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Profissionais devem trabalhar
com família quando notam exagero

Psicopedagogonãoéprofessorparticular

Paisneuróticos, filhosemterapia

Escolasbuscam
equilíbrionahora
deencaminhar

CheiadoRioMadeira
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Hádesabrigados,plantações
perdidasecriançasforadaescola
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Dificuldades no aprendizado, como distração, cada vez mais são encarados como uma doença a ser tratada

Simone Iwasso

Mau aluno é um tipo raro hoje
em dia. Criança desobediente,
então, nemse fala.Adolescente
desinteressado é porque ainda
está na terapia. Agora, o que
não falta são disléxicos, porta-
dores de transtorno de déficit
deatenção,hiperativos,depres-
sivos,disgráficoseumasériede
pacientes precoces para trata-
mentos de variados outros dis-
túrbios que cada vez mais en-
tram no vocabulário de pais e
professores. O que não seria
problema, não fosse o fato de
que muitos deles, na verdade,
não são nada disso. E, segundo
pesquisas e especialistas, fa-
zem tratamentos e tomam re-
médios semnecessidade.
“A psicopedagoga me cha-

mouedissequeminha filhanão
tinhanada”, conta a consultora
comercialElizeteBatistadaSil-
va. A filha, Taís, de 13 anos, foi
levada para a profissional por
causadobaixo rendimentoeda
falta deatenção emsala deaula
– isso quando os pais se separa-
ram. “A coordenadora da esco-
la disse que ela tinha dificulda-
des de aprendizagem. Eu esta-
va preocupada.No fim, percebi
que ela só achava as aulas cha-
tas e estava triste. Ela preferia
brincar, como eumesma quan-
do tinha a idade dela.”
O fenômeno do qual Taís é

mais um exemplo tem nome:
“medicalização”ou“patologiza-
ção”dofracassoescolar.Emou-
tras palavras, uma tendência
deatribuirdeterminadascarac-
terísticas–desatenção,desinte-
resse, faltadeconcentração, in-
quietação,desobediênciaouno-
tasbaixas–aorigens físicas. In-
dicam-se pílulas ou consultas
como soluções mágicas para
corrigir o comportamento que
está umpouco diferente daqui-
loque,sepensa,serianormal.A
conseqüência é um excesso de
tratamentos e remédios.
“Enxerga-se a diferença co-

mo doença. Aí, procurando,
comcritériossubjetivos,encon-
tra-se de tudo. Há um excesso
muito grande e observamos
quetodomundoestácommedo
de errar”, afirma a psicanalista
Kátia Forli Bautheney, pesqui-
sadoradaFaculdadedeEduca-
ção da Universidade de São
Paulo (USP).Emlevantamento
feito em 12 escolas da Grande
SãoPaulo, Kátia encontrou nú-
merosquecomprovamsuaper-
cepção: a cada 35 crianças, 10
são levadas para diversas tera-
pias. E apenas um terço delas
precisavamesmodisso.
Nos consultórios psiquiátri-

cosepediátricos,osexcessoses-
tãonasprescrições.NoProgra-
ma de Habilitação Cognitiva e
NovasTecnologiasdaInteligên-
cia da Faculdade Ruy Barbosa,
em Salvador (BA), 58% das
crianças encaminhadas com
transtorno de déficit de aten-
çãoehiperatividade(TDHA)to-
mavam remédios. Após um
diagnósticomaiselaborado,ve-
rificou-sequeapenas20%delas
tinham de fato o problema. “O
restotomavaumremédioforte,
que tem efeitos colaterais, sem
nenhuma necessidade”, expli-
ca a psicóloga Taya Soledade,
que analisou 101 pacientes.
“Nesse monte de criança

diagnosticada com patologias,
muitas coisas são malcriação
mesmo”,afirmaopsiquiatra in-
fantilFranciscoAssumpção,di-
retor do Serviço de Psiquiatria
Infantil e da Adolescência do
Hospital das Clínicas daUSP.
Acostumadoaatendercrian-

ças que realmente precisam
dos remédios e que podem se
beneficiardeles, ele contaqueé
comum pais chegarem ao con-
sultório já pedindo a receita.
“Se você nega porque vê que o
filho não precisa, eles não acei-
tam e procuram outro médico.
É muito simplista e fácil achar
que umapílula resolve tudo.”
Assumpção explica que es-

sesdistúrbiossãodedifícildiag-
nóstico, e que mesmo entre os
médicos,sãopoucososespecia-
lizados em psiquiatria infantil,
osmais capacitadosparaopro-
blema. Não por acaso, a venda
de psicotrópicos no País subiu
930%nosúltimoscincoanos,se-
gundolevantamentodoInstitu-
toBrasileirodeDefesadoUsuá-
rio deMedicamentos.
“Nuncasefaloutantoemdis-

túrbios, tirando a responsabili-
dadedepais e professores eba-
nalizandoumaquestãoqueésé-
ria”, afirma a psicopedagoga e
pesquisadora da Universidade
Federal de São Carlos (Ufscar)
JulianaNutt. “Isso porque con-
tinuaexistindoumadificuldade

da educação em lidar com alu-
nos que desviamdanorma. To-
domundotemdeser igual, tera
mesmamotivação e asmesmas
dificuldades.”
Na casa de PedroMalerado,

de 11 anos, a família inteira foi
pararnoconsultóriodeumapsi-
cóloga por ele ser um “menino
bagunceiro”, na definição da
mãe,Sheila. “Aescola indicoue
nós fomos. Foi até bom para
mimeparaopaidele tratarmos
questões nossas. Mas, ele mes-
mo, era só bagunceiro, é natu-
ralmente desligado. E a escola
nãoestápreparadaparaesseti-
podealuno”, reclama.Hoje,Pe-
dro descobriu que temumpro-
blema de coluna.

Quem trabalha do outro
lado, atendendo as crianças,
faz ressalvas importantes.
“Há escolas que não sabem
lidar com o aluno diferente,
aquele que foge mais do rit-
modosoutros.Masnãopode-
mos ignorar que muitas
crianças têmproblemas e se
beneficiam de um acompa-
nhamento sério, especializa-
do.E as boas escolas já estão
encaminhando apenas esses
que precisam, que só têm a
ganhar com diagnóstico e
tratamento adequado”, diz
Sílvia Amaral, psicopedago-
gaecoordenadoradoCentro
de Aprendizagem e Desen-
volvimento (CAD).●
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●●● Emmeio à confusão dos diag-
nósticos, das neuroses e das inse-
guranças de pais e filhos, além da
falta de preparo de parte dos pro-
fessores para lidar com as dife-
renças, especialistas alertam pa-
ra outro problema: a proliferação
de pessoas que se intitulam psico-
pedagogos sem ter a formação
necessária. Apesar de ainda não
ser regulamentada noBrasil –
existe um projeto de lei tramitan-
do no Congresso sobre isso –, a
profissão tem uma associação
que congrega as pesquisas e os

profissionais que trabalhamna
área há cerca de 30 anos. Para
saber se um profissional émes-
mo psicopedagogo pode-se con-
sultar uma lista disponível no site
www.abpp.com.br.

Para se tornar psicopedagogo,
é necessário ter uma graduação
em algum curso superior, geral-
mente da área de saúde ou de
humanidades. Depois, fazer um
curso de especialização com du-
ração de dois anos, oferecido em
algumas universidades. Após
comprovar ter trabalhado na

área por cinco anos, o profis-
sional pode se associar à So-
ciedade Brasileira de Psicope-
dagogia.

Psicopedagogo também
não é amesma coisa que pro-
fessor particular, que apenas
ajuda o aluno a aprenderme-
lhor alguma disciplina da esco-
la ou a fazer a tarefa de casa.
A especialização é umamistu-
ra de conhecimentos da psico-
logia, da psicanálise, da lin-
güística, da pedagogia e ou-
tras áreas do conhecimento. ●

SIMPLISMO-ElizeteBatistacoma filhaTais, encaminhadapelaescolaaopsicólogo: ‘Elaestava triste’

TRANSFERINDORESPONSABILIDADE–Paraespecialistas,háexageronodiagnósticodedistúrbiosemalunosdifíceis: ‘Muitascoisassãomalcriaçãomesmo”,afirmapsiquiatra infantil

Quandoosproblemasdascrian-
ças e adolescentes aparecem
com mais evidência dentro da
escola, até que ponto se deve
atribuir responsabilidade ao
aluno, a falhas do ensino ou ao
reflexo de questões familiares?
O questionamento é do diretor
de ensino do Colégio Pueri Do-
mus, Luis Antonio Laurelli. Se-
gundo ele, a pergunta é feita
com cada vez mais freqüência
entre seus professores.
Para lidar com esse desafio,

o colégio está repensando sua
maneira de ensinar. Uma das
ações implementadas foi o pro-
gramadetutores.Apartirda4ª
sériedoensino fundamental, os
alunos têm quatro horas sema-
nais para discutir métodos de
leitura, dificuldades e formas
de aprendizado.
Mesmo assim, de acordo

comLaurelli,quandoocompor-
tamento do aluno permanece
problemático, a solução é enca-
minharparaespecialistas. “Te-
mos de ser responsáveis nessa
análise, para não superdimen-
sionar nem uma coisa nem ou-
tra.Nãopodemos irparaumla-
do e achar que a escola pode fa-
zer diagnóstico de aluno. Mas
também não podemos ignorar
ofatodequeháosqueprecisam
de tratamento.”
A busca do equilíbrio tam-

béméapropostadoColégioI.L.
Peretz, que tem uma equipe
própria formada por psicope-
dagogos, psicólogos e fonoau-
diólogos. “Você vai observan-
do, vê com a equipe, chama a
família,conversacomaprofes-
sora. Somente quando perce-
be que todas essas ações não
resolvem, recomenda para
uma psicopedagoga, que é a
profissional capaz de olhar to-
dos os aspectos da aprendiza-

gemdoaluno”,explicaaeduca-
dora Anete Hecth, diretora de
ensino do colégio.

QUEM PRECISA DE AJUDA?
Quandoserecorreàpsicopeda-
goga, o primeiro passo é fazer o
diagnóstico, para saber se é
mesmo a criança quemprecisa
detratamento.“Opsicopedago-
gosótrataquestõesdeaprendi-
zagem. Pais e escolas precisam
tirar a dúvida e nos procuram.
E existe os que precisam de
acompanhamento e os que não
precisam”, afirma IreneMaluf,
presidentedaAssociaçãoBrasi-
leira dePsicopedagogia.
Ela contaque, quandochega

uma criança ou adolescente
quenãotemnenhumproblema,

o primeiro passo é chamar os
pais. “Às vezes, por trás da
criança, percebemos aquela
neurose obsessiva dos pais de
quereremque o filho seja ome-
lhor.Há casos emquea criança
traz os problemas da família.
Há casais que precisam que o
filho seja problemático para
manter a relação, para ter uma
desculpa que justifique conti-
nuarem juntos.”
Nesses casos, o melhor, se-

gundoIrene,étrazerospaispa-
ra o consultório, e assim tirar o
focodacriança.Aospoucos,diz
ela, alguns casais compreen-
dem a verdadeira natureza da
questão. Outros simplesmente
desaparecem e levam o proble-
mapara outra pessoa. ● S.I.
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Às vezes, por trás
da criança, está a
neurose do casal
ou da família
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