PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
O DIREITO DE APRENDER: A PSICOLOGIA ESCOLAR NO COMPROMISSO DE
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES PSICOLÓGICAS
SUPERIORES EM CONTRAPOSIÇÃO AO PROCESSO DE MEDICALIZAÇÃO DAS
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Fabíola Batista Gomes Firbida. CAPES, Doutoranda em Psicologia, UNESP, Assis, SP, Brasil.
Mário Sérgio Vasconcelos. Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Assis, SP, Brasil.
contato: fabiolabgomes@hotmail.com
Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural. Educação. Medicalizar.

O direito de aprender assegura ao sujeito humano o direito de desenvolver a sua
humanidade através da apropriação dos conhecimentos científicos e escolares produzidos
culturalmente. Assegurar este direito implica, portanto, primeiro o acesso à escola e depois ao
ensino de qualidade. Conforme assegura a nossa Constituição Federal (1988) em seu artigo
205, a educação “é um direito de todos, no pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da
cidadania e a qualificação para o trabalho”. Estabelece também no artigo 206, inciso I, que
deverá haver “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”.
Não significa apenas estar na escola, mas implica em aprender, em desenvolver, ir
além do conhecimento do senso comum. Para que o direito de aprender aconteça é preciso
ensinar e para ensinar é preciso acreditar nas potencialidades, no avanço do alunado, no
“pleno desenvolvimento da pessoa”. Porém, não é isso que temos observado quando se trata
do contexto de medicalização no âmbito escolar.
Ivan Illich (1975) afirma que um dos maiores malefícios da indústria médica é a
medicalização, que ao dominar a vida do sujeito, leva-o a perder sua autonomia. Este torna-se
refém da sua constituição genética, biológica que em nada se relaciona com a sociedade, com
a cultura e com as desigualdades sociais. Trata-se de algo presente aprioristicamente ao
sujeito. A medicalização se insere no aspecto da vida em geral e vai avançando em espaços
específicos, como na Educação, que de acordo com Collares e Moysés (2014, p.52), culmina
com a “[...] invenção das doenças do não aprender com a medicalização do comportamento.”
Segundo Illich (1975, p.6) a medicalização “[...] ameaça a saúde e a colonização
médica da vida aliena os meios de tratamento. O seu monopólio profissional impede que o
conhecimento científico seja partilhado”. Para o autor, ela se tornará um dos alvos principais
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da ação politica, sob a égide de um movimento de libertação, mas que tem como intuito
condenar à “prisão perpétua” as vítimas em seus tratamentos.
Pesquisas atuais como de Chiodi (2012), Lessa (2010), Facci, Eidt e Tuleski (2006)
retratam a demasiada demanda de alunos que são encaminhados para o psicólogo escolar com
o diagnóstico prévio de transtornos como dislexia e déficit de atenção e hiperatividade
(TDAH). Muitos destes transtornos são confirmados pelos profissionais através do uso
prioritário dos testes psicométricos. Mesmo sabendo que a Avaliação Psicológica envolve um
conjunto de procedimentos e precisa levar em consideração a relação do individuo com a
realidade, alguns profissionais insistem em adotar uma postura patologizante1 que atrela-se a
visão medicalizante do sujeito. Portanto, vemos atualmente, a partir de algumas instituições2
de apoio a medicalização da Educação, um esforço em implementar Projetos de Lei que
formem especificamente professores da educação básica na identificação da dislexia e do
TDAH e outros profissionais como pedagogos, médicos, psicólogos e fonoaudiólogos nos
tratamentos destes transtornos.
Em contraposição a esta perspectiva medicalizante do educando, nosso trabalho tem
como objetivo defender que a Psicologia Escolar, comprometida com uma educação
transformadora e não estigmatizante, deve valorizar o desenvolvimento das funções
psicológicas superiores (FPS). Isto significa identificar um homem capaz de ultrapassar os
seus limites biológicos, avançar na tomada de consciência de sua realidade e ser capaz de
modificá-la e também modificar-se, rompendo, portanto, com a visão determinista,
biologizante e estática da medicalização.
Para atender a este objetivo, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica
com base em artigos de revistas científicas divulgadas em meios eletrônicos e impressos,
livros, dissertações e teses que tenham como ênfase o processo de medicalização da educação
em seus aspectos conceituais e críticos, bem como o desenvolvimento das funções
psicológicas superiores, tendo como base a Psicologia Histórico-Cultural nas Obras Escogidas
do Tomo III de Vygotski.
Diante desta pesquisa identificamos que a medicalização retira do sujeito o direito de
aprender, pois o professor deixa de ser o responsável pedagógico. É como se a escola não
1

Patologização segundo Collares e Moysés (1994) significa a ampliação da explicação medica do fracasso
escolar para outras áreas do saber, dentre elas a Psicologia.
2
Associação Brasileira de Déficit de Atenção: Projeto de Lei 7.081, 2010.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
fosse mais de domínio deste profissional, o que causa um estranhamento quanto ao seu papel
(BONADIO, 2013). O professor deixa de ensinar para preocupar-se em identificar as
“anormalidades” e encaminhar para o médico, psicólogo, fonoaudiólogo os alunos com
dificuldades de aprendizagem.
Conforme os pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, quando não há ensino,
não há aprendizagem. Através desta vertente compreendemos que a escola é responsável pela
transmissão do conhecimento cientifico, fundamental para o desenvolvimento das Funções
Psicológicas Superiores (FPS), que não são funções naturais, mais construídas. Dessa forma,
o aprendizado é considerado um aspecto necessário e fundamental para que as FPS
aconteçam. Para Vygotski (2005) a ênfase da educação é investir no desenvolvimento das
FPS, que são funções tipicamente humanas, pois se desenvolvem na interação entre os
homens com a apropriação da cultura e que, portanto, causa uma transformação qualitativa no
psiquismo humano. Dessa forma, Vygotski (2005) defende que uma boa educação não é
aquela orientada para desenvolver o que já se desenvolveu, mas a que se adianta ao
desenvolvimento. Este avanço dá-se pelo processo de apropriação dos conhecimentos
científicos produzidos pela humanidade.
Ao contrário, a medicalização retira do individuo o direito à autonomia, tornando-o
refém da sua condição biológica, pois segundo informa Moysés (2008, p.3) “A medicalização
é fruto do processo de transformação de questões sociais, humanas, em biológicas. Aplicamse a vida as concepções que embasam o determinismo biológico, tudo sendo reduzido ao
mundo da natureza”.
Na contramão desta visão reducionista, Vygotski (1931/2000) defende um homem que
tem domínio de sua conduta, que é capaz de tomar decisões a partir da reflexão de sua
realidade. Para o autor é característico de todas as FPS, o domínio da própria conduta a partir
da utilização de meios auxiliares: “[...] o que caracteriza o domínio da própria conduta é a
escolha” (Vygotski, 1931/2000). As formas superiores de comportamento são estruturas
psíquicas que estabelecem, entre o estímulo e a reação, um membro intermediário fazendo
com que a relação sujeito e o meio seja mediada e não direta. Esta relação mediada amplia a
capacidade de escolha e decisão do sujeito.
Diferente do animal que limita a sua decisão dentro do esquema E-R
(estímulo/resposta), o homem devido a sua entrada na cultura, cria meios auxiliares na
resolução de conflitos que orientam e conduzem o seu comportamento a uma nova direção.
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Este homem cultural cria entre o estímulo e a resposta um estímulo correspondente ou um
estímulo meio, que ao ser internalizado torna-se um estímulo-signo, organizando o psiquismo
do sujeito que irá dar uma resposta mediada, superando as leis dos processos naturais (E-R).
O signo é então, um salto qualitativo no desenvolvimento do homem, pois liberta-o
dos limites orgânicos, de uma relação determinista com a natureza, e estabelece uma nova
relação do homem com sua realidade, em que ambos influenciam-se mutuamente. A
linguagem, enquanto signo mediador desempenha importante papel na internalização dos
signos sociais, já que para Vygotski (1931/2000) a linguagem estabelece a intercomunicação
dos signos que são internalizados e se tornam processos intrapsíquicos.
Identificamos ainda, que o processo de medicalização nega o direito à diversidade e
estabelece um padrão de como deve e o que deve se aprender, dentro de determinada faixa
etária, desconsiderando toda a construção histórica da sociedade, da contextualização das
formas de relações sociais e da história do próprio sujeito relacionado com esta construção.
Portanto, concluímos que o compromisso social da Psicologia com a Educação,
sustentada no direito de que todos os alunos têm de aprender, é valorizar o processo de
superação ao invés de investir na dominação. Valorizar também o domínio da conduta
humana, o domínio do homem sobre a natureza em detrimento do homem ser subordinado às
leis naturais, como preconiza a medicalização. Ao valorizar o domínio do comportamento,
valoriza a liberdade humana, a livre escolha.
De acordo com o Vygotski (1931/2000), a diferença da vontade do homem em relação
à vontade do animal é a liberdade que ele define como a “tomada de consciência da situação
criada”. Tomar consciência é ir além da aparência, além da relação imediatista com o meio, e
isto significa conhecer a realidade, as leis da natureza. Não é uma liberdade sem
responsabilidade. Ela exige conhecimento, pois ao mesmo tempo em que se busca a
autonomia, se busca também submeter-se às regras sociais, a coletividade.
Portanto, acreditamos que a Psicologia Escolar precisa assumir uma visão crítica sobre
a patologização do homem. O profissional de psicologia não pode tratar a dificuldade de
aprendizagem como algo naturalizado, fixado no sujeito que não quer aprender ou o naquele
que encontra-se organicamente e monetariamente impedido de fazê-lo. Buscar a singularidade
deste sujeito implica em contextualizá-lo (particular) e também universalizá-lo, ou seja,
ampliar a sua capacidade de aprender e não limitá-lo a uma determinada condição. A nãonaturalização busca sempre o devir a ser e não aquilo que o individuo é. Contextualiza-o e
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acreditar na possibilidade de seu desenvolvimento, não através de uma ação mágica ou de
auto-ajuda, mas através da modificação da consciência. Esta perspectiva de mudança da
consciência, deste processo de desnaturalização do psiquismo e do resgate da historicidade da
relação homem e sociedade são princípios norteadores da Psicologia Histórico-Cultural e que
ultrapassam a visão reducionista da medicalização.
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