dizer que sua função é fornecer os laudos solicitados pela escola. Sendo assim, abdica de sua 
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autonomia enquanto profissão que deve realizar investigações sérias, pautadas na ética e 

desprovidas de concepções simplistas e estereotipadas. Passa a produzir avaliações de acordo 

com os interesses da escola que solicita, constrói suas “avaliações” pautadas nas concepções 

dos profissionais de educação que as solicitam.  De acordo com Souza (2007), “o 

desconhecimento do que acontece na escola faz com que muitos psicólogos deem pouca 

importância à força do laudo psicológico no meio educacional” (p.46). Tal instrumento pode 

determinar o rumo que a vida de muitas crianças irá tomar, e apesar de a utilização do laudo 

poder ser diversa, normalmente é feita para reafirmar estereótipos e classificações contrários 

ao desenvolvimento da aprendizagem das crianças. 

Além disso, os psicólogos entrevistados relatam não se sentirem preparados para 

realizarem tais atendimentos, em decorrência de a formação, predominantemente clínica, não 

os ter preparado para outras atividades, as condições do serviço não serem boas, e as queixas 

exclusivamente de problemas escolares serem de responsabilidade dos profissionais da 

educação, pois o psicólogo trata de questões emocionais; no entanto, não há para onde 

encaminhar essas crianças. Dessa forma, realizam psicodiagnósticos com o objetivo de 

investigar o que está por trás da queixa, procurando nas crianças e em suas famílias as causas 

das dificuldades apresentadas (Marçal & Silva 2006).  

De acordo com Paula (2015), em pesquisa realizada com profissionais de saúde de um 

ambulatório de saúde mental no estado do Rio de Janeiro, mesmo nos casos de 

encaminhamento “direto” realizado pela escola – aqueles que apresentam um documento 

emitido pela instituição descrevendo quais as dificuldades apresentadas pelo aluno –, os 

profissionais de saúde que atendem essas crianças quase em sua totalidade não tem qualquer 

contato com a instituição escolar. Em todos os casos analisados não há qualquer informação 

sobre a história social da criança, em alguns poucos há informações sobre a família, mas o 

atendimento é direcionado para a criança. Nem mesmo quando uma criança é encaminhada 

por um professor por se apresentar ‘inquieta e conversar muito’ e ou por ser ‘introvertida e 

antissocial’ por outro tal fato é questionado pelos profissionais de saúde que a atendem. Não 

há contato com a escola para saber a história escolar da criança, em quais contextos apresenta 

os distintos comportamentos, a escola onde está inserida ou como se dão as relações. 

Leonardo & Suzuki (2016) consideram, no entanto, não ser possível olhar a questão de 

maneira isolada, centrada no aluno e em sua família, pois este aluno não é um ser a-histórico 

ou a-ssocial, ele está inserido em uma sociedade e em uma cultura e desse modo deve-se olhar 

a questão escolar, social e histórica. 
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Apenas na pesquisa de Cunha, Santos, Dazzani & Zucoloto (2016) os profissionais de 

saúde entrevistados foram unânimes ao considerar a escola parte da investigação. Para estes 

profissionais não é possível atender à demanda da escola sem ter contato com a mesma, 

buscando nessa relação descontruir queixas, e alcançar com isso, uma diminuição no número 

de crianças encaminhadas à saúde por dificuldades de escolarização. No entanto, reclamam da 

dificuldade de se fazer tal trabalho, pois a escola mostra-se indisposta para essa relação, 

tentando abster-se de responsabilidades pelos problemas apresentados pelas crianças 

colocando-os sob a responsabilidade da saúde. 

Nas pesquisas de Marçal & Silva (2006) e Cunha, Santos, Dazzani & Zucoloto (2016) 

os profissionais de saúde entrevistados relatam que grande parte da demanda do serviço de 

saúde mental por questões relacionadas à escola não são casos para atendimento em 

ambulatório. De acordo com os profissionais de saúde entrevistados por Cunha, Santos, 

Dazzani & Zucoloto (2016) os encaminhamentos seriam feito pelo desconhecimento do perfil 

do serviço e por haver uma crença na capacidade da psicologia, em particular, de tratar a 

queixa escolar. Compreendem o movimento de a escola encaminhar as crianças aos 

profissionais de saúde como sendo resultado da não disposição desta a enfrentar a 

problemática das queixas, depositando no profissional de saúde a responsabilidade de 

devolver à escola uma criança que não cause problemas. Isentando-se de toda e qualquer 

responsabilidade perante a criança tida como não indo bem na escola, que foge ao padrão 

estabelecido e por isso é encaminhada para ser tratada, ficar bem e só depois disso voltar à 

escola. Chegando a relatarem casos em que crianças foram impedidas de frequentar a escola 

por apresentar alguma dificuldade, necessitando as famílias procurarem serviços como o 

Conselho Tutelar e o Ministério Público para garantir que o direito estabelecido em lei de ter 

acesso à educação escolar fosse respeitado.  

Assim, os encaminhamentos realizados pela escola têm como objetivo tratar uma 

problemática colocada como sendo do aluno, com vistas primordialmente, se não unicamente, 

de fornecer à escola um alunado que obedeça a suas regras e apreenda o conteúdo repassado. 

É uma última tentativa de garantir a tão almejada homogeneização e trabalhar com o aluno 

“ideal”, aquele que aprende, fica quieto e não tire a instituição escolar de seu eixo. Não é uma 

preocupação com o aluno, indivíduo pertencente a uma família, uma comunidade, com 

particularidades, sonhos e desejos a serem realizados. A individualidade dessas crianças é 

considerada apenas quando da culpabilização de seus corpos pelas dificuldades as quaisque a 

escola não pode suportar. 
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Para os psicólogos entrevistados na pesquisa de Marçal & Silva (2006), as famílias 

cujas crianças são encaminhadas pela escola sentem-se angustiadas e ansiosas por não saber 

como agir diante de tais encaminhamentos. Além disso, temem o possível resultado dos 

mesmos, pois compreendem a possibilidade da criança ter um transtorno mental um provável 

impeditivo para que a mesma avance nos estudos, seja bem sucedida e tenha um futuro 

melhor, alcançado aquilo que os pais não conseguiram. Nesse sentido, alguns pais, por 

acreditar na competência da escola, culpam os filhos diante dos encaminhamentos; outros 

pais, em contrapartida, resistem. Entretanto, por pouco tempo, por temerem represálias da 

escola ao não atenderem à solicitação de tratamento das crianças. Segundo Souza (1997) os 

pais vivenciam uma situação de ambiguidade diante dos encaminhamentos: de um lado está a 

convivência diária com as crianças e de outro o discurso do professor e da escola com a 

legitimidade e autoridade que lhes é concedida em nossa sociedade, compreendendo a 

criança, muitas vezes, diferente daquilo que os pais percebem. Com isso, de acordo com 

Souza e Sanches & Amarante (2014) a escola chega a diminuir o tempo de permanência, ou 

até mesmo, atrelar a continuidade da criança em suas dependências ao acompanhamento com 

profissionais especializados, como forma de pressionar os responsáveis a resolverem o 

problema.  

De acordo com Braga (2011) o encaminhamento é a solução encontrada pela escola 

para lidar com a criança que apresenta dificuldades, podendo também, servir de alívio para os 

pais por saberem o que o filho tem, passando do rótulo de “criança burra” para portadora de 

um suposto distúrbio incurável que acompanhará a criança por toda a vida. Assim, ao ser 

encaminhada e diagnosticada, a criança passa a possuir um rótulo de portadora de algum 

transtorno, alguma incapacidade. Algo que a marcará por toda sua vida, servindoservirá, em 

alguns momentos para justificar seus fracassos, aliviar o sofrimento da família por poder dizer 

que não é “preguiçoso” e sim “doente”, mas, principalmente, para povoar seu ser com a 

insistente constatação de que não poderá fazer ou ser muita coisa na vida, pois não é capaz de 

aprender. 

Em pesquisada realizada com uma criança diagnosticada com dislexia, Braga (2011), 

apresenta discute como o diagnóstico cria lugares e formas de ser e se perceber no mundo. A 

criança, diagnosticada com dislexia e também TDAH, absorveu para si a doença, percebendo-

se como portadora da mesma e com poucas capacidades para superá-la. Sente-se menos capaz 

que as demais crianças, pois, por ser doente, naturalmente, terá mais dificuldades e levará 

mais tempo para realizar qualquer atividade. No entanto, revela seu desejo de deixar de ser 

disléxico e ser como os amigos, aprender a ler e a escrever corretamente/fluentemente e 
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avançar de série. Contudo, para a criança é algo que ainda ficará por algum tempo no campo 

do desejo, pois terá muito trabalho pela frente, precisando de esforço e ajuda para enfim, 

apropriar-se dos conhecimentos escolares ensinados.  

Ter um diagnóstico, na sociedade capitalista, significa tanto para as famílias como 

para as crianças uma “impossibilidade” de ascensão e realização. Pois, desde o século XVIII 

como traz Patto (2010), a escola assume o lugar de real possibilidade de mudança e melhoria, 

principalmente para os estratos mais empobrecidos da sociedade. 

Assim, nossa revisão bibliográfica mostra como a Medicalização vem sendo estudada 

por diferentes autores, com predomínio para estudos realizados pela Psicologia. Apresentando 

poucas diferenças significativas nas compreensões sobre a problemática das dificuldades de 

escolarização, isto é, há um predomínio da visão de que as dificuldades são individuais, e por 

esta razão devem ser tratadas por especialistas da saúde.  

Mostrando-nos ainda, como a concepção medicalizante avança nos espaços escolares, 

tornando questões da vida, do processo de desenvolvimento, questões da saúde. 

Transformando em doenças de indivíduos os modos de ser e aprender na escola, 

desconsiderando os determinantes institucionais e sociais envolvidos no processo de 

escolarização.  
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Aspectos Metodológicos  

 

Cada coisa sobre a qual o homem concentra seu olhar, a sua atenção, a sua 

ação ou a sua avaliação, emerge de um determinado todo que a circunda.  

 

(Kosik, 1976, p.31) 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso qualitativo e se utiliza da 

observação participante, análise de documentos, diário de campo e entrevistas semi-

estruturadas com professores de uma escola municipal de Goiânia. De acordo Goode & Hatt 

(1969) citado por Minayo (2006), o estudo de caso “é um meio de organizar dados sociais, 

preservando o caráter unitário do objeto social estudado” (p. 164). É uma abordagem que se 

caracteriza pela intensidade dada ao objeto investigado, devendo ser utilizada 

preferencialmente em situações em que se possam observar diretamente os fenômenos. 

Assim, objetivando compreender o processo de medicalização a partir do encaminhamento de 

crianças à saúde por professores, o presente estudo buscará analisar o caso em profundidade, 

considerando seus contextos.  

A escolha da escola se deu a partir de contato telefônico com três instituições, tendo 

como primeiro critério de escolha a oferta dos ciclos I e II do Ensino Fundamental – primeiro 

ao sexto ano. Em Goiânia esses ciclos compreendem crianças entre seis e 11/12 anos de 

idade5. Em seguida, era perguntado se na escola havia algum caso de criança encaminhada 

pela instituição para atendimento com profissionais de saúde, e se a escola permitia a 

realização da pesquisa. Das três escolas contatadas todas ofertavam os ciclos I e II e tinham 

casos de crianças encaminhadas, mas apenas uma aceitou participar do estudo.  Assim, com o 

aceite da instituição fomos até a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia solicitar 

autorização para a realização da pesquisa na Escola Municipal de Tempo Integral6 do Jardim 

Esperança7. E após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – UFG8, nos 

                                                 
5Em Goiânia, a educação em ciclos começou a ser implantada em 1998, tendo atingindo a totalidade das escolas 
em 2003. Sendo, dessa forma, o Ensino Fundamental é organizado em três ciclos: sendo o primeiro ciclo – ciclo I 
– destinado a alunos de seis, sete, oito/nove anos; o segundo –  ciclo II – destinado a alunos de nove, dez  a 11/12 
anos; e o terceiro – ciclo III – destinado a alunos de 12, 13, 14/15 anos (Mundim, 2009). 
6O fato de a escola ser de tempo integral não foi critério nem de seleção nem de exclusão para a realização da 
pesquisa. Deve-se apenas ao cumprimento dos critérios de seleção considerados, oferecer os ciclos I e II do 
ensino fundamental, ter alguma criança encaminhada pela instituição e aceitar a realização da pesquisa. 
7 Nome fictício. 
8 CAAE: 51835815.0.0000.5083. 
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apresentamos à escola – leia-se coordenadora pedagógica –, explicando a pesquisa, a 

temática, os procedimentos, e o que precisaríamos do campo, nos limites do possível.  

Assim, nossa investigação se deu da seguinte forma: após nos apresentarmos à escola, 

em reunião com a coordenadora pedagógica explicando a pesquisa, tivemos uma reunião com 

os professores informando-os do que se tratava, e solicitando a colaboração dos mesmos. Em 

um primeiro momento alguns professores mostraram-se reticentes em participar, 

especialmente um, questionando a temática e o porquê de eu estar ali já que não sou 

trabalhadora nem estudante da Educação. Nesse encontro explicamos a temática e a 

metodologia utilizada para coletar os dados, esclarecendo as dúvidas apresentadas quanto a 

realização da pesquisa naquela escola, e solicitando a participação dos professores. Apenas 

uma professora da instituição não quis saber ou participar da pesquisa, os demais – na 

ocasião, cinco – aceitaram. A escola conta com um efetivo de oito professores, entretanto, três 

estavam de licença médica. 

Estivemos no campo durante pouco mais de três meses, entre nossa apresentação e 

despedida, e desses, um mês foi destinado a observações, realizadas em dois períodos na 

semana – um matutino e um vespertino –, sendo um dos períodos destinado a observações em 

sala de aula – observamos a sala do 6º ano. As observações tinham como objetivo conhecer o 

campo em seu dia a dia, os acontecimentos cotidianos, as relações estabelecidas entre os 

membros, para que pudéssemos compreender a instituição a partir das concepções daqueles 

que a constituem.  

De acordo com Minayo (2006) citando Schwart e Schwartz (1955) a Observação 

Participante é, 

  

um processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa situação 
social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador 
está em relação face a face com os observados e, ao participar da vida deles, no 
seu cenário cultural, colhe dados. Assim o observador é parte do contexto sob 
observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificado por este contexto 
(pp. 273-274). 

 

Desse modo, a observação participante é importante por permitir que não apenas 

observemos os acontecimentos, mas deles participemos, isto é, estabeleçamos relações de 

contato com os membros, por meio de conversas com todos aqueles que se dispuserem. Neste 

caso, estabelecemos conversas com grande parte dos membros da escola, ouvindo suas 

concepções e posicionamentos em relação à função da instituição, condições de trabalho, as 
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crianças e suas famílias e ainda, aspectos da vida privada dos profissionais e das crianças. 

Sendo as observações, conversas e impressões anotadas em um diário de campo9.  

Assim, primeiro realizamos as observações na instituição como um todo, transitando 

pelos corredores, conversando com colaboradores da portaria, da cozinha, da limpeza, da sala 

de leitura, da secretaria, dentre outras funções. Observando também as aulas de educação 

física, música e teatro que aconteciam na quadra e pátio da escola respectivamente. Em 

seguida, passamos a observar também em sala de aula. Assim, em um período continuamos 

transitando em toda a escola e em outro ficávamos em uma sala de aula durante todas as aulas 

do período matutino. A sala observada foi a do 6º ano, sendo escolhida por ter uma criança 

que havia sido encaminhada para profissionais de saúde pela escola. E, também, por todos os 

professores terem aceitado a presença da pesquisadora durante suas aulas durante um mês. 

Nesse período, tivemos ainda acesso ao Projeto Político Pedagógico da escola; fichas de 

encaminhamento de crianças; dossiê das crianças que possuíam algum diagnóstico médico; e 

laudos médicos e psicológicos.  

Encerradas as observações, a próxima etapa foi realizar entrevistas semi-estruturadas10 

com quatro professores e a coordenadora pedagógica. Minayo (2006) define entrevista como 

sendo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por iniciativa do 

entrevistador, tendo como objetivo construir informações pertinentes para o objeto de 

pesquisa. O roteiro é um instrumento utilizado para guiar o processo e garantir que o objeto da 

pesquisa seja contemplado nas questões, no entanto, não precisa ser seguido à risca. 

As entrevistas foram realizadas individualmente em data e horário escolhidos pelo 

participante, orientadas por um roteiro (Apêndice 2) composto de 15 questões, elaboradas a 

partir dos objetivos da investigação, da literatura pesquisada e das observações no campo. O 

roteiro foi disponibilizado a todos os participantes antes do início da entrevista para que eles 

lessem, caso quisessem, antes de serem perguntados “formalmente”.  O número de 

professores entrevistados se deve ao fato de, no momento da pesquisa, serem estes os 

                                                 
9 Segundo Minayo (2006) o diário de campo nada mais é que um caderno em que o investigador, dia após dia, 
vai anotando informações obtidas por meio das observações e de conversas informais, além de suas impressões 
sobre os comportamentos observados, as reações/manifestações dos sujeitos em relação ao tema pesquisado, 
dentre outros aspectos. É um instrumento tradicionalmente utilizado em qualquer nível de profundidade em que 
a observação participante seja realizada. Para a autora, “é exatamente esse acervo de impressões e notas sobre as 
diferenciações entre falas, comportamentos e relações que podem tornar mais verdadeira a pesquisa de campo” 
(p. 295). 
10A entrevista semi-estruturada, uma das varias várias modalidades de entrevista, obedece a um roteiro pré-
definido pelo pesquisador garantindo que suas hipóteses sejam cobertas na conversa. Esse tipo de entrevista 
conta com um roteiro de perguntas elaboradas previamente pelo pesquisador, mas, permite que no decorrer de 
sua realização novas perguntas sejam feitas (Minayo, 2006). 
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docentes disponíveis na instituição. Pois, mesmo já tendo passado mais de um mês da nossa 

entrada no campo os demais professores da instituição ainda estavam de licença – durante 

nossa permanência, chegamos a ter cinco dos oitos professores de licença médica. A tabela 9 

apresenta uma pequena caracterização dos entrevistados. 

 
Tabela 9. Caracterização dos entrevistados 

Entrevistado (a)11 Formação  
Tempo de atuação 
como professor (a) 

Tempo de atuação 
nesta escola 

Henrique Educação Artística 15 anos Cinco anos 

Luiza Pedagogia 24 anos Quatro anos 

Flávia Pedagogia Nove anos Seis anos 

Gilson Educação Física 30 anos 24 anos 

Letícia Pedagogia 22 anos Cinco anos 

 

 As entrevistas foram gravadas12 e posteriormente transcritas, e o conteúdo das mesmas 

analisado de acordo com o método dos núcleos de significação descrito por Aguiar & Ozella 

(2013), de modo a compreender os sentidos e os significados presentes nas falas dos 

professores entrevistados13. 

A apreensão de sentidos tem no empírico seu ponto de partida, mas não se restringe à 

fala do informante ou à descrição dos fatos, sendo necessário ir além das aparências. 

Articulando a fala dos informantes com o contexto social, político e econômico, busca 

compreender o sujeito em sua totalidade, em relação dialética com o social e a história, 

constituinte e constituído pela sociedade, sendo ao mesmo tempo, único, singular e histórico 

(Aguiar & Ozella, 2013).  

Assim, com o objetivo de articular os dados coletados e o contexto em que esses 

professores estão inseridos, visando também a facilitar a compreensão do leitor sobre qual 

escola estamos falando é que apresentaremos a seguir uma contextualização do campo14. 

 

 

                                                 
11 Nomes fictícios. Optou-se por nomeá-los para facilitar a compreensão do leitor quando da apresentação de 
trechos das entrevistas na análise dos dados. 
12 Contabilizando quatro horas, vinte e um minutos e dezesseis segundos; tendo a mais longa uma hora, três 
minutos e dez segundos, e a mais curta vinte minutos e três segundos de duração. 
13 “Nossa tarefa, portanto, é apreender as mediações sociais constitutivas do sujeito, saindo assim da aparência, 
do imediato, indo em busca do processo, do dito, do sentido” ( Aguiar & Ozella, 2013, p. 303). 
14 A disposição dos dados assemelha-se à disposição utilizada por Maria Helena Souza Patto em “A produção do 
fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia”, transitando do geral ao particular no âmbito das políticas 
educacionais. 
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1- O Contexto 

  

A Escola Municipal de Tempo Integral do Jardim Esperança15 é uma das 22 escolas 

municipais de tempo integral, que fazem parte das 171 escolas de ensino fundamental e, 

juntas com os centros municipais de educação infantil, compõem a Rede Municipal de 

Educação (RME) de Goiânia com mais de 300 escolas. A RME de Goiânia é então 

responsável por atender 112.453 alunos, sendo 82.000 do ensino fundamental, e, desses, 

4.266 da educação de tempo integral. 

A Educação Integral aparece no Brasil nos anos 1930 com Anísio Teixeira, que 

compreendia estar a educação integral relacionada à ampliação do tempo e às modificações no 

ensino. As matérias deixariam de ser simples meios para se atingir determinados 

comportamentos e o professor e o aluno necessitariam ter mais autonomia para constituir um 

aprendizado integral. O pedagogo implementou escolas experimentais para desenvolver essas 

novas concepções, baseadas, além disso, em um modelo americano que previa, para essa nova 

maneira de organizar o ensino,   

 

um aumento do número de disciplinas, que teriam que ser ministradas em 
ambientes variados tais quais como parques recreativos, jardins, piscinas, salas 
de desenho e música, laboratórios, oficinas de carpintaria e mecânica e 
auditório, indicando que o projeto arquitetônico dessas escolas deveria ser 
idealizado em conformidade com essas novas exigências pedagógicas (Chaves, 
2002, p. 52).   

 

Na década de 1980 foi proposto no Rio de Janeiro a criação, por meio de um programa 

denominado Programa de Educação Especial, dos Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEP) com o objetivo de oferecer escola de tempo integral para os alunos do ensino 

fundamental. Em 1991, Collor propõe um programa chamado Minha Gente para criar 5.000 

escolas de horário integral em todo o país, com espaço físico específico para isso. Chegam a 

ser criadas muitas escolas, mas as mesmas sofrem com as mudanças de gestão, o valor que 

cada um atribui a tal modalidade de ensino, questões financeiras para a manutenção, dentre 

outras adversidades. Fato que também ocorre em relação à segunda proposta, havendo 

questionamentos de semelhante teor quando da inauguração de uma escola em Brasília 

(Maurício, 2002).  

                                                 
15Nome fictício.  
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É a partir da Lei 9334/1996 que a educação de tempo integral ganha maiores 

contornos. Esta lei em seu artigo 87 § 5ºestabelece, “serão conjugados todos os esforços 

objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o 

regime de escolas de tempo integral”. A partir de então fica evidente que essa deve ser uma 

preocupação em relação à educação para as instâncias governamentais. Configurando uma 

modalidade de escola que deve ser implementada. 

Assim, a Lei 13005/2014 (Plano Nacional de Educação) e a Lei 9606/2015 (Plano 

Municipal de Educação) dispõem sobre as ações a serem realizadas na educação nos próximos 

dez anos, sendo uma de suas metas: 

 

Meta 6. Oferecer educação integral em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) dos(as) educandos(as) da educação básica. 
Estratégias: 
 6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em 
tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 
interdisciplinar, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos(as) educandos(as) na escola passe a ser igual ou superior a 7 
(sete) horas diárias, durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da 
jornada de professores em uma única escola;  
6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas 
com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo 
integral (Brasil, 2014, p. 6). 

 

A escola de tempo integral foi inserida em Goiânia em 2005, no entanto, a primeira 

proposta para sua consolidação só foi encaminhada ao Conselho Municipal de Educação 

(CME) em 2009, e aprovada em 2013. Contudo, desde 2012 não são implantadas novas 

escolas dessa modalidade de ensino. Das 22 escolas de atendimento em tempo integral apenas 

uma foi construída para atender a essa modalidade de ensino, isto é, pensada de maneira a 

oferecer instalações adequadas para o desenvolvimento das atividades em tempo integral, as 

demais atendem a uma nova modalidade de ensino, porém, com as antigas instalações.  

A justificativa da Secretaria Municipal de Educação para a implantação da escola de 

tempo integral em escolas que já existiam se deve ao fato de, em virtude da exigência para 

fornecer escola desse tipo e a dificuldade, principalmente financeira, para construir novas 

escolas é que se optou por implantar o ensino integral em escolas que apresentavam baixa 
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demanda e iriam ser desativadas, tendo com isso um duplo ganho: não construir novas 

unidades e não desativar as que já existiam (Comunicação pessoal16).  

É importante destacar o seguinte aspecto: como apresentam os planos nacional e 

municipal de educação há uma meta a ser atingida quanto ao número de alunos atendidos em 

tempo integral. Dessa forma, a RME de Goiânia além das 22 escolas de tempo integral possui 

90 que oferecem atendimento “estendido”. Elas fazem parte de um programa chamado Mais 

Educação e atendem os alunos por sete horas diárias, oferecendo, além das aulas em turno 

parcial, atividades culturais e outras. Essas escolas são contabilizadas como unidades que 

fornecem atendimento em tempo integral, cumprindo assim com os objetivos e metas 

propostos, entretanto, não são escolas de tempo integral.  

De acordo com Chaves (2002) a educação de tempo integral 

 

passa a ser vista como uma demanda dos nossos dias que coloca a necessidade 
da criança permanecer na escola em um tempo “total” ou “inteiro”, ou seja, 
tendo uma média de oito horas de atividades escolares por dia. Nesse caso, a 
qualidade do ensino/aprendizagem liga-se tanto à quantidade do tempo diário de 
escolarização quanto à possibilidade da escola oferecer muito mais do que o 
simples aprender a ler, escrever e contar (p. 43).   

 

Assim, Coelho (2002) pontua que há uma diferença importante entre horário integral 

e educação integral, podendo ocorrer de uma criança mesmo estando na escola de tempo 

integral não receber uma educação integral. Pois como aponta Castro e Faria (2002) “a 

educação integral não se resume à quantidade de horas que o aluno passa na escola, mas às 

experiências que a criança ali vivencia” (p.87).  

 

Uma escola que funcione em tempo integral não pode ser apenas uma escola de 
dupla jornada, com repetição de tarefas e metodologias. Se assim o for, 
estaremos decretando a falência dessa concepção de ensino. Ao defendermos o 
tempo integral, fazemo-lo a partir também de uma concepção de educação que 
se fundamenta na formação integral do ser humano, onde todas as suas 
dimensões sejam enaltecidas; que se alicerça em atividades variadas, incluindo 
esportes, cultura, trabalho, artes em geral; que experiencia metodologias 
diversas, e ocupa todos os espaços existentes no ambiente escolar (Coelho,2002, 
p. 143, grifos da autora). 

 

Desse modo, situada a modalidade de ensino na qual a escola está submetida, vamos 

ao bairro onde a escola se encontra em sua materialidade. 

                                                 
16 Informação obtida em encontro com a responsável pela educação de tempo integral da SME de Goiânia. 
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2-O Bairro17 

 

O Jardim Esperança18 é um dos 631 bairros de Goiânia e é composto de 30 quadras, 

566 lotes e tem população estimada em torno de 1.700 habitantes (Goiânia, 2012).  

Por considerarmos importante a preservação da identidade da escola e de seus 

membros, não será citada aqui a região em que o bairro/setor se localiza. Entretanto, 

apresentaremos uma descrição para que o leitor possa se situar. O bairro fica perto da região 

central de Goiânia, apesar disso está situado em uma região considerada periférica, tanto do 

ponto de vista geográfico como econômico. Trata-se de um bairro pequeno, considerando-se 

as dimensões anteriormente apresentadas e fica bastante isolado. Sua localização o situa em 

um espaço acessível apenas mediante interesse específico de adentrá-lo, pois, não há trânsito 

de pessoas para ir a outro local. É composto de duas ruas paralelas atravessadas por algumas 

outras pequenas, e o local de entrada é o mesmo de saída. Há apenas uma linha de ônibus para 

o acesso dos moradores a outros espaços da cidade. É extremamente demorado chegar ou sair 

do bairro por esse meio de transporte, em virtude das deficiências do transporte coletivo.   

O bairro é composto de casas grandes e bonitas, e apresenta uma configuração 

próxima àquelas das chamadas “cidades do interior”, com pouca movimentação de pessoas e 

carros, a não ser nos horários de início e fim do dia, quando os moradores chegam ou saem 

para trabalhar e/ou realizar outras atividades fora do bairro.  A maioria de seus moradores ali 

vive há muitos anos, e a especulação imobiliária pouco interferiu no preço ou interesse pelos 

imóveis. Ainda hoje são imóveis vendidos ou avaliados com valores muito abaixo em relação 

a construções semelhantes localizadas em outros bairros. Uma das justificativas para essa 

questão seria o isolamento do bairro, isto é, a possibilidade de acesso por apenas um local, 

ainda que geograficamente esteja perto de muitos outros bairros. 

O fato de o bairro possuir apenas uma possibilidade de acesso e estar em uma 

disposição onde não é possível passar pelo mesmo é descrito por um profissional da escola da 

seguinte forma: “eu brinco que aqui é um condomínio fechado, só entra aqui quem realmente 

quer, não tem como passar por aqui” (Diário de Campo). Entenda-se essa colocação como 

positiva, ao associar o bairro a algo bem visto socialmente e desejado por muitos, mas, 

também, como uma maneira de negar a exclusão que vivenciam, ao estarem isolados de 

muitas formas.  

                                                 
17 As informações deste e do próximo tópico são resultantes de nossas observações e das anotações realizadas no 
diário de campo. 
18Nome fictício.  
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3-A Escola  

  

A Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) do Jardim Esperança foi fundada no 

final da década de 1970. Quando da sua implantação, contava com apenas duas salas de aula e 

funcionava no clube19 do bairro. Pouco tempo depois passou a funcionar no prédio onde até 

hoje desempenha suas atividades.  

A escola conta com uma área de 3.246 m², sendo 559,40 m² de área construída. Dispõe 

de seis salas de aula de 40 m² cada uma, uma coordenação, uma secretaria, uma sala de 

leitura, um almoxarifado pedagógico, uma sala de professores, um depósito de material de 

limpeza, um depósito de merenda, uma cozinha, banheiros masculino, feminino e de 

professores, um bebedouro, espaço para lavar as mãos e uma quadra de esportes – esta 

construída há poucos anos. Tinha um laboratório de informática, mas os equipamentos foram 

roubados há alguns anos e até então não haviam sido repostos. 

No início, deveria atender a comunidade nas etapas de ensino fundamental e jovens e 

adultos. No entanto, com o passar dos anos começou a ter pouca demanda, chegando a ter 

apenas 40 alunos. Isso em decorrência da escassa população do bairro e de não haver procura 

de bairros vizinhos, pois nestes também havia escolas. No início dos anos 2000 começaram 

rumores referentes ao fechamento da escola. Tal possibilidade era vista como negativa para os 

moradores, pois esta é a única escola do bairro e também o único serviço público oferecido 

aos mesmos.  

Com isso, o diretor da instituição no final dos anos 2000, junto à associação de 

moradores em contato com um político, buscaram alternativas para que a escola não fosse 

desativada. Assim, em 2009, a escola passa a ser escola de tempo integral, oferecendo os 

ciclos I e II do ensino fundamental. Sua nova configuração é compreendida por alguns de seus 

profissionais como resultado da luta do diretor à época de sua reformulação junto à associação 

de moradores do bairro e um político – cujo cargo e nome não foram mencionados – com 

“poderes” suficientes para conseguir mudanças junto à SME.  

Assim, se antes o problema era a falta de alunos, a partir dessa nova configuração não 

o seria mais, pois, por se configurar em uma modalidade de ensino oferecida em poucas 

unidades, os alunos dos bairros vizinhos agora procurariam escola. No primeiro ano de 

atividades a demanda foi altíssima, permanecendo a procura até os dias de hoje, de modo que 

85% dos alunos são de bairros vizinhos. Estes costumam entrar na escola no início do 

                                                 
19Espaço de lazer para os moradores. Hoje não existe mais. 
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primeiro ciclo e permanecer até o final do segundo, ou seja, usufruem de todo o tempo que a 

escola pode lhes receber. 

Desse modo, atualmente a escola conta com 156 alunos matriculados, distribuídos nos 

seis anos que compõem os dois ciclos. As crianças permanecem na escola das 07:00 às 16:00, 

ficando em aula das 07:00 às 11:20 e das 13:00 às 16:00. Para atender esses alunos a escola 

conta com 39 funcionários, desse total, oito são professores. Estes, como preconiza a 

legislação da educação de tempo integral (Goiânia, 2014), fazem uma carga horária de 60 

horas, ficando na escola durante todo o dia, os demais profissionais fazem apenas um turno – 

matutino ou vespertino. 

Quando chegam à escola os alunos aguardam no pátio até que o professor de cada 

turma chegue e os encaminhe até a sala de aula. Esse procedimento foi adotado, de acordo 

com a instituição, como tentativa de evitar que as crianças façam bagunça no período entre 

sua chegada à escola e a entrada do professor em sala de aula. Algum tempo depois do início 

da aula as crianças recebem um lanche na própria sala e durante a aula, o qual é distribuído 

em cada cadeira pelos profissionais de alimentação e sem interrupção da aula. No meio da 

manhã contam com recreio, voltam para mais aulas e então o período matutino se encerra, 

começando então o período chamado intermediário, no qual as crianças almoçam, e 

descansam. Esse horário é também o horário de almoço dos professores que saem da escola e 

retornam às 13:00. 

 No período intermediário as crianças ficam sob os “cuidados” de agentes de apoio 

educacional, e de um coordenador pedagógico que faz o turno das 10:30 às 14:50. Nesse 

período de almoço as crianças fazem a refeição em um espaço situado entre os pavilhões, um 

deles coberto há pouco e onde dispõem de algumas mesas enfileiradas, formando uma grande 

mesa. Possuem tempo cronometrado para almoçarem e então cada criança vai para sua 

respectiva sala de aula para o período de descanso, no qual permanecem todas “amontoadas” 

em colchões espalhados pelo chão das salas em meio às cadeiras e onde precisam, 

obrigatoriamente, dormir. Uma sala, especificamente, que contava com mais de trinta 

crianças, não tinha espaço para que todas colocassem seus colchões no chão, com isso, 

algumas crianças o colocavam sobre as cadeiras e então deitavam.  

Em uma escola com 156 crianças de seis a 11/12 anos de idade, a partir do horário 

estabelecido pelo coordenador, não era possível “ouvir” uma respiração sequer em toda a 

escola, muito menos ver uma criança circulando pelos corredores ou usando o banheiro. Após 

determinado horário, em hipótese alguma é permitido ir ao banheiro ou tomar água, isso 

somente poderá ser feito ao final do período de descanso. Depois de encerrado o horário de 
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almoço, as crianças voltam a ter aulas até o final do dia. Nesse período em que permanecem 

na escola, as atividades são divididas entre aulas em sala e quadra ou pátio. Neste último, 

correm e não tomam banho, pois na escola não existe espaço para isso.  

Alguns profissionais da escola relatam que a mesma não foi feita para receber essa 

modalidade de ensino, e dessa forma, não tem as condições necessárias para um atendimento 

adequado às crianças. Não há um espaço para almoço adequado (até pouco tempo almoçavam 

nas salas de aula), descanso ou higiene, dentre outras necessidades. Para João20, a escola de 

tempo integral configura-se em um “depósito de crianças”, atendendo apenas às necessidades 

dos pais que tem um lugar para deixar os filhos enquanto trabalham, mas as crianças não têm 

suas necessidades mínimas atendidas.  

De fato, somos levadas a concordar que, no formato que vivenciamos, a escola de 

tempo integral oferecida não está adequada. Não há a mínima estrutura física disponível, 

passar nove horas em um ambiente sem espaço para higiene pessoal – banho, por exemplo – 

onde às vezes a educação física é a primeira atividade do dia, pode ser altamente cansativo. 

Além disso, não há espaço ou programação que permita às crianças algum momento de 

descanso, seja brincando ou fazendo atividades de sua escolha ou dormindo. Durante todo o 

dia estão sob constante supervisão e devem ficar quietas, só podem ir ao banheiro mediante 

autorização do professor e uso de crachá, podendo sair apenas uma criança de cada vez. Nas 

disciplinas exercidas fora da sala de aula, ainda que possam se expressar um pouco mais, 

continuam sob ordens dos adultos. Nesse horário as crianças são obrigadas a dormirem, e 

aquelas que não conseguirem. Se essa modalidade de ensino propõe-se a formar o indivíduo 

de maneira integral, pensamos ser necessário novas opções de vivências para estas crianças, 

pois da maneira descrita apenas se consegue o cansaço das mesmas no espaço escolar.  

Durante as observações muitas crianças relatavam suas vivências e o quanto sentiam-

se cansadas ao final do dia, preferindo a escola de apenas um período. Pois, nesta modalidade 

estudavam, mas, também, tinham tempo para realizar outras atividades. 

Além disso, no período de nossa permanência na instituição, esta passou por graves 

problemas de ausência de profissionais. Quase nenhum professor substituto foi 

disponibilizado pela SME. Tal configuração desorganizou totalmente o trabalho da escola: 

durante cerca de um mês sempre tinha uma, e em alguns dias, mais de uma sala de aula sem 

professor em determinado turno ou horário. As crianças ficaram em sala de aula sob 

                                                 
20Coordenador Pedagógico em um dos períodos. 
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supervisão de um adulto apenas para acompanhamento e aplicação de alguma atividade “para 

passar o tempo”. 
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Análise dos dados e os Núcleos de Significação 

 

 

Não existem causas individuais para os fenômenos da vida, pois eles não são nunca 

individuais, não são de ninguém. São efeitos que se engendram em uma rede de 

relações. 

 

(Machado, 1999, p. 176 citada por Saraiva, 2007, p. 69 ). 

 

Este capítulo consiste em analisar os sentidos produzidos por cinco professores sobre o 

encaminhamento de crianças a profissionais de saúde em decorrência de dificuldades 

apresentadas no processo de escolarização.  

Sentido e significado são aqui utilizados de acordo com as proposições de L. S. 

Vigotski (2001), para quem o significado da palavra, do ponto de vista psicológico, “não é 

senão uma generalização ou conceito” (p.398). Assim, o significado da palavra é tanto um 

fenômeno da linguagem como do pensamento, não podendo ser compreendido de maneira 

isolada. “Ele é ao mesmo tempo linguagem e pensamento porque é uma unidade do 

pensamento verbalizado” (p.10). 

Para Aguiar & Ozella (2006) a relação entre pensamento e linguagem é uma relação 

de mediação, na qual um elemento constitui o outro, sem se confundirem nem poderem ser 

compreendidos um sem o outro.  De acordo com Vigotski (2001), a relação entre pensamento 

e linguagem não deve ser vista como uma coisa, mas sim um processo, pois a linguagem não 

é um meio pelo qual um pensamento pronto se expressa. É um movimento do pensamento à 

palavra e da palavra ao pensamento, no qual o pensamento, ao se transformar em linguagem 

se reestrutura, modifica-se. Para o autor, “o pensamento não se exprime na palavra, mas nela 

se realiza” (p.409). 

O sentido por sua vez “é a soma de todos os fatos psicológicos que uma palavra 

desperta em nossa consciência” (Vigotski, 2001, p.465). Dessa forma, o sentido de uma 

palavra é dinâmico e complexo, nunca fixo, modificando-se de acordo com o contexto. Sendo 

o significado apenas uma das zonas do sentido – a mais estável. 

Para Aguiar & Ozella, por sua complexidade, o sentido é de difícil apreensão, às vezes 

o próprio sujeito não o conhece. Desse modo, entendemos ser possível nos aproximarmos de 

algumas zonas de sentido, e não apreendermos em sua totalidade. 
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1- O Processo de Sistematização dos Núcleos de Significação  

 

Seguindo o que propõem Aguiar & Ozella (2013), para apreendermos os sentidos 

partimos do empírico, mas devemos superá-lo. Isto é, buscar entender, a partir do que foi dito 

pelo sujeito, aquilo que não o foi. Apreender seu processo e as contradições presentes nesse 

processo de constituição dos sentidos atribuídos ao encaminhamento de crianças à saúde. 

De acordo com os autores, após a transcrição do material iniciam-se várias “leituras 

flutuantes” para que possamos nos familiarizar, aos poucos, visando uma apropriação do 

mesmo. Estas leituras nos possibilitam destacar e organizar os pré-indicadores. Geralmente 

em grande quantidade, eles são palavras ou frases retiradas das falas dos informantes que 

contém elementos pertinentes para a compreensão do objeto de pesquisa.  

Assim, foram feitas “leituras flutuantes” das entrevistas. Apresentamos a seguir os 

pré-indicadores obtidos a partir da fala dos cincos professores entrevistados. Estando os 

mesmos agrupados de acordo com o princípio da “semelhança”, “complementaridade” e 

“contraposição” como propõem Aguiar & Ozella (2013). A forma como estão dispostos no 

texto segue o modelo de análise realizada por Soares (2006), estando os trechos do discurso 

de onde os pré-indicadores foram retirados no Apêndice 5.  

 

PRÉ-INDICADORES 

1) Escolarizar; 2) Formar; 3) Capacitar; 4) Preparar; 5) Repassar;  

6) Transmitir conteúdo específico de sua área; 7) Favorecer; 8) Facilitar;  

9) Encaminhar;10) Mediar; 

11) A função de professor sofre um equívoco; 12) Dificuldades no exercício da função; 

13) Ordem biológica; 14) Dispersão; )Não absorve e não retém os conteúdos; 15)Não se 

socializa; 16)Isolamento; 17)Falta de amizades; 18)Sem grupo; 19) Não atinge os objetivos 

esperados; 20) Não desenvolve a aprendizagem; 21) Desatenção;  

22) Lentidão; 23) Memória; ) Dificuldade de interpretação; 24) Não está aprendendo; 25) 

Vive em conflitos; 26) Agressões com os colegas; 27) Não assimila os conteúdos; 28) 

Sintomas emocionais; 29) Bloqueio; 30) Não está bem emocionalmente; 

31) O problema; 32) Responsabilidade; 

36) Tirar dúvidas; 38) Confirmar que a dificuldade é orgânica; 39) Orientação;  

40) Descobrir o problema; 41) Apontar soluções; 42) Ajuda; 

43) O diagnóstico é um alívio 44) O diagnóstico pode facilitar o processo; 
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45) O laudo esclarece; 46) Traz respostas; 47) Esperança para a criança; 48) Serve como 

aprendizado para o professor; 49) Traz experiência; 

50) Melhora significativa após o início do tratamento; 51) O uso de medicamentos melhora a 

produtividade em sala de aula; 52) Histórias de sucesso; 

53) O diagnóstico não resolve; 54) Dificuldades do professor. 

 

Posteriormente, passamos para a aglutinação dos pré-indicadores, levando a uma 

menor diversidade e compondo o que Aguiar & Ozella (2013) denominam de indicadores.  

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

1) Escolarizar; 2) Formar; 3) Capacitar; 4) 

Preparar; 5) Repassar; 
1) A função da escola; 

6) Transmitir conteúdo específico de sua 

área; 7) Favorecer; 8) Facilitar; 9) 

Encaminhar; 10) Mediar; 

2) A função do professor; 

11) A função de professor sofre um 

equívoco; 12) Dificuldades no exercício da 

função; 

3) As dificuldades no exercício da função de 

professor; 

13) Ordem biológica; 14) Dispersão; 15) 

Não se socializa; 16) Isolamento; 17) Falta 

de amizades; 18) Sem grupo; 19) Não atinge 

os objetivos esperados; 20) Não desenvolve 

a aprendizagem; 21) Desatenção; 22) 

Lentidão; 23) Memória; 24) Não está 

aprendendo; 25) Vive em conflitos; 26) 

Agressões com os colegas; 27) Não assimila 

os conteúdos; 28) Sintomas emocionais; 29) 

Bloqueio; 30) Não está bem 

emocionalmente; 31) Não absorve e não 

retém os conteúdos; 32) Dificuldade de 

interpretação; 

 

 

 

 

 

4) Fatores considerados para realizar os 

encaminhamentos;  

 

33) O problema; 34) A responsabilidade; 

5) A origem dos problemas apresentados 

pelas crianças e a função da escola diante de 
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tais problemas; 

35) Tirar dúvidas; 36) Confirmar que a 

dificuldade é orgânica; 37) Orientação; 38) 

Descobrir o problema; 39) Apontar 

soluções; 40) Ajuda; 

 

6) Os objetivos dos encaminhamentos; 

41) O diagnóstico é um alívio 42) O 

diagnóstico pode facilitar o processo; 

7) O diagnóstico como facilitador do 

trabalho docente; 

43) O laudo esclarece; 44) Traz respostas; 

45) Esperança para a criança; 46) Serve 

como aprendizado para o professor; 47) Traz 

experiência; 

8) O laudo como mecanismo de 

esclarecimento; 

48) Melhora significativa após o início do 

tratamento; 49) O uso de medicamentos 

melhora a produtividade em sala de aula; 

50) Histórias de sucesso; 

9) O tratamento visto como produtor de 

melhora; 

51) O diagnóstico não resolve;  

52) Dificuldades do professor; 

10) A ausência de condições para atender as 

indicações dos especialistas; 

 

 Encerrada a aglutinação dos pré-indicadores em indicadores, passamos para a 

constituição dos núcleos de significação. Articulando os indicadores e seus conteúdos, 

considerando “semelhanças”, “complementaridades” e “contraposições”.   

 

INDICADORES NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO 

1)A função da escola;  

2)A função do professor; 

3)As dificuldades no exercício da função de 

professor; 

1) A escola, o professor e as dificuldades 

enfrentadas no processo de ensino. 

4) Fatores considerados para realizar os 

encaminhamentos; 

5)A origem dos problemas apresentados 

pelas crianças e a função da escola diante de 

tais problemas; 

2) Dos problemas considerados para o 

encaminhamento e das responsabilidades. 

6) Os objetivos dos encaminhamentos; 3) O encaminhamento à saúde como 
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7) O diagnóstico como facilitador do 

trabalho docente; 

8) O laudo como mecanismo de 

esclarecimento; 

9) O tratamento visto como produtor de 

melhora; 

mecanismo capaz de esclarecer e orientar 

sobre as dificuldades das crianças. 

 

10) A ausência de condições para atender as 

indicações dos especialistas; 

4) Das contradições entre o objetivo dos 

encaminhamentos e a realidade. 

 

 

2-Análise dos Núcleos de Significação 

 

Após a articulação dos diversos indicadores sistematizamos os núcleos de 

significação, apresentados nos tópicos a seguir, dando continuidade ao processo de busca de 

apreensão dos sentidos produzidos pelos sujeitos pesquisados sobre os encaminhamentos de 

crianças em processo de escolarização a profissionais de saúde. Segundo Aguiar & Ozella 

(2013), para caminhar na compreensão dos sentidos é importante a análise das determinações 

constitutivas dos sujeitos, apreendendo suas necessidades, de alguma forma colocadas e 

identificadas a partir dos indicadores. De acordo com os autores, a análise se dá 

primeiramente intranúcleos e depois avança para internúcleos. 

A disposição dos núcleos segue uma ordem justificada pela conexão dos assuntos, 

indo mais ou menos como a disposição do roteiro de entrevista e da consequente fala dos 

entrevistados. Poderíamos afirmar: de temas mais gerais aos mais específicos ao nosso objeto. 

Assim, o primeiro núcleo de significação trata das concepções dos professores sobre a função 

da escola e do professor. Um modo de buscarmos compreender qual a concepção desse 

professor, que irá nos responder sobre encaminhar crianças a profissionais de saúde, sobre a 

escola, o ser professor, dentre outros aspectos intrínsecos a essa relação. O segundo núcleo se 

debruça sobre os encaminhamentos, investigando os aspectos considerados pelos professores 

para solicitar o encaminhamento e também como são realizados. No terceiro núcleo 

apresentamos os objetivos desses encaminhamentos, isto é, os participantes discorrem sobre o 

que esperam ao encaminhar, e relatam os benefícios de tal ato. E o no quarto núcleo 

apresentamos algumas contradições presentes nas falas dos participantes em relação ao que 

fazem e porque fazem e a realidade investigada. 
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2.1- A escola, o professor e as dificuldades enfrentadas no processo de ensino. 

  

 O objetivo deste núcleo é discutir as concepções dos professores entrevistados sobre 

escola e professor. Isto se faz importante para que possamos compreender o nosso objeto de 

estudo, pois as concepções sobre a escola e o professor nos dão possíveis indícios de como 

esse profissional vai interpretar o encaminhamento de crianças à saúde. Isto é, a maneira 

como pensam sobre a função da escola e do professor pode fazer com que compreendam 

serem as dificuldades responsabilidade do aluno. 

 Desse modo, para os entrevistados, a escola tem como papel/função, formar o aluno 

cidadão, um sujeito capaz de se colocar diante as vivências cotidianas e também para o 

mercado de trabalho. Ou seja, a escola deve propiciar condições para o desenvolvimento do 

aluno, preparando-o para viver em sociedade e também para ter uma profissão e vir a ser 

eficiente no desenvolvimento da mesma. De acordo com o professor Henrique21, 

 

a função da escola é escolarizar. É, preparar o aluno para que ele tenha uma 

posição crítica e ativa na, na comunidade, na sociedade, e também preparar 

para o mundo do trabalho, para que ele venha ter uma profissão e ser bem 

eficiente nela22.  

  

Professora Luiza: eu diria assim resumindo né, que seria essa, essa, formar a 

criança ée cidadão, apto né a desenvolver suas funções na sociedade, seria 

mais ou menos assim é capacitar o aluno é, socializá-lo. 

 

 Professor Gilson: a escola, a escola é um, uma instituição da sociedade que 

ajuda a preparar as pessoas pra viverem em harmonia, pra conviverem, pra o 

desenvolvimento humano em todos os aspectos né, afetivo, cognitivo, e também, 

principalmente no social. 

 

 As falas dos professores, de algum modo se articulam com as concepções da 

Pedagogia Histórico-Crítica, no sentido de, a função da escola ser a transmissão dos 

conhecimentos produzidos pela humanidade visando o desenvolvimento humano. Entretanto, 

                                                 
21 Os entrevistados serão referidos aqui pelos nomes fictícios dispostos na tabela 9 do capítulo anterior. 
22 Os trechos das entrevistas serão colocados em itálico para dar destaque à fala dos professores e também, para 
não serem confundidos pelo leitor como sendo citação de outra ordem. 
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essas concepções são pouco estruturadas, ficando mais evidente a noção da escola como 

instituição a serviço da formação do homem para o convívio em sociedade, formação essa 

pautada pelas concepções do modo de produção capitalista. 

 E o professor, neste caso, é entendido pelos entrevistados como um mediador, alguém 

que irá possibilitar o processo de escolarização do indivíduo. É ele quem irá repassar esses 

conhecimentos e propiciar de alguma maneira as condições para o aluno aprender.  

 

Professor Gilson: o professor ele é um mediador que vai, é, conduzir o aluno a 

ter acesso ao conhecimento, das, das, produzido pela sociedade, ao 

conhecimento científico, cultural, as convenções sociais também. Então ele é o 

mediador, que deve estimular, os, os estudantes a encontrar respostas pras 

perguntas, soluções, é, e também o que apresenta os desafios pros alunos, pros 

estudantes é tentarem superar né, então o professor ele é, pra mim ele é o 

mediador mesmo do conhecimento. 

 

 Nesse sentido, consideram extremamente difícil desenvolver a tarefa de ensinar na 

atual conjuntura social, pois, para estes, a compreensão da sociedade em relação à escola 

passa por um profundo equívoco.  

 A começar pela demanda de que a escola realize tarefas que não deveriam ser suas, 

como repassar conceitos básicos da vida em sociedade para as crianças, função das famílias 

de acordo com os entrevistados. Assim, gastam muito tempo ensinando coisas que as crianças 

já deveriam saber e com isso deixam de ensinar conteúdos importantes. Além disso, é 

recorrente em todas as entrevistas a temática da falta de interesse das famílias pela 

escolarização de seus filhos, seja por não ensinarem aquilo que lhes diz respeito ou por não 

incentivarem as crianças a estudar, a ler, a ter acesso às informações culturais importantes 

para o aprendizado e valorização da instituição escolar.  

 Há inclusive, por parte da professora Luiza, a comparação da participação familiar na 

escola de tempo integral e nas escolas de meio período, considerando haver menor 

participação dos pais na de tempo integral. 

  

Então assim, não há, uma assim uma participação efetiva dos pais naquilo que 

está sendo desenvolvido na escola, naquilo que o filho está fazendo, que ele está 

aprendendo, é, acompanhar as atividades, os cadernos, nada. E eu vejo isso 

muito na escola de tempo integral, porque eu já tive experiências e muita 
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experiência, na escola né, que, que é só meio período, e as crianças iam pra 

casa faziam as atividades, no outro dia retornavam com as atividades e os pais 

eram sempre mais presentes, tavam sempre indo à escola, até porque eles iam 

deixar num horário e buscar no outro, né, então, a gente tinha mais essa 

presença dos pais. E aqui, essa realidade aqui, é diferente. As crianças vêm 

cedo, vão embora no final da tarde, todas, quase, [...] é de transporte, né, de 

van, então elas, os pais não vêm, então a gente não tem contato. Pra você ter 

contato com os pais você precisa convocar, e, e é difícil, nem todos eles 

comparecem, pela dificuldade do horário, e assim, você vê claramente que não 

há uma participação dos pais. É mínima a participação. [...] a impressão que a 

gente tem é que as crianças são deixadas na escola, então não há uma 

continuidade, não há um interesse, não há uma participação efetiva das 

famílias, e assim fica difícil o trabalho do professor né, muito difícil, porque a 

gente tem um tempo na escola, conhece o aluno, mas você não vê assim, é, um, 

um retorno de tudo aquilo que você faz.  

 

 Em relação à temática do interesse há outras duas considerações importantes. Collares 

& Moysés (1996) assim como Patto (2010), nos falam de pais trabalhadores que lutam para 

que seus filhos tenham acesso à escola, consigam ter um futuro melhor – enfim, pais 

preocupados com a escolarização de seus filhos. E segundo, a questão do modelo de escola 

oferecida em nossa sociedade pode estar ultrapassado. Para Souza (2014), a escola que temos 

é oriunda de modelos europeus do século XVIII, com objetivos claros de disciplinamento e 

massificação das crianças e jovens, não tendo espaço para suas manifestações criativas, 

liberdade ou qualquer outra situação fora da ordem estabelecida. 

 De alguma forma os entrevistados trazem essa constatação. Isto é, de que algumas 

dificuldades enfrentadas no exercício do ensino de sua função de ensinar se devem ao fato da 

escola estar aquém, muito aquém, do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento da 

própria sociedade. 

 

Professor Gilson: Então, não tá muito fácil. Acho que nós precisamos de, 

precisa, precisamos de atualização rápida, mas a tecnologia ela vai muito 

rápida também, e aí a escola tá atrasada, e aí consequentemente, também nós 

professores do ensino público estamos aquém também da, é, do avanço 

tecnológico. Então temos dificuldade em relação a televisão, a internet, então 
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tudo isso de certa forma tornou o ensino tradicional assim meio maçante pros 

alunos, né. 

 

 No entanto, esta é uma constatação formulada apenas em relação à defasagem da 

escola pública em relação aos avanços tecnológicos. Isto é, não se inserem nas considerações 

sobre as dificuldades de ensino-aprendizagem que resultam nos encaminhamentos das 

crianças. 

 

 2.2-Dos problemas considerados para o encaminhamento e das responsabilidades. 

 

 Neste núcleo de significação nosso objetivo é discorrer sobre as percepções e ações 

dos professores em relação a encaminhar crianças em processo de escolarização para atenção 

em saúde. Ao investigarmos como se dá o processo de encaminhamento por dificuldades no 

processo de escolarização fomos informadas, primeiro pela coordenadora pedagógica e depois 

pelos professores, que o processo ocorre quando o professor percebe dificuldades para além 

do esperado para a faixa etária e atividade desenvolvida. Isto é, ao considerar o conjunto de 

alunos de uma sala, os que não respondem à demanda do professor são considerados possíveis 

portadores de alguma problemática que atrapalha seu bom desempenho na escola. Isso pode 

ser compreendido em decorrência da política educacional brasileira que estabelece idades para 

a aquisição de determinados conteúdos, considerando todos como iguais, não reconhecendo a 

singularidade dos sujeitos e os tempos diferentes para que desenvolvam determinadas 

capacidades. Dessa forma, as diferenças individuais vão se caracterizando como indícios de 

problemas, em geral depositados nas crianças. 

 Assim, apresentar aprendizagem ou comportamento diferente daquilo considerado 

como adequado/esperado é compreendido como sendo resultado de alguma desordem do 

organismo, sendo neste caso necessário o encaminhamento à saúde para diagnóstico e 

tratamento. Pois, se o problema está no corpo, pode ser uma doença e para tanto apenas 

profissionais de saúde possuem capacidade para resolver.  

 A percepção dos professores coloca no aluno as causas das dificuldades, ainda que não 

saibam ao certo de qual ordem e onde estas se localizam na criança. Desse modo, as mais 

diferentes manifestações revelando a não aprendizagem ou adaptação escolar configuram 

motivos para encaminhamentos: 
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Professor Henrique: Quando por algum motivo que eu acho que é de ordem 

biológica e não relacionado ao contexto familiar dele, ele não consegue 

acompanhar a turma na aprendizagem. 

 

Professora Luiza: É, é quando, quando ela tá muito dispersa, é, quando ela não 

te dá o retorno, daquilo que você tá trabalhando na sala, porque é diferente, por 

exemplo, você é, eu percebo, eu consigo perceber, o aluno que tem déficit de 

conteúdo, ele veio das outras turmas, não aprendeu tal e tais coisas, aí você, 

vou trabalhar, porque sempre faz as revisões, então vamos trabalhando o aluno 

vai aprendendo. Então é diferente daquele aluno que, é, você passa o conteúdo, 

você trabalha e ele não absorve, ele não te dá o retorno, ele não consegue 

compreender. Às vezes questões simples, [...], cálculos mentais simples que a 

criança não consegue, às vezes nem arrisca, e às vezes arrisca e não acerta, não 

tem assim, não apresenta noção às vezes, aí nesses casos eu acho que tem 

alguma dificuldade. Pela idade, eu vou muito pela questão da idade, as vezes a 

criança já tá lá na turma E e tem dificuldades primárias, que devia ter sanado 

lá na C, no máximo [...]. E aí eu penso que aí tem alguma coisa, deveria ter 

alguma intervenção no caso.   

 

Professora Flávia: Quando a criança não consegue atingir os objetivos. É, 

quando ela tá muito aquém dos objetivos, é, quando a gente percebe uma 

dificuldade na criança, é, de retenção de conteúdos, porque as vezes a gente 

percebe crianças que a memória é bem curta, [...]. Então, essas crianças que 

não retém o conteúdo, é, as crianças que têm dificuldade de interpretação, até 

oral, [...]. Crianças que, que não conseguem desenvolver é, é, fluir a 

aprendizagem da forma como é esperada. 

 

Professora Letícia: É quando eu percebo que aquela criança além dela não estar 

assimilando o conteúdo que ela precisa para desenvolver a parte intelectual, ela 

também apresenta sintomas emocionais que, que faz com que ela não interaja 

com os outros, que ela se feche, que ela não saiba é expor o que ela pensa, o que 

ela sente. 
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Professor Gilson: É quando, a grande maioria do corpo da escola, dos 

professores tem, chegam a conclusão que o aluno não está aprendendo por um 

motivo ou outro e todas as metodologias aplicadas, todas é, é projetos que 

passou ele não conseguiu aprender, então já é um sinal. Quando o aluno 

também ele vive é em conflitos, com agressões com os colegas, é outro sinal. 

 

Com isso, dificuldades que são apresentadas no processo de escolarização, 

envolvendo professores, crianças, pais, políticas educacionais, mecanismos institucionais, 

dentre outros aspectos, são interpretados como sendo de caráter individual, alheio às relações 

estabelecidas na escola. Entendidos como problemas de aprendizagem, este estritamente 

localizado em quem não aprende (Souza, 2002). 

É importante notar que, em nenhuma entrevista, a escola e as políticas educacionais 

são consideradas aspectos constituintes/importantes na construção dos problemas 

apresentados pelas crianças. A criança é tida como apartada da instituição, mesmo se tratando, 

neste caso, de uma escola de tempo integral em que as crianças ficam mais tempo na escola 

do que com seus pais e/ou familiares.  

 
A maioria dos professores, referenciados ainda por concepções naturalistas a 
respeito do desenvolvimento humano, atribuem as causas do fracasso escolar ao 
aluno ou à sua família. A escola e muitos dos profissionais de educação não 
realizam questionamentos sobre as estratégias de ensino, o conteúdo ministrado, 
as relações professor/aluno/escola e outras condições fundamentais para uma 
educação de qualidade. As interrogações em geral, se fixam no aluno e/ou em sua 
família, e estes passam a ser expressão de todas as mazelas da escola (Leonardo, 
Rossato & Constantino, 2016, p. 55). 
  

 Apesar de ser uma situação que envolve quem ensina e quem aprende, quando da não 

aprendizagem considera-se apenas uma parte como sendo responsável pela dificuldade 

apresentada. Isto é, se a criança não aprende e para mudar isso ela precisa passar por um 

processo de ensino, por que isso não é considerado, revisto, questionado? Especialmente no 

caso da educação brasileira, na qual as condições oferecidas em praticamente todas as esferas 

dificultam, se não inviabilizam, um ensino adequado.  

 No nosso caso, à escola, cabe a reponsabilidade de perceber essas dificuldades e 

encaminhar a criança para atendimento e tratamento com profissionais de saúde. “Acho que 

cabe a nós (escola) a responsabilidade de detectar, pra auxiliar essa criança” (Professora 

Flávia). 
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 Em Goiânia, a Lei 9711/201523 deixa claro ser da escola, especialmente do professor, 

a responsabilidade de identificar e encaminhar as crianças que apresentarem dificuldades de 

aprendizagem. Essa lei dispõe sobre o Centro Municipal de Apoio à Inclusão (CMAI), criado 

em Goiânia em 2006, cuja proposta é oferecer atendimento para crianças da rede pública 

municipal com dificuldades de aprendizagem.  

Apesar de funcionar desde 2006, em duas unidades, apenas em 19 de maio de 2009 é 

promulgada a Lei 8308 que cria os CMAIs. Em seu artigo 1º estabelece, “ficam criados e 

denominados os seguintes Centros Municipais de Apoio à Inclusão na Rede Municipal de 

Educação de Goiânia, já em pleno funcionamento: I - Centro Municipal de Apoio à Inclusão 

Brasil Di Ramos Caiado [...]; II - Centro Municipal de Apoio à Inclusão Maria Thomé” 

(Goiânia, 2009, p. 2). 

No entanto, somente no final de 2015, após quase dez anos de sua existência, um 

documento que estabelece sobre a função e finalidade do CMAI foi publicado. A lei 9711 de 

7 de dezembro de 2015, “institui o processo de identificação, diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento de Transtornos de Aprendizagem na Rede Oficial de Educação e Saúde de 

Goiânia” (Goiânia, 2015, p. 1).  Em seu artigo 1º estabelece, 

 

os transtornos mencionados no "caput" deste artigo se referem àqueles 
que comprometam ou ponham em risco a aprendizagem do discente, seja o 
transtorno de leitura (dislexia), de matemática (discalculia), de expressão escrita 
(disgrafia e disortografia) ou outro que pelo prévio diagnóstico constate-se o 
comprometimento da aprendizagem (p. 1). 

 
 

Como apresentado no capítulo 2 desta dissertação, esses “transtornos” são alvos de 

inúmeras discussões no que diz respeito às fragilidades de suas definições, critérios 

diagnósticos e tratamento, não havendo uma explicação que sustente a existência dos 

mesmos.  

Podemos afirmar que até hoje, cem anos depois de terem sido aventados pela 
primeira vez por um oftalmologista inglês, os distúrbios neurológicos não 
tiveram suas existências comprovadas, é uma longa trajetória de mitos, estórias 
criadas, fatos reais que são perdidos/omitidos. Trata-se de uma pretensa doença 
neurológica jamais comprovada; inexistem critérios diagnósticos claros e 
precisos como exige a própria ciência neurológica; o conceito é vago demais, 
abrangente demais (Collares & Moysés, 1994, p.29). 

 

                                                 
23 Anexo 1. 
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Contudo, continuam sendo amplamente diagnosticados. E em seu artigo 3º, a Lei 

9711/2015 é muito clara quanto a quem deve, dentro da instituição escolar, identificar e 

encaminhar os casos suspeitos de Transtornos de Aprendizagem; “os professores identificarão 

os casos suspeitos e encaminhará tais casos para o Centro Municipal de Apoio a Inclusão 

(CMAI)” (sic) (p. 1). 

Assim, dentro da escola os encaminhamentos se dão da seguinte forma: 1) o professor 

identifica a criança que apresenta dificuldade no processo de ensino-aprendizagem e 

comunica à coordenação pedagógica; 2) a coordenação solicita aos demais professores desse 

aluno o preenchimento de uma “ficha diagnóstica”24, cujo modelo é fornecido pela SME; 3) 

após todos os professores preencherem esta ficha, a coordenação faz um relatório único com o 

conteúdo fornecido pelos mesmos; 4) esse relatório é entregue ao profissional de apoio que o 

leva à regional a qual a escola pertence para então solicitar o atendimento requerido; 5) ao 

chegar à regional, esse relatório é entregue a um profissional – na maioria das vezes 

especialista em psicopedagogia; outras especialidades não foram especificadas pela 

interlocutora – que vai até a escola observar o aluno encaminhado para verificar a real 

necessidade de tal encaminhamento. Caso seja detectado que o aluno realmente necessite ser 

atendido o mesmo é então encaminhado ao CMAI (Comunicação pessoal25). 

 
Professora Flávia: Aos professores, acontece assim: os “professores perceberam 
que o 'joãozinho' está com problema disso, disso, daquilo”, aí a gente conversa, 
vê nas outras áreas, “você, na área de português, como que o 'joãozinho' tá?”, 
vai lá na área de educação física “a parte motora vai bem?”, na área do teatro 
“a parte de expressão, vai bem?” Então a gente conversa ali, não o Joãozinho 
tá com alguma coisa que precisa ser analisada, aí eu entrego o papel para todos 
os professores fazerem o relatório pra gente encaminhar. 

 

Portanto, todo o processo de detecção e encaminhamento se dá dentro da escola, os 

pais apenas são informados que a criança necessita de um encaminhamento e quando há vaga 

para atendimento devem levá-las, assinam um documento de autorização e então aguardam. 

Quando a vaga fica disponível a escola é avisada e então comunica aos pais. O CMAI26 

                                                 
24 O modelo fornecido pela SME de Goiânia encontra-se no Anexo 2. 
25 Informação obtida em conversa presencial com a responsável pela Gerência de Inclusão da SME de Goiânia. 
26 Não temos muitas informações sobre o CMAI. Apenas as disponíveis nas leis já citadas, e outras relatadas pela 
coordenadora pedagógica. Mesmo tendo conversado por cerca de pouco mais de uma hora com a responsável 
pela gerência de inclusão da SME de Goiânia, gerência responsável pelo CMAI, não foi possível obter muitos 
esclarecimentos. Esta nos disse dentre outras coisas, apesar de relatar não ter à época da conversa um número 
oficial, que cada CMAI atende cerca de 400 crianças por semestre. 
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fornece devolutivas27 semestrais à coordenação pedagógica da escola que a criança atendida 

frequenta. A fala da coordenadora, tratada no texto como professora Flávia, esclarece. 

 

Como é um coletivo de pessoas que trabalham com a criança eu dou o relatório 
para cada um preencher, e aí eu pego de todos esses e monto um relatório 
único. Porque eu pego as informações de cada um, o que cada um contribuiu 
formo um relatório único que todos os professores assinam, o nosso apoio que é 
da secretaria que nos orienta na parte pedagógica assina também, e a família 
ela assina uma autorização de encaminhamento, porque é, é como se fosse um 
termo de responsabilidade, é uma autorização como se fosse um termo de 
responsabilidade, porque lá tá escrito que ela tá ciente que a criança tá sendo 
encaminhada, e que ela se dispõe a levar nos dias e horários marcados pelo 
centro, e a mãe ela assina esse, porque aí a gente chama a família, conversa, 
fala sobre as dificuldades que a criança tá apresentando. Esse relatório não 
chega na mão da família, o relatório em si, as informações sim, porque nós 
sentamos e conversamos. Até porque se agente mostrar o relatório, tá lá: 
“aspecto cognitivo, percepção, memória” a família não, nem sempre a família 
entende muito bem né, mas conversa com a família esclarecendo tudinho. Aí é 
encaminhando. 
 

Temos mais um problema aqui: para além de as crianças serem consideradas 

responsáveis pelas dificuldades apresentadas, seus pais são considerados incapazes de 

entenderem as ideias da escola sobre o futuro de seus filhos. Ainda que nem todas as pessoas 

saibam ler, tenham pouca escolarização formal, ou possam até não conhecer termos técnicos, 

quem de nós conhece especificidades de todas as áreas do conhecimento? Isso não pode ser 

justificativa para os pais ficarem sem saber, de fato, o que aquele encaminhamento significará 

para seu filho. Sendo apenas “obrigados” a concordar com uma ação de alguém que se quer 

lhes considera capaz de entender do que se trata. Esta fala da professora Flávia nos faz pensar 

se a consulta aos pais é para informar do que está acontecendo ou se é apenas uma 

formalidade sem a qual o encaminhamento não será possível.  

 
Mas, aí é assim, o relatório que a gente faz, na parte escrita fica da escola pra 
secretaria, e o pai a gente tem uma reunião que conversa com ele. Porque sem 
autorização do pai não tem como a gente mandar.  

 

Além disso, de acordo com a Lei o encaminhamento pode ser realizado pelos 

professores ao CMAI, e por membros deste a serviços de saúde como Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS e/ou outros. Assim, a criança pode ser encaminhada ao CMAI pelo 

professor/escola em decorrência de dificuldades de aprendizagem para que seja atendida pela 

                                                 
27 Fomos informadas, em contato telefônico com a instituição, que além da devolutiva para a escola há também 
devolutivaoutra para os pais. 
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equipe multiprofissional desta instituição – a equipe é composta por profissionais da 

Psicopedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia, Pedagogia e demais profissionais correlatos à 

área que possam contribuir aos Centros. Entretanto, esses profissionais podem, caso 

considerem que a criança encaminhada necessite de algum atendimento que esta instituição 

não possa oferecer, encaminhar as mesmas para outros profissionais e/ou instituições. 

Desse modo, o CMAI pode funcionar como uma porta de entrada às demais instâncias 

dos serviços de saúde. Pois, o encaminhamento feito pela escola pode não findar ali e ser 

apenas o primeiro atendimento pelo qual a criança irá passar. E o que se inicia como suspeita 

de uma dificuldade pelo professor pode se encerrar com uma consulta a um psiquiatra ou 

neurologista, com atendimentos em CAPS e uso de medicamentos de tarja preta. Não que 

atendimento em CAPS e uso desse tipo de medicamento seja em si um problema, mas não nos 

esqueçamos que estamos falando de crianças encaminhadas por dificuldades no processo de 

ensino-aprendizagem.  

 Com isso, fica claro como se dá a compreensão das dificuldades apresentadas pelas 

crianças em seu processo de escolarização. A começar pela concepção de que elas são de 

aprendizagem, situadas no aluno, encaminhado para dispositivos que possam tratá-lo, os quais 

também partem da premissa de que são individuais, pois apesar do encaminhamento ser 

realizado pela escola esta não faz parte do processo de investigação da dificuldade 

apresentada pela criança. À escola cabe apenas detectar e encaminhar, o problema está na 

criança e somente ela deve ser alvo da “investigação”. 

Nesse sentido, Souza (2007) apresenta uma importante contribuição ao tratar “dos 

funcionamentos escolares e sua relação com o fracasso escolar” (p. 241), trazendo diversos 

fatores que contribuem para o insucesso do processo ensino-aprendizagem. Um destes 

aspectos merece destaque em nossa investigação: a falta de professores. 

 Durante o período em que estivemos na escola, por mais de um mês ela funcionou 

com menos da metade de seu quadro de professores. Neste período todos os dias uma sala, às 

vezes mais de uma, não teve professor. Apesar de existir a normativa garantindo o direito à 

licença e a consequente substituição do professor, isso ou não acontece ou demora muito para 

acontecer. Às vezes o professor sai de licença e volta e a substituição não foi feita. 

 Nesse caso, uma turma em especial chama a atenção em decorrência da não 

consideração dos fatores escolares nas dificuldades de ensino-aprendizagem: a turma do 

terceiro ano, final do primeiro ciclo, quando ainda é necessário um professor de referência. 

Isto é, apesar de terem aula com mais de um professor, a maioria das disciplinas são 

ministradas por um mesmo docente, o que dificulta ainda mais o processo quando da sua 
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ausência. Além disso, às vezes ocorre de a substituição se efetivar e em poucos dias o 

professor deixar de ir à escola, sendo possível ocorrer mais de uma mudança de professor no 

decorrer do ano letivo. Esta turma, coincidentemente ou não, é a turma com mais crianças 

portadoras de diagnósticos – especialmente TDAH. E então nos perguntamos: por que 

crianças tão pequenas já possuem algum diagnóstico de doença neurobiológica? 

Essencialmente vinculadas aos processos de escolarização? E os demais aspectos envolvidos 

no processo ensino-aprendizagem, por que não são considerados nessa equação?  

Eis aqui uma importante dimensão. Essas crianças são encaminhadas a profissionais 

de saúde por professores aos quais se atribui tal função. Além disso, e por todos os problemas 

enfrentados nas escolas públicas brasileiras, os professores muitas vezes se veem diante de 

demandas que não se consideram capazes de atender. De fato, são desvalorizados enquanto 

profissionais de nível superior, a começar pelos salários muito inferiores a outras profissões, a 

formação deficitária, a falta de investimentos em formação continuada, em acesso à 

informação de qualidade. Mais ainda, a compreensão difundida no meio educacional do 

caráter individual das dificuldades das crianças na escola. Tal compreensão não é nova, desde 

seu início a escola pública brasileira é marcada por processos de exclusão de sua clientela, 

especialmente os menos favorecidos. Percebidos como propensos ao fracasso nos processos 

de aprendizagem, em decorrência das condições de pobreza a que estavam expostos, ao não 

conhecimento dos pais sobre a importância da escola, à desnutrição e, mais intensamente a 

partir da década de 1980, dos distúrbios e transtornos neurobiológicos que os impediriam de 

aprender. 

 Quando um município se propõe a criar um serviço de atendimento para crianças 

portadoras desses transtornos, não está apenas objetivando atender crianças com reais 

necessidades desse tipo de serviço. Está, isso sim, dizendo aos professores e à escola que as 

dificuldades apresentadas pelas crianças no processo de escolarização são individuais, 

decorrentes do mau funcionamento de seus corpos e, portanto, devem ser tratadas nestes 

serviços, por especialistas. Dessa forma, o professor que encaminha, fá-lo amparado e guiado 

por uma instância maior que o orienta em seu fazer. Sendo assim, não se trata de 

compreensões isoladas e individuais, mas de concepções sócio historicamente determinadas.  
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 2.3- O encaminhamento à saúde como mecanismo capaz de esclarecer e orientar 

sobre as dificuldades das crianças. 

  

 Neste núcleo, iremos discutir os objetivos dos professores ao realizarem os 

encaminhamentos. De acordo com os entrevistados, o objetivo do encaminhamento é que os 

profissionais da saúde esclareçam, confirmem ou refutem hipóteses, e orientem os educadores 

sobre a situação da criança e o que fazer.  

 Vejamos algumas das falas dos professores entrevistados: 

 

Professor Henrique: Eu espero que, primeiramente, é, tirar dúvida se ele tem 

alguma dificuldade de fun, de ordem biológica que justifica a não aprendizagem 

dele de acordo com o que a gente espere. E segundo, é que o encaminhamento 

nos oriente a como lidar com esse aluno, do ponto de vista de explicar quais 

são, quais são as reais possibilidades dele. 

 

 Para a professora Luiza, o objetivo do encaminhamento tem um aspecto mais pessoal, 

por assim dizer. 

 

Eu espero, que, assim, que, que aquilo que eu observei naquela criança, é, é não 

seja uma dificuldade assim, é, vamos dizer assim, de que eu não esteja 

conseguindo ensinar duma forma que ela consiga aprender. Então, eu espero 

assim que, que quando ela vai pra um encaminhamento e que ela retorne, é que 

seja assim, que seja uma dificuldade vamos dizer assim, orgânica, e que aquele 

medicamento vá ajudar por exemplo.  

 

 O encaminhamento funciona, nesse caso, como um alívio ao professor. Isto é, a 

afirmação de que sua função está sendo desenvolvida corretamente. A relação professor-aluno 

é vista como estanque e encerrada em si mesmo, e o problema neste caso só pode estar em um 

dos dois. E como o fracasso não é algo desejável, ser eximido da responsabilidade por parte 

de uma autoridade apta a dizer quem tem e quem não tem responsabilidade serve de alívio ao 

docente, pois o problema não é atribuído a ele.  

 Mas não podemos ser reducionistas. Essa situação toca em muitos pontos, um deles é 

o sofrimento do professor. Se as políticas educacionais, as teorias utilizadas nas concepções 

dos serviços de saúde não reconhecem o caráter sócio-histórico das dificuldades de ensino-
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aprendizagem, elas passam para o professor tal ideia e estes a individualizam. Assim, são 

colocados na roda viva do fracasso escolar e a única alternativa viável é tentar escapar dessa 

“culpa”. Quando Collares e Moysés (2010) em pesquisa com professores se questionam o 

porquê de os professores acusarem as crianças mesmo sendo também vítimas, pensamos que é 

um pouco disso. Se a escola e o sistema educacional não querem fazer parte da construção das 

dificuldades, por que os professores, já tão maltratados em nosso sistema educacional, aceitá-

la-iam? 

 Outro aspecto importante é o crédito atribuído pelos professores às áreas de saúde, no 

que se refere à capacidade de descobrir o problema e fornecer orientações capazes de auxiliar 

a educação em sua função. Podemos dizer: de uma compreensão da educação a partir da 

saúde. Tudo isso parece fazer parte da engrenagem para justificar a responsabilidade dada às 

crianças pelos problemas que “apresentam” na escola. Pois, se a escola não faz parte da 

construção dos mesmos, assumi-los e tentar resolvê-los seria se responsabilizar por aquilo que 

não lhe cabe. É melhor, nos parece, manter-se no lugar de não detentora de conhecimentos e 

colocar a educação sob vigilância da saúde. Com isso, esta poderá então orientar o trabalho 

docente. Como na seguinte fala da Professora Flávia ao discorrer sobre o que espera ao 

solicitar o encaminhamento de uma criança: 

  

A gente espera, conseguir trabalhar melhor com essa criança, e a entender 

melhor o que que essa criança precisa. Porque aqui nós vamos tentando várias 

estratégias, não vai fluindo a gente precisa de um, de uma, digamos assim, de 

uma luz, pra, pra guiar o nosso trabalho. 

 

 Percebe-se nesse caso, que o professor acredita ter a saúde a capacidade de esclarecê-

lo e orientá-lo no desenvolvimento de sua função. 

 

Professor Gilson: Ah, o que a gente espera é que, que seja descoberta a, o 

problema dele, que seja apontadas soluções, caminhos pra gente poder tentar 

ajudar esse aluno, caminhos pra facilitar o trabalho do professor, né. E que o 

aluno consiga, principalmente, que ele consiga aprender a, o conhecimento que 

a escola tá querendo, tá precisando passar pra ele, [...]. Então isso é o que a 

gente espera, espera que a gente consiga encontrar o caminho e consiga 

resolver o problema, ou, ou então minimizar o problema né. 
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Professora Letícia: Ajuda, eu espero que profissionais como você, psicólogas, 

psicopedagogas, psiquiatras que muitas crianças talvez até busquem psiquiatras 

ou fonoaudiólogo, ao buscar esses profissionais da área me, da área da saúde, 

eu espero ajuda, eu espero que eles descubram nessa criança, qual é o ponto 

que está faltando, qual é a lacuna que está aberta, que me dê a orientação de 

qual seja essa lacuna, pra que eu busque a forma de cobrir, de fechar, de 

completar essa lacuna dessa criança. 

 

Conforme a fala dos entrevistados, percebe-se que os mesmos compreendem o 

processo diagnóstico como sendo uma investigação realizada por profissionais capacitados e 

com técnicas e instrumentos específicos de cada área da saúde. Profissionais capazes de 

elucidar, quase que em um passe de mágica, o problema o qual faz com que a criança 

apresente dificuldades na escola. E, com isso, possibilitar melhoria tanto no trabalho do 

professor como da própria criança e seu processo de aprendizagem. 

 

Professora Luiza: Sendo diagnosticada, é, falando a criança tem determinado 

transtorno, ela deve ser tratada assim, ou ela deve receber esse e esse 

medicamento, não sei, quer dizer, aquilo que poderia ser um processo lento e 

difícil pra criança, de repente pode solucionar em um tempo menor. E ela 

consiga avançar, né, passar essa etapa, esse processo, acho que é isso. 

 

É a lógica da saúde: sintoma, investigação, descoberta e tratamento. E não é que isso 

não ajude. Claro que ter um problema e não saber do que se trata é mais difícil do que saber o 

que é e como resolvê-lo. Mas nesse caso, não é tão simples assim. Pois, apesar de existir 

crianças que apresentam graves comprometimentos neurobiológicos, necessitando de 

tratamentos e acompanhamentos que busquem auxiliá-las em seu processo de escolarização, 

não é o caso em nossa investigação. Por exemplo, na escola pesquisada apenas duas crianças 

apresentam casos assim, já diagnosticadas e em acompanhamento pelas famílias. E não são 

elas as encaminhadas por dificuldades de aprendizagem ou problemas de comportamento.  

Como resultado da investigação, pode haver um laudo, e para os entrevistados este é 

um mecanismo capaz de esclarecer e orientar sobre como proceder com a criança que recebe 

um determinado diagnóstico. Assim, quando uma criança encaminhada volta com um laudo, 

de acordo com a Professora Flávia, 
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é esclarecedor para nós, [...]. Então, quando ele volta com laudo, é, pra nós é 

esclarecedor, porque se eu sei que meu aluno têm é déficit de atenção, por 

exemplo, eu vou procurar trabalhar o que é que é melhor para uma criança com 

déficit de atenção. 

 

 Pensemos então sobre o tratamento. Para a maioria dos entrevistados o tratamento é 

importante e produz melhora na criança. Estes podem ser realizados com psicólogos, 

fonoaudiólogos, psicopedagogos nos CMAIs, ou com estes atrelados ao atendimento médico 

e uso de medicamentos28. 

 

Professor Henrique: Em geral, eu tenho observado que após o início dos 

tratamentos eles têm uma melhora significativa, até agora não, não observei 

nenhum caso que não fosse assim, grande a diferença entre o fazer anterior do 

não tratamento e a fase atual futura do tratamento. [...] eu observo que, os 

alunos que tão usando medicamentos alopáticos, em geral eles tem um, eles, 

eles, digamos assim, melhoram sua produtividade em sala de aula, isso eu posso 

afirmar. 

 

Professora Flávia: a Ritalina favorece muito pra concentração dos alunos. Aqui 

nós temos crianças que não tomava Ritalina, tinha indicação médica mas a 

família não aceitava que ela tomasse, e era um menino assim, muito agitado, 

agressivo, em questão de aprendizagem ele tava no segundo ano e ainda não 

conhecia as letras não sabia interpretar situações problema, e a gente foi 

tentando conversar com a família, porque aqui na escola a gente não conseguia 

êxito com esse menino, ele começava uma atividade e parava, nunca concluía 

nada, e com isso também não desenvolvia a língua escrita né. E aí quando a 

família começou a aceitar o medicamento e a administrar esse medicamento, ele 

ficou bem mais tranquilo aqui na escola, ele continuou interagindo 

perfeitamente com os meninos, na hora do recreio ele corre pra lá e pra cá 

numa agitação danada, mas dentro da sala, o momento em que ele precisa 

concentrar ele já começou a concluir quase todas as tarefas. Ele ainda não 

                                                 
28 Em nossas observações, fomos informadas do uso de Ritalina e Risperidona por crianças de oito anos, 
diagnosticadas com TDAH. Este último, um medicamento do laboratório Eurofarma indicado para o tratamento 
de esquizofrenia. Além de também poder ser utilizado para tratar de comportamentos em pacientes com 
demência e casos de mania aguda associados ao transtorno bipolar I. 
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conclui tudo, mas eu acredito que ele precisa de um tempo ainda pra isso. Mas 

de quem não concluía nada, ele conclui quase tudo. E também ele avançou no 

processo de leitura escrita, ele lê, ele escreve, ainda têm os ortográficos, coisas 

que faz parte do processo, mas eu associo o desenvolvimento dele, o sucesso 

dele, ao tratamento com a medicação também.  

 

 A medicamentalização é tida como positiva para tratar os problemas da escola. A 

partir de sua inserção na vida das crianças tudo muda, para melhor, em escala bem mais 

interessante do que antes. A Ritalina é descrita como quase miraculosa, tendo sucesso onde 

nenhuma outra ação funcionou. Entretanto, quando perguntamos aos professores se possuíam 

alguma informação/conhecimento sobre os medicamentos utilizados por crianças na escola, 

nenhum deles possuía informações sistemáticas sobre o tema – alguns diziam não saber e 

outros relatavam informações fornecidas por usuários.  

Não é que o professor precise saber sobre farmacologia, pois não é essa sua função. 

Porém, não percebem estar defendendo algo que não conhecem; foram captados na lógica 

medicalizante e servem na manutenção dessa lógica. Acreditam em 100% das informações 

fornecidas pelas áreas de saúde, nos diagnósticos realizados pelos médicos e na ação positiva 

dos medicamentos ministrados. Como já discutido nesta dissertação (capítulo 2), para além 

dos problemas referentes ao próprio transtorno para quem a Ritalina é indicada, este é um 

medicamento capaz de provocar inúmeras reações negativas nas crianças, prejudicando seu 

crescimento, suas manifestações da infância, sua saúde, enfim, sua vida. 

Alguns entrevistados, entretanto, reconhecem, ainda que de maneira muito superficial, 

o caráter não natural da medicalização da educação. Demonstrado, por exemplo, nas 

colocações sobre os efeitos dos medicamentos ministrados nas crianças, reconhecem tratar-se 

de substâncias capazes de reações perigosas e desgastantes nos usuários. No entanto, isso fica 

apenas no plano da constatação e volta-se à compreensão de que, mesmo não sendo o ideal, é 

a única alternativa. Apesar de se perguntarem se essa seria a única opção, isso não produz 

uma reflexão mais aprofundada. Assim, o pensamento permanece apenas no nível da 

aparência. As constatações não chegam a questionar de fato o uso de medicamentos, mas 

apenas a quantidade, o horário, em consequência dos efeitos colaterais vivenciados na escola.  

E mesmo aqueles que de alguma forma se “implicam” acabam captados pela lógica 

medicalizante. Ao tentar compreender o que acontece com a criança, buscam informações, só 

que essas informações são de cunho medicalizante e servem para explicar e justificar o que já 
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está dito. Passa-se então a tentar compreender o indivíduo com TDA, TDAH, ou outros 

diagnósticos.   

  

2.4- Das contradições entre o objetivo dos encaminhamentos e a realidade. 

 

No núcleo anterior discutimos sobre os objetivos dos encaminhamentos, o que os 

professores esperam ao encaminhar e suas considerações sobre diagnóstico, laudo e 

tratamento. Alguns pontos precisarão ser retomados dando a impressão talvez de repetição, ou 

de que poderia ter sido apresentado anteriormente. No entanto, pela sequência da discussão 

julgamos ser melhor apresentar desta forma, na tentativa de expressar mais adequadamente as 

considerações dos professores.  

 Os professores entrevistados consideram como objetivos dos encaminhamentos a 

busca por esclarecimentos das dificuldades apresentadas pelas crianças. De acordo com os 

mesmos, estes esclarecimentos fornecidos pelos profissionais de saúde podem contribuir para 

a melhoria do trabalho do professor e da própria criança. Ao saber o que a acomete o 

professor tem melhores condições para lidar com a mesma, sabendo o que pode exigir, como 

pode desenvolver suas funções de maneira a facilitar a aprendizagem, ou ainda, ter a 

informação das reais capacidades da criança não fazendo com isso cobranças para além de 

suas possibilidades. Além disso, o diagnóstico possibilita à criança passar por tratamentos que 

facilitarão seu processo de aprendizagem.  

 Entretanto, os documentos considerados pela escola como laudos, em grande medida, 

não o são. Durante nossas observações tivemos acesso a alguns documentos das crianças que 

possuem algum diagnóstico, e um caso em especial chama bastante à atenção: 

  

A coordenadora pedagógica nos mostrou o dossiê de Pedro29, uma criança do 
sexto ano e que possui diagnóstico de TDAH. Dentre os documentos, havia um 
fornecido por um médico Psiquiatra, tido como sendo um laudo, mas que na 
verdade não o era. O documento, na realidade, tratava-se de uma ficha de 
receituário na qual estavam escritos dois CIDs e a indicação de uma medicação. 
Mas isso não é tudo, não se trata apenas de não ser um laudo, o mais chocante 
por assim dizer é que a ficha estava dobrada ao meio e de um lado havia sobre 
Pedro, do outro sobre seu irmão, Luís, aluno do terceiro ano. Mesmo diagnóstico 
para ambos e indicação da mesma medicação e dosagem (Diário de Campo). 

  

                                                 
29 Nomes fictícios. 
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 E então nos perguntamos, diante das falas dos professores entrevistados, sobre o que o 

laudo esclarece. Se fornece apenas o nome de um transtorno, ou melhor, um CID, um número 

que, a não ser por acesso à internet, a maioria dos profissionais da educação não saberá de 

imediato o que significa, visto tratar-se de conhecimentos discutidos nas áreas de saúde, 

especialmente na medicina.  

 Para alguns, o diagnóstico não resolve o problema e a escola não tem condições para 

atender crianças que são diagnosticadas.  

 
Professora Luiza: Eu vejo que nós não temos recursos para trabalhar com 
alunos que são diagnosticados. Atualmente, na realidade que nós estamos, [...], 
nas salas que eu trabalho e os alunos que nós temos, não tem condição. 
Entendeu?! Primeiro porque, lidar, por exemplo, déficit de atenção, a criança 
manifesta déficit de atenção, lidar com déficit de atenção, ok. Que atividades 
que eu vou dar na sala de aula que vão prender mais a atenção dessa criança? 
É, em que momento que ela vai ter aquele (faz barulhos com os dedos) clique, 
ah entendi, tô compreendendo, ah é assim. Porque, as aulas não serão 
diferentes porque eu tenho um aluno NEE na sala, um aluno com laudo por 
exemplo, não vão ser diferentes, no sentido de que, são aulas expositivas, é, 
leitura, éee, é uma aula conteudista sim, entendeu! 
 

Professora Flávia: A última devolutiva mesmo, foi lá do CMAI, aí algumas 
sugestões eram, atenção individualizada, e na turma desse menino têm quatro 
crianças que tem laudo, então já tem quatro necessitando de atenção 
individualizada, e tem vinte e nove crianças matriculadas na turma, e tem 
crianças que são indisciplinadas, tem crianças que tem dificuldade, alguma 
dificuldade, não tem laudo, mas tem alguma dificuldade que também precisa de 
uma atenção individualizada; é, aplicar atividades diferenciadas. Atividades 
diferenciadas os professores até aplicam, não é todo dia, porque a dinâmica da 
sala não é possível ter uma atividade diferenciada todo dia, o tempo todo, 
porque a professora não consegue atender toda essa diversidade ao mesmo 
tempo. A gente atende a necessidade individual até um certo limite que é 
possível trabalhar, mais do que isso nem sempre a gente não consegue. 

 

 Dessa forma, outra questão nos surge. Se o encaminhamento objetiva esclarecer e 

orientar, mas o diagnóstico e as orientações dos profissionais da saúde são difíceis, se não 

impossíveis, de serem realizadas, por que então as crianças são encaminhadas? Para além das 

questões já apresentadas sobre o significado desses encaminhamentos, isto é, responsabilizar 

o sujeito por questões de outra ordem, que não são só suas, existe outro ponto. A fala da 

professora Luiza pode nos esclarecer um pouco: 
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Não é uma solução, mais é um, um, eu vou falar sinceramente, não é uma 

solução mais é um alívio de você saber que não é por culpa sua, que aquela 

criança não aprende. Que você não está sendo incompetente daquela criança 

não aprender, ela tem um laudo. Então quem deu o laudo não fui eu, ela foi 

medicada, então ela tem ali um, um, distúrbios vamos dizer assim, um distúrbio 

de aprendizagem, ou uma, uma, uma, alguma coisa orgânica, ela tem, então não 

é o fato de o professor não estar conseguindo atender aquela criança, do 

professor não estar atingindo a aprendizagem dessa criança, não estar 

conseguindo desenvolver. 

 

Para o professor Gilson, no entanto, a única dificuldade existente é o fato de a SME de 

Goiânia não possuir ainda profissionais suficientes para todos aqueles que necessitam de um 

acompanhamento com especialistas. Com isso, muitas crianças deixam de ser encaminhadas e 

tantas outras demoram a serem atendidas. “Bom seria é se todo mundo que tivesse algum 

problema assim, além da média fosse né. Mas não, vai só realmente as, os meninos que, só 

são encaminhados os meninos que apresentam, que estão lá na ponta lá do problema”.  

Nesse sentido, é interessante notar o fato de a maior quantidade de diagnósticos 

existentes na escola pesquisada serem de TDA/H. Pois, de acordo com a “política” de 

atendimento oferecida pela SME de Goiânia, deveriam ser encaminhados apenas casos 

relacionados aos Transtornos de Aprendizagem – nomeados na lei de dislexia, discalculia e 

disgrafia. Além disso, o CMAI não conta com profissionais da medicina, que é quem realiza 

tal diagnóstico. Assim, é possível perceber que essa instituição para muitas crianças é apenas 

a porta de entrada, isto é, são encaminhadas ao CMAI e deste a outros serviços de saúde. 

Esses diagnósticos nos mostram ainda, o que Angelucci (2012) considera como propriedades 

de uma sociedade disciplinar, isto é, o controle e normatização dos comportamentos. 

Nesse sentido, é importante a fala da professora Flávia em relação aos 

encaminhamentos.  

 

Aqui é, o, o encaminhamento que nós fazemos dentro da, da própria Secretaria 

de Educação, ele não, não tem o objetivo, necessariamente, que a criança volte 

com um laudo e com um CID, porque ele não é encaminhado pra um médico, 

né. Ele é encaminhado para um atendimento especializado, de 

multiprofissionais, lá é que, essa equipe multiprofissional decide o que que é 
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melhor para criança, se ela vai ser atendida por fono, por psicólogo, é, têm 

musicoterapeuta, têm é trabalho com esquema psicomotor. Então, agora, tem 

alguns casos, como a gente tem um caso de um menino aqui, que ele tá nesse 

atendimento, e lá eles viram a necessidade de encaminhar pra um neuro fazer a 

avaliação. 

 

A professora não se percebe como parte desse processo que leva a criança a uma 

avaliação médica e um diagnóstico de TDAH, por exemplo. De fato, é importante que não 

estejam encaminhando com indicação de CID, pois não é esta a função nem finalidade do 

professor/escola. No entanto, foi o encaminhamento realizado pela escola o primeiro passo na 

jornada de medicalização dessa criança. Mas, nesse ponto, o profissional da educação apenas 

buscou um esclarecimento sobre as dificuldades da criança. O encaminhamento ao médico é 

resultado da avaliação de um profissional especializado.  
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Considerações Finais 

 

 

Ai daqueles e daquelas, entre nós, que pararem com sua capacidade de sonhar, 

de inventar a sua coragem de denunciar e de anunciar. 

 

(Paulo Freire, 1983, p. 101 citado por Aguiar, 2000, p. 183) 

 

 

 Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo principal de compreender como se dá o 

processo de medicalização de crianças em processo de escolarização, a partir da concepção de 

professores que as encaminham para atendimento com profissionais da saúde, visto o grande 

número de crianças diagnosticadas com transtornos de supostas causas biológicas que as 

impediriam de aprender. Entre eles, listam-se TDAH e Dislexia, transtornos altamente 

questionados em virtude das explicações para sua existência, dos critérios diagnósticos, das 

pesquisas realizadas para sua “comprovação” e do tratamento ofertado - especialmente o 

cloridrato de metilfenidato, no caso do TDAH. 

 Partimos da perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica, a qual compreende o homem 

como construído socialmente, não podendo ser entendido de maneira isolada dos 

determinantes históricos e sociais. E ainda, de uma concepção de educação entendida como 

processo de formação humana, de extrema importância para o desenvolvimento dos sujeitos. 

Concepção capaz de permitir, como afirma Souza (2010) que realizemos investigações sobre 

o processo de escolarização e não sobre os transtornos de aprendizagem. Isto é, investigar os 

processos constituintes da escolarização, considerando a escola, as políticas educacionais, os 

professores, as crianças, os pais e os demais determinantes que a compõem.  

 Desse modo, na investigação realizada foi possível perceber que os professores 

realizam encaminhamentos das crianças à saúde em decorrência da compreensão de que as 

dificuldades apresentadas no processo de ensino-aprendizagem são de ordem individual, 

decorrentes de problemas localizados na criança e tendo os profissionais de saúde a 

capacidade de descobri-los e tratá-los, além de orientar os profissionais da educação sobre 

como proceder com essas crianças. 

O atendimento recebido pelas crianças encaminhadas é visto pelos professores como 

algo importante, pois julgam que elas melhoram e conseguem de alguma forma aprender, e se 

isso não ocorrer, os professores saberão que a criança possui dificuldades capazes de 
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atrapalhar seu aprendizado e não poderão fazer muito. Tal situação ajuda a lidar com a 

angústia de ensinar e a criança não aprender.  

 Goiânia tem um serviço oferecido pela SME ao qual os professores podem e devem 

realizar encaminhamentos dos alunos que apresentarem dificuldades de aprendizagem. Dessa 

forma, as compreensões apresentadas pelos professores não são compreensões isoladas, mas 

se sustentam em concepções medicalizantes difundidas na sociedade e legitimadas pelo 

sistema público de educação, tendo como justificativa o oferecimento de serviços necessários 

e importantes. 

Um dos piores aspectos nessa lógica de buscar na criança as causas das dificuldades de 

escolarizar-se é que os encaminhamentos, diagnósticos e tratamentos são tratados como 

direito da criança. Aqueles que defendem a medicalização alegam que estes mecanismos são 

um direito da criança e é dever do Estado brasileiro oferecer condições para o acesso a esses 

diagnósticos e tratamento (Souza, 2010). 

 Com isso o processo de medicalizar adquire um status de verdade, necessidade e, 

mais do que isso, de “cuidado”. A criança é encaminhada aos serviços de saúde por um 

sistema que “dá conta de suas atribuições” e, além disso, se preocupa com seus usuários, 

encaminhando-os. Assim, o não-aprendizado ocorre por causas individuais, problemas de 

ordem biológica que precisam ser tratados. Quando muito, inclui-se a família como 

responsável pelos problemas do não aprender.  

 Para Souza (2010) é necessário uma revisão do sistema educacional, suas políticas, 

práticas docentes e formação. É necessário olhar para o interior da escola e buscar 

compreender o porquê de tantas crianças passarem anos e anos na escola e permanecerem 

analfabetas. Para a autora, se atribuirmos as causas do não aprender às crianças, 

 

estaremos penalizando-as duplamente, por não termos cumprido nosso papel 
social – deixando de oferecer uma escola de qualidade para toda uma geração – 
e por acreditarmos que ao encontrar em seu corpo, ou em seu cérebro, os sinais 
do não cumprimento desse papel social, denominamos tal constatação de 
distúrbio e utilizamos terapias e tratamentos, inclusive medicamentosos, para 
aliviar o peso do não aprender (p. 65).  

 

É importante salientar que não estamos negando a existência de doenças tampouco a 

importância e necessidade da medicina e de seus conhecimentos em muitas instâncias da vida 

das pessoas. Estamos sim, nesse caso, propondo-nos a questionar a transformação de pessoas 

saudáveis em portadoras de doenças e transtornos, partindo de uma compreensão que coloca 

em seus corpos doenças outrora inexistentes e úteis para justificar problemas sociais. 
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Em um sistema educacional como o brasileiro, no qual grande parte da população 

sequer teve acesso à escola durante muitas décadas, um grande número de pessoas continua 

sem se apropriar dos conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo do tempo. 

Sustentar que essa não apropriação do conhecimento se dê em decorrência de doenças dos 

indivíduos é mais uma forma de punir aqueles que até então foram excluídos dos processos de 

ensino-aprendizagem. 

 No entanto, essa é a concepção vigente, e atualmente leva muitas crianças a serem 

encaminhadas a profissionais de saúde para diagnosticarem e tratarem as desordens 

causadoras das dificuldades de escolarização. Isso pode ser constatado em nossa pesquisa, 

visto ser essa percepção individualizante a presente na fala dos professores; o sistema 

educacional continua responsabilizando os alunos por problemas que são de todos e, 

atualmente, o próprio sistema educacional oferece tratamento para os transtornos de 

aprendizagem. 

 Nesse caso, uma surpresa para nós. Pois, apesar de irmos para a investigação 

esperando encontrar concepções medicalizantes, em decorrência de a literatura pesquisada 

revelar ser esse um fato em crescimento e de sabermos da existência de encaminhamentos no 

campo, não sabíamos que havia um serviço dentro da rede municipal de ensino para essa 

finalidade. Os núcleos de significação nos mostram como são estabelecidas as 

responsabilidades, isto é, as crianças são responsáveis pelas dificuldades e os professores por 

encaminhá-las. Como nessa fala da professora Flávia: “a responsabilidade na dificuldade é 

do corpo; [...] acho que cabe a nós a responsabilidade de detectar, pra auxiliar essa 

criança”. 

A pesquisa revela ainda, não ser esta uma concepção isolada, pois, corrobora estudos 

realizados em outras partes do Brasil. Como os estudos apresentados no capítulo 3 desta 

dissertação. Reafirmando o caráter individual das dificuldades apresentadas, resultantes de 

problemas de aprendizagem e comportamento, e enviadas à saúde como tentativa de 

solucioná-las. Na verdade, o que está posto não é necessariamente uma solução, mas pelo 

menos, um diagnóstico que possa justificar a não aprendizagem e isentar a escola de 

responsabilidades. 

Assim, é possível perceber por meio destes dados uma realidade não muito diferente 

da já relatada há algumas décadas. Muda-se a roupagem das justificativas para o fracasso no 

processo ensino-aprendizagem, mas este continua sendo entendido com de caráter individual. 

E assim, continua-se a excluir milhares de crianças na escola, referendados pelos especialistas 

da saúde, na lógica vigente, detentores de um conhecimento irrefutável.  
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Sendo assim, a presente pesquisa nos mostra o estado da medicalização na educação e 

nesse sentido, nos diz da necessidade de tratarmos desse assunto junto aos professores, 

situando-os das discussões sobre a temática, seja na formação em nível de graduação ou 

continuada, para que estes possam conhecer e então compreender o quanto uma dificuldade 

apresentada por uma criança diz de uma realidade mais ampla, envolvendo diversos fatores. E 

culpabilizar a criança é parte da engrenagem capitalista de individualização dos processos 

sociais e responsabilização do sujeito, especialmente pelos fracassos. Entender ainda a função 

da escola enquanto instituição com fins de transmitir os conhecimentos já produzidos 

historicamente a fim de que o indivíduo se desenvolva, sendo a não-aprendizagem um fato de 

todos nós, não de um. 

Utilizar ainda o conhecimento aqui produzido para pensarmos políticas de educação 

não medicalizantes. Capazes de melhorar a qualidade do ensino oferecido e com isso a 

qualidade da aprendizagem. Serviços que possam de fato ser úteis à comunidade escolar, 

integrando os vários setores que a compõem, oferecendo em vez de um serviço diagnóstico 

uma escola com capacidade para os professores e os alunos sentirem-se bem. Tendo as 

necessidades garantidas para então terem condições de ensinar e de aprender. Enquanto 

pensarmos que um lugar qualquer é “adequado” para esta finalidade, uma instituição que 

receba e diagnostique como doença as dificuldades, será bem vinda, bem vista e bem aceita. 

Como cobrar aprendizagem em um espaço que falta professores? Material? Espaço 

físico adequado? Acesso aos avanços tecnológicos? Enfim, a coisas básicas, como espaço 

para higiene em uma escola de tempo integral!  

É necessário ainda que a Psicologia faça essa discussão. Questione o lugar ainda 

ocupado por muitos psicólogos de diagnosticar aqueles encaminhados pelas escolas, 

realizando investigações ao largo do espaço onde as queixas são geradas, produzindo dessa 

forma uma avaliação direcionada não para descobrir a existência ou não de um problema, mas 

sim, de comprovar aquele que lhe chega. É necessário considerar a escola quando de uma 

queixa de dificuldade na escola, na verdade, é lógico. Mas o que temos ainda são 

investigações centradas nas crianças, em aspectos familiares de sua vida, uma concepção 

clínica tradicional, já muito questionada. No entanto, precisamos continuar questionando e 

buscando romper com tal concepção. Continuar lutando por uma psicologia capaz de 

compreender a importância de olhar o todo, e não apenas um pequeno aspecto, e que assim, 

seja capaz de contribuir com a educação, construindo relações capazes de modificar as 

concepções e ações vigentes as quais resultam em crianças “portadoras de distúrbios”.  
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Pois, mesmo a Psicologia Escolar realizando essa discussão há algum tempo e 

buscando realizar práticas em conjunto com a educação, considerando a escola no processo de 

produção das dificuldades, em nossa investigação ainda é vista de maneira equivocada. Isto é, 

a Psicologia e a Psicologia Escolar continuam sendo vistas como capazes e sendo esta sua 

função, de realizar investigações restritas às crianças e suas famílias, fornecendo tratamento 

às crianças de maneira a auxiliar a escola no desenvolvimento de sua função.  

Por fim, é preciso uma discussão interdisciplinar dos processos de medicalização, são 

muitos fatores e atores envolvidos. Sendo necessário, desse modo, a realização de novas 

pesquisas, como por exemplo, nos espaços para onde crianças com dificuldades de ensino-

aprendizagem são encaminhadas, buscando compreender o que pensam os profissionais 

desses serviços sobre a medicalização dos processos de ensino-aprendizagem. E ainda, se há 

alguma relação entre a organização escolar em ciclos e os encaminhamentos à saúde, 

buscando compreender os impactos dessa modalidade que não “reprova” e as maneiras que a 

escola está lidando com isso.  Seriam os encaminhamentos à saúde substitutos das 

reprovações? 

Lembrando que o objetivo desta pesquisa é compreender os processos constituintes da 

medicalização, e jamais culpabilizar os professores pelos encaminhamentos realizados ou 

concepções individualizantes. Pois, se assim o fizéssemos estaríamos individualizando 

também a questão. Estes apenas reproduzem a lógica vigente na qual estão inseridos e a quem 

estão subordinados, existe uma imensidão de questões para além destes. São concepções 

sócio-historicamente construídas e por isso devem ser mais e mais questionadas.  

 

Enfim, é preciso que os questionamentos continuem. Que as pesquisas continuem. Que 

a luta pela vida e pela escolarização digna das crianças, continue. 

Continuemos! 
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APÊNDICE 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa 

intitulada “A medicalização da infância: um estudo com professores da rede municipal de 

ensino de Goiânia sobre a produção de encaminhamentos de crianças à atenção em saúde’’. 

Meu nome é Geane da Silva Santos, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é 

a Psicologia Escolar. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, 

sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em 

caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora 

responsável, via e-mail (geannepsicologia@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a 

cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 9359- 6742/(62) 8169-2887. Ao 

persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também 

poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

pelo telefone (62) 3521-1215.  

 A pesquisa intitulada “A medicalização da infância: um estudo com professores 

da rede municipal de ensino de Goiânia sobre a produção de encaminhamentos de crianças à 

atenção em saúde” tem como objetivo investigar como se dá o processo de encaminhamento 

de crianças com problemas escolares para profissionais de saúde, tendo em vista uma 

perspectiva medicalizante desses problemas. O que se busca saber é como esses 

encaminhamentos são feitos, quais os critérios utilizados para que a criança seja encaminhada 

e como os profissionais de educação percebem esse processo de patologização e 

medicalização da infância. 

 Para isso, a pesquisadora permanecerá durante um mês na escola, observando sua 

estrutura e funcionamento, o seu cotidiano, e buscará, também, conversar informalmente com 

alguns membros da escola, entrar em contato com materiais gráficos e documentos que 

auxiliem a compreender o processo de encaminhamentos das crianças. Posteriormente a isso, 

realizará entrevistas individuais com professores. Elas serão realizadas de acordo a 

disponibilidade de horário do(a) entrevistado(a) e versará sobre a percepção dos professores 
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sobre a medicalização da infância, os encaminhamentos realizados e a contribuição ou não da 

atenção à saúde no processo de escolarização. A entrevista será gravada e posteriormente 

transcrita pela pesquisadora responsável e seus dados utilizados na construção da dissertação 

de mestrado da pesquisadora, podendo os dados ser divulgados em meios científicos e 

acadêmicos com o intuito de disseminar o conhecimento produzido e contribuir com a 

produção de novos conhecimentos. Contudo, para a segurança dos participantes nenhum dado 

que possa identificá-los será publicado. Isso inclui o nome da escola pesquisada, localização 

geográfica precisa ou nome dos participantes. É garantido total sigilo aos participantes desta 

pesquisa.  

 A presente pesquisa oferece riscos que podem ser considerados mínimos. Isto é, 

não oferece risco físico assim como psíquico que possam ser considerados preocupantes. 

Pode, no entanto, causar algum tipo de desconforto mediante alguma das perguntas que serão 

feitas, pelo tema abordado poder suscitar alguma angústia do participante acerca de vivências 

pessoais ou profissionais no que se refere à medicalização de crianças. Se o(a) participante 

solicitar, a pesquisadora se prontifica a indicar serviços de atenção à saúde mental para sanar 

o referido problema.  

 Como benefícios por ser voluntário na presente pesquisa, pode-se considerar a 

contribuição na construção de conhecimento muito relevante, já que a medicalização tem 

crescido muito em Goiânia, no Brasil e no mundo. A pesquisa pode suscitar discussões sobre 

o tema e modificações das concepções vigentes. Contribuindo assim para a construção de 

posicionamentos que visem à melhoria da qualidade de vida dos envolvidos neste processo, 

principalmente o cuidado com as crianças e seu processo de escolarização.  

 Gostaria de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá recusar-se 

a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda, interromper sua participação se assim o 

preferir, sem penalização alguma e sem prejuízo. Você poderá recusar-se a responder as 

perguntas que causem eventuais constrangimentos de qualquer natureza. Ao participar desta 

pesquisa você não terá gastos ou despesas de nenhuma natureza.  

 A legislação brasileira garante a você o direito de buscar indenização imediata ou 

futura em decorrência de danos causados por esta pesquisa. 

 

---  

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “A medicalização da infância: um estudo com professores da rede municipal 
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de ensino de Goiânia sobre a produção de encaminhamentos de crianças à atenção em saúde. 

Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de 

caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora 

responsável ........................................................................................................ sobre a 

pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua 235, s/n, Leste Universitário. CEP: 74605-050. Telefone: (62) 3209-6215 

E-mail: ppgpufg@gmail.com 
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APÊNDICE 2 

Roteiro de Entrevista 

 

1-Há quanto tempo você é professor(a)? E nesta escola? Como você se tornou professor(a)? 

2-Para você, qual é o papel/função da escola? E do(a) professor(a)? 

3-Atualmente, como é desenvolver a função de professor(a)?  

4-Como seria o aluno que você gostaria de trabalhar se pudesse escolher? E o aluno que você 

jamais gostaria de trabalhar? E como são seus alunos? 

5-O que você considera dificuldade/problema de aprendizagem? 

6-O que você considera bom comportamento? E mau comportamento? 

7-Atualmente existe um grande número de crianças diagnosticadas e fazendo uso de 

medicamentos por apresentarem dificuldades na escola. O que você pensa sobre isso? 

8-Quando você considera que uma criança deve ser encaminhada para atendimento com 

especialistas? Já encaminhou alguma? Quais os critérios considerados? 

9-Como professor, o que você espera quando encaminha uma criança? 

10-O que você sente/pensa quando a criança encaminhada volta com um diagnóstico e passa a 

fazer tratamento? E quando passa a tomar medicamento/ritalina? O que você sabe sobre este 

medicamento? 

11-A criança diagnosticada volta com um ludo dizendo qual transtorno ela possui. O que você 

pensa sobre uma criança que recebe laudo? 

12-Você sabe quais transtornos/diagnósticos existem aqui na escola? O que você sabe sobre 

estes transtornos? 

13-O que você pensa sobre as áreas de saúde (medicina e outras especialidades)? Como essas 

áreas podem auxiliar a educação escolar? Você tem alguma sugestão sobre isso? 

14-Você enquanto professor (a) recebe algum tipo de informação sobre como identificar as 

crianças que necessitam de atendimento/tratamento com especialistas? 

15-De quem você pensa que é a responsabilidade pelas dificuldades apresentadas pelas 

crianças na escola? Especialmente nos casos que necessitam de 

encaminhamento/atendimento. 
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APÊNDICE 3 

 

Transcrição das Entrevistas 

 

1-Entrevista com o Professor Henrique 

 

Pesquisadora: Há quanto tempo você é professor? 

Participante: Eu sou professor desde 2000 né, então já tem mais de 15 anos, já. 

Pesquisadora: E nessa escola aqui, quanto tempo?  Participante:  Desde 2010, então já vai 

fazer, cinco anos né, cinco anos. Pesquisadora: E como você se tornou professor? 

Participante:  Eu comecei na área de bacharelado, eu era artista plástico ai eu fiz bacharelado 

em escultura, depois eu fiz design gráfico, depois eu me interessei em dar aula, ai eu fiz a 

licenciatura, ai eu comecei a dar aula logo, assim que eu terminei a licenciatura. Sou 

licenciado em educação artística na verdade.  

Pesquisadora: E pra você, qual é o papel ou função da escola? 

Participante: A função da escola é escolarizar. É, preparar o aluno para que ele tenha uma 

posição crítica e ativa na, na comunidade, na sociedade, e também preparar para o mundo do 

trabalhado, para que ele venha ter uma profissão e ser bem eficiente nela.  

Pesquisadora: E a função do professor?  

Participante: A função do professor é, parece com a da escola, é transmitir conteúdo 

específico da, de sua área. No meu caso, é preparar o aluno para, para área de expressão, e que 

ele tenha noções de como agir de forma criativa culturalmente também, de forma criativa e 

rica culturalmente. Ou seja, escolarizar também. 

Pesquisadora: E atualmente, como é desenvolver a função de professor? 

Participante:  É, a função de professor ela sofre um equívoco na minha visão, é, profissional. 

Ao professor é passado outras atribuições que extrapolam o que a faculdade prepara ele para, 

pra poder estar lidando em sala de aula.  

Pesquisadora: Como seria o aluno que você gostaria de trabalhar se pudesse escolher? 

Participante: Eu gostaria de ter alunos que, é, digamos assim, que eles estivesse é, aptos a 

evoluir, evoluir dentro da área de expressão. É, sem tantos, sem tantos entraves da, da cultura 

tradicional ou da familiar, mas eu sei que isso não vai acontecer, mas isso é só uma questão de 

algo do que seria o ideal mesmo.  

Pesquisadora: E o aluno que você jamais gostaria de trabalhar?  
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Participante:  É, gostaria, eu não gostaria de trabalhar com alunos que não tem interesse em, 

em aprender, é, não tem digamos assim uma motivação no contexto familiar ou social dele 

que, que venha ele a desvalorizar a escola, porque eu acho que a escola é um privilégio. 

Pesquisadora: E como são seus alunos hoje?  

Participante: Meus alunos, eu fico muito feliz com eles, são alunos que, eles têm potencial 

muito grande, e eles, digamos assim, dentro desse contexto de onde eu estou eles conseguem 

crescer bastante. Eu acho meus alunos muito estimulantes, principalmente na faixa etária que 

estou, porque eu já dou, já dei e dou aula para todas as faixa etárias, é educação infantil, já pra 

essa fase de pré adolescentes e adolescentes, para jovens e para adultos. E eu dou, no 

momento eu dou aula pra faixa etária que eu acho melhor que é de seis a doze anos. 

Pesquisadora: O que você considera uma dificuldade ou problema de aprendizagem? 

Participante: É, quando por algum fator, é, biológico, o aluno, ele não tem condições de 

acompanhar a turma no qual ele está sem uma ajuda especial. 

Pesquisadora: O que você considera bom comportamento? 

Participante: Bom comportamento é, o aluno que, é, digamos assim, ele está motivado e 

disciplinado pra poder é, aprender os conteúdos. Disciplinados no entendimento de “Hebredh 

Ried”, ou seja, que o aluno, ele queria enriquecer seu próprio repertório e ele ter a motivação 

para fazer o que ele está fazendo, e ter condições de se concentrar naquilo.  

Pesquisadora: E mau comportamento?  

Participante: Mau comportamento seria o aluno que por um motivo ou outro ele não se 

consegue é, se prender aos processos de aprendizagem. Por, por algum motivo ele não se 

interessa, ou por algum motivo ele não tem capacidade de tá engajado nesse processo. 

Pesquisadora: Atualmente existe um grande número de crianças diagnosticadas e fazendo 

uso de medicamentos, por apresentarem dificuldades na escola. O que você pensa sobre isso? 

Participante: Eu acredito que, eu não sei falar se existe um, digamos assim, se houve um 

aumento ou não por que estou na, se você considerar o meu tempo de magistério esses 14, 15 

anos, é pouco tempo, é, pra gente poder fazer uma, uma avaliação. Mas eu lembro que quando 

eu entrei em meados dos anos 2000, havia realmente menos alunos é, usando medicamento 

contínuo, e, mesmo naquela época eu percebia que havia uma demanda, de mui, de, de alguns 

não estarem usando, simplesmente não havia atendimento para isso. Eu apenas, na minha 

cabeça, embora eu não tenha dados que eu possa comprovar, é uma percepção é, subjetiva 

apenas, é um, é um olhar digamos assim, sem uma, sem uma qualidade quantitativa 

significativa, ao meu ver é apenas uma questão de estar, de estar sendo medicado mais alunos 

que precisam dessa medicação. 
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Pesquisadora: Quando você considera que uma criança deve ser encaminhada para 

atendimento com especialista da saúde? 

Participante: Quando por algum motivo que eu acho que é de ordem biológica e não 

relacionado ao contexto familiar dele, ele não consegue acompanhar a turma na 

aprendizagem.  

Pesquisadora: Você já encaminhou alguma criança?  

Participante: Já solicitei alguns encaminhamentos. Esse ano mesmo eu solicitei de um aluno. 

Pesquisadora: E por quais, quais foram os critérios e os motivos que esse aluno apresentou 

que fizeram com que você solicitasse que ele tivesse atendimento?  

Participante: É, embora ele demonstrasse interesse na aula ele não tava conseguindo 

absorver os conteúdos e não conseguia, não consegue ainda, se socializar de forma 

satisfatória. Como minha aula depende muito da expressão, eu trabalho muito em grupo com 

os alunos, e o aluno que se isolava de forma completa, ele não tinha amizades, não tinha os 

pares, não tinha um grupo, e o grupo, e os grupos também não se interessavam por ele, e de 

forma que ele nas atividades minha, ele tava isolado, e quando eu provocava ele colocando ele 

em situações que ele tinha que se expressar, ele apresentava, assim, uma espécie de 

congelamento. Ele não, ele travava simplesmente, não, não dava conta. E na turma dele as 

atividades que eu passava eram atividades compatíveis com a idade dele, ai eu solicitei um 

acompanham, eu solicitei encam, eu pedi para verificar se ele tem algum, se ele tem ou não 

algum problema cognitivo. Pra mim saber lidar melhor com ele, poder lidar melhor com ele. 

Pesquisadora: Como professor, o que você espera quando encaminha uma criança? 

Participante: Eu espero que, primeiramente, é, tirar dúvida se ele tem alguma dificuldade de 

fun, de ordem biológica que justifica a não aprendizagem dele de acordo com o que a gente 

espere. E segundo, é que o encaminhamento nos oriente a como lidar com esse aluno, do 

ponto de vista de explicar quais são, quais são as reais possibilidades dele. 

Pesquisadora: O que você sente ou pensa quando a criança encaminhada volta com um 

diagnóstico e passa a fazer tratamento? 

Participante: Em geral, eu tenho observado que após o início dos tratamentos eles têm uma 

melhora significativa, até agora não, não observei nenhum caso que não fosse assim, grande a 

diferença entre a fase anterior do não tratamento e a fase atual futura do tratamento. Em geral 

apresenta bons resultados os tratamentos que a gente, quando se submetem a, a, quando eles 

aderem ao tratamento.  

Pesquisadora: E em relação a quando passam a fazer tratamento com medicamento, 

especialmente a ritalina?  
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Participante: Eu não tenho acesso a saber quais alunos, não é que não tenho acesso, eu 

poderia ter, apenas assim, eu não procuro saber e, qual, qual remédio específico que ele está 

tomando, por que isso extrapola a minha, digamos assim, extrapola o, extrapola o que eu 

poderia fazer com esse aluno. Se é medicamento A, B ou C eu não sei quais são os efeitos 

deles, então pra mim não faz é, diferença qual tipo de medicamento, mas eu observo que, os 

alunos que tão usando medicamentos alopáticos, em geral eles tem um, eles, eles, digamos 

assim, melhoram sua produtividade em sala de aula, isso eu posso afirmar. Porque eu apenas 

fico sabendo que ele está ou não tomando remédio, mas eu não sei quais são os efeitos 

biológicos sobre esse aluno, e também, mesmo que eu soubesse isso não faz parte da minha 

área de conhecimento, eu não poderia influenciar sobre isso. O que eu espero é que após estar 

tomando o remédio, que haja uma mudança do comportamento e em geral há uma mudança 

de comportamento, como uma diminuição da agressividade, uma interação social maior ou 

uma capacidade maior de prestar atenção nas aulas, isso eu espero independente do 

medicamento que ele esteja tomando, que isso em geral são fatores que me levam a pedir um 

encaminhamento.  

Pesquisadora: Mas você não, você me disse é que você não sabe qual é o medicamento 

específico que a criança toma…  

Participante: Específico eu não sei, até porque, mesmo que eu soubesse não faria muita 

diferença.  

Pesquisadora: Entendi.  E você também não tem conhecimento dos efeitos, por exemplo, da 

ritalina. Você...  

Participante: Não, não tenho conhecimento. 

Pesquisadora: O que você pensa sobre uma criança que recebe um laudo. Determinando que 

ela tem algum transtorno, alguma doença, algum déficit?  

Participante: Em geral é importante que eu saiba qual o teor do laudo, para saber exatamente 

qual, qual, qual dificuldade esse aluno pode apresentar. Porque, que existem alunos que 

aprendem em tempos diferentes, isso é, isso é normal. Agora o laudo, ele geralmente me 

esclarece qual a potencialidade e o que eu posso pedir desse aluno. Então é, a partir do 

momento que eu tenho, que eu tenho um aluno com laudo eu claro que vou tentar tratar ele de 

uma forma diferenciada em relação a cobrança nas minhas aulas. Aí vai depender do, do 

laudo né, para eu poder saber exatamente o que fazer com esse aluno. 

Pesquisadora: Você sabe quais os transtornos diagnosticados existem aqui na escola?  

Participante: Olha, eu sei que nós temos uma Síndrome de Down e temos alguns, alguns 

casos de déficit de atenção, temos alguns casos de TDAH, e outros que, a gente sabe está em 
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tratamento mas que não foi ainda diagnosticado exatamente qual a dificuldade do aluno, está 

em acompanhamento ainda, que estão em acompanhamento.  

Pesquisadora: E o que você sabe sobre esses transtornos diagnosticados?  

Participante: Olha, é, o Síndrome de Down, eu sei que ele tem, a que nos temos aqui, ela tem 

uma, digamos assim uma, é um quadro, que permite a ela socializar, mas que não nos permite, 

esperar dela, digamos assim, uma absorção muito grande dos conteúdos que nós ensinamos. 

Então, a minha abordagem em relação a ela na minha aula, é, como ela tem a capacidade de 

repetição, ela sabe, ela tem noção de mímese, ela em geral ela, ela imita os alunos, e quando 

ela faz isso de alguma forma ela tá aprendendo, porque ela tá movimentando o corpo e tá se 

desenvolvendo, então é de forma mecânica, tanto em relação a mecânica do corpo quanto em 

relação a expressão. Eu fico satisfeito com, em perceber que nas atividades em grupos ela 

consegue de alguma forma interagir, consegue entender que aquilo tem algum sentido e 

consegue minimamente participar, com ela eu fico satisfeito. Os que têm dificuldade em 

relação a absorção dos conteúdos, quem tem déficit de atenção, eu, os que tem laudo, eu tento, 

eu tento observar se, a, com, tomando ou não medicamento, indo ou não no tratamento eles 

estão melhorando ou não, em geral eles tem melhoras e conseguem acompanhar depois que, 

depois que eles estão, que eles estão em tratamento. É, claro que, é, dependendo do, do laudo, 

os laudos eles são, são bem específicos, eu consigo traçar uma expectativa melhor sobre aluno 

A, B ou C, mas eu preciso, mas são casos específicos individuais.  

Pesquisadora: Como as áreas de saúde, medicina e outras especialidades, podem auxiliar a 

educação escolar? 

Participante: É, quando há um encaminhamento pra, pra estas áreas, a gente espera que, que 

o laudo que venha, ele nos, nos aponte, é, não como lidar, porque essa parte educacional é 

nossa, mas como, mas, digamos assim, nos, tornar bem claro para nós, é, se aquele 

comportamento tem ou não uma origem biológica. Porque, em muitos casos, é, pode, a gente 

pode, nos podemos testar confundindo, nós poderemos estar pensando que,  é, o aluno está 

com preguiça, o aluno ele não, ele digamos assim, ele não valoriza a educação. E pode ser que 

seja o contrário, não. Então assim o que a gente espera dessas áreas é de alguma forma é, nos 

diga se a dificuldade dele é ou não de origem é, patológica. De onde geralmente é essa a 

expectativa da gente, a gente espera que eles nos ajudem neste sentido.  

Pesquisadora: Você tem alguma sugestão sobre isso, de como...  

Participante: Na verdade, a única dificuldade que nós temos é porque o tratamento, ele não 

é, quando há a solicitação de encaminhamento, de tratamento, ele não acontece no tempo e na 

quantidade que, digamos assim, seria o, o ideal. Existem sim dificuldades, junto a, junto ao, a 
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rede pública de tá atendendo, por uma questão de, de demanda, e também existe a dificuldade 

por parte da família muitas vezes não reconhecer que o aluno, ele precisa  aderir ao 

tratamento. É, muitos pais tem dific… acham que não é importante que o aluno esteja sob 

tratamento. Então geralmente nós encontramos as duas dificuldades, uma em relação a rede 

pública, outra em relação a família. Isso em alguns casos, em outros casos não, é só, porém eu 

não posso quantificar pra você. 

Pesquisadora: Você enquanto professor recebe algum tipo de informação sobre como 

identificar as crianças que necessitam de tratamento com especialistas? 

Participante: É, na minha graduação na licenciatura, nós tivemos uma, uma visão superficial, 

agora essa visão superficial nossa ligada à área de saúde não, digamos assim, não nos dá o 

repertório nem o vocabulário adequado para lidar de forma mais, mais profunda. Mas pra nós 

profissionais o que é fundamental é a gente poder compreender que um aluno, de alguma 

forma não está acompanhando a turma, e se não tá acompanhando, uma das hipóteses seja que 

ele precise de um tratamento ligado à saúde. Se, se essa hipótese falhar, a gente geralmente, a 

gente considera é, o meio familiar em que vive, e a gente vai procurando assim por diante, até 

a gente poder, até a gente poder, digamos assim, encontrar uma resposta satisfatória. A 

dificuldade com a família é apenas uma das hipóteses com a qual a gente tra... trabalha a 

questão a dificuldade com a saúde, pode ser que ele tenha outras dificuldades também, mas é 

um pouco pelo método das tentativas, a gente não sabe exatamente. Então é muito importante 

quando a gente solicita um encaminhamento, a gente ter uma resposta positiva ou não se 

aquele aluno tem ou não uma dificuldade de origem biológica que justifique o mau 

desempenho dele, por que se não for, a gente vai ter que continuar investigando pra saber o 

que tá acontecendo. 

Pesquisadora: De quem você pensa que é a responsabilidade pelas dificuldades apresentadas 

pelas crianças na escola? 

Participante: Olha, eu sou de uma linha que, que acredita que a educação funciona bem 

quando o ensino, o ensino do professor, ele é eficaz, quando a família, ela cumpre o papel 

dela, e por outro lado, o aluno, ele têm a motivação interna de querer aprender. Esses três 

fatores, eu sou da linha de professores que acredita que esse três fatores tem que tá em 

harmonia, quando um deles falha o processo de ensino-aprendizagem fica comprometido, 

qualquer um desses três fatores.  

Pesquisadora: Ainda nos casos das crianças que necessitam ser encaminhadas, você 

considera que são esses fatores apresentados…  
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Participante:  Pois é, quando a criança precisa ser encaminhada, aí tem dois fato, tem, tem 

dois atores que precisam tomar a iniciativa: o professor, porque por incrível que pareça a 

gente tem uma visão relativa melhor que os pais, porque os pais eles, muitas vezes não 

conseguem, por estarem próximos demais, não conseguem perceber certas dificuldades das 

crianças, e por outro lados os pais, que os pais tam... embora eles não tenham essa, esse olhar 

relativo, a gente percebe que muitos pais são apáticos em relação à desenvoltura da criança na 

escola. Muitos acham que, isso eu já ouvi, que eles acham que as crianças, elas não querem, 

elas não querem aprender e isso é uma justificativa para eles não insistirem, a gente parte, nós 

professores acreditamos que todos tem, todos tem essa capacidade de aprender, se não tá 

acontecendo esse aprendizagem alguma coisa tá errada. 

Pesquisadora: Ok.  

Participante:  Só?! 
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2-Entrevista com a Professora Luiza   

 

Pesquisadora: Há quanto tempo você é professora? 

Participante: Desde 1992, nossa quanto tempo, (rs) vinte e..(Pesquisadora: quatro) vinte e 

quatro anos, é mais aí eu tive uma pausa ai de uns setes anos nesse período aí, então não foi 

contínuo não. (alguém entra e entrega algo, a professora diz obrigada). 

Pesquisadora: Nesse período você passou a fazer outra coisa?  

Participante:  Sim, eu, eu trabalhei com academia, auxiliei meu esposo que tava trabalhando 

em academia né, ele é profissional na área e aí eu auxiliei ele, fiquei com ele trabalhando em 

academia durante um período de uns quase setes anos, seis anos, setes anos mais ou menos. 

Pesquisadora: E desde essa época de 92 você já tinha sua formação em Pedagogia? 

Participante:  Isso, é eu me formei em magistério, (Pesquisadora: Magistério). Aí atuei até 

meados de 97, aí foi quando eu me formei curso superior né pedagogia, aí continuei na área , 

mas eu já trabalhava porque podia né, naquele tempo podia como professor de magistério, eu 

já trabalhava já, Pesquisadora: Em 96 que, Participante: Que eu me formei em 97, 

Pesquisadora: Que modificou Participante: Isso, Pesquisadora: que passou a ser exigido, 

Participante:  Não, foi mais pra, foi bem depois, dois mil e alguma coisa, não me lembro 

mas, mas foi bem depois.  

Pesquisadora: E nessa escola aqui tem quantos anos que você tá? Participante:  Aqui tem, 

vai fazer quatro anos, Pesquisadora: Quatro anos. Pesquisadora: E como você se tornou 

professora? Eu sempre é, eu estudei no interior em escola, num colégio de freiras e lá o curso 

que, que a escola oferecia era esse, apenas esse, magistério né, então quem não quisesse fazer 

teria que sair da cidade, ou procurar um outro curso lá, lá tinha aquele colegial né e, como a 

possibilidade de emprego era maior e eu já tinha assim uma certa afinidade na área porque 

minha mãe era professora já aí eu optei por concluir né o ensino médio lá mesmo, e lá mesmo 

eu conclui e fui convidada pra dar aula lá mesmo, na escola que eu estudei, assim que eu 

conclui eu já fui convidada, trabalhei lá um tempo e depois continuei em outras escolas, só 

que aí eu saí de lá e vim pra Goiânia né. 

Pesquisadora: Para você, qual é o papel ou função da escola? 

Participante:  Papel da escola, éee, é muita ampla essa pergunta né, porque eu penso que não 

existe apenas uma questão, O papel da escola, porque eu acho que ela abrange, é muito 

abrangente, mas eu diria assim resumindo né, que seria essa, essa, formar a criança ée 

cidadão, apto né a desenvolver suas funções na sociedade, seria mais ou menos assim é 

capacitar o aluno é, socializá-lo.  



 123 

Pesquisadora: E o papel do professor?  

Participante:  Encaminhar esse indíviduo, pra que ele possa é, exercer bem seu papel na 

sociedade, pra que possa ser um cidadão de bem, pra que ele possa é adquirir mais 

conhecimento, acho que o professor ele, ele é, é, é aquele que vai ele, num diria que ele vai 

encaminhar, porque também não é só o professor, mas o professor é um dos viés né dessa 

condução, então ele pode favorecer, facilitar esse caminho, suavizar o caminho pra esse aluno, 

pra que ele é, pra que o aluno ele possa é, vislumbrar algo um futuro né, pra ele. 

Pesquisadora: Atualmente, como é desenvolver a função de professor? 

Participante:  Difícil, muito difícil, porque, é, cada vez mais eu sinto que o apoio familiar 

tem diminuído, e que, aquilo que as vezes a gente considera que é essencial e necessário para 

a família muitas vezes não é, e pelo fato também de que o aluno hoje, o professor era 

aque...aquela figura que ia ensinar, ia ensinar né, ia passar conhecimentos pro aluno, que ia 

facilitar esse processo de ensino-aprendizagem, e o aluno hoje ele tem contato com muuuitas 

outras formas de adquirir esse conhecimento e essa aprendizagem que não apenas através do 

professor, então o professor é cada vez mais, eu, assim, que a gente tem que buscar recursos, 

meios de pra passar aquilo que se deseja pros alunos, porque eles muitas vezes não se 

interessam mais, por aquilo, pelos conteúdos, por aquilo que a gente vai ensinar, pela escola, 

pelo ambiente escolar, então atualmente eu tenho sentido isso. 

Pesquisadora: Como seria o aluno que você gostaria de trabalhar se pudesse escolher?  

Participante:  (Pensa) o aluno investigador, o aluno questionador, o aluno que participa, que 

tem interesse, que desafia o professor.  

Pesquisadora: E o aluno que você jamais gostaria de trabalhar? 

Participante:  O oposto disso. Aquele que não tem vontade, aquele que não desperta pra o 

que o professor tá ensinando, ée, o aluno apático, éee, me intriga muito mais um aluno muito 

quieto, muito parado, sem reação diante da das atividades do que um aluno entre aspas 

indisciplinado, né, então, a indisciplina pra mim por exemplo não é um problema com aluno, 

mas a apatia, a falta de vontade e o desinteresse é.  

Pesquisadora: E como são seus alunos?  

Participante:  É um misto disso tudo. É, tem alunos muito bons, nesse sentido de, de, de 

querer aprender, de demonstrar essa vontade esse interesse e tem alunos, ãn, ao contrário 

disso é apáticos, sem interesse, tem alunos indisciplinados, que não conseguem concentrar em 

uma atividade, tem aqueles que são é, eu diria assim, até, até violentes né com os demais, 

porque brincam de forma inadequada, xingam, então assim a sala tem de tudo, tem de todo, 
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todo, rsrrs, é manifestação de aluno de todo, todo jeito, de todo caráter que você puder 

imaginar tem na sala, então é bem, rs, bem heterogênea mesma. 

Pesquisadora: O que você considera uma dificuldade de aprendizagem?  

Participante: De aprendizagem, é quando, eu percebo assim, quando o aluno ele não rompe 

aquele processo, ele não avança, ele se limita, é quando ele não demonstra compreensão, é 

quando ele não consegue fazer associações, é, quando você busca várias formas pra ensinar, 

pra dialogar com o aluno e no final você pergunta, faz uma pergunta pra ele pra ver se ele 

compreendeu e ele, responde de uma forma totalmente aleatória àquilo que você disse, não 

faz, não faz nenhuma conexão, não faz sentido, eu considero isso uma dificuldade. Quando, 

quando ele não consegue fixar, não consegue concentrar, é, quando tem uma dificuldade na 

leitura, mais ou menos assim. 

Pesquisadora: E o que você considera bom comportamento? 

Participante: Não, é assim, não é bom comportamento. É, seria aquele aluno que consegue 

cumprir com as atividades, agora, não é um bom, pra mim não é um bom comportamento 

aquele aluno que fica quieto, porque eu, aluno que fica assim quieto o tempo todo, que seria o 

aluno comportado, que fica quieto, fica calado, fica no cantinho dele, mas, esse 

comportamento o prejudica porque, porque ele não manifesta, porque ele, ele não consegue 

realizar as atividades em tempo hábil, ele não se envolve com ninguém, fica quietinho mas 

está sempre atrasado, então esse não seria um bom comportamento. Bom comportamento é, 

seria aquele aluno que é comunicativo, mas que sabe seus limites, aquele aluno que, que 

participa, que se movimenta, que fala e, e que consegue interagir, tanto com a sala quanto 

com o professor. Aquele aluno que a gente chama a atenção muitas vezes, mais que você 

chama atenção pra que os demais também acompanhem essa atenção e não porque ele é um 

aluno que não tem um bom comportamento, muitas vezes você chama a atenção daquele 

aluno mas ele é um ótimo aluno, então essa questão de bom comportamento é, não é o quieto, 

pra mim não é o aluno quieto, calado, mas é aquele que tá sempre ali se movimentando, 

interagindo, mais dentro do, do, dentro do esperado pra que haja um controle na sala, pra que 

haja uma aprendizagem na sala.  

Pesquisadora: E mau comportamento?  

Participante: Aí já seria aquele aluno que, não se interessa, é, não participa e, impede que os 

outros consigam participar, que atrapalha, esse seria um mau comportamento. Conversar, 

seria um mau comportamento?, não, não é, o aluno que conversa, eu tenho alunos na turma E, 

por exemplo, que eles são muito conversadores, mas quando você presta atenção a conversa 

deles é sobre a atividade na maioria das vezes, eles estão ali você fez assim, não eu fiz assim, 
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não é assim, e isso é um grupo de uns cinco mais ou menos assim, e eu já diagnostiquei isso, 

então, eu só peço o que, pra eles diminuírem o volume, porque pra eles a conversa ajuda, pra 

outro que está ao lado às vezes não, porque ele precisa de um pouco mais de concentração ou 

de silêncio né, de uma atenção mais focada. Então assim, depende muito, dessa questão da 

conversa, da do..do..do tumulto que se causa na sala, então nem sempre aquele barulho que 

você passa no corredor a sala tá barulhenta quer dizer que, que não está havendo ali uma 

aprendizagem.   

Pesquisadora: Atualmente existe um grande número de crianças diagnosticadas e fazendo 

uso de medicamentos por apresentarem dificuldades na escola, o que você pensa sobre isso? 

Participante: Olha, eu penso, eu penso que poderia ter outras formas de, de solucionar essas 

questões que não fosse através do medicamento, que não fosse dessa forma, por essa via, 

porque que eu digo isso?, porque é, é muito, eu não sei se é essa palavra correta, mas eu vou 

dizer assim, é muito subjetivo, não tem como é, não é preciso, isso que eu quero dizer, não é 

preciso, então quando é, a gente fala que o aluno é diagnosticado, o aluno é ele tem um laudo, 

que o aluno toma uma medicação, é, eu não sei ate que ponto as atitudes daquele aluno a 

partir do diagnostico, é, da intervenção que foi feita, a atitude dele em sala de aula está sendo 

comprometida ou não, no sentido assim de que ele, ele, ele está conseguindo aprender?, ele 

está conseguindo focar?, ele está conseguindo ter atenção?, diante da, daquilo que ele está 

realizando, por exemplo ele está tomando a medicação, então aquele aluno em determinado 

momento ele vai ficar focado, ele vai entender. Então assim, ele tá entendendo mesmo?, ele tá 

conseguindo aprender?, ou ele, ele poderia de uma outra forma, buscar um outro recurso, sei 

lá, aprender de uma outra forma, um outro tipo de atividade, que não fosse esse, sabe, que não 

fosse dessa forma. Eu vejo que nós não temos recursos para trabalhar com alunos que são 

diagnosticados. Atualmente, na realidade que nós estamos, é, na, agora, eu falo na escola que 

eu trabalho agora, na realidade que eu estou agora, nas salas que eu trabalho e os alunos que 

nós temos, não tem condição. Entendeu?!  

Pesquisadora: E o que você imagina que poderia, por exemplo, você não tem condição de, a 

escola o ambiente aqui, e vocês enquanto professores não tem condições de atender essa 

criança que recebeu um laudo, um diagnostico por alguma questão, (Participante:  U-hun) 

você, vocês, não tem condição de atender essa criança a partir do que é dito no laudo ou a 

partir do que a criança apresenta?  

Participante:  A partir do que é, dos dois, do que a criança apresenta e do que é dito no laudo. 

Primeiro porque, lidar, por exemplo, déficit de atenção, a criança manifesta déficit de atenção, 

lidar com déficit de atenção, ok. Que atividades que eu vou dar na sala de aula que vão 
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prender mais a atenção dessa criança? É, em que momento que ela vai ter aquele (faz barulhos 

com os dedos) clique, ah entendi, tô compreendendo, ah é assim. Porque, as aulas não serão 

diferentes porque eu tenho um aluno NE na sala, um aluno com laudo por exemplo, não vão 

ser diferentes, no sentido de que, são aulas expositivas, é, leitura, éee, é uma aula conteudista 

sim, entendeu! Então assim, vai ser assim o tempo todo?, não, em alguns momentos vai ter 

uma dinâmica, vai ter aula mais prazerosa, vai ter, mas não será o tempo todo assim, como 

também não será o tempo todo somente leitura, somente giz, somente quadro, entendeu?! Mas 

não vai ser esssspecificamente pra atender aquele aluno, não vai ser, vai ser uma aula, eu vou 

dar uma aula, um conteúdo tá preparado, tá lá, aí o que o que eu tento fazer, me dirigir àquele 

aluno que eu sei que tem aquela dificuldade e ver se ele tá conseguindo acompanhar. Onde 

que ele parou, onde que não atinge, até onde ele vai, e dar uma atenção maior, ou, ou 

encaminhar esse aluno pra um atendimento individualizado na própria escola que é o que a 

gente mais faz, e depois tira ele da sala e trabalha com ele sozinho. Mas na sala em si, não há 

um direcionamento paara ele, até porque na maioria das vezes o nível de aprendizagem dele 

está aquém dos demais. Então eu não posso nivelar a turma por ele, entendeu?  

Pesquisadora: Nesse caso que você tá me falando, uma criança ter um diagnóstico, um laudo, 

pra vocês não é uma solução?  

Participante: Não é.  

Pesquisadora: Porque vocês passam a saber (a participante entra) Participante: Não é uma 

solução, mas é um, um, eu vou falar sinceramente, não é uma solução mas é um alívio de 

você saber que não é por culpa sua, que aquela criança não aprende. Que você não está sendo 

incompetente daquela criança não aprender, ela tem um laudo, então quem deu o laudo não 

fui eu, ela foi medicada, então ela tem ali um, um, distúrbios vamos dizer assim, um distúrbio  

de aprendizagem, ou uma, uma, uma, alguma coisa orgânica, ela tem, então não é o fato de o 

professor não estar conseguindo atender aquela criança, do professor não estar atingindo a 

aprendizagem dessa criança, não estar conseguindo desenvolver. É um, ali...chega a ser um 

alivio, porque é inquietante você ter na sala um aluno disperso demais que não consegue 

acompanhar, que não aprende, que não acompanha a turma e, você não atinge aquela criança, 

porque que você não atinge aquela criança?, modificar a aula, dá uma aula de um jeito, dá 

uma aula de outro jeito, vários professores entram na sala, a queixa é a mesma. Se tem alguma 

coisa, então, o diagnostico foi esse, pra nós assim, pra mim chega a ser assim, um, um alivio 

mesmo, porque aí eu sei que, eu não vou atingir 100% daquela criança. Posso tá errada nesse 

sentido, né, mas é porque, nós ainda não temos, é, uma, um preparo pra trabalhar com 

crianças diagnosticadas. Nós não temos esse preparo, nós não fomos é, nós não fomos assim, 
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preparados mesmo pra lidar com essa situação, com esse aluno com essas dificuldades, é, eu 

não sei se é a realidade a qual eu vivencio hoje mas a escola hoje é essa preocupação de 

repassar os conhecimentos, de passar os conteúdos, de que o aluno aprenda, de que ele saia 

com esse, é, esse, atingindo esse, é, esse objetivo, acaba que você se envolve nisso de tal 

forma que aquele aluno, ele vai, ele vai ficando ali, sabe, assim, ele vai aprendendo dentro da 

condição dele.  

Pesquisadora: e quando você fala que vocês não recebem um preparo, você consegue 

imaginar o quê seria necessário passarem pra vocês como forma de preparar pra lidar com 

essa criança? Você consegue pensar, ah se me passassem alguma coisa desse tipo ou de 

outro… 

Participante:  Eu, eu penso assim que seria, é, eu não sei se eu estou assim né, se seria isso 

mesmo mas, por exemplo, é, de que forma, se o aluno tem déficit de atenção ou outra 

dificuldade, de que forma que eu posso passar aquele conteúdo, ensinar aquilo que eu desejo e 

que eu sei que ele vai conseguir captar, como que eu vou passar?, é, que recurso eu vou 

trabalhar?, porque por exemplo, quando o aluno vai fazer lá os testes lá que ele faz de, de, eu 

sei porque eu já presenciei um, de, pra diagnosticar o déficit de atenção, eles usam diversos 

recursos né, são jogos, são uns jogos de montar outros de marcar, uma série de coisas, então 

aqueles jogos pra quem trabalha na área eles sabem dizer se o aluno tá atingindo ou não 

aquele objetivo. Então por que que pra nós em sala de aula pra trabalhar com o aluno não 

seria é umas atividades mas direcionadas pra aquela dificuldade do aluno?, quê tarefa seria 

essa?, quê atividades seriam essas?, ah, atividade de folha?, não sei, se seria isso, somente as 

atividades de folha. É, o quê que eu posso tá ali elaborando com a criança mentalmente pra 

que ela atinja esse conhecimento?, ele tem um nível de conhecimento por exemplo?, até onde 

que ela vai?, porque pelo que eu entendo me parece que é assim, a criança é, ela vai 

acompanhando sua explicação chega um ponto em que ela trava, aí ela não avança. Ali onde 

ela trava o professor parece que não atinge também, e dá a impressão de que ela não vai, não 

vai avançar, não vai aprender além daquilo ali, entendeu. Então, o quê que eu posso fazer?, a 

gente, eu, eu fico assim olha eu vou dar aula como eu sempre dei, vou trabalhar como eu 

sempre trabalhei, né. O máximo que eu tenho feito é um atendimento individualizado, 

conversar com aquela criança, tentar explicar, usar uma linguagem mais acessível né pra ela, 

e, é, diria assim até é elaborar já o pensamento né e passar pra ela pra que ela compreenda 

aquilo, seria assim, mais ou menos assim.  

Pesquisadora: Quando você considera que uma criança deve ser encaminhada para 

atendimento com especialistas?  
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Participante:  É, é quando, quando ela tá muito dispersa, é, quando ela não te dá o retorno, 

daquilo que você tá trabalhando na sala, porque é diferente, por exemplo, você é, eu percebo, 

eu consigo perceber, o aluno que tem déficit de conteúdo, ele veio das outras turmas, não 

aprendeu tal e tais coisas, aí você, vou trabalhar, porque sempre faz as revisões, então vamos 

trabalhando o aluno vai aprendendo. Então é diferente daquele aluno que, é, você passa o 

conteúdo, você trabalha, e ele não absorve, ele não te dá o retorno, ele não consegue 

compreender. Às vezes questões simples, é, de matemática, por exemplo, você fala assim, é, 

você tem dez, quantos tem aqui?, tem dez, ah, se você tirar seis com quanto com você vai 

ficar?, aí ele demora um teeempo, maior do que deveria, pra conseguir calcular aquilo ali. 

Você trabalha com material, conta, pede a criança pra contar, ela conta e ela consegue chegar 

ao resultado, aí você pergunta assim, então, o resultado seria quatro né, então, quanto falta, 

separa ali os seis, quanto falta aqui pra completar os dez?, ela não consegue fazer o inverso, 

desse raciocínio contrario né, ela vai voltar e vai, em vez dela diminuir ela vai somar e vai ver 

que vai dar o mesmo resultado. Então são coisas assim, bem simples, cálculos mentais 

simples que a criança não consegue, às vezes nem arrisca, e às vezes arrisca e não acerta, não 

têm assim, não apresenta noção às vezes, aí nesses casos eu acho que tem alguma dificuldade. 

Pela idade, eu vou muito pela questão da idade, às vezes a criança já tá lá na turma E e tem 

dificuldades primárias, que devia ter sanado lá na C, no máximo, então, é, em função disso aí 

a gente vai acompanhando e vai percebendo que são dificuldades que não era mais pra 

apresentar, né. E aí eu penso que aí tem alguma coisa, deveria ter alguma intervenção no caso.  

Pesquisadora: Você já solicitou encaminhamento para alguma criança?  

Participante:  Já. Já solicitei encaminhamento pra uma criança da turma E e pra uma criança, 

em que turma que ela esta?, (tenta lembrar), acho que foi só o G. mesmo que eu tô me 

lembrando, é, porque a outra criança ela já tinha encaminhamento, quando a gente percebeu 

ela já tinha, a mãe dela já trouxe da outra escola, e aí a gente, eu até tinha pedido, mas ela já 

tinha, mas a mãe não tinha trazido o laudo, aí trouxe depois, mas ela já tinha. Agora esse 

aluno não, esse aluno eu percebi é, essa dificuldade dele, e assim, me intriga porque, ele não 

manifesta, porque assim eu faço as perguntas, explico e tudo, e ele é organizado com as 

coisas, com o caderno, e ele é um aluno que fica, ele fica olhando pra você o tempo todo, 

olhando você dando aula no quadro, ele, aparentemente ele parece estar atento, aí quando 

você vai pra o, o material dele, que você vai, não, mas isso aqui não é assim, qual é resposta?, 

ele não consegue. E aí eu tirei ele da sala, fiz algumas atividades individuais com ele, bem 

básicas, tipo essa que eu citei agora, e ele não conseguiu. Ele não conseguiu me dizer o que 

que era é, quanto que era por exemplo uma centena e meia, duas dezenas e oito unidades, 
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como que eu vou compor se eu tirar tanto quanto que vai ficar, então eu peguei o material 

concreto e fui trabalhar com ele, beem primário, e ele teve dificuldades assim que não era pra 

apresentar mais, porque ele tá no quinto ano. Aí eu preocupei, falei, deve ter alguma coisa, né, 

assim, nesse sentido, aí eu não sei o que que resultou disso, porque eu só anotei aquilo que eu 

observei e foi encaminhado né, pela escola.  

Pesquisadora: Você poderia me falar, se for isso que você já me falou, vou chamar assim de 

critérios, mas não necessariamente seja essa a palavra, mas quilo que você considerou pra 

falar ou notar de que essa criança esta sendo solicitado encaminhamento por isso e por isso.  

Participante: U-hun, quando eu fiz com ele os testes, lá com o material, que eu usei o 

material dourado, e fui fazendo as questões, e montando, desde o começo lá e questionando, 

éee, eu fiz um dia, no outro dia tornei repetir, aí eu percebi assim, que, ele não havia 

memorizado, uma das coisas era isso. Ele não memorizou o que nós vimos, e aí eu fiz 

basicamente as mesmas perguntas, ele não conseguiu, ele não avançou, e outra coisa também, 

quer dizer, a questão da memoria, a questão dele..... é, da atenção assim, ele, ele fica, ele 

parece estar atento, mais ao mesmo tempo ele está aéreo. Assim, você faz a pergunta ele, ele 

fica calado, outras vezes ele responde é, não dá uma resposta completa, ele não formula uma 

frase, ele não te responde, sabe, ele fica assim, inseguro, pra responder, essa criança 

especifico né, essa criança. Mas o que me inquietou mais foi isso, a questão dele, deu ensinar 

e no outro dia ele não, nas outras vezes que eu repetia ele não ter memorizado aquilo que eu 

fiz com ele. E aí eu fui percebendo em outras atividades, a mesma coisa, e aí fui fazendo com 

ele oralmente em outras disciplinas, aí eu percebi que ele, ele não tinha o que apresentar, de 

conteúdo, de, de falar né, de me responder ah professora é assim, assim, assim, eu entendi 

isso, isso e isso. Não, ele não, então ele é aquele aluno assim, ele passou despercebido, eu 

acho que ele passou despercebido, porque esse ano eu peguei ele na turma, no quinto ano, 

porque ele é um aluno organizado, o caderno dele é muito arrumadinho, é, presente, ele não 

falta, é um aluno que, ele não tem questão indisciplinada dentro da sala, e que sempre que 

você observa ele na sala ele, ele está olhando, pro quadro, ele está escrevendo, então ele não é 

aquele aluno inquieto, nada disso. Então ele passou, ele foi né, como aqui o critério nunca foi 

prova, nunca foi esse, só observação, foi indo, quando chegou agora que eu tive que, me 

aproximar mais e ver o que ele sabia e o que não sabia que é a parte da matemática que eu tive 

que aprofundar, porque agora eu estou dando somente a matemática, quando eu cheguei perto 

dele e fui fazer esse diagnostico, eu percebi que ele não sabia, quase nada. E aí pra mim, foi 

uma surpresa, pelo comportamento dele, pelo jeito dele como aluno, né, e até para os 

professores, ah é o aluno fulaninho ele, nossa mas ele é um bom aluno, ele, ele é um aluno 
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assim né, comportado, é aquele aluno que faz tudo. Realmente, o caderno dele tá sempre feito, 

mas copiado, respondido por ele, não. E aí, com essa aproximação eu percebi essa 

dificuldade, aí, antes de encaminhar, eu fiquei mais próxima dele, fui fazendo esses testes que 

eu te falei com ele, dentro da minha condição, né, e observando, perguntando oralmente, 

observando o que ele escrevia, e aí fui vendo que realmente, ou ele tem um déficit de 

conteúdo muito grande, ou ele tem dificuldade de aprendizagem. Esse foi o que eu percebi né.  

Pesquisadora: E a outra criança (Participante:  é) que vocês, que já tinha diagnóstico mas 

que vocês estavam solicitando encaminhamento pra ela por qual motivo?  

Participante:  É, ela pela desatenção. É, e realmente, ela tem esse lapso de desatenção, e, por 

exemplo, na escrita, ela deixa de escrever varias letrinhas na palavra, aí você pergunta e ela ah 

é tá faltando isso, tá faltando isso professora, ah não não é assim. Então ela, ela demora um 

pouco, mas ela sabe onde está o que ela esqueceu, e aí ela faz, e pela lentidão. Era muito, era 

muito lenta, tanto pra escrever, quanto pra te dar o retorno da pergunta que você fizesse, o 

raciocínio lento, ela demorava. Aí ela já vem, quer ver, desde a turma C que ela, que a mãe 

dela acho que tomou essa providência, acho que foi isso. Eu, eu, fui professora dela na turma 

D, foi quando eu percebi essa dificuldade dela, aí eu fui atrás, não a mãe já tinha encaminhado 

já, já tinha um ano né, já tava tomando medicação e tudo, então já era uma aluna com laudo, 

então beleza. Eu não dei um atendimento especial pra ela em sala de aula não, assim 

direcionado não, mas eu estava sempre observando, assim, dava atividade e observava se ela 

estava conseguindo, né, acompanhar, às vezes ela ficava um tempo a mais que os outros pelo 

processo dela ser mais lento. E foi, foi, o tratamento que eu dei pra ela foi o mesmo que dei 

pros outros, chamava na frente ela tinha que ler, chamava no quadro ela tinha que fazer igual 

os outros faziam, né, pra responder as coisas no quadro, normal. E ela fazia, às vezes com 

dificuldade, às vezes errando, e eu corrigindo e os outros interferindo os alunos também né, e 

foi, e hoje ela é uma aluna que, ela não fica mais atrasada, por exemplo, em sala, outros 

ficam, mas ela não. Ela termina a atividade dela, ela tinha uma letra enorme, ela diminuiu 

esse, essa caligrafia, era muito grande a letra dela, diminuiu, ela já consegue é organizar o 

caderno, fica é, fica bem organizadinho a tarefa dela, ela quase não tem erro ortográfico, 

diminuiu bastante, consideravelmente, porque ela tanto, ela tanto é, esquecia algumas 

letrinhas quanto ela aglutinava também, mas era mais esquecimento de algumas letras. Ela, 

essa dificuldade diminuiu muito, e o raciocínio, ela tem conseguido acompanhar, mas o 

esforço dela foi visível, sabe assim, ela, ela não queria ficar pra trás, ela não queria 

demonstrar que ela não, não, não estava conseguindo, nada disso. Então por, por observar isso 

nela, eu nunca dei um tratamento diferenciado pra ela, lá na sala, sempre foi como as outr...os 
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outros todos, e ela foi embora, hoje ela tá muito bem, ela continua no atendimento individual, 

mas já com um condição muito melhor, muito melhor. Ela levanta o dedo, ela participa, ela 

fala, ela vem no quadro, ela pede pra vir, ela faz cálculos, que antes ela não fazia, ela não, não 

conseguia, e assim, o acompanhamento da mãe também foi muito importante, que a mãe dela 

é muito presente, muito. E ela, tá indo bem, muito bem. Agora eu não sei te dizer assim, se ela 

ainda tá tomando a medicação e o que ela toma, eu não sei, porque como não foi da escola 

que encaminhou, foi particular né, foi a mãe que decidiu tomar essa decisão e tal, nós não 

sabemos não, eu não sei né, se a escola sabe não me passou, entendeu. 

Pesquisadora: Como professora, o que você espera quando encaminha uma criança? 

Participante:  Eu espero, que, assim, que, que aquilo que eu observei naquela criança, é, 

(gagueja) é não seja uma dificuldade assim, é, vamos dizer assim, de que eu não esteja 

conseguindo ensinar duma forma que ela consiga aprender. Então, eu espero assim que, que 

quando ela vai pra um encaminhamento e que ela retorne, é que seja assim, que seja uma 

dificuldade vamos dizer assim, orgânica, e que aquele medicamento vá ajudar por exemplo. 

Pra que ela tenha mais essa condição né, de, dessa aprendizagem, de receber ess...essa 

aprendizagem. Porque, muitas vezes parece que o professor não está atingindo aquela criança, 

né, você não consegue passar pra ela, e, você sabendo que a criança tem uma dificuldade, que 

essa dificuldade é orgânica e que vai, a partir de uma medicação, ela não vai mais ter essa 

dificuldade, é um alívio. Porque aí você também não vai mais sofrer tanto com aquela criança 

que não aprende! Run, que a gente (riso) sofre quando a criança não aprende, porque, eu acho 

que não tem coisa pior, o professor ensinar, ensinar e a criança não aprender, né.  

Pesquisadora: O que você sente ou pensa quando a criança encaminhada volta com um 

diagnostico e passa a fazer tratamento? 

Participante:  É isso que eu falei, eu sinto que é um alívio, porque aí eu, eu penso que, que a 

dificuldade não é da forma como tá sendo ensinada, não é porque o professor não está 

interessado naquela criança, não é por esse motivo, é porque a criança realmente tem uma 

dificuldade dela.  

Pesquisadora: E quando passa a tomar medicamento, principalmente ritalina, você conhece 

alguma coisa sobre essa medicação?  

Participante:  Conheço. Conheço, eu sei que assim, pelos que eu já perguntei assim, 

algumas, alguns, algumas crianças que já tomaram né, e que eu já fiz essa pergunta, como que 

sente?, e o que me responderam foi que, é, ficava muito focado, que conseguia manter a 

atenção, por um período. E, é como se, a pessoa até que eu perguntei me disse isso, que é 

como se tivesse tudo em sua volta mas você não vê nada em sua volta, você só direciona 
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aquilo que você quer ver, é como se fosse um hiperfoco, né, por um período. Então, é, a 

criança passa a ter atenção, voltar a atenção pra aquilo que é do interesse, né, seria mais ou 

menos isso.  

Pesquisadora: Ok. 

Pesquisadora: A criança diagnosticada volta com um laudo dizendo qual transtorno ela 

possui. O que você pensa sobre uma criança que recebe um laudo? 

Participante:  eu penso que ela tem dificuldade, e que essa dificuldade tem que ser é, tem que 

resolver, né, tem, a criança tem que superar isso. Então, e que é provisório, eu penso que é por 

um período, que ela vai é, melhorar, que ela vai conseguir avançar, entendeu assim, sem ser 

diagnosticada a impressão que eu tenho que se a criança não, não consegue avançar e tem 

uma dificuldade ela não vai avançar, ou ela vai avançar num processo muito lento, talvez. 

Sendo diagnosticada, é, falando a criança tem determinado transtorno, ela deve ser tratada 

assim, ou ela deve receber esse e esse medicamento, não sei, quer dizer, aquilo que poderia 

ser um processo lento e difícil pra criança, de repente pode solucionar em um tempo menor. E 

ela consiga avançar, né, passar essa etapa, esse processo, acho que é isso. 

Pesquisadora: Você sabe quais transtornos diagnosticados existem aqui na escola? 

Participante: eu sei é o déficit de atenção, hiperatividade (pausa), é atualmente é esses, 

parece, me parece que nós tínhamos uma com dislexia mas eu não me lembro mais quem é a 

criança porque eu não tenho mais contato com essa turma, e nem se ela permaneceu na escola. 

Porque eu também não me recordo mais, mas já teve também um caso de dislexia, mas não 

foi agora recente, né, foi há uns dois anos atrás mais ou menos. Mas o déficit de atenção e a 

hiperatividade, principalmente o déficit de atenção, é o que mais tem.  

Pesquisadora: E o que você sabe sobre esses transtornos?  

Participante: Assim, eu tenho procurado ler, eu até tenho um livro que eu tô, que eu, tava até 

aqui eu levei lá pra casa, o título dele é o transtorno do déficit de atenção. E o que eu sei, é o 

que eu li, o que eu, né, assim, o que eu, o que a gente conversa né, entre os professores, mas, 

que seria essa dificuldade mesmo de concentração, de, parece assim que, que esquece as 

coisas com facilidade, é, é como se em alguns momentos parece que, que faz, a criança parece 

que tem uma atitude e ela não se recorda, ou, ou ela esquece que fez aquilo, faz de novo, né. 

Então assim, são algumas coisas que eu tenho lido no livro e que assim, pelos depoimentos 

né, a pessoa falava isso que ela tinha essa dificuldade de se recordar, tinha o esquecimento, as 

vezes fazia as coisas mais de uma vez, e, e que sofria muito né, alguns depoimentos fala isso. 

Que sofria muito porque se esforçava de mais pra uma determinada coisa e não atingia aquele 
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objetivo, então, às vezes assim na sala a gente, não é, não sei, pode acontecer isso, a criança 

as vezes é, parece que ela tá esforçando o máximo dela e ela não atinge o objetivo esperado. 

Pesquisadora: O que você pensa sobre as áreas de saúde, a medicina e outras especialidades? 

Participante: Eu penso que é essencial. Que contribui muito, é, que é importante, auxilia 

muito no trabalho das demais áreas, e, eu penso também que poderia ser mais, mais, haver 

mais uma aproximação das áreas, dessas áreas né, principalmente a saúde e no caso a 

educação, voltada nesse aspecto, por, é né, seria no caso aí psicológico né, mais psicologia, 

porque nós não trabalhamos não é com a mente da criança o tempo todo (leve riso), o tempo 

todo né, nós trabalhamos com aprendizagem, com conhecimento, então é a mente o tempo 

todo, basicamente. Então, talvez se a gente tivesse uma aproximação maior assim, em termos 

de, de estarem repassando pra gente assim resultados, pesquisas, é, conhecimento, é 

metodologias, alguma coisa que favorecesse nosso trabalho seria muito melhor, né. Que por 

exemplo, que abrissem caminhos pra gente trabalhar de uma forma mais, mais direcionada ou 

com menos erro, né, vamos dizer assim, com menos erros, nos casos dessas crianças, né. 

Acho que é isso.  

Pesquisadora: Então você pensa que repassar algumas dessas informações seria uma forma 

dessas áreas de saúde auxiliar a educação escolar?  

Participante: Sim, sem dúvida. Porque é, igual nos casos que a gente encaminha a criança a 

criança vai, recebe um laudo, o laudo vem, tá, aquele laudo eu vou ler, como eu li já alguns, 

mas e aí?, o que que eu faço agora com esse laudo?, que ações que eu vou desenvolver?, eu 

não fui preparada pra isso, eu não sei nem me direcionar pra atender especificamente aquilo 

que foi determinado pelo médico, entendeu. Então assim, a criança tá medicada, a criança tem 

laudo, tá, e nós aqui vamos fazer o quê agora?, então eu acho que poderia assim haver uma, 

uma, uma aproximação maior nesse sentido, de facilitar o nosso trabalho. Como eu disse, é 

pra que a gente não cometa erros, né, é, mais erros talvez, nesse sentido, porque eu acho que é 

muito frustrante também para o aluno, pra criança, o diagnóstico já é frustrante, né, eu, eu 

acho isso, e, porque, não sei né em que meios e como mais de repente o aluno pode se achar 

incapaz, ah eu tenho dificuldade de aprender, não, eu não aprendo isso, eu tenho dificuldade. 

Então, é, havendo essa aproximação maior eles poderiam dire..., nos direcionar assim no 

sentido de como desen..., de tá desenvolvendo um trabalho melhor com aquela criança. Se ele 

não aprendeu ou, ou se ele tem dificuldade de aprender, é só por uma questão orgânica?, é só 

o medicamento vai resolver e a partir daí ele vai aprender?, então eu posso continuar as 

minhas atividades, as minhas aulas?, né, trabalhando da mesma forma com o coletivo de 

alunos que aquele aluno dali pra frente ele vai embora, ele vai conseguir. Muitas vezes não é 
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assim, né, e acho que não é assim, e acho que demora também um tempo pra ele ter essa 

condição. Então assim, aí o quê que a gente faz, esse aluno que tá laudado a gente volta lá no 

começo com todo conteúdo que ele não tinha aprendido e começa né, de novo, tudo que ele 

não aprendeu, vamos do principio, aí vamos caminhando com esse aluno. Só que a idade 

cronológica dele já tá avançada, então às vezes ele sai da escola aprendeu o básico, vai 

embora pra outra escola né, e lá na outra escola ele já vai receber outros, outros 

conhecimentos, e ele não tá preparado pra esse conhecimento porque ele não tem a base ainda 

formada. Então como que a gente trabalha com esses alunos assim?, que perdeu, vamos dizer 

assim entre aspas, que perdeu tanto tempo, que é isso ele perde muito tempo, ele não tá 

aprendendo, ele não consegue acompanhar, e aí vão, vai um ano, dois anos nessa condição, e 

ele tá naquela série que os alunos tão na condição daquela série e ele não, ele está na série 

porém numa condição inferior de, de aprendizagem né, de aquisição de conteúdo e tudo mais. 

Então ele vai ser sempre um aluno com dificuldade, né, agora com condição de aprender, 

porém com dificuldade, né (Pesquisadora: Entendi). 

Pesquisadora: Você enquanto professora, recebe algum tipo de informação sobre como 

identificar as crianças que necessitam de atendimento com especialistas?  

Participante: Nunca recebi (riso). Nunca ninguém veio me falar isso e nunca a escola 

proporcionou isso, nunca tivemos curso sobre isso na escola, não. É aquilo que eu falei, é 

mesmo assim a experiência de professor, de perceber as dificuldades do aluno, e dificuldades 

inclusive essas que muitos apresentam, uns mais outros menos, uns às vezes apresenta aquela 

dificuldade naquele ano no ano seguinte já não apresenta mais, né, ou para aquele professor 

pro outro já não apresenta, porque o outro professor já é outra dinâmica, outra metodologia 

né, outro. O aluno se comporta de, de varias formas e em varias aulas, com vários professores, 

então, é, aquilo que por exemplo um aluno chama mais atenção, ele gosta mais, se identifica 

mais, é claro que ele vai aprender com mais facilidade, do que aquilo que ele não tem muito 

interesse, não gosta tanto, ele vai ter mais dificuldade. Então assim, o diagnóstico que a gente 

faz é muito primitivo, sabe, é muito assim a cegas, vamos dizer assim né, porque eu vejo que 

é, que não tem é, não tem, é, não tem embasamento, é, um embasamento é assim, não sei se 

posso dizer essa palavra clínico, um embasamento é, é mesmo assim da gente observar no 

cotidiano, não é nada além disso. Porque a gente não tem a condição de dizer olha é déficit de 

atenção por esse, esse e esse motivo que o aluno tá apresentando; ah é hiperatividade por esse, 

esse e esse motivo que o aluno tá apresentando, aí o professor, eu já li várias coisas sobre 

hiperatividade, sobre dislexia, sobre isso, sobre aquilo, mais é como eu disse às vezes o aluno 

apresenta uma dificuldade esse ano e no ano seguinte já não apresenta; apresenta pra esse 
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professor pro outro não apresenta. Então assim, são algumas coisas que a gente observa, às 

vezes algo a mais, às vezes uma coisinha a mais que, eu por exemplo das vezes que eu tive 

que fazer isso foi porque eu achei que, que o que eu fiz com o aluno, as questões que eu fiz 

pra ele não tinha porque ele errar. Então eu achei preocupante, só isso, eu achei preocupante, 

eu falei, olha eu acho que não deveria errar isso mais, então assim, mas por esse motivo e não 

por outro motivo, assim. Então foi bem, bem, bem assim da vivência mesmo em sala de aula, 

não foi nada além disso não.  

 

Pesquisadora: De quem você pensa que é a responsabilidade pelas dificuldades apresentadas 

pelas crianças na escola?  

Participante:  É, atualmente a gente vive assim, numa, numa, na condição que os alunos vem 

né pra gente agora, é, principalmente na escola de tempo integral, é, o que é feito na escola 

fica aqui, não tem uma continuidade. Então assim, você desenvolve uma atividade, uma 

tarefa, é uma aula, uma dinâmica, e fica só nisso, porque não vai atividade pra casa, porque 

não é recomendado ir porque a criança passa oito horas na escola, então não vai. Quando vai, 

é porque ele não conseguiu concluir em sala, aí essa atividade vai, e na maioria das vezes, eu 

digo que quase noventa por cento volta do jeito que ela foi. Então assim, não há, uma assim 

uma participação efetiva dos pais naquilo que está sendo desenvolvido na escola, naquilo que 

o filho está fazendo, que ele está aprendendo, é, acompanhar as atividades, os cadernos, nada. 

E eu vejo isso muito na escola de tempo integral, porque eu já tive as experiências e muita 

experiência, na escola né, que, que é só meio período e as crianças iam pra casa faziam as 

atividades, no outro dia retornavam com as atividades e os pais eram sempre mais presentes, 

tavam sempre indo à escola, até porque eles iam deixar num horário e buscar no outro, né, 

então, a gente tinha mais essa presença dos pais. E aqui, essa realidade aqui, é diferente. As 

crianças vem cedo, vão embora no final da tarde, todas, quase, acho que oitenta por cento é de 

transporte cole..., é de transporte, né, de van, então elas, os pais não vem, então a gente não 

tem contato. Pra você ter contato com os pais você precisa convocar, e, e é difícil, nem todos 

eles comparecem, pela dificuldade do horário, e assim, você vê claramente que não há uma 

participação dos pais. É mínima a participação. Não sei se isso é uma realidade de todas as 

escolas de tempo integral, mais aqui, a realidade de agora, dessa escola de tempo integral é 

essa. A impressão que a gente tem é que as crianças são deixadas na escola, então não há uma 

continuidade, não há um interesse não há uma participação efetiva das famílias, e assim fica 

difícil o trabalho do professor né, muito difícil, porque a gente tem um tempo na escola 

conhece o aluno mas você não vê, assim, é, um, um retorno de tudo aquilo que você faz. Até a 
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própria criança perde o interesse, porque ela não tem nada pra ela levar pra casa, né, ela não 

leva nada pra casa, fica tudo na escola, e quando ela leva, os pais, na maioria das vezes não 

participa e não gostam que levem porque a criança já fica na escola o tempo todo e aí vai no 

final de semana ocupar os pais, parece que é essa a ideia que dá, de que a gente tá tirando o 

la.., o único momento de lazer que ele tem com os filhos já que ele passa maior tempo na 

escola. É assim o pensamento, então, é, eu acho que é uma realidade difícil, sabe, da escola de 

tempo integral, essa, por esse motivo.  

Pesquisadora: E as crianças que apresentam dificuldades que é necessário fazer o 

encaminhamento, de quem que você pensa que é a responsabilidade no sentido de, essa 

criança chegou nesse ponto por quê?  

Participante: É um dos motivos seria esse, pela falta de acompanhamento e de interesse dos 

pais. É, de incentivo, de buscar, é de, de instigar a criança pra ela querer aprender, querer 

pesquisar, conhecer mais, acho que um dos motivos é esse. É, a realidade nossa aqui dos 

nossos alunos, é, os pais não, me parece que eles não tem assim um conhecimento assim, uma 

escolaridade mais avançada, e, e assim, não conseguem muitas das vezes ensinar as crianças 

aquilo que a gente tá, tá ensinando aqui não tem, eles não tem como ensinar em casa, e outro, 

outro motivo assim que vejo também é assim, é a futilidade, sabe, assim, você não vê, assim 

uma, uma, um interesse do pai em por exemplo, em buscar livros, em falar de leitura com as 

crianças, não. O contato assim, pelas conversas que eu tenho com os alunos, o contato que os 

alunos tem em casa é só televisão, jogos, brincadeira, né, é, essa vivência familiar, você não 

vê, assim nada diferente disso, muito diferente disso não. Então assim é um ambiente que 

você vê assim que, que não está voltado para o estudo, para o conhecimento, para o 

crescimento, sabe, assim, é, pelas aulas que a gente dá na sala é até desmotivante às vezes, 

porque você vai falar de assuntos com as crianças, que eles poderiam manifestar, e pela, pela 

condição já deveriam até manifestar, e aí você fala em determinados assuntos aí eles não 

sabem, não manifestam, ou falam coisas assim sem o menor sentido, aí você tá assim gente 

mas como né?, que não sabem isso, ou como que, aí você vai fazer todo aquele processo pra 

que eles, aí eles vão ah então é isso?, ah professora é isso?, sabe assim, é, (riso) parece que 

você tá noutro, parece que a gente não tá acompanhando eu não sei se é o que tá lá fora, ou lá 

fora não tá batendo com o que é aqui dentro mas, sabe, parece que num, tá assim, eles tão 

muito avoados assim, sabe, num outro mundo, noutra condição. É muito interessante isso. 

Que a gente fica, aí tem que buscar o que, passar pra eles coisas mais da vivência deles, assim 

que possam auxiliar de alguma forma, sabe, as vezes o livro traz, assim uns conteúdos que 

você vê assim não isso aqui não vai favorecer em nada, então não tem porque né. E tentar 
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falar de vivência mesmo, do dia a dia, trazer algumas coisas pra trabalhar porque se não a 

gente não consegue atingir. Então eu sinto isso sabe, parte dessa dificuldade é dessa falta 

dessa participação e de interesse familiar dos pais, né, e, e, talvez a escola também tenha sua 

participação assim, no sentido assim, de que será que nós não estamos acompanhando?, (riso) 

o que, o que está, a sociedade que está se apresentando aí agora?, né, a forma como está, 

assim, o que as crianças tão trazendo, o que elas querem na escola, o que elas vem buscar, de 

repente o que elas vem buscar não é nada daquilo que elas né imaginam ou querem, e a escola 

tá ainda num modelo muito tradicional, né, ainda é, e, talvez isso também, desmotive né, tire 

o interesse das crianças. Então eu acho que de tudo isso aí tem um pouco né, nessa 

dificuldade.  

Pesquisadora: Obrigada.  

Participante: eu acho que eu falei demais, né?!  

Pesquisadora: Não.  
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3-Entrevista com a Professora Flávia 

 

Pesquisadora: Há quanto tempo você é professora? 

Participante:  Professora são 9 anos. Mas eu já trabalhei em escola, na educação, na época da 

formação de graduação. Os dois últimos anos eu trabalhei em escola como estagiária, não 

como professora regente, eu trabalhava com uma professora regente. São nove anos formada, 

eu, digamos assim, a titular né, e mais dois anos do período de estágio.  

Pesquisadora: E nessa escola, há quanto tempo você tá?  

Participante:  Nessa escola são seis anos.  

Pesquisadora: E como você se tornou professora?  

Participante:  Como eu me tornei professora?, é até (riso) engraçado. Quando eu entrei na 

faculdade foi a primeira pergunta assim, o que você, que, o que te trouxe aqui. É, na verdade, 

eu não,  quando eu fui prestar vestibular eu não tinha aquela expectativa assim: “eu quero ser 

professora”, na realidade eu queria ser psicóloga, só que na minha época só tinha psicologia 

na Católica, e por, por ser pago, eu não tinha condição. Então eu fui ver nas duas 

universidades públicas que tinha, quais cursos é, eu me identificava mais, e eu me identifiquei 

com pedagogia e, e foi o que, eu acredito que deu certo, porque eu gosto da minha profissão. 

Pesquisadora: Atualmente você é professora/coordenadora pedagógica, como você se tornou 

coordenadora e há quanto tempo? 

Participante:  Pois é, aqui nessa escola, primeiro eu era coordenadora de turno, e no, em 

2015 que eu me tornei coordenadora pedagógica. Em 2015, houve uma reestruturação da 

escola de tempo integral da prefeitura de Goiânia e aí os coordenadores pedagógicos que 

estavam na escola… na realidade tinha uma que era modulada aqui, a outra era dobra, então 

quem é dobra automaticamente sairia, e aí é, a outra saiu também, ficou sem né, e aí eu me 

dispus a esse cargo, e na prefeitura funciona através de eleição, faz-se uma eleição entre o 

grupo de professores, e aí o grupo de professores apreciam as candidatas que têm e votam né, 

a favor.  

Pesquisadora: Você falou que antes era coordenadora de turno, nessa escola aqui você 

chegou a ficar em sala de aula enquanto professora?  

Participante: Não, nessa escola não.  

Pesquisadora: A sua função de professora você exerceu em outra escola. 

Participante: Em outra, é. 

Pesquisadora: Nessa você ficou um tempo enquanto coordenadora de turno.  
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Participante:  Isso. Aqui na prefeitura de Goiânia eu já trabalhei em CMEI e em escola, e 

trabalhei também na prefeitura de Senador Canedo. Em CMEI eu já fui professora regente e já 

fui coordenadora pedagógica, e ao mesmo tempo eu era professora regente de uma escola de 

tempo integral, que até aqui perto também. E aí aconteceu que eu fique excedente lá, porque 

fechou umas turmas, fecharam algumas turmas, e aí eu fiquei excedente. Quando eu fiquei 

excedente eu procurei uma vaga em algum lugar pra fazer dobra, e aqui tava precisando de 

um coordenador de turno. Na época era outro diretor, não era essa diretora atual, aí ele me deu 

oportunidade e eu vim pra cá, aí eu era coordenadora aqui e professora regente lá no Canedo, 

nessa época. Então aqui, eu já vim direto para coordenação, nessa escola sim. 

Pesquisadora: Para você, qual é o papel da escola? 

Participante:  A escola, eu acho que ela tem um papel tão amplo, porque, é, eu acho que o 

papel é a formação dos, dos indivíduos que tão aqui, colaborar para essa formação, porque a 

escola não é única é responsável pela formação, é uma parceria que se faz com a família né, a 

família têm a sua parcela e a escola tem outra. Só que, aqui dentro, quando a gente pisa nesse 

território, a nossa parte não é só de ensinar, de ter aqueles conhecimentos a serem trabalhados 

com os meninos, a gente trabalha muito mais, a gente trabalha muitas vezes a parte que seria 

da família, a questão dos valores, que ao invés da gente só complementar a gente acaba 

trabalhando com os meninos mesmo, então eu acho que, que é um papel muito amplo de 

contribuir para a formação dessas crianças que estão aqui conosco.  

Pesquisadora: E o papel do professor?  

Participante:  O papel do professor é de, justamente, guiar essa formação deles. Porque é o 

professor que vai selecionar o que é, que é necessário, o que é, que é importante pra essa 

criança, ele que vai conhecer essa criança e conduzir o trabalho. Porque até assim, ele pode ter 

trabalhado muitos anos com uma mesma turma, mas cada turma tem uma necessidade 

diferente da outra. E essa, o professor tem que ser aquela pessoa sensível para saber qual que 

é a necessidade da criança que ele tem ali nas mãos dele.  

Pesquisadora: Você falou que o papel da escola é de formação (Participante:  contribuir pra 

formação) e que acaba fazendo muita coisa que seria da família mas que a escola precisa 

fazer. Você pode falar um pouco mais sobre isso?  

Participante:  São coisas básicas assim, de questão de valores, que muitas vezes os meninos 

não vem com esses valores, valores é, respeito, solidariedade, cooperação, saber que eu tenho 

meu colega ali, e eu tenho algo a contribuir com esse meu colega também, que eu tenho que 

ter respeito com esse meu colega, que eu tenho que ter também responsabilidades, porque 
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aqui a gente tem responsabilidade até de material dos meninos, coisa que não é nossa. Mas 

pra que a gente consiga ter um trabalho que flua a gente faz também essa parte. 

Pesquisadora: E como é desenvolver a função de coordenadora pedagógica? 

Participante:  A função de, de coordenação é, ela é de muito aprendizado. Quando a gente tá 

na sala, quando é você um professor regente, você tem um mundo é, digamos assim, mas 

limitado pelas paredes da sala. O seu mundo é aquele ali. O de coordenador já é o de envolver 

todos esses mundinhos que estão aqui na escola. É eu conseguir intervir em cada mundinho 

desse, porque cada professor é, têm seus métodos, tem as suas ideias, e o coordenador ele vai 

conseguir conectar todo mundo. E além de conectar os professores, os alunos, os outros 

funcionários, a família também, que faz parte da função de coordenação. É tentar é, dirigir 

todo esse trabalho pedagógico que é desenvolvido com os meninos e pra isso, é, envolve todo 

mundo, porque a relação que se tem com a família é refletida na sala de aula também, a 

relação que se tem com o funcionário aqui fora reflete na sala de aula, a relação que se tem de 

uma criança com outra criança reflete na sala de aula, e a coordenação vai ali, guiar todos 

esses mundinhos que são as salas de aula.  

Pesquisadora: E o que você considera dificuldade ou problema de aprendizagem? 

Participante:  De aprendizagem? É, quando a criança não consegue atingir os objetivos que 

são propostos mesmo nós lançando mão de, de várias metodologias. E, porque, é, é 

considerado que cada criança tem seu tempo, que não são todos robozinhos que vão aprender 

naquele mesmo dia, naquela mesma hora e daquela mesma forma. Por isso a gente vai 

lançando mão de algumas coisas: tentou de uma forma, não deu a gente tenta de outra. Uma 

forma atinge um grupo mas não atinge outro. E a gente via tentando várias estratégias e não 

consegue fazer com que a criança atinja aqueles objetivos propostos, aí a gente considera um 

problema que nós temos que enfrentar e tentar achar soluções possíveis pra, ou resolver, ou 

amenizar. 

Pesquisadora: E o que você considera como bom comportamento? 

Participante:  Comportamento? É, comportamento, bom comportamento é aquela criança 

que ela participa das aulas de forma respeitosa, ela sabe ouvir uma opinião diferente da dela, 

ela sabe participar de uma discussão de pessoas de opiniões diferentes, se expõe cada um na 

sua vez, ela sabe conviver bem com os colegas, ela têm responsabilidade de cumprir os seus 

deveres né, fazer as atividades, buscar a melhoria ali, se ele têm dificuldade busca com o 

professor, expõe as suas dúvidas, no sentido de, de sempre melhorar, é aquela criança que tá 

aberta, né.  

Pesquisadora: E o que seria um mau comportamento?  
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Participante:  Mau comportamento, aí já são as crianças que não conseguem cumprir o que é 

dever, o que são as regras né, que foi a parte da convivência com todos, aquelas crianças que 

se envolvem em muitos conflitos, é, as crianças que não, que não desenvolvem as suas 

atividades, não por uma dificuldade, porque a gente tem o caso de crianças que tem muitas 

dificuldades e aí elas tem um tempo diferente pra desenvolver a atividade porque elas 

precisam de uma atenção muita individualizada, que nem sempre é possível na sala, porque 

tem uma realidade ali de um certo número de alunos que o professor tem que acompanhar a  

todos, porque não é porque aquele também tem habilidade demais que ele não merece 

atenção, ele também merece. E aí eu digo de não fazer atividade são os alunos que não fazem 

por indisciplina, e não por dificuldade. Esse é um, é um mau comportamento.  

Pesquisadora: Quando você fala indisciplina, você pode me descrever um pouco o que é a 

indisciplina pra você?   

Participante:  O que é a indisciplina? É a criança que desrespeita os colegas, que desrespeita 

os professores, que se ocupa na sala com atividades que não foram é, que não estão no 

contexto, é, como, tá no momento de fazer uma atividade em grupo, aí é aquele menino que tá 

gritando, que tá zombando do outro, que tá levantando, jogando alguma coisa em outra 

criança, ou que tá com comportamento que é pra chamar atenção de alguém, isso é uma 

indisciplina, quando ele se ocupa de coisas que não estão dentro daquele contexto. Não é o 

fato de conversar que é uma indisciplina. A gente tem até uma turma aqui na escola, que é 

interessante, eles conversam muito, toda hora tem que chamar atenção pra eles voltarem aqui 

um pouco, mas a conversa deles também tem a ver com o contexto. Porque, as vezes até 

assim, você propõe uma produção de texto, aí eles querem saber um do outro que tanto que 

eles já escreveram, a de qual tema que você vai fazer, qual os personagens que o seu tem, é 

aquela conversa que é construtiva, não é aquela conversa por assuntos fora do contexto ou pra 

desrespeitar o colega, pra ter alguma atitude atípica. 

Pesquisadora: Atualmente existe um grande número de crianças diagnosticas e fazendo uso 

de medicamentos por apresentarem dificuldades na escola. O que você pensa sobre isso? 

Participante:  Bem, a realidade, vou falar da realidade daqui de dentro da escola, as crianças 

que eu tenho conhecimento que tomam remédio, eu acredito que, que é positivo pra elas, 

porque avaliando o período sem remédio e o período com remédio, eu vejo que o com 

remédio é mais positivo. Porque são crianças que tem dificuldade, muita dificuldade de 

concentração, e, e consequentemente estavam com problemas é no desenvolvimento, na 

aquisição da leitura, da escrita, e com, e a partir do momento que tomou a medicação 

concentrou mais nessas atividades que exigem muito foco, e, e a seu tempo estão conseguindo 
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desenvolver. Então, pra nossa realidade aqui, eu considero positivo. E não são taaantas 

crianças aqui que tomam medicação. E também não acho que é qualquer agitação que a 

criança tenha que tomar medicação. Porque aí também vai, tem criança que naturalmente é 

mais agitada, não que ela tenha algum déficit de atenção ou outra coisa assim. Mas da nossa 

realidade, os que fazem uso de medicação, a medicação tem sido muito positiva. 

Pesquisadora: E quando é considerado que uma criança deve ser encaminhada para 

atendimento com especialistas? 

Participante:  Quando a criança não consegue atingir os objetivos. É, quando ela tá muito 

aquém dos objetivos, é, quando a gente percebe uma dificuldade na criança, é, de retenção de 

conteúdos, porque as vezes a gente percebe crianças que a memória é bem curta, você 

trabalha uma coisa, conversa com ela de manhã, quando é a tarde a criança já não, aquilo ali 

já, já saiu, mesmo voltando ao assunto, trabalhando com coisas curtas pra facilitar a 

memorização. Então essas crianças que não retém o conteúdo, é, as crianças que têm 

dificuldade de interpretação, até oral, por que a gente têm essa realidade também. Crianças 

que, que não conseguem desenvolver é, é, fluir a aprendizagem da forma como é esperada. 

Não que, que seja nivelado, só atingindo esse nível, né, porque a gente tem os momentos de 

reforço também que é pra sanar as dificuldades. E nesses reforços, que são os atendimentos 

em pequenos grupos ou individualizados, a gente não atende só a criança que têm um laudo, a 

gente atende também a criança que tá apresentando uma dificuldade momentânea né. Se a 

gente trabalhou isso tudo, e ainda é, não conseguiu avanços, aí a gente encaminha pra uma 

possível avaliação.  

Pesquisadora: E como que se dá esse processo, na escola, de perceber, de encaminhar, como 

que é isso?  

Participante:  É, parte dos professores. Eles observam o, a criança, mas se for uma criança 

nova, normalmente é criança nova, é, a criança chega, se for alguém que já traz alguma coisa, 

a gente já parti daquilo que, que o pai apresentou, mas nem sempre as crianças já, já foram 

diagnosticadas ou percebidas né. É, o professor percebe, ah chegou uma criança, agora 

mesmo, semana passada, chegou uma criança pra turma “C”, ai a professora já me falou: “ L. 

o, o fulaninho ele tem muita dificuldade com a escrita, ele tem muita dificuldade com a 

linguagem oral”, aí eu fui conversar com ele também, perguntei “ oi, de onde você veio?”, ele 

não lembrava o nome da escola, até então o nome da escola, talvez possa até ficar esquecido, 

mas aí eu perguntei, “quem era sua professora?, você não lembra o nome?, então como era 

sua professora”, o menino saiu da escola agora, já não conseguiu lembrar nem essa parte, 

conversa com ele, ele tem dificuldade de expressar. Então parte da observação um diagnóstico 
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da aprendizagem da criança, se o professor percebe que tem alguma coisa que tá, tá muito 

diferente do esperado, aí a gente faz um relatório descrevendo a nossa percepção, o quê que 

nós percebemos, a gente não dá indicação de, de laudo, de forma alguma, a gente coloca lá 

sobre o aspecto cognitivo, o aspecto socioafetivo, o quê que que foi trabalhado com essa 

criança, e o quê que a gente é espera, qual que é a necessidade dela, se for desenvolver a 

linguagem oral, linguagem escrita, a expressão, agente coloca e é encaminhado. 

Pesquisadora: Então seria mais ou menos assim, só um exemplo: “a criança apresenta 

dificuldade na leitura,… na escrita”...  

Participante:  Ou na interpretação, né, no raciocínio lógico-matemático, apresenta uma 

dificuldade muito acentuada, porque igual eu te falei, dificuldade eu também tenho em 

algumas coisas, você têm em outras coisas, dificuldades todos nós temos, mas é, é aquela 

dificuldade que, que se destaca muito, que ele não consegue atingir os objetivos de forma 

alguma. A professora vai tentando outras estratégias, vai retomando conteúdos passados, pra 

tentar trabalhar com o aluno e ainda assim a gente percebe dificuldades. Ai a gente encaminha 

o aluno pra que ele receba um, um outro tipo de atendimento. 

Pesquisadora: E o que é esperado quando se encaminha uma criança? 

Participante:  Aqui é, o, o encaminhamento que nós fazemos dentro da, da própria Secretaria 

de Educação, ele não, não tem o objetivo, necessariamente, que a criança volte com um laudo 

e com um CID, porque ele não é encaminhado pra um médico, né. Ele é encaminhado para 

um atendimento especializado, de multiprofissionais, lá é que, essa equipe multiprofissional 

decide o que que é melhor para criança, se ela vai ser atendida por fono, por psicólogo, é, têm 

musicoterapeuta, têm é trabalho com esquema psicomotor. Então, agora, tem alguns casos, 

como a gente tem um caso de um menino aqui, que ele tá nesse atendimento, e lá eles viram a 

necessidade de encaminhar pra um neuro fazer a avaliação, e aí quê que a gente espera?! A 

gente espera, conseguir trabalhar melhor com essa criança, e a entender melhor o quê que essa 

criança precisa. Porque aqui nós vamos tentando várias estratégias, não vai fluindo a gente 

precisa de um, de uma, digamos assim, de uma luz, pra, pra guiar o nosso trabalho, porque a 

gente tentou isso, tentou aquilo, tentou aquilo e não deu certo, então essa equipe 

multiprofissional quando eles fazem a devolutiva conosco eles dão algumas indicações. 

Criança que a mãe, né, leva pro serviço de saúde, é, de um médico realmente, eles têm um 

laudo, que até facilita pra mandar pra essa equipe multiprofissional, porque se eles também já 

souberem a necessidade da criança, é mais fácil, né, de trabalhar com eles. Porque eles, quem 

não tem laudo algum, nenhum relatório, nada, eles pegam só pelo relatório da escola e aí eles 

vão fazendo o trabalho e aí que vão replanejando o que pode ser positivo pra aquela criança. 
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Então a gente espera é realmente que, que, que seja uma parceria que traga bons resultados 

pra criança e, consequentemente, pra escola.  

Pesquisadora: Você falou que o serviço dá uma devolutiva pra vocês (Participante:  dá). 

Todas as crianças que são atendidas têm essa devolutiva?  

Participante:  As crianças que são atendidas é, pela Secretaria de Educação. Agora, tem um, 

um, um local que é o, a Pestalozzi Renascer, essa ainda nunca me chamou para devolutiva 

não, desde que eu estou na coordenação pedagógica, que esse é o segundo ano, lá eu não fui 

chamada. Eu fui, é que nós temos três, três locais, que têm crianças nossas: é a Pestalozzi 

Renascer que eu ainda não fui convidada, o CERPED e o CMAI Maria Tomé. Esses eles 

costumam fazer mais ou menos assim num período é, de seis meses, nos convidam pra, pra 

fazer essa devolutiva. Porque aí eles passam é, a avaliação do trabalho, quê que foi 

desenvolvido com, com as crianças lá, e o quê que eles avaliam, como que foi esse trabalho 

lá, e dão orientações né, sugestões pra escola.  

Pesquisadora: De como lidar, por exemplo, com essas crianças em algumas situações? 

Participante:  É. Só que essas sugestões são até complicadas. É, porque, a última devolutiva 

mesmo, foi lá do CEMAI, aí algumas sugestões eram, atenção individualizada, e na turma 

desse menino têm quatro crianças que tem laudo, então já tem quatro necessitando de atenção 

individualizada, e tem vinte e nove crianças matriculadas na turma, e tem crianças que são 

indisciplinadas, tem crianças que tem dificuldade, alguma dificuldade, não tem laudo, mas 

tem alguma dificuldade que também precisa de uma atenção individualizada; é, aplicar 

atividades diferenciadas. Atividades diferenciadas os professores até aplicam, não é todo dia, 

porque a dinâmica da sala não é possível ter uma atividade diferenciada todo dia, o tempo 

todo, porque a professora não consegue atender toda essa diversidade ao mesmo tempo. 

Porque lá no atendimento, eles pegam um grupinho, ou um grupinho assim de uns quatro no 

máximo, ou a criança sozinha, dependendo do, do atendimento, então com esse grupinho é 

mais fácil de você dar uma atenção né. Aqui, por exemplo, quando tem os atendimentos, que 

agora que voltou a ter, daquele tempo todinho que você tava aqui ficou sem, nós ficamos três 

meses trabalhando, capengando bastante, porque tinham quatro ou cinco professores, você 

lembra né (Pesquisadora: sim), quatro ou cinco professores, agora nos temos o quadro, então 

agora nós temos um atendimento, e o atendimento é muito produtivo, porque o professor pega 

ali três, quatro, ou um quando é o caso de uma criança que, que precisa de muita atenção, a 

gente pega só aquele um, quando dá pra trabalhar com quatro trabalha com quatro, é 

totalmente diferente, de um professor trabalhar numa sala com vinte e nove, com trinta. Então 

os, a estrutura que se propõe a escola é muito difícil de atender a necessidade tão individual 
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de cada um. A gente atende a necessidade individual até um certo limite que é possível 

trabalhar, mais do que isso nem sempre a gente não consegue. 

Pesquisadora: E o que você sente ou pensa quando uma criança encaminhada volta com um 

diagnóstico e passa a fazer tratamento? 

Participante:  Quando, é, quando ela volta com um, um laudo, não é assim o que a gente 

espera, porque a gente não espera que, que ninguém tenha um laudo, mas é, é esclarecedor 

para nós, porque nós percebemos que há algumas coisas que precisam ser observadas melhor 

e avaliadas por pessoas habilitadas para isso, e, só que não está nas nossas mãos, né. O 

professor está ali pra ensinar, leitura, escrita, o cálculo, quando vai além disso a gente precisa 

o apoio de outro profissional. Então, quando ele volta com laudo, é, pra nós é esclarecedor, 

porque se eu sei que meu aluno têm é déficit de atenção, por exemplo, eu vou procurar 

trabalhar o que é que é melhor para uma criança com déficit de atenção. É igual o caso que eu 

te falei, se for atendimento, a gente observa o caso de cada criança, têm umas crianças que eu 

sei que eu consigo atender uns cinco, tem outras que atenção já é tão limitada que eu tenho 

que atender só ela, tem outra que a memória é tão curta que eu também tenho que atender só 

ela, dar aquele auxilio. E isso possibilita pra nós buscar meios de melhorar nosso trabalho 

com ele, com a criança, se for o caso de vir com um laudo. 

Pesquisadora: E quando a criança, em alguns casos, ela passa a tomar medicamento, em 

especial a ritalina, você tem algum conhecimento sobre esse medicamento, alguma 

informação? 

Participante:  A fundo não. É, o que eu sei sobre a ritalina, é, ela é usada aqui, é, aqui não 

(riso) né, ela é usada, para os casos das crianças que tem problema de atenção e hiperatividade 

né, normalmente são os TDA e TDAH. E a ritalina favorece muito pra concentração dos 

alunos. Aqui nós temos crianças que não tomava ritalina, tinha indicação médica mas a 

família não aceitava que ela tomasse, e era um menino assim, muito agitado, agressivo, em 

questão de aprendizagem ele tava no segundo ano e ainda não conhecia as letras não sabia 

interpretar situações problema, e a gente foi tentando conversar com a família, porque aqui na 

escola a gente não conseguia êxito com esse menino, ele começava uma atividade e parava, 

nunca concluía nada, e com isso também não desenvolvia a língua escrita né. E aí quando a 

família começou a aceitar o medicamento e a administrar esse medicamento, ele ficou bem 

mais tranquilo aqui na escola, ele continuou interagindo perfeitamente com os meninos, na 

hora do recreio ele corre pra lá e pra cá numa agitação danada, mas dentro da sala, o momento 

em que ele precisa concentrar ele já começou a concluir quase todas as tarefas. Ele ainda não 

conclui tudo, mas eu acredito que ele precisa de um tempo ainda pra isso. Mas de quem não 
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concluía nada, ele conclui quase tudo. E também ele avançou no processo de leitura escrita, 

ele lê, ele escreve, ainda têm os ortográficos, coisas que faz parte do processo, mas eu associo 

o desenvolvimento dele, o sucesso dele, ao tratamento com a medicação também. Porque aqui 

não adiantava, colocar no reforço, atender ele sozinho porque ele não, ele não conseguia se 

concentrar. Por mais interessante que fosse, com material concreto, coisas curtas, ele não 

conseguia.  

Pesquisadora: Por exemplo, essa criança, caso você tenha essa informação, que passou a 

fazer uso de ritalina, ela têm um diagnóstico, o médico receitou, ela faz também um 

acompanhamento multiprofissional? 

Participante:  Faz com psicólogo. Eu acho que é o conjunto da coisa que funciona né. É o, o 

trabalho, é o acompanhamento médico, no caso de quem necessita de medicação. É o 

acompanhamento terapêutico, seja com fono, com psicólogo, o, o, não sei né, o quê que a 

criança precisa. O trabalho aqui na escola né, da gente conseguir dar esse atendimento que é o 

momento que favorece muito pra eles, e o apoio da família também, no sentido de ajudar a 

criança a se organizar, porque normalmente as crianças que tomam ritalina, que tem TDAH 

elas não conseguem se organizar, elas precisam muito desse apoio dos, dos psi, dos adultos 

pra orientar o trabalho delas. Porque eu acho que só a escola sozinha não consegue avançar 

tanto, é, só tomar medicação e a gente também não contribuir aqui não vai funcionar tanto, 

assim como a família também não contribuir alguma coisinha vai ficar capengando. Já todos 

juntos, porque todos tem o mesmo objetivo, a equipe multiprofissional quer que a criança se 

desenvolva, a escola quer que a criança se desenvolva, a família quer que a criança 

desenvolva. E quando tem essa parceria, a criança também que está naquele conflito ali 

interno, pra cá pra lá, todos estão mostrando pra ela qual que é o nosso objetivo, que é um 

objetivo comum, ela se sente mais segura também e consegue se orientar. 

Pesquisadora: Você já me disse que quando vem com um laudo, ajuda vocês né…  

Participante:  É ajuda, de informar pra saber, é, pra onde que vai, porque é, tem algumas 

crianças que a gente fica assim intrigado, né: o quê que é? Por quê que isso acontece? Por quê 

que essa criança não participa? Por quê que essa criança é confusa na fala? Quando a gente 

sabe, a gente procura trabalhar de acordo com o que ela apresenta pra nós né, o laudo no caso 

vai trazer essa clareza.  

Pesquisadora: E em relação a criança que recebeu esse laudo, tem alguma compreensão 

diferente a partir desse momento em relação à criança? 

Participante:  Têm, porque, aí a gente, é igual eu falei assim né, trouxe aquela luz assim né 

que a gente já sabe o quê que é. Se, se eu tenho, se eu sei que uma criança, vamos supor né, 
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ela têm dislexia, por exemplo, se eu já sei que é dislexia eu vou tentar trabalhar com essa 

criança de forma que ela vai desenvolver essa escrita de uma forma que ela consiga participar 

das aulas, né. Pelo menos eu vou tentar fazer isso. Se eu não sei, aí, se eu não sei se ela têm 

algum diagnóstico, a gente fica pensando: será que é indisciplina? Será que, que é alguma 

dificuldade momentânea? Ou será que é alguma coisa que ela precisa de uma ajuda 

multiprofissional? O laudo ele traz a resposta dessa pergunta. O quê que acontece com essa 

criança. Aí já, esse caminho que a gente vai trilhar com ela, é difícil achar, mas quando a 

gente já sabe o laudo, a gente já vai num rumo que consideramos mais certo. Porque também 

é, é testando, é como eu falei, tem uma criança com laudo na sala, duas, três, eu tenho que 

conseguir trabalhar com todas, e cada uma têm uma necessidade diferente, e a que não têm 

laudo também tem uma necessidade. 

Pesquisadora: Aqui na escola existem alguns transtornos diagnosticados, o quê você sabe 

sobre esses transtornos? 

Participante:  O que eu sei é muito do que, quando a gente recebe esse laudo a gente procura 

saber, e também nós temos uma pessoa, uma pessoa não, nós temos um departamento que, é a 

parte da inclusão na secretaria né. Se tem algum assunto assim a gente pode pedir indicações, 

orientações, mas daqui dos laudos que trouxeram são todos, é… a maioria são de TDA ou 

TDAH, aí vai muito do que a gente busca, que o professor buscar.  

Pesquisadora: Então seria uma informação que cada um busca por sua conta e nas fontes que 

ele conhecer e que ele procurar?  

Participante:  É! 

Pesquisadora: Você por exemplo, onde você busca informação se você for procurar alguma 

informação desse tipo? 

Participante:  Internet ou livro. Porque assim, quando a gente, pelo menos na minha 

graduação você não estuda todos os transtornos, a gente não sabe lidar com todos os 

transtornos e dizer: “não, qualquer transtorno que trouxer aqui” até o TDA e TDAH que é o 

mais comum, nós não somos “expertes” nisso, né. E mesmo, cada criança, pode ter duas 

crianças que tenha TDA mas cada uma tem também suas características próprias que trazem 

diferença entre elas. E até porque também essa questão do estudo, é o psicopedagogo que 

estuda esses transtornos não é o pedagogo em si. Mas, a gente vai trabalhando dessa forma, é 

o que você vai atrás de conhecer. Porque na escola não tem ninguém especializado em 

transtornos. Ninguém! Eu estou na coordenação pedagógica mas eu sou professora também, 

não sou especializada. E aqui a gente não tem ninguém realmente que, aqui ou em todas as 
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escolas, não nenhuma equipe de multiprofissional, é só no caso desses centros que tem equipe 

multiprofissional, na escola é o que agente busca. 

Pesquisadora: O que você pensa sobre as áreas de saúde? Medicina ou outras especialidades? 

Em relação a auxiliar ou não a educação na escola? 

Participante:  A contribuição que pode ter a educação? É, eu acredito que tem muito a 

contribui com a educação. Tanto a medicina como as áreas terapêuticas, eu não sei como 

categorizar isso daí. Porque, é, o médico, ele vai avaliar né, vai aplicar exames, sei lá, pode 

indicar medicação. Mas a área terapêutica é muito importante pro acompanhamento da 

criança. Porque o médico vai lá, ou de três em três meses, que é o que eu acompanho aqui 

com as crianças, ou de seis e seis meses, não tem um acompanhamento semanal com os 

meninos né. Então eu acho que tem muito a contribuir, porque, é, eles trabalham em áreas que 

colaboram com o nosso trabalho. São áreas que a gente não consegue tanto chegar, porque são 

áreas que eles aprofundaram em determinadas áreas né. E eles conseguem com esse 

aprofundamento, lá o psicólogo, tem muito a contribuir pra nós, fono, tem muito a contribuir 

pra nós. Só que são, o professor não dá conta sem eles, pra aquela criança que tem 

necessidade especial, alguma necessidade educacional especial. Eu acho que é um trabalho 

muito importante, mas, em relação a área médica eu me preocupo com laudos sem muita 

avaliação, porque aqui a gente tem uma criança também que ela não tem um psiquiatra que 

acompanha né, que volta sempre nele, que conheça o histórico dessa criança, aí a criança foi 

lá, levou o relatório da escola, a família relatou e logo já saiu com laudo, que depois esse 

laudo vai trocando. Mas não é comum eu ver isso não, mas eu já vi também, que eu acho que 

tem que ter um pouco de cautela nessa questão dos laudos, de ter uma avaliação mais 

detalhada. Eu não sei os meios que os médicos usam para avaliar não, não é da minha 

formação, mas é o que reflete aqui.   

Pesquisadora: Quando você fala em número de laudos seria, ela vai em um médico ele dá um 

laudo, aí ela vai em um outro...  

Participante:   Aí avalia de uma outra forma. 

Pesquisadora: Então ela não tem um acompanhamento com um, cada vez que ela vai… 

Participante:  Ela não tem acompanhamento, ela faz, digamos, visitas. Faz duas visitas a um, 

aí já troca, vai pra outro. Isso é ruim demais, porque a gente pensa assim, não, nós, a então, 

ela tem esse problema né, vamos trabalhar nisso, aí muda. E quem não tem acompanhamento 

não tem aquele trabalho conjunto que eu falei, porque não tem uma, sequência. 

Pesquisadora: E você tem alguma sugestão sobre essa contribuição entre a medicina, a 

psicologia, a fonoaudiologia, e a educação escolar? 
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Participante:  Eu, não sei se seria uma sugestão, não sei qual o nome eu dou pra isso, mas na 

nossa realidade aqui de escola pública, eu acho que precisaria mais, em relação a quantidade, 

de profissionais. A gente precisaria de mais profissionais especializados pra trabalhar aliado à 

educação. Porque a gente tem uma demanda grande de toda a rede de crianças que necessitam 

de um apoio multiprofissional, e esse apoio multiprofissional, quando consegue, demora, não 

é que encaminha a criança essa semana e mês que vem, vamos dizer né, esperar um mês, não 

é um mês, as vezes espera seis, oito, espera muito tempo, espera um ano. E aí, essa famílias, 

muitas moram de aluguel, as vezes a criança  muda a gente nem sabe se o encaminhamento 

que nós demos teve algum resultado, acontece isso também. Então eu acho que tinha que ter 

mais profissionais, porque eu acredito que essa parceria é muito positiva. 

Pesquisadora: Você enquanto coordenadora pedagógica, ou os professores, recebem algum 

tipo de informação sobre como identificar as crianças que necessitam de atendimento com 

especialista? 

Participante:  Eu, como coordenadora pedagógica, digamos que, acontece assim, nós temos 

uma pessoa que é da secretaria de educação e nosso apoio pedagógico, quando a gente, vamos 

supor, matriculou uma criança que a mãe relatou que já tem algum problema no histórico da 

criança, né assim, “na outra escola tinha dificuldade”, “tá lá no terceiro ano e não foi 

alfabetizada e frequentou a escola todos esses anos”, né, indica que pode existir algum 

problema. A gente não tem assim, não é tão de perto essa orientação, é muito do que a gente 

busca mesmo, e em relação à cooperação. Aos professores, acontece assim, os “professores 

perceberam que o 'joãozinho' está com problema disso, disso, daquilo”, aí a gente conversa, 

vê nas outras áreas, “você, na área de português, como que o 'joãozinho' tá?”, vai lá na área de 

educação física “a parte motora vai bem?”, na área do teatro “a parte de expressão, vai bem? 

Então a gente conversa alí, não o Joãozinho tá com alguma coisa que precisa ser analisada, aí 

eu entrego o papel para todos os professores fazerem o relatório pra gente encaminhar.  

Pesquisadora: E na questão “Preenche o relatório para encaminhar”, você enquanto 

coordenadora pedagógica, enquanto escola, esse papel vocês entregam pra família ou 

encaminham para a secretaria? Como que é o movimento? 

Participante:  Como é um coletivo de pessoas que trabalham com a criança eu dou o 

relatório para cada um preencher, e aí eu pego de todos esses e monto um relatório único. 

Porque eu pego as informações de cada um, o que cada um contribuiu formo um relatório 

único que todos os professores assinam, o nosso apoio que é da secretaria que nos orienta na 

parte pedagógica assina também, e a família ela assina uma autorização de encaminhamento, 

porque é, é como se fosse um termo de responsabilidade, é uma autorização como se fosse um 
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termo de responsabilidade, porque lá tá escrito que ela tá ciente que a criança tá sendo 

encaminhada, e que ela se dispõe a levar nos dias e horários marcados pelo centro, e a mãe ela 

assina esse, porque aí a gente chama a família, conversa, fala sobre as dificuldades que a 

criança tá apresentado. Esse relatório não chega na mão da família, o relatório em si, as 

informações sim, porque nós sentamos e conversamos. Até porque se agente mostrar o 

relatório, tá lá: “aspecto cognitivo, percepção, memória” a família não, nem sempre a família 

entende muito bem né, mas conversa com a família esclarecendo tudinho. Aí é encaminhando. 

E quando chega a sair o atendimento a família já nem lembra mais, é isso que eu falei pra 

você, porque tem encaminhamento que a gente fez no meio do ano passado que saiu agora, e 

eles me ligaram falaram “olha, a entrevista social é dia tal, em tal lugar, tá bom”, liguei pra 

família falei “oi mãe, você lembra que ano passado eu conversei com você que a fulaninha, 

tava com dificuldades nisso, nisso e naquilo, e a gente fez um encaminhamento pra que ela 

fosse atendida por outros profissionais”, e a mãe “ah, não… que papel que é esse?”, devido a 

essa demora né. Mas, ai é assim, o relatório que a gente faz, na parte escrita fica da escola pra 

secretaria, e o pai a gente tem uma reunião que conversa com ele. Porque sem autorização do 

pai não tem como a gente mandar.  

Pesquisadora: E essa criança por exemplo, ainda está precisando de atendimento? 

Participante: Tá, normalmente tá, porque a gente encaminha realmente esses casos que 

agente acredita que o outro profissional vai contribuir. Não só aqueles meninos que estão com 

aquela dificuldade momentânea que a gente percebe assim que é pegar reforço, é dar 

atividades diferenciadas pra aquela criança entender aquela matéria, são crianças que estão 

precisando, continuam precisando. E as vezes vai até acentuando essa necessidade, porque o 

tempo vai passando e a expectativa em relação aquela criança, os objetivos, vão também 

aumentando. O objetivo que agente tinha ano passado, naquela turma era um, quando ele 

passa para outra turma, agente amplia aqueles objetivos então sempre tá precisando. 

Pesquisadora: De quem você pensa que é a responsabilidade sobre a dificuldade apresentada 

pelas crianças na escola. 

Participante:  No caso das crianças com laudo?  

Pesquisadora: Especialmente no caso das crianças que necessitam ser encaminhadas para 

algum tratamento.  

Participante:  A responsabilidade pelas dificuldades?  

Pesquisadora: Sim. Por exemplo, tem as crianças que vão apresentar dificuldades, todas vão 

ter em algum momento, momentânea ou passageiras, mas aquelas que apresentam 

dificuldades que precisam de um atendimento especializado. Como que você pensa que essa 
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dificuldade, eu vou chamar de construída, como que chegou nesse momento dessa criança 

precisar desse atendimento? 

Participante:  Pois é, no caso da criança que tem um laudo, eu acredito que é uma coisa dela, 

acho que ninguém provoca um transtorno assim, um TDA numa criança. Mas, a 

responsabilidade de detectar que há alguma necessidade, eu acredito que é de todos nós, tanto 

a família, quanto a escola. Porque se a família tem uma criança em casa, tá lá tem nove anos, 

mau sabe escrever seu próprio nome, esquece tudo que se fala com ela, não consegue 

argumentar nada,  não consegue discutir um assunto, alguma coisa precisa ser investigada 

nessa criança. A família nem sempre enxerga, ou então a escola tenta mostrar pra família e a 

família não aceita. Porque a escola também não pode encaminhar sozinho, igual te falei, o pai 

tem que dar autorização, se ele não der autorização a gente não pode seguir com isso daí, 

então eu acho que a responsabilidade de detectar é tanto da família quanto da escola. 

Pesquisadora: Mas a responsabilidade na dificuldade aí é do corpo…  

Participante:  Se for uma criança com laudo, eu acho que é algum problema biológico, eu 

não sei de onde vem esses transtornos. O que causa esse esses transtornos? O que causa uma 

criança ter dislexia, uma criança ter um TDAH? Acho que cabe a nós a responsabilidade de 

detectar, pra auxiliar essa criança. Porque as crianças que são bem acompanhadas, aqui agente 

também tem histórias de sucessos com essas crianças, que, tinha um menino ele foi 

diagnosticado com TDAH, ele fez uso de Ritalina, ele estudou aqui no primeiro ao sexto ano, 

desde pequenininho até maiorzinho, era uma criança extremamente agressiva, agressão física 

mesmo, e consequentemente, ele estava sempre envolvido em conflitos, em confusões, em 

aprendizado ele se distanciava um pouco, porque ele estava sempre envolvido com outras 

coisas. Ele saiu daqui no sexto ano uma criança totalmente tranquila, acompanhava a turma 

dele normalmente, lia, escrevia. Têm alguma dificuldade, tinha alguma dificuldade, como 

todos nós temos, não era dificuldade gritante, mas essa criança foi um trabalho nosso com a 

família, pegando firme ali, tratamento médico com ele também, e agente conseguiu sucesso, 

ele acompanhou a turma normalmente. No começo foi capengando, capengando, depois 

deslanchou. 

Pesquisadora: Encerramos…. 

 

Pesquisadora: Assim, se você quiser falar mais alguma coisa da sua experiência, da sua 

vivência. 

Participante:  Só vou enfatizar um pouco assim a nossa angústia, enquanto professores, para 

o trabalho com essas crianças que tem laudo, porque elas tem necessidades muito específicas, 
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muito específicas e que nem sempre a gente consegue atender, e que agente não sente 

confortável nessa situação. Porque, pra nós não é uma coisa feliz você não conseguir os 

objetivos com uma criança ou mais, a gente quer atingir com todo mundo. E como eu falei, 

esse trabalho conjunto com a saúde, nem sempre é possível devido às condições. Tem família 

que as vezes tem condições de buscar por vias particulares, ou vai atrás das faculdades que 

oferecem esse serviço gratuito, mas nem todas tem. Então a gente fica muito angustiado com 

essa situação, porque fala-se muito em inclusão mas jogam essa responsabilidade muito 

grande na escola, muito grande no professor que fica frustrado, porque ele tem aquela turma 

ali, aquele menino, por exemplo, a gente uma criança com Síndrome de Down, ela não 

conversa direito, ela não consegue se expressar oralmente, ela não desenvolveu a linguagem 

escrita, ela faz desenhos né, e ela não atende aos comando, assim, agora você vai desenhar tal 

coisa, se você virar aqui pro coleguinha ao lado, ela não tá fazendo aquela coisa, que foi o 

comando, ela precisaria de alguém, um apoio pedagógico, não um cuidador, é um apoio 

pedagógico mesmo, na área pedagógica. E aí, eu como coordenadora também, fico frustrada 

de ver que a gente não consegue alcançar tudo o que a gente quer, tudo o que precisa, porque 

as vezes nem é o que quer, é o que precisa, a gente não consegue, mas nós vamos tentando 

fazer da melhor forma possível. É só isso.   
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4-Entrevista com o Professor Gilson 

 

Pesquisadora: Há quanto tempo você é professor? 

Participante:  eu sou professor de capoeira desde os dezessete anos. Eu formei em educação 

física em noven..., em oitenta e nove, mas comecei trabalhar em escola em oitenta e seis, já 

ainda estudante eu dava aula em escola de educação física.  

Pesquisadora: E nessa escola há quanto tempo você tá?  

Participante: Aqui, aqui no (nome da escola) vinte e três anos, desde 1992, então vinte e 

quatro anos.  

Pesquisadora: Só pra mim uma conta vou precisar fazer essa pergunta, você começou aos 

dezessete, você tá com quantos anos?  

Participante:  agora eu tô com quarenta e nove.  

Pesquisadora: E como você se tornou professor?  

Participante:  eu, eu praticava capoeira, e depois na aca, e depois na capoeira eu passei a dar 

aula pros colegas, e lá o meu professor me, meu professor de capoeira, meu mestre de 

capoeira me deu a dica pra fazer educação física, aí eu fiz e gostei e ate hoje eu trabalho com 

educação física.  

Pesquisadora: Pra você, qual é o papel ou função da escola? 

Participante:  a escola, a escola é um, uma instituição da sociedade que ajuda a preparar as 

pessoas pra viverem em harmonia, pra conviverem, pra o desenvolvimento humano em todos 

os aspectos né, afetivo, cognitivo, e também, principalmente no social. Então é o local que, 

que, que a sociedade separou pra você aprender o conhecimento básico pra você viver em 

harmonia com os seus, com seus semelhantes.  

Pesquisadora: E a função do professor?  

Participante:  o professor ele é um mediador que vai é conduzir o aluno a ter acesso ao 

conhecimento, das, das, produzido pela sociedade, ao conhecimento científico, cultural, as 

convenções sociais também. Então ele é o mediador, que deve estimular, os, os estudantes a 

encontrar respostas pras perguntas, soluções, é, e também o que apresenta os desafios pros 

alunos, pros estudantes é tentarem superar né, então o professor ele é, pra mim ele é o 

mediador mesmo do conhecimento. E atualmente, como é desenvolver a função de professor? 

Atualmente com a tecnologia o professor tá tendo muita concorrência, então, tem que se 

desdobrar um pouco mais, teríamos que dominar a, o uso das tecnologias pra facilitar né, 

então não tá muito fácil. Acho que nós precisamos de, precisa, precisamos de atualização 

rápida, mas a tecnologia ela vai muito rápida também e aí a escola tá atrasada e aí 
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consequentemente também, nós professores do ensino público estamos aquém também da, é 

do, avanço tecnológico. Então temos dificuldade em relação a televisão, a internet, então tudo 

isso de certa forma tornou o ensino tradicional assim meio maçante pros alunos né.  

Pesquisadora: Você acha que os professores necessitariam de um conhecimento, de um 

acesso maior, de um conhecimento maior das tecnologias que estão disponíveis? 

Participante:  isso, devia ter disponível né, e os professores terem a, tempo e terem formação 

pra saber manusear essas tecnologias novas né, principalmente a internet, a televisão. Acho 

assim que o avanço tá muito pequeno em relação ao avanço tecnológico, daí você tem, 

apresenta muitas dificuldades na escola em razão disso né, então o professor fica sem 

recursos, então esses, esses pra mim seria o maior problema. Tem outras questões também, a 

questão da violência, questão das, das mudanças culturais da sociedade, que vao mudando o 

tempo todo né, mas são coisas que acho que ao longo da história da humanidade sempre 

aconteceram. Agora o que fica bem assim evidente é essa questão da, do desenvolvimento 

tecnológico, então eu acho que, eu acho que tá faltando, que precisaríamos mais. E acontece 

por exemplo de tentativas de trazer esse material pra escola, só que, as vezes por exemplo, 

aqui na nossa escola nunca, a sala de informática foi roubada há uns cinco anos atrás e nunca 

mais colocou, a televisão estraga, o vídeo k-7 estraga, os alunos não temos acesso a internet 

pros estudantes, nós não temos é, então isso é um fator que dificulta né, dificulta o trabalho. 

Pesquisadora: Como seria o aluno que você gostaria de trabalhar se pudesse escolher?  

Participante:  o aluno que tem vontade de aprender, de, que tem vontade de é, de conviver 

com os colegas em harmonia sem, sem conflitos né, eu falo conflito assim, sem agressão, 

agressão verbal, agressão física. Então, hoje existe muita agressividade na televisão, na, no 

dia a dia, então as crianças estão muito agressivas. Então o bom aluno, eu acho assim, o aluno 

ideal seria aquele aluno que tem vontade de aprender e que, e que não é agressivo.  

Pesquisadora: E o aluno que você jamais gostaria de trabalhar?  

Participante:  (riso) o aluno que eu jamais gostaria de trabalhar? Pois é, eu, eu não sei se, eu 

nunca nem pensei nisso, já trabalhei com cri, já trabalhei com menor é, com menor, com 

todos tipos de menor, menor de rua, menor infrator né. Tem as dificuldades mas eu não nuca 

pensei ah esse aluno eu não gosto, eu não quero esse aluno né, o que mais incomoda pra mim, 

são justamente os alunos que adquire, que uma vez ou outra fazem isso que a gente gostaria 

que tivesse todos os alunos, que seria a vontade de aprender, motivação pra estudar, pra tá ali 

junto e também a questão da, da agressividade né, então no momento que o aluno está com 

agressão, no momento em que o aluno não está querendo estudar isso aí é a atitude que a 
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gente não gostaria que o aluno tivesse. Mas o bom se todos, se todos pudessem ter essa 

atitude de gostar e não, e, e colab, e viver em um ambiente colaborativo né, não de brigas.  

Pesquisadora: E como são seus alunos agora?  

Participante:  como são os meus alunos agora? É, hoje eu dou aula pros alunos aqui na 

escola de, de seis a, a onze anos né. Então a grande maioria são alunos que, que estão nesse 

perfil que eu acabei de falar, são alunos que a maioria tem interesse de vir pra escola tem 

interesse de aprender, principalmente a minha matéria, educação física, a minha atividade 

especifica que é jogos e brincadeiras, eles tem muito interesse nisso, mas é o jogo, a 

brincadeira, o esporte muitas vezes o objetivo dele é integração né, confraternização, é o 

famoso espirito esportivo né, o espirito olímpico. Mas é uma situação que também é uma 

situação, é um instrumento também que, é uma linha bem pequena, bem fina, tá também o 

conflito, a briga né. O aluno as vezes porque perdeu, porque não aceita perder, aí começa a 

brigar, então talvez seja isso né, que talvez me incomoda muito, os conflitos dos alunos, as 

brigas de alguns alunos, alguns alunos que, que oprimem os outros né pra poder vencer o 

jogo, pra poder dominar ali, então todas essas coisas são é, me incomoda né. A pergunta foi 

essa mesma?  

Pesquisadora: Sim, não se preocupe quanto a pergunta, pode responder o que você tiver de 

vivencia. Então você me disse que você tem os dois grupos de alunos (Participante:  ah é) 

tem os (Participante:  sim) os alunos (Participante:  a grande maioria) que querem aprender 

(Participante:  é), mas também tem aqueles que é algum momento demonstram 

agressividade com os outros.  

Participante:  É, é, como também existe uma grande, uma grande é modalidade de jogos e 

brincadeiras, então as vezes a gente encontra resistência com um ou outro jogo ou esporte, 

então tem aluno que gosta de vôlei, o outro gosta de futebol, outro quer capoeira, mas o outro 

não gosta de xadrez, então existe isso também. Mas é, é, é, na maioria das vezes né, no fundo, 

no fundo, as pessoas acabam gostando, e eu acho assim que talvez ainda aqui na escola, eu 

creio que talvez uns dez por cento eles, eles vem pra escola mas não conseguem é estar 

conectado com o objetivo da escola, dos meus, e também da minha disciplina né. Então a 

gente vai tentando e tentando descobrir uma forma de envolver aquela criança, aquele, aquela 

criança, aquele aluno, nas atividades.  

Pesquisadora: Quando você fala não estão conectados com o objetivo da escola, como seria 

isso? O que você percebe que essa criança tá apresentando?  

Participante:  por exemplo, na minha disciplina nos temos um aluno agora fazendo um 

ensaio de quadrilha, então tem alguns alunos que não querem participar porque, por vários 



 156 

motivos, uns porque os pais não deixam por motivo de religião, tudo bem; mas tem uns que 

não querem porque tem vergonha de fazer as, as atividades típicas da dança né, de, de 

caminhar grudado no braço, de fazer as piruetas né, de dançar, de fazer as brincadeiras da 

quadrilha, então tem criança que, que ela não gosta daquela atividade ela se isola, por mais 

que a gente tenta de todos os, usando várias estratégias de integrar ele, ele fica de fora. E 

assim também acontece, tem uns que não gostam de futebol, outros não gostam de, por 

exemplo, de xadrez, tem uns que gostam de, de ficar mais é fazendo atividades paradas e 

outros gostam mais de correr né. E a gente tenta envolver todo mundo, pra que ninguém fique 

sem nenhuma atividade e cumpra os objetivos do jogo, da brincadeira e da atividade física, 

então é isso, em alguma, a gente não consegue é numa atividade envolver cem por cento da 

turma, sempre tem um grupo ali que por um motivo ou por outro ele não quer participar. 

Pesquisadora: O que você considera como dificuldade ou problema de aprendizagem? O que 

que uma criança apresenta...  

Participante:  olha só, é, ao meu ver tem várias, a dificuldade de aprendizagem é assim 

quando alguma coisa interna ou externa né, é, é, ela a, não favorece para com que o aluno 

aprenda, ele atinja os objetivos da aprendizagem né. Então tem vários fatores, por exemplo, 

fatores externos, que eu acredito que, por exemplo, um problema lá na família né, ele tá com 

uma dor, tá com problema de visão, ele, então são problemas que eu considero assim que são 

o, é, é, o meio dificulta pra ele. De repente tá também a metodologia que o professor tá 

passando, aquela matéria de repente, aquele conteúdo ali ele não teve uma base preliminar 

então ele não vai entender aquela matéria, teria que entender um pouco atrás, isso acontece 

principalmente na matemática né, agora tem também alunos que tem problemas é, problemas 

afetivos que causam bloqueio na aprendizagem né, e tem também alunos que tem problemas 

é, vamos dizer assim, é patológicos, problemas na constituição cerebral né, que pode causar, 

que causa a dificuldade de aprendizagem. Então várias, várias  situações, agora tem um 

conceito especifico pra falar aluno com dificuldade de aprendizagem né, então são alunos que, 

que são suspeitas de ter algum problema psicológico que tá afetando a aprendizagem dele 

normal, ou um aluno que pode ter um problema fisiológico, funcional, que também está 

bloqueando a, o cérebro né, o, a função cognitiva dele de funcionar corretamente. Então, esse 

conceito, essa discussão específica que tá muito em voga agora né, ao meu ver é isso, ou é 

problema comportamental psicológico ou é um problema, problema fisiológico, somático né. 

Pesquisadora: Quando você fala assim um conceito… 

Participante:  é, o conceito específico, porque mais, porque pra mim tudo pode gerar 

dificuldade de aprendizagem, por exemplo, o aluno ele está com fome na sala de aula, ele vai 
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ter dificuldade em aprender a matéria; se o aluno, por exemplo, tá doente, tá febril, na 

educação física ele não vai poder fazer os exercício, os exercícios físicos né, com a, a, com 

todo o potencial que ele tem ali, vai tá, então tem mui, uma série de coisas que causam essas 

dificuldades de aprendizado. Agora, eu estou me referindo quando eu falo nesse, nessa, nesse 

conceito específico seria justamente essa discussão que tá tendo agora né, de vários estudos 

sobre as dificuldades de aprendizagem, e aí são identificados problemas, problemas fisiolo, 

físicos, fisiológicos né, neurológicos, e tem umas que são apenas com, comportamentais ou 

então vai de acordo com o desenvolvimento individual da pessoa né, cada um tem o seu 

tempo. Eu acho isso muito importante pra gente poder entender os nossos alunos e não ficar, e 

não cobrar além do necessário, ou, e também usar estratégias corretas.  

Pesquisadora: E esses estudos que você fala você tem acesso porque você pesquisa, ou é 

alguma informação que a secretaria disponibiliza pra vocês? Pat. Não, nas, é, é, no próprio 

curso de educação física a gente, a gente aborda esse assunto também, né. Na escola o tempo 

todo, quando a gente discute no conselho de classe por exemplo, cada aluno por aluno a gente, 

alguns alunos professores identificam que podem, que possa ter algum tipo de problema. 

Então esses, ao longo desses, desses anos todos a gente vem discutindo isso aqui na escola, 

mas eu já fiz um, esse ano mesmo eu fiz um curso nessa área, um curso de vinte horas é, fiz 

um curso de vinte horas sobre isso, porque eu me interessei é sobre essas questões da 

aprendizagem, das dificuldades de aprendizagem, me interessei e fui fazer esse curso; e 

também é, eu tenho a impressão que no, a cada ano que passa, a secretaria ela vem dando 

mais, apesar de não dar o suficiente ainda, mas vem dando mais e mais atenção pra esses 

alunos. Então antes era difícil você encaminhar um aluno, hoje de dois em dois meses você 

encaminha um ou dois alunos pra, pra, pra, pra especiali, pra especialistas né, pra especialista. 

Pesquisadora: E esse curso que você fez, você enquanto pessoa, professor público foi lá se 

interessou e  fez, não foi um curso que a secretaria disponibilizou?  

Participante:  não, foi não, foi eu que fiz por conta própria.  

Pesquisadora: Só pra entender o movimento, e em relação a comportamento, o que você 

considera bom comportamento? Uma criança que apresenta um bom comportamento ou o que 

seria o bom comportamento desejado?  

Participante:  é, um bom comportamento dum aluno é quando ele, na aula né, é, ele, ele tá 

interessado, ou, ele por conta própria também ele busca é, é, descobrir motivo pra poder ficar 

interessado na aula, é o aluno que tenta ouvir o professor, perceber os colegas pra entender 

qual é a importância daquele conteúdo né. O aluno que quer participar, as vezes ele não 

consegue é fazer, mas, ele quer participar, então é o aluno que tem motivação, esse é o bom 
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aluno, e como eu já falei também, eu acredito que o aluno que ele é mais, que ele tem um 

relacionamento mais pacífico, mais integrado com os colegas, é o melhor, é o que todo 

professor espera, né. Que agregue os colegas, que ele relacione com os colegas de uma forma 

harmônica né, então esse é o bom aluno, o aluno que tem interesse e que é um aluno que é 

colaborativo.  

Pesquisadora: E o que você considera que é mau comportamento?  

Participante:  na, acho que no ambiente escolar, o mau comportamento é justamente o aluno 

que por um motivo ou por outro ele está desinteressado na, no que a escola tem pra oferecer 

pra ele e que ao invés de estar ali na escola também integrando, convivendo com os 

semelhantes, com os pares dele, ele é, é, se envolve em conflitos, em brigas. Então esses, não 

diria que seria o mau aluno, seria a, as más atitudes de, de, de um aluno, é obvio que alguns, 

que alguns alunos apresentam esse comportamento com maior frequência, outros com menos. 

Mas eu penso que, que não devemos é, ter isso fechado, nós temos o mau aluno e o bom 

aluno. Eu acredito que o aluno pode ter um comportamento mau em determinado momento, é, 

isso interessante, uma vez numa escola aconteceu o seguinte: o padre deu, tocou o sinal todos 

os alunos desceram, aí um aluno foi lá e viu a torneira aberta e fechou a torneira, aí o padre 

pensou assim olha só como tem alunos bons e alunos maus, esse aluno aí ele é muito bom 

porque ele foi lá e fechou a torneira, enquanto o aluno mau ele, ele riscou de canivete a árvore 

da escola. Só que o padre não sabia que o mesmo que fechou a torneira foi o aluno que, que 

riscou a árvore com o canivete (riso), entendeu. Então assim, então é isso, pra mim talvez não, 

não seria bom se existisse o mau aluno, nem aluno com mau comportamento. Hoje, por 

exemplo, uma aluna que sempre um comportamento vamos dizer assim bom, hoje ela 

apresentou um comportamento ruim, eu fiquei surpreso né, perguntei pra ela chocado, mas 

você teve coragem de fazer isso?, quer dizer, qualquer um tá, qualquer pessoa tá sujeita a 

fazer uma coisa errada vamos dizer assim, num momento. 

Pesquisadora: Atualmente existe um grande número de crianças diagnosticadas e fazendo 

uso de medicamentos por apresentarem dificuldades na escola. O que você pensa sobre isso? 

Participante:  eu acho isso uma maravilha, eu acho que a ciência, que a pesquisa, tem que tá 

a serviço da, do, do ser humano. Antigamente tinha palmatória, palmatória era um bom 

remédio pra ele naquela época, depois aboliu isso, e aí a gente vai observando que ao longo 

do tempo vai , é, muitos recursos vão sendo introduzidos, pedagógicos, didáticos, 

tecnológicos. Mas eu acho que no Brasil precisa de ter é, esse tipo de, mais, maior intensidade 

nesse tipo de instrumento, de utilização de, de, de oferecer pros estudantes um 

acompanhamento especiali, especializado, pra facilitar a aprendizagem, pra abri as portas pra, 
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pro aluno aprender. Então eu acho muito importante e interesse isso, e tomara que o Brasil 

consiga dar todo o suporte pro estudante né, tomara que nós consigamos, termos recursos 

suficientes, recursos financeiro, recursos humano suficiente, conhecimento científico, 

conhecimento tecnológico pra, pra poder dar tudo que for possível pra gente atingir os 

objetivos educacionais né. 

Pesquisadora: Quando você considera que uma criança deve ser encaminhada para 

especialistas? 

Participante: é quando, a grande maioria do corpo da escola, dos professores tem, chegam a 

conclusão que o aluno não está aprendendo por um motivo ou outro e todas as metodologias 

aplicadas, todas é, é projetos que passou ele conseguiu aprender, então já é um sinal. Quando 

o aluno também ele vive é em conflitos, com agressões com os colegas, é outro sinal, e aí é 

no, coletivamente os professores discutem né, devem discutir, e aí tomar aí tomar a decisão de 

encaminhar. É, é óbvio que antes, fazer todo tipo de, de, de investigação pra ver o que que é 

né, experiências, porque grande parte às vezes na, quando, de problemas, o professor troca, 

troca experiências com outro e acabam conseguindo fazer com que o aluno deslanche né, 

aprenda e desenvolva. Mas, na maioria das vezes, quando a, pra aquele que é pra o aluno ser 

encaminhado é uma decisão do coletivo, e todos professores eles, eles ajudam na construção 

de um relatório da criança pra encaminhamento, todos.  

Pesquisadora: Você já solicitou algum encaminhamento de aluno?  

Participante:  pois é, eu já indiquei, mas quem solicita é o coletivo né.  

Pesquisadora: Você percebe, conversa com o coletivo (Participante:  isso) e aí o coletivo 

decide que aquela criança deve ser encaminhada (Participante:  isso), preenche uma ficha. 

Quais são, assim só pra mim entender um pouco, nessa ficha o que que é colocado, exemplos 

de critérios, a criança tá sendo encaminhada por isso, isso.  

Participante:  pois é, a gente faz uma, uma análise dentro do, do desenvolvimento do aluno 

no que tange ao aspecto cognitivo, ao, do aspecto é, é, psicomotor e afetivo social, a gente faz, 

tem uma ficha que a gente, um roteiro, que a gente tem as, os elementos desses, dessas, dessas 

três dimensões aí e aí cada professor fala o que, a experiência que teve com aquele aluno, o 

que observou daquele aluno, relata alguns fatos pra, pra você, relata os fatos e, e coloca os, 

um objetivo ou o objetivo principal, ou, ou os objetivos secundários em relação ao que levou 

a gente a encaminhar aqueles alunos. Já ocorreu também de algum ou outro professor, eu por 

exemplo, de fazer encaminhamento, de sugerir encaminhamento e não ter sido acatado pelo 

coletivo.  

Pesquisadora: Qual era a questão?  
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Participante: questão de comp, é de agressividade né, também, é, aluno as vezes é muito 

agressivo, olha precisava de tratar, e aí acaba que, talvez pela falta de recursos, de, de 

envolvimento mesmo da família, da, das condições que é hoje encaminhar esse tipo de criança 

pra secretaria, um, não tem, o sistema não tem ainda profissionais suficientes, tudo é 

demorado, então acaba que, que não vai. Aqui, as, somente mesmo os, as questões mais 

graves é que vão, né, bom seria é se todo mundo que tivesse algum problema assim, além da 

média fosse né. Mas não, vai só realmente as, os meninos que, só são encaminhados os 

meninos que apresentam, que estão lá na ponta lá do problema.  

Pesquisadora: Um exemplo.  

Participante:  um exemplo de algum menino? Por exemplo, aqui nós temos o encaminhado o 

E.  (nome da criança), o E. demorou muito pra ele ser encaminhado e ter, receber o tratamento 

né. Ao mesmo tempo, tem alguns alunos, por exemplo, o aluno o C. (nome da criança), eu 

acho o C. e também o aluno é G. (nome da criança), eles tem prob, eles tem problemas 

comportamentais graves que carecia um acompanhamento psicológico. Então a gente vê, por 

exemplo, crueldade nas atitudes deles, entendeu, é um comportamento assim, as vezes 

discriminatório com relação as mulheres né, as meninas. Então eu acho que deveria ter, são 

crianças que deveriam, que poderiam ter tratamento psicológico, mas não conseg, a gente não 

consegue nem aqueles que tem os problemas vamos dizer assim fisiológicos né, patológicos, 

imagina esses, que se tivesse um acompanhamento com um psicólogo poderia ajudar muito 

ele.  

Pesquisadora: E o P. qual que é o problema do P.?  

Participante:  O P. tem dificuldade de aprendizagem, ele tem, ele, ele, aaa, o problema do P. 

principal é esse, questão de aprendizagem mesmo. É então, ele também tem dificuldade de 

falar, ele guagueja, ele não sabe falar tanto oralmente e ele tem dificuldade de escrever né. 

Esse é maior problema dele, tem problema também tem que ver, investigar qual, porque ele é 

mais integrado as meninas da idade dele. Então será que não estaria que ter, não teria que tá 

integrado com os coleguinhas do mesmo sexo dele?, né. Então é uma pergunta que poderia ser 

feita, que poderia analisar né. Então tem muitos meninos aí que tem problemas, tem uns 

alunos, um aluno da turma A de seis anos de idade, o nome dele é I., I., então ele tem um 

comportamento assim que nem, comportamento de agressividade com os colegas, ele não, ele 

tem comportamento libidinoso com os, os, com os coleguinhas, as coleguinhas, então eu acho 

que caberia um tratamento, uma consulta, né, pra família, a família tá ciente já do exame, os 

poréns. Eu acho que somente a escola e os pais, os professores não vão conseguir resolver 

esse tipo de atitude dele né, ele tem atitudes ali que não são assim atitudes próprias de 
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crianças da idade dele. Então talvez um psicólogo poderia ajudar, talvez não, certeza absoluta 

né. 

Pesquisadora: E como professor, o que você espera quando encaminha uma criança? 

Participante:  Ah, o que a gente espera é que, que seja descoberta a, o problema dele, que 

seja apontadas soluções, caminhos pra gente poder tentar ajudar esse aluno, caminhos pra 

facilitar o trabalho do professor, né. E que o aluno consiga, principalmente, que ele consiga 

aprender a, o conhecimento que a escola tá querendo, tá precisando passar pra ele, que a 

sociedade determinou através da escola que ele deveria saber aquilo ali, né. Então isso é o que 

a gente espera, espera que a gente consiga encontrar o caminho e consiga resolver o problema, 

ou, ou então minimizar o problema né.  

Participante:  E como é quando essa criança encaminhada volta com um diagnostico e passa 

a fazer tratamento?  

Participante:  É, aí, dependendo do, do, cada caso dá, traz uma reação um pouco diferente. 

Mas na maioria das vezes os, a, os professores, o colegiado né, os professores acabam 

entendendo melhor porque que o aluno tem aquele problema, aquela dificuldade. É, é, não só 

agora o professor tem o conhecimento, mas como o especialista também tem o conhecimento 

daquele problema, a secretaria tem, a direção tem, é, os pais também passam a ter 

conhecimento, e de uma certa forma também o aluno acaba entendendo da forma dele que ele 

tem aquele problema, é diferente a situação dele. Eu acho que isso facilita entender o caso e 

tomar medidas pra poder solucionar aquele problema, ou até pra gente entender, olha num vai 

ser como a gente quer, mas, ver, ser outra forma, vai demorar mais, ou talvez nunca vá dar, 

não vai dar certo, vamos mudar os objetivos, em vez da gente ficar focado só nos objetivos 

cognitivos vamos focar no afetivo, no psicomotor. Então, dependendo de cada caso, é, 

dependendo de cada caso a gente pode tomar várias posições, mas a maioria é isso. O melhor 

de tudo é que a gente fica sabendo o que tá acontecendo e normalmente a gente, cada 

professor vai buscar dentro da sua disciplina recursos né, é, é, recursos pra poder superar 

aquela dificuldade, né. Induzir ele é, com uma ação bem especifica, mais específica com 

aquele aluno, mais individualizada né. Então por isso que, que acho importante a, ter esse, 

esse acompanhamento, ter esse laudo do especialista pra gente poder sabe, mais conhecimento 

do que, do desafio que tá sobre, que tá na nossa frente né.  

Pesquisadora: E as crianças que passam a fazer uso de medicamentos? A ritalina, por 

exemplo?  

Participante:  pois é, então, eu acredito que seja um recurso descoberto pela ciência né, pela, 

e que, que tem ajudado muita gente. Mas como todo farma, é, todo remédio tem seu lado, tem 
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a sua, tem as suas, efeitos colaterais que podem trazer danos né. por isso que esses 

medicamentos, eles devem ser usados mas eles podem, deviam ter mais pesquisas na área pra 

fazer reme, é, pra fazer medicamentos variados né, pra atender mais especificamente uma ou 

outra criança. Eu acredito que hoje na nossa sociedade assim, tem remédio, tem remédio pra 

tudo. Então se, se a gente usa é porque a gente considera um beneficio. Então se quilo for 

colaborar, ajudar de uma certa forma aquela criança, ajudar a criança é, aprender, ajudar o 

professor no trabalho dele de ensinar, a fazer com que aquela criança se, é, fique mais focada 

nos estudos, que ele fique menos agressivo, eu acho que vale a pena vale a pena utilizar desse 

recurso farma, farmacológico pra auxiliar a criança. Assim como as vezes, de repente um 

alimento, um alimento né, ele pode causar, ele pode ter uma reação no organismo vai deixar a 

pessoa mais agitada, menos agitada; uma bebida né, vai deixar a pessoa mais sonolenta, vai 

deixar a pessoa mais alerta. Então eu acho que, se for pra ajudar a criança e ao longo do 

tempo perceber que tá sendo benef, que tá sendo benéfico, acho que vale a pena e deve, e 

devia ampliar, no meu ponto de vista, esse tipo de recurso, deveria ampliar.  

Pesquisadora: Mais crianças terem acesso?  

Participante:  isso.  

Pesquisadora: E você tem algum conhecimento, sabe alguma coisa sobre a ritalina? Alguma 

informação?  

Participante:  não, não tenho. Especifico, técnico, não tenho. Não tenho.  

Pesquisadora: Você sabe de alguma criança aqui na escola que toma, que você já viu, se fez 

efeitos, e quais efeitos?  

Participante:  sim, tem aqui na escola, nós temos o, o, tem muitas crianças que toma remédio 

aqui, não sei quantas, a coordenação que acompanha né. Mas o caso do, do L. que ele fica 

muito sonolento, dorme né, é o tipo da, da situação deveria calibrar a dose, ou mudar o 

remédio né. 

Pesquisadora: A criança diagnosticada ela volta com um laudo dizendo qual transtorno ela 

possui. O que você pensa sobre uma criança que recebe um laudo? 

Participante:  pois é, justamente é, o que eu.. (Pesquisadora: O que você pensa) ah o que eu 

penso?, a criança chegou na escola com um laudo o que você pena sobre essa criança? 

Participante:  ela veio com, ela vem, você tá perguntando se ela veio com um laudo o que 

significa que foi constatado se há um problema, ela tem um problema.  

Pesquisadora: Sim, ela foi encaminhada, foi atendida, e aí recebeu um laudo.  

Participante:  pois é, então ela recebeu um laudo, então o que eu penso é que as nossas, 

primeiro que as nossas é impressões elas se confirmaram né, segundo que nós vamos ter uma 
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é, uma visão mais clara, técnica, do problema; terceiro que nós vamos ter que agora 

desdobrar, fazer novas estratégias pra gente poder tentar alcançar os objetivos educacionais 

com aquela criança ali né; e também que, uma esperança pra ela né, olha só, nós descobrimos 

aqui um problema então nós agora vamos procurar solucionar esse problema. Vai ser pra 

fami, pra criança, pra família, e, e mais, quando acontecer de outro semelhante na escola e a 

gente já tem essa experiência, vai ficar mais fácil a gente resolver. Então, por exemplo, a 

primeira vez que você tem um aluno com um laudo, com um problema, aí você vai cuida, ai 

você consegue resolver parte ou não consegue resolver tudo, mas você tem um, você adquire 

uma experiência e o próximo aluno que vier com esse problema você já tem uma bagagem, já 

tem uma experiência. Então é bom pra, tudo isso que eu falei. E até mesmo pra aumentar a 

bagagem de conhecimento e de experiência dos profissionais da educação sobre esse assunto. 

Então eu penso assim também, que é uma oportunidade de, de aprendizagem, e aí pra poder 

ajudar os alunos que estão na, na mesma situação ou situação semelhante. 

Pesquisadora: Você sabe quais transtornos diagnosticados existem aqui na escola?  

Participante:  se eu sei o que existe na escola? Olha só, agora, se todos foram discutidos né, 

foram encaminhados, agora se você me perguntar todos assim eu não sei de coo (risada). 

Pesquisadora: Todos não, pode falar assim ah sei que existe...  

Participante:  sei que existe. A gente já sabe quais são os alunos ali que a gente tem que ter 

atenção especial pra eles, que eles estão no tratamento né, então a gente sabe os alunos, tem 

alguns que, que tão  fazendo, mas nós nem sabemos, a família mesmo que tomou, isso eu sei, 

nós descobrimos que tem aluno que frequenta psicólogo por conta própria. Pode ser que tem 

algum aluno aí que tá frequentando e a gente não tá sabendo.  

Pesquisadora: Mas os daqui da escola vocês sabem quais são os alunos que foram 

encaminhados, que tem um diagnostico, mas o nome do diagnóstico, o nome do transtorno 

vocês...  

Participante:  não, olha só, quando vem o diagnóstico a coordenação reúne os professores, 

ler, passa copia, então a gente esse, é, a gente tem acesso a essa informação, a gente guardado, 

agora nós não domin, nó ainda não dominamos, eu por exemplo, não domino a linguagem 

ainda. Apesar de ter feito um curso de vinte horas, mesmo assim, pra mim foi novidade, eu 

ainda, eu ainda não é, não memorizei as, os nomes dos problemas, dos diversos problemas. 

Pesquisadora: Entendi.  

Participante:  porque na minha disciplina também, educação física, eu lidou mais com 

problema na área psicomotora e as dificuldades de aprendizagem tá mais focada, pelo estudo 

que eu fiz, na escola com relação à parte cognitiva, aprendizagem da leitura, da escrita, é, da 
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matemática. Então de certa forma eu fiquei um pouco, eu fico um pouco afastado do dia a dia 

dessas discussões né. Então meu problema lá é o menino que tá com problema de obesidade, 

problema de, um problema de, é, falta de equilíbrio, aí esse é o problema que eu lidou no dia a 

dia; problema de, é, é, de força, problema de aceitação de resultados, essas coisas (risada). 

Pesquisadora: Entendi.  

Participante:  tem aluno que tem problema de aprendizagem na parte escrita, na parte de 

leitura e chega na educação física ele é, ele é normal. Lá ele participa dos jogos, das 

brincadeiras, e às vezes até sobressai do que alg, do que, dos outros que não tem problema 

nenhum, que não tem problema identificado, cognitivo, de aprendizagem. 

Pesquisadora: E o que você pensa sobre as áreas de saúde, medicina, psicologia, e outras 

especialidades em relação a auxiliar a educação escolar? Como que...  

Participante:  eu acho que isso aí é o pulo do gato. Eu acho que, é, eu acho que seria o, a, 

seria a solução pra muitos problemas que nós tínhamos hoje, se nós pudéssemos fazer ao 

invés de combater a doença quando ela tá instalada ou problema a gente já, já, é, já prevenir. 

Então se, se na escola tivesse ali é, professores comunicando com médicos, com psicólogos, 

nutricionistas né, então, muitos problemas que a gente, que nós vamos ter lá na frente, que nós 

temos hoje aqui, poderiam lá atrás ter sido prevenido né, poderiam ter sido prevenido. Então 

eu acho que, é aquela historia, no esporte a gente fala assim, um dólar investido em esporte 

você economiza três dólares na área de saúde, isso é uma conta feita pela Organização 

Mundial de Saúde. Então se a gente tivesse psicólogos interagindo o tempo todo aqui na 

escola, médicos, nutricionistas, então lá na frente nós íamos ter menos pessoas com problemas 

psicológicos, problemas de aprendizagem, problemas de obesidade, problemas é, de, muitas 

atitudes das crianças né poderiam ser é educadas e elas teriam menos doença né. Nós temos 

aqui na nossa escola um consultório dentário, que funciona temporariamente, então a gente vê 

as dentistas ensinando as crianças escovar dente, dando palestras, então isso é muito bom. 

Seria muito bom se o psicólogo pudesse tá na escola, principalmente psicólogo, pra poder 

auxiliar, acompanhar essas crianças e ajudar a família, ajudar os professores a lidar com isso. 

Quem sabe, né? Pesquisadora: Então...Participante: futuramente. Pesquisadora: Seria uma 

sugestão sua que tivesse, por exemplo, psicólogo aqui na escola. Participante: claro. Imagina 

só, uma cidade igual Goiânia, tem um grupo de psicólogos pequeno pra tomar conta, pra 

cuidar de todos os problemas de 180 mil crianças que são, fazem parte da rede municipal, né. 

Então eu acho que o Brasil hoje já teria condições de ter é psicólogo pra poder atender um 

numero x de crianças ou ate mesmo na escola, fazer um acompanhamento. Hoje os médicos já 

estão indo nas casas, tem, já tem aquele, aquela equipe de saúde que vai nas casas, então eu 
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acho que deveria ter também na escola um grupo de profissionais da área da saúde psicólogos 

principalmente, nutricionistas, por exemplo, nós temos aí um índice de dificuldade de 

aprendizagem pequeno em relação ao numero de crianças que estão acima do peso e que vão 

dar, vão ter obesidade. Nós, nós hoje nós temos ali nos Estados Unidos, a primeira geração 

que vai morrer mais cedo que os próprios pais por conta da questão da obesidade. Então, se 

tivesse profissionais de saúde na escola, iriamos economizar bilhões e bilhões de dólares aí lá 

na frente com tratamento de saúde. Agora também nós temos, nós sabemos que a depressão é 

um grande problema mundial né, a depressão, então se tivesse um psicólogo na escola eu acho 

que os alu, os estudantes, sairiam da escola mais munidos de instrumentos pra poder combater 

a depressão. Por isso que eu acho importante, acho importante, eu acho assim, é uma coisa 

que devia, tá passando da hora de, de acontecer, eu acho que o Brasil já tem condição de, de 

fazer isso, condições financeiras, recursos humanos, muitas faculdades aí já produzindo 

psicólogos, então, a, acho que deveria ter.  

Pesquisadora: Você enquanto professor recebe algum tipo de informação sobre como 

identificar as crianças que necessitam de atendimento com os especialistas?  

Participante:  pois é na minha disciplina educação física eu num, a gente não discute muito 

essa questão aqui na escola. Mas eu acho que a coordenação e juntos com os professores de 

sala de aula eles estão diariamente discutindo essas questões de aprendizagem, leitura, escrita, 

né. Eu, é, eu recebo informações quando a gente, nas reuniões, nas reuniões pedago, é 

conselho de classe, as, as reuniões de planejamento, a gente vê, tem é, as vezes é, impressos 

que vem, algum livro que trata do assunto, na internet também a gente ver coisa, vê é esse 

assunto né, mas nada sistematizado. Eu, eu, depois que eu fiz o curso eu vi que eu descobri o 

tanto de, de coisas que acontecem na escola e a gente, e passam assim despercebidas por falta 

de informação, deveria, os professores deveriam conhecer essas, essas dificuldades de 

aprendizagens, todas. Mas aqui, eu particularmente não tenho de forma sistematizada esse, 

esse conhecimento, não tenho. Outra falha né, que deveria, outra coisa que deveria ter né. 

Pesquisadora: De quem você pensa que é a responsabilidade pelas dificuldades apresentadas 

pelas crianças na escola? Especialmente as que necessitam ser encaminhadas pra 

atendimento? 

Participante:  de quem é responsável? Eu acho assim, que não existe um, um responsável só, 

é um conjunto de fatores, de sujeitos, de atitudes, que acaba é, é, criando aquela situação, 

favorecendo aquela situação. Porque se tivesse um, alguém que fosse responsável, aí  era fácil 

resolver, a gente ia lá conversava com a pessoa, trocava a pessoa, aí resolvia o problema. Mas 

não é, as vezes é um problema fisiológico, é um problema somático, ou as vezes é um 
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problema que vem da família, as vezes é um fato que aconteceu lá na infância que repercute 

até hoje, as vezes é o professor que naquele dia ele não tava bem pra ministrar o conteúdo, ou 

naquela, ou naquela, naquele período, naquele trimestre, ele tava passando por problemas. 

Então é uma serie de, é uma serie de fatores que, que são assim causadores da dificuldade de 

aprendizagem, né, da dificuldade de aprendizagem. Agora esses que, que são aqui da escola, 

que são encaminhados, que são encaminhados pra o psicólogo, ou pra o psicopedagogo, ou 

pra o psiquiatra, a maioria das vezes porque ele já é um problema somático, então o 

organismo da pess, o organismo da criança desenvolveu aquela patologia. A outra grande 

ocorrência é, devido aos problemas familiares, né, historia da família ali e aquelas 

dificuldades familiares aí a criança vem com, acriança, aí tem aquele bloqueio de 

aprendizagem em relação, em relação a, aos, ao que a escola tem que ensinar pra ele né. Tem 

também muitos problemas que são ligados a dificuldade do professor, outros são ligados a 

questões da escola, da estrutura, dos equipamentos, da própria é, como eu já te falei la no 

começo, da tecnologia que a gente não usa plenamente né. Mas os que são, que vão pro 

encaminhamento e que às vezes voltam, retornam com o laudo basicamente é isso aí, as vezes 

é problema, problema de é, genético né, vem mesmo com uma, problema que desenvolve na 

própria criança ali fisioló, na parte fisiológica dela. 

Pesquisadora: Ok, as perguntas encerraram, você quer fazer mais alguma colocação? 

Participante:  não. Se você quiser perguntar mais coisas pode perguntar. 

Pesquisadora: Tá tudo bem.  
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5-Entrevista com a Professora Letícia  

 

Pesquisadora: Há quanto tempo você é professora? 

Participante:  Como educadora eu já tô há vinte, vinte e dois anos, como educadora, como 

professora já tem vinte e dois anos, que eu trabalho.  

Pesquisadora: E nessa escola aqui?  

Participante:  nesta aqui, particularmente, na rede municipal, este ano agora completa cinco 

anos, que eu estou, mas na educação mesmo já tem vinte e dois anos que eu trabalho com 

educação.  

Pesquisadora: E como você se tornou professora?  

Participante:  como eu me tornei? Como eu me tornei professora? O que me levou a desejar 

ser professora ou como eu me tornei? Eu me tornei professora  a partir de um desejo muito 

grande que eu tive desde criança, eu sempre fui muito apaixonada, brincava desde pequena 

assim com, de escolinha e isso despertou em mim uma vontade muito grande de, de ser 

professora. E aí pra buscar a realização desse sonho eu, eu busquei estudar, aperfeiçoar, fui 

buscando caminhos que me levassem a concretização do meu sonho, de me tornar uma 

professora, de estar lidando ali com as crianças. Daí eu fiz o magistério, é, mais tarde eu fiz a 

pedagogia na federal, graças a deus consegui fazer na federal, e hoje eu faço cursos de 

especializações, terminei minha pós, quero fazer uma segunda agora no segundo semestre, e 

venho buscando me aprimorar.  

Pesquisadora: Qual foi a pós que você fez?  

Participante:  eu fiz é educação infantil, alfabetização e letramento, até porque atualmente eu 

estou na sala de alfabetização, então eu busquei é esclarecimentos pra que pudessem me 

ajudar mais ainda a atuar dentro da turma em que eu estou. 

Pesquisadora: Para você, qual é o papel da escola? O papel ou função da escola? 

Participante:  na minha concepção, a função principal da escola é formar cidadãos que sejam 

críticos e possam ser autônomos capazes de tomar decisão no mundo lá fora. Apesar que hoje 

a gente percebe que o papel da escola tá muito desvinculado do seu real objetivo,  porque hoje 

a escola ela é vista muitas vezes como uma válvula de escape das próprias famílias. A escola 

hoje ela é vista como é, é, como que eu vou dizer, como se fosse a tábua de salvação da 

família, porque muitas crianças vem pra escola não visando aquilo que é o papel da escola, 

que é formar cidadãos, elas vem pra escola com o intuito de, os pais mandam essas crianças 

pra escola, com o intuito de que elas sejam cuidadas, de que elas recebam na escola uma 

educação que deveria já vir com elas de casas, e não vem. Então hoje em dia eu vejo a 
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educação assim com um papel um pouco distorcido, fugiu muito daquilo que deveria ser o 

papel real da escola, que seria repassar os conhecimentos cognitivos necessários pra que a 

criança, pra que a pessoa se torne alguém intelectualmente capaz de buscar é, suas respostas, 

de buscar seu caminho, de ter criticidade pra saber conviver no mundo lá fora, ser, se inserir 

na sociedade de uma forma autônoma, eu acho que esse é o verdadeiro papel da escola, apesar 

dele estar sendo muito esquecido, não por todos, mas grande parte esqueceu o verdadeiro 

papel da escola.  

Pesquisadora: E o que você acha que tá acontecendo pra que tenha modificado?  

Participante:  eu acho que o principal ponto que, que tem gerado essa, esse equívoco com 

relação ao papel da escola, o primeiro de tudo eu acho que é a desestruturação familiar. As 

famílias hoje em dia é, se desestruturam, e aí acabam é esquecendo aquele núcleo que eles 

criaram, aqueles filhos que eles geraram, que tá ali e eles acabam achando que aquele filho 

não compete a eles a educação, a formação moral daquela criança, e aí joga pra escola, então 

eu creio que isso tenha sido um dos principais assim motivo que tenha levado muitas pessoas 

a julgarem de forma errônea o verdadeiro papel da escola. Na minha concepção é isso.  

Pesquisadora: E qual é o papel do professor?  

Participante:  Se eu vejo a escola como sendo um lugar de formação de cidadãos, eu acredito 

que o papel do professor numa escola, é mediar, orientar esta criança que chega até a gente 

pra que ela se torne esse cidadão. E esse professor ele precisa agir com muita competência, 

ele precisa ser um professor que tenha que vir pra sala de aula sem pré-julgamento de valores 

algum, receber a criança que ele está recebendo e, e, e achar, ver naquela criança um cidadão, 

uma pessoa que tá ali porque precisa do professor, porque nós não somos donos do 

conhecimento, mas nós somos para os nossos alunos o espelho. E se o professor que está ali 

na frente ele tem comprometimento com aquele trabalho que ele tem pra fazer, ele vai 

conseguir o objetivo que ele quer, que seria o formar o cidadão, é, fazer com que a criança se 

torne realmente um ser crítico, autônomo e capaz de se inserir na sociedade de forma correta. 

Eu acredito que, um professor tem que agir dessa forma. 

Pesquisadora: E atualmente como é desenvolver a função de professor?  

Participante:  muito difícil, muito difícil. Por mais que você goste, porque eu sou apaixonada 

pela educação, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser na área da educação, é, apesar de 

eu ter muita facilidade de lidar com o público, de e de, de comunicação, porque eu me acho 

assim muito comunicativa, mas fora da área da educação eu não consigo me ver, eu acho que 

eu nasci, cresci e vou envelhecer como educadora, sou extremamente apaixonada pela, pela 

educação. Então eu avalio hoje como sendo muuuuuito difícil pra gente que tá na área da 
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educação, e os fatores são vários, primeiro é o que eu já expus pra você que eu acho assim que 

é a forma equivocada como as famílias veem a escola, não é só a família, porque se a gente 

for avaliar é todos, inclusive os, os governantes do mund, do país eles julgam que a educação 

é a salva, é a tábua de salvação do mundo, e não é, eu acredito que não é. A educação ela é 

um dos, dos veículos, ela é um dos suportes que vai ajudar a melhorar o mundo, mas eu ainda 

acredito que, que a criança que vem pro âmbito escolar ela tem que trazer consigo valores que 

devem ser criados, devem ser cultivados na família, na família. Então assim, nos hoje, a 

escola hoje, a gente ver nossa escola muito difícil, a educação hoje está sendo muito difícil. 

Hoje mesmo eu estava comentando com umas das professora, porque nos temos crianças que 

vem pra escola e não trazem com ela se quer um lápis pra poder fazer a tarefa, e ela chega na 

sala e tia eu não trouxe lápis, tia eu não trouxe a bolsinha, e isso, a organização, a 

responsabilidade compete ao familiar, a família, já mandar a criança pra escola sabendo que 

ela tem que vir com o material. Só que jogam tudo pra escola, ah chegar lá na escola a 

professora vai arrumar um lápis pra você, ah chegar lá na escola se você não tem caderno a 

professora arruma um caderno pra você. Então é muito equivocada a forma como a educação 

está sendo vista hoje, seja pela família, seja pelos nossos governantes, porque a educação não 

é quem salva tudo, não é. É um dos caminhos que poderá fazer com que haja uma 

transformação, mas para que haja uma transformação já tem que ter algo cultivado, algo ali 

plantado, e eu acho que falta isso na nossa sociedade. E na nossas crianças que estão 

chegando e a cada ano que passa, que chega pra gente, falta-se menos, falta-se menos esses 

valores, falta-se menos essa conscientização, que a escola é um lugar de saber, é o lugar onde 

a criança vem pra buscar o saber, não o lugar onde a criança vem pra poder é brincar, passar 

tempo, ou um depósito, onde ela vai passar o tempo e depois vai embora e acabou. Não é 

assim, então, eu vejo hoje muito difícil. Só fica na área da educação hoje quem gosta do que 

faz, quem não gosta, vai ter que procurar outra coisa pra fazer, porque não dá conta, desiste. É 

triste, mas é verdade. Eu falo muito né.  

Pesquisadora: Fique a vontade, totalmente a vontade (Participante:  riso). 

 

Pesquisadora: Como seria o aluno que você gostaria de trabalhar se pudesse escolher? 

Participante:  Não tem como você escolher um aluno. Não tem como você fazer uma lista de 

pré-requisitos pra um aluno pra você ter na sala. Quando você opta pela profissão de 

professora, você já tem que ter ciência de que você vai encontrar ennnes crianças na sua sala. 

Mas, se eu tivesse o poder de escolher uma classe, uma turma pra trabalhar, a característica 

principal que eu buscaria em cada criança da minha turma, seria a, educação. Educação de 
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berço. O, o saber ouvir, o respeitar o outro, aquela educação de valores, eu gostaria de ter uma 

turminha que viesse trazendo consigo esses conceitos é, principais da educação, que vem de 

casa, ou, que deveria vir de casa, mas não vem. Então pra mim, uma criança, uma sala ideal, 

uma turma ideal, uma classe ideal pra se trabalhar, seria essa. Porque partindo-se desse, 

porque se você partir desse ponto, você vai formar cidadãos perfeitos, porque aí ela vai estar 

vindo pra escola pra receber apenas aquilo que é de fato obrigação da escola, que é a 

formação intelectual da criança, o outro ela já vai ter consigo, a gente vai só orientar, tirar 

aquelas arestas que a gente ver que tá no lugar errado, vai mostrar o caminho, pra mim a 

criança ideal seria essa. As crianças ideias que deveriam chegar pra gente seriam essas. Aí 

seria um fascínio você tá numa sala de aula, você, você dar aula pra essas crianças, seria 

maravilhoso. Eu, quem sabe um dia, né.  

Pesquisadora: E nesse mesmo sentido, se pudesse escolher, o aluno que você jamais gostaria 

de trabalhar?  

Participante:  Tadinho. Eu não faria isso, eu não, não, nunca, nesses vinte e dois anos de 

educação eu nunca tirei uma criança da minha sala, nunca, nunca pedi uma criança minha que 

se retirasse, por mais que ela tenha agido de forma é agressiva, às vezes até comigo assim 

verbalmente, que a gente ouve cada coisa, então assim, por eu nunca ter feito isso, eu acredito 

que eu jamais excluiria uma criança, jamais. E sem demagogia, porque às vezes você até tá 

penando assim, nossa essa professora tá fantasiando, masca, maquiando muito as coisas, não 

é. Eu falo pra você, eu amo o que eu faço, eu defendo as minhas crianças com unhas e dentes, 

por mais errado que uma criança minha tenha agido eu tento buscar nela aquele fiozinho, 

aquela luizinha do reconhecimento do erro dela, pra ela reconhecer que ela errou, e voltar 

atrás e tentar corrigir e não refazer, não cair naquele erro. Então eu acho assim, eu não vou 

fazer distinção das minhas crianças, eu não vou jamais assim escolher a que eu quero, a que 

eu não quero, mas assim, eu não vou. Essa resposta eu não tenho pra te dar, porque eu 

realmente eu não vou fazer, dizer pra você assim, não tal criança eu não aceito, porque a gente 

recebe, recebe crianças que você conta de um até dez, depois de dez até zero de novo, você 

fala assim meu deus como que veio parar aqui, tá nas minhas mãos, o que eu vou fazer. Eu já 

passei por momentos assim que se eu for relatar pra você, você fala assim meu deus como é 

que você conseguiu suportar tudo isso?, de momentos deu sair da sala me trancar no banheiro, 

chorar, chorar, e falar não quero mais ser professora e depois eu voltar atrás, mas aquela 

criança permaneceu na minha sala. Apesar de todas as, de tudo aquilo que ela trouxe com ela 

que era o que faltava mesmo, que é o que eu volto a bater na mesma tecla que é aquela 

educação de berço que deveria trazer com ela e ela não trouxe, mas quando ela fechou o ano 
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comigo, ela fechou três por cento melhor, então já foi um ganho. Então eu não faria essa 

escolha assim eu quero tal criança na minha sala, eu acolho qualquer uma que chegar, e tento 

fazer um bom trabalho com qualquer uma delas, é, pelo menos essa consciência eu tenho 

tranquila, que eu tento fazer o melhor, e sempre dentro do maior respeito, respeito minhas 

crianças de igual pra igual. Não me julgo melhor do que elas, nunca me julgo melhor do que 

elas, e tampouco elas menos do que eu. Então eu não faria essa assim, não escolheria.  

Pesquisadora: E como são seus alunos?  

Participante:  Maravilhosos. Tem uns cincos lá que eu tô numa luta constante assim, eu 

estou com, diariamente com uma luta muito grande pra tentar coloca-los justamente nos 

trilhos da boa educação, é, mas é uma turma muito boa. Ela é uma turma, assim, heterogênea, 

porque não há turma homogênea realmente, tem umas crianças que são adoráveis, são dóceis, 

são crianças educadas, e tenho crianças que agem de forma muito agressiva, que às vezes a 

gente precisa até parar a aula pra poder chamar a tenção, orientar, mas assim sempre 

orientando de forma coletiva. Mas no geral eu avalio a minha turma como sendo uma turma 

maravilhosa, é uma turma muito boa, hoje eu estou com vinte e duas crianças na sala, poucos 

com relação a grandes turmas que eu já trabalhei, mas é uma  turma muito boa, é uma turma 

adorável, eu gosto dela, não tenho reclamação não. 

Pesquisadora: O que você considera como sendo uma dificuldade ou problema de 

aprendizagem? 

Participante:  Problema ou dificuldade de aprendizagem? Eu, eu começo a perceber que uma 

criança não está me dando respostas positivas para aquilo que eu tô tentando passar pra ela, 

que eu tô tentando fazer com que ela compreenda, quando eu observo que aquela criança ela 

não, não progride, ou quando ela apresenta sinais, como assim, é, apaga muito fácil da 

memória, ela não consegue assimilar aquilo que você passou, ou você tá ali conversando, 

passando o conteúdo pra criança e você vai lá questiona ela sobre o que você falou e ela não 

te dá a resposta, ela te dá um feedback muito bom. Aí depois você volta lá questiona a criança 

sobre aquela mesma coisa e a criança já apagou, já deletou na memoria, então é aquele 

aprendizado momentâneo. Quando você observa que a criança ela não leva com ela, ela não 

consegue guardar, aí eu já começo a preocupar, aí eu já vejo que essa criança vai apresentar 

um certo problema, uma certa dificuldade no decorrer, porque a gente sabe que o grau da 

aprendizagem da criança vai aumentando, a medida que a gente vai estando com ela vai, a 

tendência é sempre a gente exigir um pouco mais. E quando você percebe que a criança ela 

logo lá no princípio, lá na base da base, a criança não tá conseguindo responder 

positivamente, aí você já pode acender a luzinha de preocupação, mas assim, chegar a afirmar 
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ah é um problema, não, a gente verifica que pode ser um, um inicio de que ela tá 

demonstrando pra você que ela vai precisar de um pouco mais de apoio, né. Eu vejo por aí. 

Pesquisadora: E em relação a comportamento, o que você considera bom comportamento? 

Participante:  com relação as crianças?  

Pesquisadora: Isso, o que que é um bom comportamento de uma criança?  

Participante:  pra mim um bom comportamento de uma criança não é aquela criança que fica 

igual um robozinho na sala, muda, sentada, que responde aquilo que você pergunta. Pra mim, 

na minha concepção, bom comportamento de uma criança é aquela criança que sabe conviver 

com as demais, é mesmo que por um momento ou outro ela se perca em conversinhas 

paralelas que sempre vai haver não tem como você proibir. Mas ser bem comportado pra mim 

em sala de aula não é a criança muda e quietinha muito pelo contrario a criança quietinha e 

muda aquela ali já é um sinal de que você pode acender a luizinha que aquilo ali vai te dar 

algum problema, futuramente já é um sinal de preocupação. Então eu acho que pra mim, bom 

comportamento é aquela criança que sabe lidar com todos, seja com professor, seja com os 

demais coleguinhas, que sabe conversar de forma harmoniosa com o outro, que não vá pra 

agressividade nem verbal e nem fisicamente, ou seja, que sabe agir com respeito com o outro. 

Um bom comportamento pra mim seria isso, não aquela criança muda, que muitas vezes tem 

profissionais que pensam que, que bom comportamento é a criança entrar, sentar, pegar o 

lápis fazer a tarefa, caladinha, entrar muda sair calada, ou muitas vezes ficar ali o tempo 

todinho aquelas quatros horas seguidas em fila certinha igual um robozinho e isso pra mim 

não é um bom comportamento. A criança que não questiona, que não fala, que não dialoga 

com o colega, que mor, que vez ou outra se você não chamar atenção dela, não tá legal, não tá 

bom. Eu não vejo um bom comportamento na criança que fica o tempo todo parada, conversar 

ela vai conversar, talvez nessa conversa tá havendo uma troca de conhecimento, agente só 

precisa ficar atento, pra não deixar fugir do controle.  

Pesquisadora: E mau comportamento, o que seria?  

Participante:  ah, aí volta na mesma tecla, o mau comportamento pra mim é aquela criança 

que não sabe conviver com o outro. Que não respeita a diferença, que agride verbalmente o, 

porque tem criança que tem a boquinha de um jeito que dá vontade de lavar com água e 

sabão, que tá muito sujinha mesmo, fala muita coisa feia, mas assim, o mau comportamento 

pra mim é a criança não saber lidar com o outro, não saber respeitar, não saber o seu limite até 

aonde ela pode ir, ela não ter o, o conhecimento de que a liberdade dela, que o espaço dela 

acaba quando o do outro tá começando, aí isso pra mim é um mau comportamento. Porque 

quando a criança não conhece os, os seus reais limites é aí onde ela parte pra agressão física, 
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às vezes ela faz é age com o colega de certa forma que vai humilhar o outro, que vai deixar o 

outro numa situação constrangedora, aí isso é um mau comportamento, na minha concepção. 

Pesquisadora: Atualmente existe um grande número de crianças diagnosticadas e fazendo 

uso de medicamentos por apresentarem dificuldades na escola. O que você pensa sobre isso? 

Participante:  Muito triste. E é uma realidade. Só, que como educadora eu falo pra você, que 

muitas das vezes o problema não está nas nossas crianças, o problema está na família. Muitas 

crianças vem pra escola com, com, com é, vamos dizer assim, com lacunas, que a gente 

percebe que a criança não consegue assimilar, não consegue aprender, que a criança muitas 

vezes vem deita e quer dormir o tempo todo, ou é aquela criança apática que não faz nada e 

você já logo pensa a essa criança tem algum problema, vou encaminhá-la pro psicólogo, tem 

que buscar remédio pra ela, esse menino, essa criança não tá normal porque as vezes é muito 

agitada. Mas se nós formos avaliar o fundo histórico, a historicidade de vida dessas crianças, 

muitas vezes aquilo é reflexo da, do que ela tá vivendo na casa dela, porque se nós 

convidamos, vou ser sincera pra você, se nós convidarmos os pais de muuuitas, não tô 

dizendo que são todas, que lógico que existem aquelas crianças que são casos especiais, mas 

tem crianças que você convida os pais pra virem até a escola, e quando você conversa com o 

pai você descobre o porque da criança estar agindo daquela forma. E daí é onde você pensa, 

não essa criança não precisa de medicamento, essa criança não precisa de encaminhamento, 

essa criança precisa de um, de um dialogo maior entre a família, de um acolhimento melhor 

entre a família, e não seria só a criança que necessitaria desse acolhimento e dessa conversa e 

desse, desse chegar, desse conversar, desse falar, é toda a família. Que muitas vezes a gente 

chama aqui, mães caem no choro e falam que não sabe o que fazer com a criança,  e aí você 

percebe que muitas vezes a, a própria mãe é que faz com que a criança seja daquele jeito. Que 

chegue na escola e que fique muito apática, que você não vê  progresso na criança, as vezes, 

muitas vezes é reflexo da historia vivida por essa criança, as vezes ela não tem nenhum 

sintoma, que eu não sou profissional na área pra dizer, mas a gente observa que muitas 

crianças não tem problemas que nós podemos dizer que são problemas clínicos, que tem que 

procurar mesmo um profissional. Eu acho que não, eu acho que muitas vezes vem de casa, 

bem daquela, volto a falar, da falta da estrutura, da falta de, de dialogo, da falta de família, 

tem criança que não tem família, tem casa mas não tem um lar, lar é uma coisa casa é outra. E 

muitas crianças que a gente recebe hoje na educação ela não tem lar, ela tem uma casa, onde 

ela vai pra dormir, onde ele tem um teto, tem tijolo, tem cimento, mas não tem amor, não tem 

carinho, não tem compreensão, não tem receptividade, não tem respeito, e isso vai gerando na 

criança um estado de insatisfação que muitas vezes é refletida na sala de aula. A criança se 
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fecha, a criança não sente vontade de aprender, de progredir, até porque, ela não vai ter pra 

quem mostrar o sucesso dela, porque ela já é totalmente deixada de lado, pra quem que ela vai 

mostrar as, as conquistas dela. Então eu, eu vejo desta forma.  

Pesquisadora: Quando você fala falta de estrutura a que especificamente você tá se 

referindo?  

Participante:  não é estrutura física, é a estrutura emocional, é a estrutura é, humana, sabe, é 

aquele sentar, é aquele falar olho no olho, é aquele toque, é a afetividade que tá faltando, sabe, 

eu acho que é isso. Quando eu falo dessa é falta de estrutura, não é física, porque a gente 

observa mesmo sendo escola pública, de uma periferia, porque a nossa, muitas crianças vivem 

numa, num, num, numa vida que a gente observa que ela, que ela tem o material, ela tem o 

físico, mas ela não tem o sentimental. E é o que falta, é o que vai gerando tantas frustrações 

nas nossas crianças, que o reflexo delas muitas vezes acaba caindo no cognitivo dela, no 

desenvolvimento dela, eu vejo assim. 

Pesquisadora: E quando você considera que uma criança deve ser encaminhada para 

atendimento com especialistas?  

Participante: quando eu chego a, a, a, a conversar com os meus superiores e coloco em 

exposição uma criança minha, e vejo que há necessidade de nós buscarmos um auxilio de um 

profissional que não compete ao pedagogo, porque nós somos limitados no que a gente pode 

fazer, é quando eu percebo que aquela criança além dela não estar assimilando o conteúdo que 

ela precisa para desenvolver a parte intelectual, ela também apresenta sintomas emocionais 

que, que faz com que ela não interaja com os outros, que ela se feche, que ela não saiba é 

expor o que ela pensa, o que ela sente. Muitas vezes é, tem crianças que você fala por mais de 

três vezes e a criança não consegue obedecer, ouvir o seu comando, mesmo ela estando te 

olhando, ela não entende o que você está pedindo pra que ela faça, aí quando chega nesse 

nível de você olhar que a criança olha nos seus olhos, ouve o que você diz, mas não entende o 

que você está falando, você percebe que tem algum bloqueio, algum bloqueio. Então é o 

momento em que a gente busca ajuda de profissional, é o momento em que você vê não a 

minha criança não está bem emocionalmente, então ela não vai envol, desenvolver 

intelectualmente também, porque algo ali vai travar o processo dela. Então a gente busca, pra 

ver se com o auxilio de um profissional a gente encontre caminhos pra abrir esse bloqueio, 

fazer com que ela fale, porque não é porque uma criança não consegue aprender aquilo que 

você passou hoje, explicou hoje, que a criança precisa dum encaminhamento, que a gente vai 

dizer que aquela criança tem alguma dificuldade, não é. Porque eu, eu com a experiência que 

eu conheço e que eu tenho eu acho que a criança só aprende quando ela percebe que é o 
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momento dela aprender, não adianta você querer matar ela que ela não vai aprender se ela ver 

que não é o momento dela, ela tem o momento dela, e o momento dela ela sabe qual é. O que 

me preocupa, eu como educadora, e o que me leva a buscar ajuda de um profissional é só 

quando eu percebo que a minha criança primeiramente ela não está bem emocionalmente, por 

não interagir, por não conversar, por não expor seus sentimentos, por não por ter medo de 

expor seus pensamentos, suas opiniões, ela, ela se fecha, então uma criança assim ela tem 

algum bloqueio. E ai como, como, os meus conhecimentos são limitados, aí eu vejo que é 

necessidade de buscar um outro caminho. Mas sempre antes de fazer Geane, eu procuro sabe 

fazer o que?, conhecer a história da minha criança, como que é a vidinha dela, como, como 

que é a família dela, sabe, se essa criança tem um pai, tem uma mãe, se o pai e a mãe trabalha, 

como que é o relacionamento desse pai e dessa mãe com ela, porque aí eu vou saber. Porque 

eu acho que uma criança só não tem o desenvolvimento cognitivo quando um outro lado tá 

afetado, e esse outro lado pra mim é o lado emocional, alguma coisa fez aquela criança se 

fechar no mundinho dela, e aí a gente busca, eu busco ajuda do profissional pra resgatar essa 

criança pra mim desse mundinho que ela se fechou, porque se ela, se esse profissional me 

ajuda trazer ela desse mundinho, eu tenho ela nas minhas mãos, aí ela vai poder se soltar, ela 

vai se sentir segura, e aí eu vou poder desenvolver meu trabalho da melhor maneira possível. 

Mas eu sempre sou muito cuidadosa também na questão de encaminhar crianças, porque eu já 

trabalhei com crianças que tomam remédios fortíssimos e que chega na sala de aula e só sabe 

dormir, por causa do remédio, efeito do remédio, até que ponto isso vai fazer bem pra essa 

criança, não sei, eu creio que talvez esse não seja o caminho, então eu sou muito assim 

ponderada na questão de, de pedir encaminhamento pra qualquer criança minha, eu tento 

resgatar ela ali até, só quando eu vejo que realmente não flui, que ela se fechou mesmo, que 

eu vejo que ela tá fechada é que eu tento buscar.  

Pesquisadora: Você já encaminhou alguma criança? Já solicitou algum?  

Participante:  este ano, eu, eu fiz um encaminhamento, pedi né, pra coordenação que me 

auxiliasse buscando o encaminhamento pra uma criança minha, mas o encaminhamento não é 

nem pelo lado assim é, do cognitivo, eu não sou nada nem ninguém pra diagnosticar ninguém, 

sou simplesmente uma pedagoga, mas eu, eu, eu observei que essa criança vive no mundinho 

dela, e ela não aceita, ela não permite que você faça parte desse mundo, então ela tá de certa 

forma se isolando, ela não se relaciona com as outras crianças, elas às vezes nem nas 

brincadeiras elas interage, ela interage com as outras, ela fica mais isolada, então isso me 

preocupou. E eu pedi que buscasse justamente por isso, e essa criança tem muita dificuldade 

em, em entender o que que você quer que ela faça, você para falar com ela você às vezes 
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precisa dar mais de um comando e chegar bem próximo dela, ela, ela, você tem que tá muito, 

bem individual com ela pra ela poder fazer alguma coisa. Aí eu comecei a preocupar, e outro 

fato que me chamou a atenção é que me motivou mais ainda a fazer esse encaminhamento foi 

o fato de saber que ela fica mais com o avô e com a vó e, é uma criança assim que me 

despertou preocupação por ser muito triste, muito triste, eu, eu, poucas vezes eu vejo um 

sorriso nessa criança, poucas vezes. Então assim eu, me despertou a preocupação com ela, 

essa eu pedi o encaminhamento.  

Pesquisadora: Você mencionou que antes de, de solicitar o encaminhamento, quando você 

percebe alguma coisa você busca conhecer e a (Participante:  a família) a família, esse 

conhecer a familia seria pra compreender a criança...  

Participante:  isso, pra buscar entender o motivo dela agir daquela forma. Muitas vezes a 

gente sabe que a família falta com a verdade, porque a sabe que nós temos crianças que 

muitas vezes sofrem até maus tratos em casa, a gente sabe que existe isso, a gente não pode 

esconder. Que as vezes assim os pais agem próximo dessa criança assim de forma muito 

agressiva e essa criança acaba assistindo essas agressões, e aí a acriança vai se fechando. 

Então eu antes de fazer isso eu procuro conhecer a vidinha da minha criança, eu procuro ver 

o, que mundo que cerca essa criança, como que é o relacionamento do pai e da mae, são pais 

que brigam, são pais que passam o dia todo fora, qual o momento que esses pais tem com essa 

criança, é, tem irmãos, como que é a convivência desse seu irmão com você, dessa sua irma 

com você, eu busco conhecer isso primeiro. Se a partir das informações que eu for obtendo eu 

ficar assim, achando que aquilo que tá de certa forma repercutindo na minha criança dentro da 

sala de aula e eu tentar de todas as, de toda a minha maneira, de toda minha forma, de todo 

jeito que eu buscar dentro ali eu não conseguir rasgar essa, essa a, essa armadura que essa 

criança criou, aí eu busco, mas antes eu procuro conhecer a família. A historia de vida dessa 

criança, porque muitas vezes a história sofrida dessa criança faz com que ela se feche, as 

vezes ela é muito esperta, muito esperta, tem um QI maravilhoso, tem um potencial cognitivo 

esplêndido, mas você não consegue alcançar aquilo ali porque a criança emocionalmente não 

está bem. E aí é onde eu busco saber primeiro como é a estrutura familiar, como que é a 

vivência dessa criança, porque muitas vezes na escola elas refletem aquilo que elas vivem em 

casa, então eu, eu busco por aí. 

 

Pesquisadora: E como professora, o que você espera quando encaminha uma criança? 

Participante:  Ajuda, eu espero que profissionais como você, psicólogas, psicopedagogas, 

psiquiatras que muitas crianças talvez até busquem psiquiatras ou fonoaudiólogo, ao buscar 
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esses profissionais da área me, da área da saúde, eu espero ajuda, eu espero que eles 

descubram nessa criança, qual é o ponto que está faltando, qual é a lacuna que está aberta, que 

me dê a orientação de qual seja essa lacuna, pra que eu busque a forma de cobrir, de fechar, 

de completar essa lacuna dessa criança. Que seja uma lacuna emocional, que seja uma lacuna 

por exemplo, igual a gente sabe que existem crianças que tem TDAH, ou tem às vezes déficit 

de atenção, ou as vezes é hiperativa, e um profissional da área da saúde consegue diagnosticar 

isso muito bem, a gente não consegue, mas a gente tem uma ciência mais ou menos do que 

pode ser. E o profissional de saúde ao verificar isso ele vai poder me mostrar um norte, como 

que eu vou poder agir com essa criança, não me dando métodos, mas ele me mostrando o que 

é, é, o que tá faltando ali eu possa tentar buscar caminho pra atingir, pra alcançar o meu 

objeto. Porque o meu objetivo é o cognitivo, e pra eu chegar no ponto do cognitivo, a minha 

criança tem que estar com as lacunas fechadinhas, ela não pode tá faltando nada, e aí o 

profissional da área da saúde é quem vai me, poder me ajudar, me auxiliar no processo de 

desenvolvimento dessa criança. Então o objetivo ao encaminhar a criança é que esse 

profissional, juntamente comigo, nós busquemos caminhos pra sanar isso que essa criança 

apresentou, encontrando as lacunas que ficaram, seja ela de qual ponto que seja, de qual é, 

qual motivo que gerou aquilo ali, então eu busco parceria, eu, eu preciso de orientação, 

porque como eu sou pedagoga eu busco o que, o lado cognitivo mais o lado emocional, esse 

lado aí é área da saúde, eles que vão diagnosticar, como você, eu... igual agora, você tá 

conversando comigo e pensando essa professora eu vou te falar, fala demais, fala que você 

não tá como psicóloga?!, que você não tá me avaliando assim…Pesquisadora: nesse 

momento eu estou totalmente atenta as informações que você está me contando da sua 

vivência como educadora (Participante:  e nem tá pensando..), que é o que eu estou tentando 

buscar saber um pouco, que essa informação eu não tenho, então, sim, continuo sendo 

psicóloga mas não estou (Participante:  entendi) investigando você. Tudo bem? 

Participante:  u-hun. Pesquisadora: E não se preocupe com a fala, (Participante:  tá bom) 

pode, pra mim é muito importante saber da sua experiência, o que você pensa o que você 

vivenciou, como faz. 

Pesquisadora: E quando a criança encaminhada volta com um diagnostico e passa a fazer 

tratamento, o que você sente ou pensa em relação a isso? 

Participante:  o que eu sinto ou penso em relação a isso? Essa é a pergunta?  

Pesquisadora: Isso, o que você sente quando a criança encaminhada volta com um 

diagnóstico e passa a fazer tratamento.  
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Participante:  Quando essa criança volta de um encaminhamento e de certa forma ela traz 

consigo um laudo de que esse, e esse laudo mostra que essa criança tem algo além daquilo 

que eu esperava, que não é só, só, um a falta de amor, uma falta de carinho, uma falta de 

afetividade, e que realmente ela apresenta algum problema quem sabe, problema não, vamos 

dizer assim, um, um déficit de, no psicológico dela, no cognitivo dela, na mente dela que 

esteja bloqueando o aprendizado dela, primeiramente minha reação é de, as vezes eu sinto 

pena dessa criança, porque pra ela ter chegando até ali eu ainda continuo falando, teve algum 

motivo pra chegar naquilo ali. Porque eu não acho que uma criança nasça com isso, é algo que 

ela tenha passado na vidinha dela que desencadeou aquilo ali, em algum momento da infância 

dela gerou aquilo ali. Então assim, eu fico penalizada, quando a criança toma medicamento eu 

fico com mais dó ainda, porque a criança toma um medicamento e as vezes não dá aquela 

resposta que a gente quer, porque muitas vezes dorme muito porque os medicamentos são 

fortes, a gente sabe que os medicamentos acaba mexendo com todas, com a estrutura física da 

criança, mental, física  e a criança fica muito fraquinha, fica muito assim sonolenta. Então 

assim eu me, eu sinto pena, pena da minha criança, apesar que a gente sabe que, que isso vai 

existir, que sempre existiu e pode existir, mas assim. E a minha forma de lidar com essa 

criança, mesmo ela tendo o laudo, não vai ser é, diferente da que eu tinha antes, mesmo com a 

pena que eu sentir dela ou a dó, eu vou colocar, eu vou impor os limites pra ela, eu vou tentar 

trabalhar com essa criança coletivamente e em grupo, e se eu ver que há a necessidade de eu 

fazer algo diferenciado com ela, que muitas vezes a gente precisa buscar formas diferentes de 

trabalhar, eu vou buscar, mas nunca deixando ela perceber que ela está sendo diferenciada das 

demais, eu quero que ela continue se sentindo é, inserida no grupo que está, a qual ela faz 

parte ali na sala, mesmo que ela faça ou passe por atividades que de certa forma sejam um 

pouco às vezes um momento ou outro diferente das demais crianças. Porque quando nos vem 

uma criança que recebe um laudo, muitas vezes a forma de trabalhar com aquela criança em 

alguns momentos é de forma diferenciada, ou mais individualizada, ou você faz uma atividade 

que requer buscar mais, é, o raciocínio daquela criança, as vezes assim que seja até mais 

lento, ou as vezes mais rápido que as demais, mas sempre você busca uma atividade 

diferenciada. Mas assim a minha forma de, de pensar, porque eu não tenho, eu nunca trabalhei 

com uma criança com laudo, com laudo não, já trabalhei com criança que já tomou 

medicamento fortíssimo e já chegou e eu nunca vi o laudo dessa criança, se tinha laudo não, 

mas ela tomava na época acho que era ritalina que ela tomava, e, e a forma de agir é, seria a 

mesma com as demais crianças, só que de forma, não faria eu não, não quero e não acho que é 

certo você fazer com que a criança se sinta diferente das outras, nem se sinta diferente porque 
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tá recebendo atenção diferenciada, atenção demasiada, porque tem professor que as vezes vai 

dar atenção de mais pra aquela e esqueceu o restante do grupo, que pode acontecer, mas eu 

quero que ela sinta-se inserida naquele grupo que ela está. Mesmo apesar de vez ou outra ela 

estar fazendo uma atividade que seja diferenciada para ela, mas eu quero que ela se sinta 

sempre dentro do grupo  no qual ela tá naquele momento ali, é a minha forma de pensar. 

Talvez eu esteja até errada, mas eu buscaria trabalhar com essa criança dessa forma.  

Pesquisadora: Você mencionou em relação a receber um laudo ou passar a fazer uso de 

medicamentos que você fica com pena, né, é, esse sentir pena por aquela criança seria, o que 

que você visualiza que ter um laudo ou tomar medicamento que faz com que você fique com 

pena?  

Participante:  porque a criança é um ser tão, às vezes assim, tão frágil e você ver que às 

vezes tão novinha você ver que já vai entrar nos medicamentos, que esses, esses 

medicamentos que muitas vezes são prescritos pras crianças são remédios que mexem com a 

criança, que mexem com a toda estrutura dessa criança, mexe com o físico até com o 

estômago da criança vai mexer, criança perde apetite, tomando esses remédios, criança fica 

sonolenta o tempo todo. Então o sentir pena é, é por todas essas reações que ela vai sentir e, 

principalmente, é por saber que aquilo ali não foi provocado por ela, que aquilo ali é reflexo 

de algo que aquela criança viveu pra ter aquele bloqueio, foi alguma coisa que ela presenciou, 

que, que fizeram com ela, que gerou aquilo ali. Porque eu acho que nascer assim, falar assim 

não é, é hereditário, o pai dela era assim quando, não num existe isso, eu acho que uma coisa 

ou outra, sabe Geane, eu acho que eu possa até estar errada, porque eu não tenho esse 

conhecimento cientifico pra dizer assim, não a criança pode nascer, já recém nascida saiu da 

barriga da mae já tem TDAH, não aquela criança já nasceu ali, já saiu da barriga da mãe já, já 

é uma criança hiperativa, não creio que seja assim, eu posso até estar errada, porque igual eu 

falei, eu tenho os meus limites de conhecimento. Mas na experiência de educadora que eu 

tenho, pra se chegar àquele ponto, a criança passou por algo que desencadeou aquilo. E 

muitas das vezes, muitas das vezes, creio eu que, não, eu acredito, que é sempre, aquilo ali 

não foi dela, aquilo ali não é dela, eu acho que não, infelizmente, não é, não foi gerado por ela 

mesma não.  

Pesquisadora: E em relação a fazer tratamento com medicamento, no caso a ritalina, que 

você mencionou, você tem algum conhecimento sobre esse medicamento, alguma 

informação?  

Participante:  a informação que eu tenho foi quando eu recebi essa criança que tomava, que a 

avó me procurou, porque essa criança chorava muito, mas ela chorava o tempo todo, e quando 
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a avó dava esse medicamento antes dela vir pra escola ela não chorava, ela já chegava muito 

passiva, calma, chegava sentava no fundo da sala e dormia a manhã inteira. Então eu, esse 

medicamento o que eu conheço dele foi só essa reação que eu vi, que eu fiquei preocupada, 

porque eu falei assim, uai quer dizer então que esse medicamento é pra pô a criança, tirar a 

criança do mundo, pra deixar ela fora do ar. E eu acho que não deveria ser assim sabe, eu 

acho que deveriam-se ter meios em que os medicamentos fossem é menos agressivo com a 

criança e que não desencadeassem nelas tantas reações que, que ao invés de ajudar a criança 

acabam de certa forma prejudicando ela mais ainda, no quesito do aprendizado e na sala de 

aula. Porque muitas vezes mexe com ela a tal ponto que ela não consegue reação nenhuma, ou 

então talvez seja uma, dosar, ver, não sei como funciona, como que é feita essa prescrição, se 

é pelo quilo, se é pelo tamanho, se é pela idade, mas eu acho que deveria se fazer um estudo 

mais aprofundado da dosagem que vai ser dado pra essa criança, pra que essa dosagem não 

interfira no desenvolvimento no, no que ela vai fazer, nas atividades que ela vai praticar. Ou 

que fossem dadas, ó eu querendo ser médica, mas que fossem, é, fossem prescritas em 

horários que não atrapalhassem o agir dela, o, o dinamismo dela principalmente dentro da sala 

de aula. Eu acho que tem que ser uma dosagem, eu acho que tem que se pensar nisso aí, pra 

não atrapalhar, porque tem crianças que tomam e que dormem o tempo todo, qual a função 

disso então. Ou então é o horário que tá sendo errado, pensar-se nisso, numa forma de dar-se 

o remédio, porque a gente sabe que tem criança que precisa, da intervenção medicamentosa, 

ela precisa do medicamento, mas então vamo dosar, eu acho que deveria ter uma dosagem 

assim é, pra cada criança, avaliar-se o, a, o individual, sabe, pra, pra que não interfira no 

desenvolvimento dela dentro da sala de aula. 

Pesquisadora: Você sabe quais transtornos diagnosticados existem aqui na escola? 

Participante:  pra ser sincera pra você, é, esse, quando se tem crianças com laudo que 

aparece, que, que, no caso é diagnosticada, que a criança tem algum transtorno, nos é passado 

às vezes em conselhos de ciclos, quando a gente faz. Mas no momento assim, eu não sei te 

dizer, não sei se porque eu estive fora por trinta dias e to voltando agora, talvez tenha tido até 

algumas informações com relação a isso. Mas sabemos que tem duas crianças aqui na sala que 

inclusive é lá na sala onde você fez observação, na turma C, que parece que havia sido feito o 

encaminhamento dessas crianças, eu não tive ainda, perdão, mas eu não tive ainda se veio 

laudo, se foi diagnosticado alguma coisa nestas crianças. Então eu não sei te dizer ao certo. 

Pesquisadora: E o que você pensa sobre as áreas de saúde (medicina, psicologia, e outras, 

fonoaudiologia e outras especialidades)? 
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Participante:  O que que eu acho? São maravilhosas, importantíssimas, sem elas num, num 

existe  possibilidade alguma e nem sentido, nenhum sentido. Pra mim, sem a existência disso 

não haveria vida, sem a medicina não há vida, sem as fono, sem as fonoaudiólogas pra nos 

auxiliar na questão da fala das nossas crianças, na dicção dessas crianças, nos seríamos um 

desastre, e tem crianças que necessitam muito de fonoaudiólogas. Psicólogas, eu acredito que 

desempenham um papel importantíssimo no mundo, na sociedade, e com as nossas crianças 

também são maravilhosas, porque muitas vezes as psicólogas conseguem coisas que o próprio 

pai e a mãe não consegue. É, então eu acho assim que são papeis fundamentais e importantes, 

muito importantes, principalmente quando se trabalha junto com a educação. Eu acho muito 

importante, principalmente a fonoaudiologia e a psicologia pra auxiliar a gente com as nossas 

crianças. Medicina vai muito lado pro lado do, da, às vezes é, se bem que tá ligado né, que é 

da área da saúde, mas eu, eu considero todas muito importantes, e dou muito valor.  

Pesquisadora: E como você acha que essas áreas podem auxiliar a educação escolar?...Se 

podem também.  

Participante:  Podem, e muito. Podem e muito, é igual eu falei, psicólogos desempenham um 

papel importantíssimos, nos ajudam assim é, podem nos ajudar de forma, não tenho nem 

palavras pra dizer como elas nos ajudam. Fonoaudiologia então, também desempenham um 

papel importantíssimo, sem essas, principalmente essas duas áreas. É, seria praticamente 

inviável o nosso trabalho, a gente precisa muito desses profissionais, e lógico, sem falar da 

medicina, né, que é uma área que, que, na reali, que no fundo tudo abrange, todas estão 

interligadas. Mas eu acho que desempenham um papel importantíssimo, nós precisamos, nós 

dependemos. Muitas vezes a nossa classe, os pedagogos, são vistos como o escanteio de tudo 

né, a gente às vezes não tem aquele valor que a gente gostaria de ter, mas a gente como 

pedagogo, eu particularmente, eu vejo que eu preciso muito desses profissionais, nós 

precisamos. Mas eu como educadora, eu preciso, preciso e respeito cada um deles, eu acho 

assim que a gente só tem a somar, eu acho que é, são áreas assim que deveriam sempre 

caminhar de mãos dadas. E serem sempre assim é, companheiras né, sempre um tentando 

ajudar o outro a melhor forma.  

Pesquisadora: Você teria sugestões de como essas áreas poderiam tá contribuindo com a 

educação escolar?  

Participante: uai eu acredito que, é como eu já falei né, eu acho assim que os fonoaudiólogas 

podem nos ajudar com aquelas crianças que apresentam muita dificuldade na escrita, por as 

vezes é escreverem da forma como falam né, a, questão da psicologia, podem nos auxiliar 

buscando entender o lado emocional das nossas crianças, o porque do agir daquela criança 
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daquela forma, porque eu sei que a psicologia vai estudar pra esse lado do campo do, do, da 

mente da criança, tentar entender. Então eu acho que as contribuições são sempre muito boas, 

eu acho que dessa forma podem estar nos auxiliando. 

Pesquisadora: Você enquanto professora, recebe algum tipo de informação sobre como 

identificar as crianças que necessitam de atendimento com especialistas?  

Participante:  Não recebo. Receber eu não recebo, eu busco, eu tento é vamos dizer assim 

pesquisar, eu sempre busco entender, se eu vejo que certa, que determinada criança 

apresentou certo comportamento na minha sala que eu vejo que é um caso que é, é igual eu já 

te falei acende a luizinha e que eu posso ficar preocupada, ou eu posso começar a observar 

mais de perto, aí eu vou buscar os caminhos. Agora orientação, nunca recebi. Eu tenho vinte e 

dois anos na área da educação e nunca passei por nenhuma instituição que tenha me dado 

qualquer tipo de informação sobre isso, e nem mesmo assim, por exemplo, eu gostaria 

voltando ate a questão anterior que você disse qual é a forma que um psicólogo ou esses 

profissionais poderiam ajudar, orientando a gente, talvez possa se dizer até criar-se uma 

cartilhazinha que nos fizesse compreender quando é que uma criança realmente precisaria 

desse encaminhamento, sabe. Eu acho que esse seria um meio de nos ajudar, porque a gente 

não tem essas orientações, e quando é um profissional, desculpa falar, mais descomprometido 

com a educação, não vai nunca buscar, não vai nunca procurar saber é, ah eu tenho que 

encaminhar aquela criança minha pra uma fonoaudióloga, eu tenho que encaminhar aquela 

criança minha pra, tá nem aí, a gente sabe que tem profissionais assim. É igual eu já te falei, 

para estar na área da educação você tem que gostar, se ela não gostar ela vai causar catástrofes 

terríveis, na criança, naquele que passar pela mão daquela pessoa, e agente sabe que tem 

pessoas que não tem esse compromisso. Então eu sempre busco assim estudar, eu tenho muita 

vontade de fazer psicopedagogia, que diz que na psicopedagogia você busca entender as vezes 

os transtornos assim, os, os, é como é que eles falam?, é os erros, você tenta entender os erros 

da criança, busca entender porque que a criança pro, causa, age daq, com aquele erro, sabe. 

Eu tenho vontade de fazer, quem sabe futuramente eu até faça, sabe, mas eu acho assim que a 

gente pode andar de mãos dadas pra poder buscar melhores resultados. Opa, eles vão trancar 

nós aqui...  

Pesquisadora: Só falta uma pergunta (Participante:  tá) posso fazer? Participante:  pode. 

Pesquisadora: De quem você pensa que é (Participante:  tá terminando aqui Efigênia, só um 

minutinho) de quem você pensa que é a responsabilidade pelas dificuldades apresentadas 

pelas crianças na escola?  
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Participante: uuum...posso ser sincera? (Pesquisadora: Muito), (risos), primeiramente, 

primeiramente, eu acho que grande parte das dificuldades apresentadas pelas crianças na 

nossa escola, vem da família, do desinteresse da família, falando por experiência própria, 

lidando na área da alfabetização, é horrível quando você pede o auxilio de um pai ou de uma 

mãe que apenas leia um livro que tem no máximo dez páginas para sua criança, pra inserir a 

criança no mundo letrado, pra mostrar pra criança o quanto é fantástico o mundo da leitura e o 

pai e a mãe te manda um recado assim que já leu muito na vida e que não precisa mais ler, 

fala isso pra criança e pede pra criança repetir isso pra você na sala de aula, é desmotivador. 

Então eu primeiramente eu falo que é a negligência da família, a falta de, de interesse da 

família. Depois, em segundo lugar, eu acredito que seja do descompromisso do profissional 

da educação, de alguns, porque existem profissionais e profissionais, então eu acho que, estar 

aí a grande dificuldade. Primeiro parte da família e depois por parte de grandes profissionais 

da área da educação que a gente tem hoje, que soa descompromissadas, que não buscam 

melhorias pras crianças nem pra educação. E talvez por isso a gente tenha uma educação tão 

deficitária, tão triste, e que por muitas vezes, muitos dos educadores levam as coisas, levam a 

culpa por causa de poucos, porque não são muitos. Então é triste reconhecer isso?, é, mas eu 

não vou mentir pra você, hoje Geane eu, é assim, depois de tantos anos na educação, e depois 

de ter tido a chance de conhecer tantas crianças na minha vida, hoje eu tenho ex-alunos meus 

que estão na faculdade, que me encontram onde eles me veem eles falam oi tia r. eu tô 

fazendo tal curso, então isso pra gente é gratificante, mas a falha que existe na educação hoje, 

as dificuldades que nossas crianças, as dificuldades que nossas crianças apresentam em sala 

de aula muitas vezes é do desinteresse que a gente vê de ambas as partes, seja da família, que 

eu acredito que é o primeiro lugar que deveria se empenhar muito e o segundo é o 

descompromisso de alguns educadores que não estão nem aí. Perdão, mas eu sou sincera, 

pode me mandar prender (riso).  

Pesquisadora: As nossas, as questões se encerraram, você quer falar mais alguma coisa, que 

eu não tenha perguntado que você gostaria de dizer?  

Participante:  Não, eu acho que eu falei até de mais. Mas eu queria dizer assim que foi muito 

bom conversar com você, porque até me levou a uma reflexão que talvez eu não tivesse feito 

ainda, sabe, algumas questões feitas por você me fez avaliar e analisar muitas coisas que antes 

talvez eu não tenha tido tempo de parar e refletir sobre isso. Então assim, foi muito bom, foi 

muito gratificante, eu espero ter contribuído com a sua pesquisa, espero que quando você 

ouvir a minha voz, você fala assim meu deus que professora mais melosa, mas eu sou assim e 

não consigo ser diferente. Sou melosa assim em tudo que eu faço na minha vida, até com os 
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meus pequenininhos, então assim, eu te agradeço a oportunidade e qualquer coisa eu tô aí, só 

espero que você não divulgue algumas coisas que eu falei assim que se não vou ser linchada 

por alguns educadores, pelo amor de deus (riso). 
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APÊNDICE 5 
 

PRÉ-INDICADORES 

1) Escolarizar; 2) Formar; 3) Capacitar; 4) Preparar; 5) Repassar. 

A função da escola é escolarizar. É, preparar o aluno para que ele tenha uma 

posição crítica e ativa na, na comunidade, na sociedade, e também preparar para o 

mundo do trabalho, para que ele venha ter uma profissão e ser bem eficiente nela. 

É muito abrangente, mas eu diria assim resumindo né, que seria essa, essa, formar a 

criança ée cidadão, apto né a desenvolver suas funções na sociedade, seria mais ou 

menos assim é capacitar o aluno é, socializá-lo. 

A escola, a escola é um, uma instituição da sociedade que ajuda a preparar as 

pessoas pra viverem em harmonia, pra conviverem, pra o desenvolvimento 

humano em todos os aspectos né, afetivo, cognitivo, e também, principalmente no 

social. 

A função principal da escola é formar cidadãos que sejam críticos e possam ser 

autônomos capazes de tomar decisão no mundo lá fora. 

Seria repassar os conhecimentos cognitivos necessários pra que a criança, pra que 

a pessoa se torne alguém intelectualmente capaz de buscar é, suas respostas, de 

buscar seu caminho, de ter criticidade pra saber conviver no mundo lá fora, ser, 

se inserir na sociedade de uma forma autônoma, eu acho que esse é o verdadeiro 

papel da escola. 

 

PRÉ-INDICADORES 

6) Transmitir conteúdo específico de sua área; 7) Favorecer; 8) Facilitar; 9) 

Encaminhar;10) Mediar. 

A função do professor é, parece com a da escola, é transmitir conteúdo específico da, 

de sua área. 

Encaminhar esse indivíduo, pra que ele possa é, exercer bem seu papel na sociedade, 

pra que possa ser um cidadão de bem, pra que ele possa é adquirir mais conhecimento, 

acho que o professor ele, ele é, é, é aquele que vai ele, num diria que ele vai 

encaminhar, porque também não é só o professor, mais o professor é um dos viés né 

dessa condução, então ele pode favorecer, facilitar esse caminho, suavizar o 

caminho pra esse aluno, pra que ele é, pra que o aluno ele possa é , vislumbrar 

algo um futuro né, pra ele. 
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O professor ele é um mediador que vai é conduzir o aluno a ter acesso ao 

conhecimento, das, das, produzido pela sociedade, ao conhecimento científico, 

cultural, as convenções sociais também. Então ele é o mediador, que deve estimular, 

os, os estudantes a encontrar respostas pras perguntas, soluções, é, e também o que 

apresenta os desafios pros alunos, pros estudantes é tentarem superar né, então o 

professor ele é, pra mim ele é o mediador mesmo do conhecimento. 

Se eu vejo a escola como sendo um lugar de formação de cidadãos, eu acredito que o 

papel do professor numa escola, é mediar, orientar esta criança que chega até a 

gente pra que ela se torne esse cidadão. 

 

PRÉ-INDICADORES 

11) A função de professor sofre um equívoco; 12) Dificuldades no exercício da função. 

É, a função de professor ela sofre um equívoco na minha visão, é, profissional. Ao 

professor é passado outras atribuições que extrapolam o que a faculdade prepara 

ele para, pra poder estar lidando em sala de aula. 

Difícil, muito difícil, porque, é, cada vez mais eu sinto que o apoio familiar tem 

diminuído, e que, aquilo que as vezes a gente considera que é essencial e necessário 

para a família muitas vezes não é, [...] e pelo fato também de que o aluno hoje, o 

professor era aque...aquela figura que ia ensinar, ia ensinar né, ia passar conhecimentos 

pro aluno, que ia facilitar esse processo de ensino- aprendizagem, e o aluno hoje ele 

tem contato com muuuitas outras formas de adquirir esse conhecimento e essa 

aprendizagem que não apenas através do professor. 

Atualmente com a tecnologia o professor tá tendo muita concorrência, então, tem que 

se desdobrar um pouco mais, teríamos que dominar a, o uso das tecnologias pra 

facilitar né, então não tá muito fácil. 

Muito difícil, muito difícil. Então eu avalio hoje como sendo muuuuuito difícil pra 

gente que tá na área da educação, e os fatores são vários, primeiro é o que eu já expus 

pra você que eu acho assim que é a forma equivocada como as famílias veem a 

escola, não é só a família, porque se a gente for avaliar é todos, inclusive os, os 

governantes do mund, do país eles julgam que a educação é a salva, é a tábua de 

salvação do mundo, e não é, eu acredito que não é. 
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PRÉ-INDICADORES 

13)Ordem biológica; 14) Dispersão; 15) Não absorve e não retém os conteúdos; 

16)Não se socializa; 17)Isolamento; 18)Falta de amizades; 19)Sem grupo; 20) Não 

atinge os objetivos esperados; 21) Não desenvolve a aprendizagem; 22) Desatenção; 

23)Lentidão; 24) Memória; 25) Dificuldade de interpretação; 26) Não está aprendendo; 

27) Vive em conflitos; 28) Agressões com os colegas; 29) Não assimila os 

conteúdos;30) Sintomas emocionais; 31) Bloqueio; 32) Não está bem emocionalmente; 

33) Tristeza. 

(Quando deve ser encaminhada para atendimento) Quando por algum motivo que eu 

acho que é de ordem biológica e não relacionado ao contexto familiar dele, ele não 

consegue acompanhar a turma na aprendizagem. 

É, é quando, quando ela tá muito dispersa, é, quando ela não te dá o retorno, daquilo 

que você tá trabalhando na sala. 

(motivos que levaram ao encaminhamento) Embora ele demonstrasse interesse na aula 

ele não tava conseguindo absorver os conteúdos e não conseguia, não consegue 

ainda, se socializar de forma satisfatória. [...] o aluno que se isolava de forma 

completa, ele não tinha amizades, não tinha os pares, não tinha um grupo, e o grupo, 

e os grupos também não se interessavam por ele. 

Quando a criança não consegue atingir os objetivos. É, quando ela tá muito aquém 

dos objetivos, é, quando a gente percebe uma dificuldade na criança, é, de retenção 

de conteúdos, porque as vezes a gente percebe crianças que a memória é bem curta, 

[...]. Então, essas crianças que não retém o conteúdo, é, as crianças que têm 

dificuldade de interpretação, até oral, [...]. Crianças que, que não conseguem 

desenvolver é, é, fluir a aprendizagem da forma como é esperada. 

Mas o que me inquietou mais foi isso, a questão dele, deu ensinar e no outro dia ele 

não, nas outras vezes que eu repetia ele não ter memorizado aquilo que eu fiz com ele. 

E aí eu fui percebendo em outras atividades, a mesma coisa, e aí fui fazendo com ele 

oralmente em outras disciplinas, aí eu percebi que ele, ele não tinha o que 

apresentar, de conteúdo, de, de falar né, de me responder ah professora é assim, 

assim, assim, eu entendi isso, isso e isso. 

É, ela pela desatenção. É, e realmente, ela tem esse lapso de desatenção, e, por 

exemplo, na escrita, ela deixa de escrever várias letrinhas na palavra, aí você pergunta 

e ela ah é tá faltando isso, tá faltando isso professora, ah não, não é assim. Então ela, 
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ela demora um pouco, mas ela sabe onde está o que ela esqueceu, e aí ela faz, e pela 

lentidão. Era muito, era muito lenta, tanto pra escrever, quanto pra te dar o retorno da 

pergunta que você fizesse, o raciocínio lento, ela demorava. 

É que quando, a grande maioria do corpo da escola, dos professores tem, chegam a 

conclusão que o aluno não está aprendendo por um motivo ou outro e todas as 

metodologias aplicadas, todas é, é projetos que passou ele não conseguiu aprender, 

então já é um sinal. 

Quando o aluno também ele vive é em conflitos, com agressões com os colegas, é 

outro sinal. 

É quando eu percebo que aquela criança além dela não estar assimilando o conteúdo 

que ela precisa para desenvolver a parte intelectual, ela também apresenta 

sintomas emocionais que, que faz com que ela não interaja com os outros, que ela se 

feche, que ela não saiba é expor o que ela pensa, o que ela sente. 

Muitas vezes é, tem crianças que você fala por mais de três vezes e a criança não 

consegue obedecer, ouvir o seu comando, mesmo ela estando te olhando, ela não 

entende o que você está pedindo pra que ela faça, aí quando chega nesse nível de 

você olhar que a criança olha nos seus olhos, ouve o que você diz, mas não entende 

o que você está falando, você percebe que tem algum bloqueio, algum bloqueio. 

É o momento em que você vê não a minha criança não está bem emocionalmente, 

então ela não vai envol, desenvolver intelectualmente também, porque algo ali vai 

travar o processo dela. 

O que me preocupa, eu como educadora, e o que me leva a buscar ajuda de um 

profissional é só quando eu percebo que a minha criança primeiramente ela não está 

bem emocionalmente, por não interagir, por não conversar, por não expor seus 

sentimentos, por não, por ter medo de expor seus pensamentos, suas opiniões, ela, 

ela se fecha, então uma criança assim ela tem algum bloqueio.  

Eu observei que essa criança vive no mundinho dela, e ela não aceita, ela não permite 

que você faça parte desse mundo, então ela tá de certa forma se isolando, ela não se 

relaciona com as outras crianças, elas às vezes nem nas brincadeiras elas interage, ela 

interage com as outras, ela fica mais isolada, então isso me preocupou. [...] e essa 

criança tem muita dificuldade em, em entender o que que você quer que ela faça, você 

para falar com ela você às vezes precisa dar mais de um comando e chegar bem 

próximo dela, ela, ela, você tem que tá muito, bem individual com ela pra ela poder 
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fazer alguma coisa. [...] e outro fato que me chamou a atenção é que me motivou mais 

ainda a fazer esse encaminhamento foi o fato de saber que ela fica mais com o avô e 

com a vó e, é uma criança assim que me despertou preocupação por ser muito 

triste, muito triste, eu, eu, poucas vezes eu vejo um sorriso nessa criança, poucas 

vezes. 

 

PRÉ-INDICADORES 

34) O problema; 35) Responsabilidade; 

Eu acredito que é uma coisa dela, acho que ninguém provoca um transtorno assim, 

um TDA numa criança. 

Mas, a responsabilidade de detectar que há alguma necessidade, eu acredito que é de 

todos nós, tanto a família, quanto a escola.[...]  então eu acho que a responsabilidade 

de detectar é tanto da família quanto da escola. 

Acho que cabe a nós (escola) a responsabilidade de detectar, pra auxiliar essa 

criança. 

 

PRÉ-INDICADORES 

36)Tirar dúvidas; 38) Confirmar que a dificuldade é orgânica; 39) Orientação; 40) 

Descobrir o problema; 41) Apontar soluções; 42) Ajuda.  

Eu espero que, primeiramente, é, tirar dúvida se ele tem alguma dificuldade de fun, 

de ordem biológica que justifica a não aprendizagem dele de acordo com o que a 

gente espere. E segundo, é que o encaminhamento nos oriente a como lidar com esse 

aluno, do ponto de vista de explicar quais são, quais são as reais possibilidades dele. 

Eu espero, que, assim, que, que aquilo que eu observei naquela criança, é, é não seja 

uma dificuldade assim, é, vamos dizer assim, de que eu não esteja conseguindo ensinar 

duma forma que ela consiga aprender. Então, eu espero assim que, que quando ela 

vai pra um encaminhamento e que ela retorne, é que seja assim, que seja uma 

dificuldade vamos dizer assim, orgânica, e que aquele medicamento vá ajudar por 

exemplo.  

A gente espera, conseguir trabalhar melhor com essa criança, e a entender melhor o 

que que essa criança precisa. Porque aqui nós vamos tentando várias estratégias, não 

vai fluindo a gente precisa de um, de uma, digamos assim, de uma luz, pra, pra 

guiar o nosso trabalho. 
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Ah, o que a gente espera é que, que seja descoberta a, o problema dele, que seja 

apontadas soluções, caminhos pra gente poder tentar ajudar esse aluno, caminhos 

pra facilitar o trabalho do professor, né. E que o aluno consiga, principalmente, que 

ele consiga aprender a, o conhecimento que a escola tá querendo, tá precisando passar 

pra ele, que a sociedade determinou através da escola que ele deveria saber aquilo ali, 

né. Então isso é o que a gente espera, espera que a gente consiga encontrar o 

caminho e consiga resolver o problema, ou, ou então minimizar o problema né. 

Ajuda, eu espero que profissionais como você, psicólogas, psicopedagogas, psiquiatras 

que muitas crianças talvez até busquem psiquiatras ou fonoaudiólogo, ao buscar esses 

profissionais da área me, da área da saúde, eu espero ajuda, eu espero que eles 

descubram nessa criança, qual é o ponto que está faltando, qual é a lacuna que está 

aberta, que me dê a orientação de qual seja essa lacuna, pra que eu busque a forma de 

cobrir, de fechar, de completar essa lacuna dessa criança. 

E o profissional de saúde ao verificar isso ele vai poder me mostrar um norte, como 

que eu vou poder agir com essa criança, não me dando métodos, mais ele me 

mostrando o que é, é, o que tá faltando ali eu possa tentar buscar caminho pra atingir, 

pra alcançar o meu objeto. 

Então o objetivo ao encaminhar a criança é que esse profissional, juntamente comigo, 

nós busquemos caminhos pra sanar isso que essa criança apresentou, encontrando 

as lacunas que ficaram, seja ela de qual ponto que seja, de qual é, qual motivo que 

gerou aquilo ali, então eu busco parceria, eu, eu preciso de orientação, porque como eu 

sou pedagoga eu busco o que, o lado cognitivo mais o lado emocional, esse lado aí é 

área da saúde, eles que vão diagnosticar.  

 

PRÉ-INDICADORES 

 43) O diagnóstico é um alívio 44) O diagnóstico pode facilitar o processo; 

Eu sinto que é um alívio, porque aí eu, eu penso que, que a dificuldade não é da forma 

como tá sendo ensinada, não é porque o professor não está interessado naquela 

criança, não é por esse motivo, é porque a criança realmente tem uma dificuldade 

dela.  

Sendo diagnosticada, é, falando a criança tem determinado transtorno, ela deve ser 

tratada assim, ou ela deve receber esse e esse medicamento, não sei, quer dizer, 

aquilo que poderia ser um processo lento e difícil pra criança, de repente pode 
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solucionar em um tempo menor. E ela consiga avançar, né, passar essa etapa, esse 

processo, acho que é isso. 

Os professores acabam entendendo melhor porque que o aluno tem aquele 

problema, aquela dificuldade. É, é, não só agora o professor tem o conhecimento 

mais como o especialista também tem o conhecimento daquele problema, a secretaria 

tem, a direção tem, é, os pais também passam a ter conhecimento, e de uma certa forma 

também o aluno acaba entendendo da forma dele que ele tem aquele problema, é 

diferente a situação dele. Eu acho que isso facilita entender o caso e tomar medidas 

pra poder solucionar aquele problema, ou até pra gente entender, olha num vai ser 

como a gente quer mais ver ser outra forma, vai demorar mais, ou talvez nunca vá dar, 

não vai dar certo, vamos mudar os objetivos, em vez da gente ficar focado só nos 

objetivos cognitivos vamos focar no afetivo, no psicomotor. 

  

PRÉ-INDICADORES 

45) O laudo esclarece; 46) Traz respostas; 47) Esperança para a criança;48)Serve como 

aprendizado para o professor (a); 49)Traz experiência. 

O melhor de tudo é que a gente fica sabendo o que tá acontecendo e normalmente a 

gente, cada professor vai buscar dentro da sua disciplina recursos né, é, é, recursos pra 

poder superar aquela dificuldade, né. Induzir ele é, com uma ação bem específica, mais 

específica com aquele aluno, mais individualizada né. Então por isso que, que acho 

importante a, ter esse, esse acompanhamento, ter esse laudo do especialista pra gente 

poder sabe, mais conhecimento do que, do desafio que tá sobre, que tá na nossa frente 

né. 

O laudo, ele geralmente me esclarece qual a potencialidade e o que eu posso pedir 

desse aluno. Então é, a partir do momento que eu tenho, que eu tenho um aluno com 

laudo eu claro que vou tentar tratar ele de uma forma diferenciada em relação a 

cobrança nas minhas aulas. Aí vai depender do, do laudo né, para eu poder saber 

exatamente o que fazer com esse aluno. 

O laudo ele traz a resposta dessa pergunta. O quê que acontece com essa criança. Aí 

já, esse caminho que a gente vai trilhar com ela, é difícil achar, mas quando a gente já 

sabe o laudo, a gente já vai num rumo que consideramos mais certo. 

É esclarecedor para nós, [...]. Então, quando ele volta com laudo, é, pra nós é 

esclarecedor, porque se eu sei que meu aluno têm é déficit de atenção, por exemplo, eu 
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vou procurar trabalhar o que é que é melhor para uma criança com déficit de atenção. 

Penso é que as nossas, primeiro que as nossas é impressões elas se confirmaram né, 

segundo que nós vamos ter uma é, uma visão mais clara, técnica, do problema; 

terceiro que nós vamos ter que agora desdobrar, fazer novas estratégias pra gente 

poder tentar alcançar os objetivos educacionais com aquela criança ali né; e 

também que, uma esperança pra ela né, olha só, nós descobrimos aqui um 

problema então nós agora vamos procurar solucionar esse problema. Vai ser pra 

fami, pra criança, pra família, e, e mais, quando acontecer de outro semelhante na 

escola e a gente já tem essa experiência, vai ficar mais fácil a gente resolver. Então é 

bom pra, tudo isso que eu falei. E até mesmo pra aumentar a bagagem de 

conhecimento e de experiência dos profissionais da educação sobre esse assunto. 

Então eu penso assim também, que é uma oportunidade de, de aprendizagem, e aí 

pra poder ajudar os alunos que estão na, na mesma situação ou situação semelhante. 

Quando essa criança volta de um encaminhamento e de certa forma ela traz consigo um 

laudo de que esse, e esse laudo mostra que essa criança tem algo além daquilo que eu 

esperava, que não é só, só, um a falta de amor, uma falta de carinho, uma falta de 

afetividade, e que realmente ela apresenta algum problema quem sabe, problema não, 

vamos dizer assim, um, um déficit de, no psicológico dela, no cognitivo dela, na mente 

dela que esteja bloqueando o aprendizado dela, primeiramente minha reação é de, as 

vezes eu sinto pena dessa criança, porque pra ela ter chegando até ali eu ainda 

continuo falando, teve algum motivo pra chegar naquilo ali. Porque eu não acho que 

uma criança nasça com isso, é algo que ela tenha passado na vidinha dela que 

desencadeou aquilo ali, em algum momento da infância dela gerou aquilo ali. 

  

PRÉ-INDICADORES 

50)Melhora significativa após o início do tratamento; 51) O uso de medicamentos 

melhora a produtividade em sala de aula; 52) Histórias de sucesso; 

Eu tenho observado que após o início dos tratamentos eles têm uma melhora 

significativa, até agora não, não observei nenhum caso que não fosse assim, grande 

a diferença entre o fazer anterior do não tratamento e a fase atual futura do tratamento.  

Eu observo que, os alunos que tão usando medicamentos alopáticos, em geral eles 

tem um, eles, eles, digamos assim, melhoram sua produtividade em sala de aula. 

As crianças que eu tenho conhecimento que tomam remédio, eu acredito que, que 
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é positivo pra elas, porque avaliando o período sem remédio e o período com remédio, 

eu vejo que o com remédio é mais positivo. Porque são crianças que tem dificuldade, 

muita dificuldade de concentração, e, e consequentemente estavam com problemas é 

no desenvolvimento, na aquisição da leitura, da escrita, e com, e a partir do momento 

que tomou a medicação concentrou mais nessas atividades que exigem muito foco, 

e, e a seu tempo estão conseguindo desenvolver. Então, pra nossa realidade aqui, eu 

considero positivo. 

Então, é, a criança passa a ter atenção, voltar a atenção pra aquilo que é do interesse, 

né, seria mais ou menos isso. 

Porque as crianças que são bem acompanhadas, aqui a gente também tem histórias de 

sucesso com essas crianças, que, tinha um menino ele foi diagnosticado com TDAH, 

ele fez uso de Ritalina, ele estudou aqui no primeiro ao sexto ano, desde pequenininho 

até maiorzinho, era uma criança extremamente agressiva, agressão física mesmo, e 

consequentemente, ele estava sempre envolvido em conflitos, em confusões, em 

aprendizado ele se distanciava um pouco, porque ele estava sempre envolvido com 

outras coisas. Ele saiu daqui no sexto ano uma criança totalmente tranquila, 

acompanhava a turma dele normalmente, lia, escrevia. 

 

PRÉ-INDICADORES 

53)O diagnóstico não resolve; 54)Dificuldades do professor; 

Não é uma solução, mais é um, um, eu vou falar sinceramente, não é uma solução 

mais é um alívio de você saber que não é por culpa sua, que aquela criança não 

aprende. Que você não está sendo incompetente daquela criança não aprender, ela tem 

um laudo. Então quem deu o laudo não fui eu, ela foi medicada, então ela tem ali um, 

um, distúrbios vamos dizer assim, um distúrbio de aprendizagem, ou uma, uma, uma, 

alguma coisa orgânica, ela tem, então não é o fato de o professor não estar conseguindo 

atender aquela criança, do professor não estar atingindo a aprendizagem dessa criança, 

não estar conseguindo desenvolver. 

Só que essas sugestões são até complicadas. [...] atenção individualizada, e na turma 

desse menino têm quatro crianças que tem laudo, então já tem quatro necessitando de 

atenção individualizada, e tem vinte e nove crianças matriculadas na turma, e tem 

crianças que são indisciplinadas, tem crianças que tem dificuldade, alguma dificuldade, 

não tem laudo, mas tem alguma dificuldade que também precisa de uma atenção 
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individualizada; é, aplicar atividades diferenciadas. Atividades diferenciadas os 

professores até aplicam, não é todo dia, porque a dinâmica da sala não é possível ter 

uma atividade diferenciada todo dia, o tempo todo, porque a professora não consegue 

atender toda essa diversidade ao mesmo tempo. 

Só vou enfatizar um pouco assim a nossa angústia, enquanto professores, para o 

trabalho com essas crianças que tem laudo, porque elas têm necessidades muito 

específicas, muito específicas e que nem sempre a gente consegue atender. 

Eu vejo que nós não temos recursos para trabalhar com alunos que são 

diagnosticados. Porque, as aulas não serão diferentes porque eu tenho um aluno NE na 

sala, um aluno com laudo, por exemplo, não vão ser diferentes, no sentido de que, são 

aulas expositivas, é, leitura, éee, é uma aula conteudista sim, entendeu! 

Na verdade, a única dificuldade que nós temos é porque o tratamento, ele não é, 

quando há a solicitação de encaminhamento, de tratamento, ele não acontece no 

tempo e na quantidade que, digamos assim, seria o, o ideal. Existem sim 

dificuldades, junto a, junto ao, a rede pública de tá atendendo, por uma questão de, de 

demanda, e também existe a dificuldade por parte da família muitas vezes não 

reconhecer que o aluno, ele precisa aderir ao tratamento. 

A gente precisaria de mais profissionais especializados pra trabalhar aliado à 

educação. Porque a gente tem uma demanda grande de toda a rede de crianças que 

necessitam de um apoio multiprofissional, e esse apoio multiprofissional, quando 

consegue, demora, não é que encaminha a criança essa semana e mês que vem, vamos 

dizer né, esperar um mês, não é um mês, as vezes espera seis, oito, espera muito tempo, 

espera um ano. 
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PREFEITURA DE GOIÂNIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 
DIRETORIA PEDAGÓGICA 

COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CENTRAL 

 
 

 

 

RELATÓRIO DE ENCAMINHAMENTO DO EDUCANDO – CICLO/EAJA  
 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome:_________________________________________________________Data de nasc. 

____/_____/_____ 

Ciclo/Agrupamento: ___________________ EAJA/Série: ____________________ 

Turno:__________________ 

Idade que iniciou a escolarização:_______________________________ 

Frequenta instituição de atendimento especializado? Qual?____________________ Desde 

quando?________ 

Frequenta Sala de Recursos Multifuncionais? Em qual Instituição? 

_________________________________________________________________________ 

Obs.: Caso o educando tenha laudo, o mesmo deverá acompanhar este relatório.  
 
É assíduo na unidade educacional? Sim (     ) Não (    ). Em caso de resposta negativa, 

justifique: 

________________________________________________________________________ 

 
DADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
 
Mãe:____________________________________________________________________ 

Pai: 

________________________________________________________________________ 

O educando mora com: 

________________________________________________________________________ 

Endereço residencial: 

________________________________________________________________________ 
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Contatos telefônicos: residencial: _________________ / cel: ________________ / comercial: 

______________ 

Outros: 

__________________________________________________________________________ 

 
 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL 
 
Escola: 

__________________________________________________________________________ 

Telefone:____________________ 

Professores(as):______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Coordenador(a) Pedagógico(a): 
___________________________________________________________________________ 
 
1- Motivo do encaminhamento: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Aspecto cognitivo (percepção, memória, atenção, raciocínio, formação de conceitos, 

leitura, linguagem oral e escrita, dentre outros):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Aspecto sócio-afetivo (relacionamento interpessoal, solidariedade, cooperação, 
respeito às normas, autoestima, motivação, tolerância à frustração, independência, 
dentre outros): 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4- Aspecto psicomotor (esquema corporal, lateralidade, orientação espaço-temporal, 
coordenação motora, dentre outros): 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5- Descreva as necessidades específicas que o educando apresenta: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6 - Relacione as atividades desenvolvidas de acordo com a Proposta de Intervenção 
Pedagógica do educando em sala de aula e demais atendimentos.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Goiânia, _______/_______/________ 
 
 
 ________________________________________ 
Assinatura por extenso dos(as) Professores(as) 
 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura por extenso do(a) Diretor(a)  

_______________________________ 
Assinatura por extenso do(a)  
Coordenador(a) Pedagógico(a) 
 
 
________________________________ 
Assinatura por extenso do Apoio - CRE 
 

 
 


