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RESUMO 

 
Esta pesquisa busca compreender o uso da Ritalina (metilfenidato) como medicalização (des)necessária 

em alunos de 1° ao 5° ano do ensino fundamental e sua incidência no processo de ensino aprendizagem 

em uma escola da rede pública no município de Aracruz-ES. As informações foram obtidas por meio de 

uma pesquisa qualitativa, que utilizou como instrumento de coleta de dados questionário e entrevista 

semi estruturada. Participaram da pesquisa professores e gestora. As questões elaboradas visavam 

identificar o ponto de vista dos docentes em relação ao uso da Ritalina (Metilfenidato) frente ao contexto 

escolar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ritalina, Ensino Fundamental, Dificuldade de aprendizagem. 
 
 

1 – INTRODUÇÃO 

 

 

O uso da Ritalina (Metilfenidato) como medicalização em indivíduos do ensino fundamental tem se 

tornado frequente nos dias de hoje. As principais queixas dizem respeito à agitação e a falta de atenção, 

problemas que fazem com que as crianças não desempenhem bem sua função produtiva no contexto 

escolar e que não exerçam de forma adequada o “ofício de aluno”. Ao observar um comportamento que 

não é adequado do aluno ou certa dificuldade de aprendizagem a escola procura a família. A família por 

sua vez, é orientada a levar o aluno a um profissional neurologista ou psiquiatra, a fim de avaliar o que a 

criança pode ter. E em sua maioria a família é indicada a fazer o tratamento da criança com o 

medicamento. Mas será que esse é o caminho? 

 

O fato é que aumenta a cada dia o uso de medicamentos para tentar sanar ou amenizar os problemas 

escolares. Aqueles que defendem o uso da Ritalina (Metilfenidato) em crianças que não se adequam ao 

sistema escolar tentam justificar que a medicalização é o melhor e talvez o único caminho encontrado na 

sociedade atual para diminuir o fracasso escolar. Percebemos o quanto é exigido das crianças, e com isso 

cada vez mais a forma de disciplina abrange seu cotidiano, seja na escola, ou na família, até mesmo 

perante a sociedade. 

Em vez de medicalizar o ensino, é preciso solucionar seus problemas. Cabe à escola, em parceria com a 

família, aluno e equipe pedagógica, identificar a parcela de responsabilidade de cada um para que, ao 

final, o professor consiga dar a seus alunos um ensino adequado a todos independente de laudo, 

dificuldade ou transtorno global. 
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Partindo desse pressuposto, o objetivo desta pesquisa visa entender o uso da Ritalina (metilfenidato) 

como medicalização (des)necessária em alunos de 1° ao 5° ano do ensino fundamental e sua incidência 

no processo de ensino aprendizagem. 

 

 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  

2.1 – RITALINA 

 

 

A Ritalina nome popular do composto Metilfenidato é uma substancia química, cuja função/ação é 

estimular o sistema nervoso central. O seu consumo é indicado para tratamento de pessoas diagnosticadas 

com o TDAH - Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade, estendendo-se também ao tratamento 

danarcolepsia e obesidade, com restrições (ORTEGA, et al, 2010). Devendo o mesmo ser utilizado 

apenas sob prescrição médica, após um processo de avaliações e observações do paciente. 

 

Pesquisas apontam que o medicamento passou a ser comercializado no Brasil em 1998, de acordo com 

dados da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária). 

 

 

2.1.1 – OS EFEITOS DA RITALINA E A SUBMISSÃO DE SEUS USUÁRIOS 

 

 

Os efeitos considerados terapêuticos incluem redução da hiperatividade, impulsividade, falta de atenção e 

aumento de comportamentos relacionados, como manutenção do foco em uma tarefa, o desempenho 

acadêmico e escolar e as relações sociais (FARAONE & BUITELAAR, 2010, apud, BRZOZOWSKI, 

2013). 

 

Os estimulantes mudam o comportamento em crianças e em adultos, porém a tendência a causar efeitos 

adversos e nocivos é muito maior no cérebro jovem. Crianças em tratamento com o metilfenidato são 

mais propensas a apresentar agitação, hostilidade, depressão e depressão psicótica, pensamentos 

anormais, alucinação, psicose e instabilidade emocional. (BREGGIN, 2002, apud, BRZOZOWSKI, 

2009). 

 

 

2. 3 – EDUCAÇÃO E A MEDICALIZAÇÃO 

 

 

O contexto escolar é marcado por uma série de impasses por parte dos professores, que ao impor suas 

condições de ensino, buscam o aluno perfeito, para isso impõem suas condições de normas e regras, não 

levando em consideração a diversidade, o contexto do aluno, sua realidade e cultura, de modo que os 

alunos são submetidos a comportamentos robotizados. (CARVALHO, 2006 apud, CRUZ; PARRA; 

PAVANELI, 2016). 

 

Para Cruz et al, o professor muitas vezes cumpre o papel de vigilante, uma vez que espiona o 

comportamento dos alunos, no intuito de uniformizar o comportamento e encontrar o “aluno problema”, 

que logo é encaminhado para especialistas da saúde, sendo uma solução encontrada por professores e 

familiares. 

 

Como consequência disso, um dos principais problemas encontrados na educação, atualmente, é a 

medicalização de crianças e adolescentes com o objetivo de melhorar o comportamento ou o 

aprendizado. (CRUZ; PARRA; PAVANELI, 2016). 
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3 – METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa foi realizada em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental na cidade de Aracruz-ES. A 

escola foi escolhida por se tratar de uma instituição referência em atendimento a alunos com 

necessidades educativas especiais (NEE). Foi apresentado aos participantes o questionário e 

disponibilizado para responderem em um tempo livre. Vale ressaltar que somente duas professoras se 

prontificaram a responder o questionário. Ambas formadas em Pedagogia, uma pós-graduada em 

alfabetização e letramento e outra pós-graduada em psicopedagogia.   Realizamos com a diretora uma 

entrevista semiestruturada e questionário com as professoras com questões abertas e fechadas. As 

questões elaboradas foram embasadas no referencial teórico a respeito da Ritalina (Metilfenidato) no 

contexto educacional. 

 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Processo Ensino Aprendizagem 

 

 

Partindo da questão em relação à aprendizagem dos alunos, para as professoras é responsável, o aluno, 

professor, equipe diretiva e família. Para que haja um aprendizado significativo para os alunos, todos 

devem estar envolvidos no processo. Quando não há essa parceria, pode ocorrer uma deficiência no 

ensino do indivíduo, o que futuramente pode acarretar a ele uma dificuldade de aprendizagem. 

 

 

Dificuldade de Aprendizagem 

 

 

Ao observar que um ou mais alunos não conseguem acompanhar o ritmo da turma, as professoras 

procuram fazer uma investigação e dialoga com a equipe diretiva para juntas procurarem alternativas.  

Quando perguntado como a escola lida com relação aos alunos com dificuldade de aprendizagem, a 

diretora responde que num primeiro momento é realizado um diagnóstico. A diretora acredita que a 

dificuldade de aprendizagem esteja diretamente ligada a algum transtorno global, pois percebe a criança 

que tem da que não tem. 

 

 

Encaminhamento/ Diagnóstico 

 

Ao observar que a dificuldade pode ser decorrente de algum transtorno global, a escola sugere a família 

que encaminhe a criança ao psicólogo, neurologista ou psiquiatra, a dificuldade vai ser apresentada a 

partir de um laudo médico. 

No que diz respeito à necessidade de se ter um laudo clínico do aluno para auxiliar em sua tarefa de 

ensinar/intervir as professoras têm opiniões diferentes com relação ao laudo, enquanto uma acredita que 

o laudo é de fundamental importância para que se elabore uma proposta educativa diferenciada, outra 

acredita que o mesmo não interfere, pois as intervenções acontecem sempre que for necessário. 

 

Com a existência do laudo, a Professora 1 acredita que a Ritalina (Metilfenidato), é um coadjuvante 

indispensável para o aluno que apresenta sintomas de falta de atenção/foco, agitação, falta de 

aprendizagem necessária entre outros fatores. Enquanto que a Professora 2 acredita que o medicamento 
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não apresenta tanta necessidade na vida do aluno e que em sua maioria a falta de acompanhamento da 

família e o não acompanhamento pedagógico tem confundido dificuldade de aprendizagem em 

transtorno. O que tem levado muitas crianças a fazerem o uso do medicamento sem a real necessidade. 

Entretanto, ambas concordam que o uso da Ritalina (Metilfenidato) melhora o comportamento do 

indivíduo, deixando-o mais calmo e atento. 

 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante da pesquisa realizada podemos concluir que a Ritalina (Metilfenidato), tem sido utilizada de 

forma equivocada, tanto por quem indica quanto por quem administra. 

 

Entende – se que essa medicalização em alguns casos torna-se necessária a fim de agir de forma que o 

indivíduo tenha foco e atenção, percebe-se a partir de algumas falas das educadoras que a Ritalina 

(Metilfenidato) é vista como indispensável para o desempenho do indivíduo na realização de atividades 

que requerem um esforço maior. Ambas acreditam que a Ritalina (Metilfenidato) deixa a criança mais 

calma, todavia não garante o aprendizado da mesma, este por sua vez, deve partir do interesse de toda 

equipe escolar em elaborar propostas pedagógicas que irão de encontro com as necessidades do aluno. 

Ou seja, o medicamento torna-se um fator facilitador para que o professor consiga dar a aula, mas não é 

visto como a solução dos problemas escolares. 

 

Desse modo, é importante que toda a equipe pedagógica busque subsídios como forma de melhorar suas 

práticas, a saber: formação continuada e capacitação docente, visando à qualidade do ensino a ser 

transmitido para o seu aluno. 

 

Para evitar o excesso de patologização do ensino, é necessário que médicos, professores, gestores e 

família tenham um pensamento crítico e compartilhe de uma relação interdisciplinar a respeito da 

necessidade ou não da medicalização, propondo outros meios que permitam um tratamento menos nocivo 

à criança. 

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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