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POSICIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ESCOLAR E 

EDUCACIONAL E DO FÓRUM SOBRE MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA SOCIEDADE 
PARA OS TRABALHOS DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 

 

A medicalização tem sido pauta de movimentos sociais, universidades e centros de pesquisa 

brasileiros. Entendemos por medicalização o processo artificial por meio do qual se ocultam questões 

históricas, políticas, culturais, econômicas, sociais e afetivas do fenômeno, reduzindo sua complexidade a 

supostas doenças, transtornos ou distúrbios individuais. Essa visão reducionista invariavelmente resulta na 

responsabilização do indivíduo e seu grupo familiar pelos supostos problemas de aprendizagem e 

comportamento que apresentam, produzindo sofrimento. Nesse processo, perdem-se de vista os interesses 

políticos e econômicos em questão. Em outras palavras, ao transformar questões complexas em doenças 

individuais, a medicalização deixa de cuidar com atenção de nossas feridas históricas.  

O processo de patologização procura apagar as diferenças que caracterizam e enriquecem a 

humanidade em prol de uma visão normativa de ser humano. Além disso, escamoteia o fato de que as 

desigualdades resultam do processo histórico e não de (in)capacidades biológicas, naturais. Essa 

naturalização contribui decisivamente com a desconstrução dos avanços e conquistas no campo dos Direitos 

Humanos. Ora, se no mundo da natureza, processos e fenômenos obedecem a leis naturais, os direitos, ao 

contrário, são uma construção histórica do mundo humano, conquistada a partir de lutas incessantes.  

No campo da educação, é notável o aumento de argumentos medicalizantes e patologizantes para 

explicar as dificuldades vividas no processo de escolarização, tanto de alunos como de professores. Se os 

alunos são tratados como portadores de distúrbios neurológicos (em especial o TDAH e a dislexia), os 

profissionais da educação, com especial destaque aos professores, que notoriamente estão sobrecarregados, 

quando demonstram essa sobrecarga na forma de adoecimento, são tratados como sindrômicos 

(especialmente o burnout), como se o problema fosse individual, e não resultado das condições de trabalho a 

que são submetidos. Tais explicações enfraquecem a luta pela melhoria da qualidade da educação oferecida, 

já que tais dificuldades são reduzidas a doenças individuais, devendo, portanto, ser tratadas fora dos muros 

da escola.  

De fato, é importante denunciar o aumento de Projetos de Lei municipais, estaduais e 

federais, que propõem o diagnóstico e tratamento desses supostos transtornos no âmbito escolar. Tal 

crescimento se dá à revelia, na contramão, e até tentando impedir a ampliação do debate crítico sobre 

a questão. Camuflados por discursos de inclusão, são projetos que aderem a concepções medicalizadas, 

reiterando a exclusão dos já excluídos. Na direção contrária, afirmamos o objetivo de despatologizar os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem e dos modos de ser, agir, sentir, pensar; enfim, dos modos de 

viver. Esse é um importante desafio, que certamente requer novos aliados para ser alcançado. Entendemos 

que os professores são fundamentais nesse processo. 
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Na contramão da lógica medicalizante, reafirmamos nosso compromisso com a escola pública, 

gratuita, democrática, laica, de qualidade e socialmente referenciada para todas e todos. Reiteramos nosso 

compromisso com a valorização e acolhimento das diferenças. Assim, para além da crítica, temos trabalhado 

na elaboração e divulgação de estratégias de cuidado com as pessoas e seus familiares, fundamentadas 

cientificamente em uma compreensão complexa e multideterminada do desenvolvimento humano. Destaque 

deve ser dado às Recomendações de práticas não medicalizantes para profissionais e serviços de saúde e 

educação, publicação do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, do qual somos 

signatários, e que está integralmente disponível on-line (www.medicalizacao.org;br/publicacoes) e agora 

também se encontra em material impresso e que apresenta formas de atuação no campo da educação que 

superem o olhar medicalizante. 

Finalizando, sabemos que o Brasil vive um momento de grandes mobilizações sociais, na maioria 

das vezes tratadas pelo poder público a partir do aparato policial, e não do diálogo autêntico com suas pautas 

e demandas urgentes. Comumente, as mobilizações docentes são tratadas assim. Convidamos aqueles que se 

afinam com as pautas que lutam contra a patologização da vida para ocupar todos os cantos, na esperança de 

construirmos um mundo no qual a vida, em toda sua complexidade, possa entrar em cena. 
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