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Medicalização da aprendizagem

 Tornar o espaço pedagógico em 
espaço clínico;

 Tentativa de encontrar no campo 
médico soluções para outros 
problemas, de ordem escolar, 

social e política.



O termo medicalização refere-se 
ao processo de transformar 

questões não-médicas,
eminentemente de origem social e 
política, em questões médicas, isto 

é, tentar encontrar no campo 
médico as causas e soluções para 

problemas dessa natureza.
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Medicalização da aprendizagem

Concepção da ciência médica que centra o processo 
saúde-doença no indivíduo.

• O indivíduo é responsável pelo seu fracasso na 
aprendizagem: culpabilização da vítima;

• Biologização dos processos sociais.



Psicólogos, fonoaudiólogos, 
enfermeiros,

psicopedagogos vêm-se aliar aos 
médicos em sua prática biologizante, 
substituindo do termo medicalização 

por um outro mais abrangente -
patologização -,uma vez que o 

fenômeno tem-se ampliado, fugindo 
dos limites da prática médica.



Aprendizagem e não aprendizagem relatadas 
como processos individuais

Escola se exime de responsabilidades

Psicólogo  Fono Psicopedagogo    Médicos



Vertentes que tentam explicar o fracasso escolar

1 - Consequência da desnutrição:

2 – Disfunções neurológicas
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Discurso vigente ...

“Fisicamente a Eliana é magérrima (...) tem 
cabelo ralo, tem manchas nos braços e pernas 
(...) o pior é que a mãe tem uma aparência 
ótima. É a subnutrição. A Daniela também é 
subnutrida, é magrinha, muito enjoada, nunca 
come a merenda (...) Mas a subnutrição na Carla 
é mais gritante. Com subnutrição não dá mesmo 
para aprender (...)"



Discurso vigente ...

“A Juliana é o seguinte: a mãe é separada do 
pai, a mãe tem paralisia, eles passam fome, são 
desnutridos mesmo. Não conseguem por isso 
aprender. Não sei o que seria aconselhável, 
médico ou psicólogo?"



Discurso vigente ...

"(...) Causas do não-aprender? Bem.., é a 
alimentação... problemas em casa... A gente vê 
logo que é desnutrida. Se ela é mal-alimentada, 
a cabecinha não pode mesmo

funcionar. No geral é o organismo todo que está  
comprometido, tem problema neurológico por 
causa da desnutrição (...)'“

Fonte : Cecília Azevedo Lima Collares(1)

Maria Aparecida Affonso Moysés(2)
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