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RESUMO
Este estudo buscou discutir a medicalização da criança com dificuldade de aprendizagem, normalmente diagnosticada
com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e os benefícios da literatura como estratégia de promoção da
saúde.  Para isto,  foi  realizado revisão de literatura nos anos de 2000 a 2017,  por  meio de buscas em periódicos
nacionais e internacionais indexados nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs, e livros dos anos de 1972 a 2015. Os
descritores utilizados foram:  Transtornos de Aprendizagem, Educação,  Literatura e  Promoção da Saúde.  A análise
seguiu  três  etapas:  Pré-análise,  Exploração  do  material  e  Tratamento  dos  resultados  obtidos  e  interpretação.  Os
resultados  e  discussões  possibilitam  perceber  que  é  comum  a  medicalização  da  criança  com  dificuldade  de
aprendizagem,  normalmente  diagnosticada  como portadora  do  Transtorno  de  Déficit  de  Atenção  e  Hiperatividade,
porém, vem se sobrepondo a outras possibilidades menos invasivas de cuidado, como a arte; a exemplo de oficinas de
literatura, de teatro, de dança, de música, de artes plásticas. Nas conclusões destaca-se a importância da literatura como
elemento capaz de proporcionar à criança o empoderamento emocional, cultural, social e psíquico, proporcionando-lhe
melhor desempenho nas atividades escolares. Desse modo, propõe a criação de ambientes de incentivo à leitura como
estratégia de promover a saúde ao invés de colocar a ênfase no transtorno da criança.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Lúdico, Transtornos de Aprendizagem, Promoção da Saúde.

1 INTRODUÇÃO

Neste estudo apresentamos um debate sobre promoção da saúde e qualidade de vida. Para
dar suporte à discussão, examinamos a medicalização da criança com dificuldade de aprendizagem,
normalmente diagnosticada como portadora do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH).  O  uso  intensivo  de  Metilfenidato,  popularmente  conhecido  como  ritalina,  vem  se
sobrepondo  a  outras  possibilidades  menos  invasivas  de  tratamento  (PEREIRA;  COSTA,  2017).
Defendemos que a arte contribui para o empoderamento cultural e social do sujeito, podendo, assim,
ser  transformada  em  uma  ferramenta  promotora  da  saúde  em  substituição  aos  medicamentos
(SANTOS; SANT’ANA, 2017). 

A  literatura,  o  teatro  e  o  cinema  nos  fazem  ver  os  indivíduos  em  sua  singularidade  e
subjetividade, sua inserção social e histórica, suas paixões, seus amores, ódios ambições e ciúmes.
As expressões artísticas nos incitam à consciência das realidades humanas, das relações afetivas
de pessoas, da inserção numa família, classe, sociedade, nação. A poesia e as artes nos introduzem
nas dimensões estéticas da existência humana e na busca da qualidade poética da vida (MORIN,
2007).

Nesse  sentido,  este  estudo  buscou  por  meio  de  uma  revisão  de  literatura,  discutir  a
medicalização  da  criança  com  dificuldade  de  aprendizagem,  normalmente  diagnosticada  com
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e os benefícios da literatura como estratégia de
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promoção da saúde. Ressalta-se que esta revisão busca colaborar com o planejamento, gestão e
avaliação  de  intervenções  de  educação  e  promoção  da  saúde  em  diferentes  contextos,
principalmente no ambiente escolar.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do presente estudo foi realizada uma revisão de literatura nos anos
de 2000 a 2017 por meio de buscas em periódicos nacionais e internacionais indexados nas bases
de dados Scielo,  Lilacs e Medline e de 1972 a 2015 em livros. Os descritores utilizados foram:
Transtornos de Aprendizagem, Educação, Literatura e Promoção da Saúde. Os descritores foram
retirados do vocabulário sistematizado e trilíngue dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)
para a busca eletrônica, respeitando os conceitos principais da pesquisa, bem como os objetivos. O
período de busca foi entre os meses de abril a junho de 2017 e após selecionar os artigos para
extrair as definições sobre o tema, procedeu-se à leitura dos mesmos.

A análise seguiu as etapas propostas por Minayo (2010), incluindo: 1) Pré-análise, através de
uma leitura caracterizada por uma atenção flutuante; 2) Exploração do material, por meio de várias
leituras, descobrindo orientações para a análise propriamente dita; 3) Tratamento dos resultados
obtidos e interpretação, realizados por meio da busca do sentido latente ou subjacente e correlação
com os conceitos sobre a temática.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando a  criança apresenta  dificuldades,  o  olhar  médico  se  centra,  exclusivamente,  nas
sintomatologias,  na  busca  de  uma  falha  no  seu  funcionamento  cerebral  e  seus  mecanismos
neuroquímicos para justificar a medicalização. Os pais, por sua vez, sofrem pressão da escola para
que mediquem seus filhos. Especialmente os pais de menor poder cultural e econômico, uma vez
que  escola  e  escolarização  são  lugares  instituídos  de  ordem  pública,  dispositivo  de
inclusão/exclusão  do  sujeito  na  sociedade  contemporânea  (KAMERS,  2016).  Desse  modo,  os
psicofármacos ganham cada vez mais espaço, pela facilidade e rapidez com que “resolvem” os
problemas e transtornos mentais, desconsiderando outras formas de tratamento (SILVA et.al, 2012). 

O  que  se  sugere  nesse  estudo,  para  defesa  da  infância,  é  a  utilização  do  conceito  de
promoção da saúde, que foca em procedimentos preventivos, ao invés da utilização de métodos
invasivos de tratamento. Nesse caso, pensa a arte como ferramenta de promoção. Notadamente a
literatura, pelo que essa representa de experiência estética e humanizadora. A experiência com
crianças no campo da literatura revela pontos que, para quem não se presta ao trabalho, passará,
certamente,  à  margem  de  uma  real  possibilidade  de  “redenção”  em  relação  aos  diagnósticos
médicos. Essa experiência, política na sua dimensão humanista, passa, de forma absolutamente
inequívoca,  pelo  verbo  citado  no  texto  de  James  Baldwin:  “enfrentar”.  Esse  verbo  torna-se
paradigma se colocado em contraste com “ceder”. 

Um  paradigma  que  se  propõe  a  dar  às  crianças,  através  da  literatura  a  gigantesca
possibilidade de se “aventurar” em outros tempos, outros lugares, celebrando a diversidade humana
(emocional,  histórica e estética),  de forma a ser uma “arma” contra a alienação provocada pela
cultura em nossos tempos. Excluímos aqui, notadamente, a cultura popular brasileira, por exemplo,
que se fez durante os séculos e que se tornou fundadora de um “jeito de ser”  do nosso povo.
Incluímos aqui, forçosamente, a cultura que é celebrada hoje nas mídias, e que, de um modo geral,
menospreza totalmente a nossa inteligência. Uma cultura segregacionista, preconceituosa muitas
vezes, sexista e que revela, para quem quer ver, a falência de uma verdadeira postura política em
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relação ao aprendizado e à formação intelectual. 
Muito mais suscetíveis,  de forma quase primitiva, as crianças, cujo caráter ainda está em

formação,  dão-nos a  certeza de uma verdadeira  possibilidade de alcançarmos um “lugar”,  com
enfrentamento e coragem, que possa simplesmente, através de obras importantes realizadas pelos
homens, “devolver os homens uns aos outros” (COMOLLI, 2015). Como uma espécie de antídoto
contra esses chamados “males da civilização”, a literatura - e a arte, de forma geral - é uma força
inalienável. Seu poder é transformador, ao contrário da passividade provocada por medicamentos,
no sentido de “ativar” todos os mecanismos (sensoriais, emocionais, intelectuais) propícios de nos
formar pessoas mais capazes, mais abertas e, como consequência natural, mais inteligentes para
lidarmos com os prejuízos provocados pela alienação contemporânea.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o conceito de promoção da saúde é bastante amplo,  trabalhando com
fatores internos e externos ao indivíduo, defende-se aqui, especialmente, a importância da literatura
como elemento capaz de proporcionar  à  criança o empoderamento emocional,  cultural,  social  e
psíquico, proporcionando-lhe melhor desempenho nas atividades escolares. Desse modo, propõe
que governos, Organizações não governamentais, clubes de serviços, regionais e nacionais, criem
ambientes de incentivo à leitura como estratégia de promover a saúde ao invés de colocar a ênfase
no transtorno/doença da criança.
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