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RESUMO

O trabalho tem o intuito de buscar compreender e analisar a construção histórica dos processos constitutivos da medicalização na educação 
infantil a partir de bibliografia específica da área. A questão central estabelecida para este trabalho é: Quais são os determinantes do processo da 
medicalização em crianças na educação infantil? Para dar sustentação as buscas diante desses pressupostos, como objetivos específicos são 
elencados: identificar os processos de medicalização na educação infantil, no contexto atual das instituições que atendem as crianças de 0 à 5 
anos; analisar de que forma se constituiu historicamente o conceito de normal e patológico na infância; e investigar a história do conceito da 
medicalização na educação infantil. Com base nesta pesquisa foram levantadas as seguintes hipóteses: A medicalização vem se transformando 
em algo natural devido a nossa sociedade impor que as crianças que não se adaptam às regras possuem algum tipo de distúrbio; Muitas crianças 
consideradas com dificuldades de adaptação e aprendizagem são encaminhadas para fazer uso de medicação por profissionais da escola e às 
vezes pelas famílias; e A medicalização influencia no modo geral de comportamento e dificuldades de aprendizado prejudicando a criança. Esta 
pesquisa de cunho exploratória possibilita compreender a construção histórica dos processos constitutivos da medicalização na Educação Infantil 
a partir da bibliografia específica da área, através de autores como Illich, Canguilhem, Patto, Moysés e Collares dentre outros que é de vital 
importância de embasamento teórico sobre a temática. O elemento mais preocupante nesse processo de medicalização na educação infantil se 
trata unicamente que ela serve para corroborar com suspeitas de professores e médicos, em que as crianças passam a serem vistas como 
deficientes na aprendizagem, incapazes de aprender, e são subjugadas a fazerem o uso de medicamentos psicotrópicos e psicoestimulantes, 
vivendo de laudos, diagnósticos e remédios.O presente trabalho se respalda na pesquisa qualitativa e com relação aos procedimentos técnicos 
para a coleta de dados ela se caracteriza como bibliográfica. A análise do material obtido constata a busca pela homogeneização dos corpos que 
estão inseridos no espaço escolar, analisa as divergências sobre a necessidade do uso do medicamento, bem como sobre a produção do 
diagnóstico, por parte de especialistas da área de educação e saúde.
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