
Dra. Maria Aparecida Moysés 

(UNICAMP) 

 

23 de Julho às 19h 

APP Sindicato - Av. Iguaçu, 880  

Curitiba 

I 
 

Informações:  
medicalizacaocuritiba@outlook.com 

 

 

Apoio  

  

,  

 

 

 
 

 

Organização 

 

 

Núcleo Cur it iba e Região 
Metropol itana  



O Núcleo Curitiba e Região  
Metropolitana do  

Fórum sobre a Medicalização da  
Educação e da Sociedade  
convida para o Simpósio 

“Medicalização: nova face do  
obscurantismo” com   

Dra. Maria Aparecida Moysés. 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Aparecida Moysés  
é Pediatra é Pediatra e Doutora em 
Medicina pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de São Paulo 

(USP), professora titular em Pediatri-
a na Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade Estadual de Campi-
nas (UNICAMP) e membro do Fórum 
Sobre Medicalização da Educação e 

da Sociedade 

O que é Medicalização? 
É o processo em que as questões 

da vida social, sempre complexas, 

multifatoriais e marcadas pela cul-

tura e pelo tempo histórico, são re-

duzidas à lógica médica, vinculan-

do aquilo que não está adequado 

às normas sociais a uma suposta 

causalidade orgânica, expressa no 

adoecimento do indivíduo . 

 

Nem toda pessoa medicalizada 

é medicada; nem toda pessoa 

medicada é medicalizada. 

 

 

O que é o Fórum sobre a  
medicalização da  

Educação e da Sociedade? 
 

De 11 a 13 de novembro de 2010, em torno 
de mil profissionais das áreas de Saúde e 
Educação, estudantes e representantes de 
entidades participaram do I Seminário In-
ternacional “A Educação Medicalizada: Dis-
lexia, TDAH e outros supostos transtornos”, 
em São Paulo.Como ação política deste 
evento, foi lançado o Fórum Sobre Medi-
calização da Educação e da Sociedade, 
de atuação permanente, que tem por finali-
dade articular entidades, grupos e pessoas 
para o enfrentamento e a superação do 
fenômeno da medicalização, bem como 
mobilizar a sociedade para a crítica à medi-
calização da aprendizagem e do comporta-

mento. 
 
 

Em 2013 constituímos o Núcleo Curitiba e 
Região Metropolitana com a participação 
de sindicatos e outras entidades ou grupos 
e pessoas. A mesa executiva no Núcleo de 
Curitiba atualmente é composta pelo Sindi-
cato dos psicólogos do Paraná – 
Sindypsi, pela da APP – Sindicato, e pelo 
Sindicato dos Servidores Públicos Muni-
cipais de São José dos Pinhais 
(SINSEP). 


