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MEDICALIZAÇÃO: O QUE A EDUCAÇÃO TEM A VER COM ISSO?
Marilene Proença Rebello de Souza – USP

EMENTA
É com grande surpresa e preocupação que assistimos a partir de 2000 o retorno das
explicações organicistas centradas em distúrbios e transtornos no campo da educação
para explicar dificuldades de crianças na escolarização. O avanço das explicações
organicistas para a compreensão do não aprender retoma os velhos verbetes tão
questionados por setores da Psicologia, Educação e Medicina, a saber: dislexia,
disortografia, disgrafia, dislalia, transtornos de déficit de atenção, com hiperatividade,
sem hiperatividade e hiperatividade (TDAH). Este minicurso abordará a temática da
Medicalização da Vida, da Educação e da Sociedade, analisando os seguintes aspectos:
a) análise do significado do termo “medicalização” e o que o diferencia de
“medicamentação”; b) apresentação de dados recentes sobre a utilização de
medicamentos para crianças em idade escolar e sua implicação no processo de
medicalização da educação; c) análise de concepções de aprendizagem e de
desenvolvimento que embasam interpretações para comportamentos e dificuldades no
processo de escolarização; d) apresentação de critérios diagnósticos para justificar
dificuldades de comportamento e de aprendizagem nomeando-as de transtornos, com
destaque para TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Dislexia; e)
críticas apresentadas aos diagnósticos e interpretações que individualizam as questões
de aprendizagem e de comportamento; f) movimentos sociais de resistência à
medicalização no Brasil e no Exterior.

OBJETIVO
Este minicurso tem por objetivo inserir a discussão da medicalização no campo da
Educação Básica, de maneira a desvelar concepções que embasam as explicações para
comportamentos e dificuldades no processo de escolarização e seus desdobramentos
para a infância e a adolescência. Abordará também o processo diagnóstico para os
transtornos de aprendizagem e de comportamento, bem como os movimentos de
resistência a essas formas de interpretação e de tratamento.
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METODOLOGIA
Utilizaremos a apresentação do Dossiê sobre Medicalização da Educação e da
Sociedade com dados sobre a medicalização na Educação Básica, filmes e depoimentos
sobre o tema. Realizaremos uma simulação do processo de avaliação das dificuldades
de aprendizagem e de comportamento entre os participantes do minicurso.

AVALIAÇÃO
Depoimento dos participantes sobre o tema e sua realidade local.
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EX-ET.
Disponível
em
<
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