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PARECER Nº 847/2011 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 513/2010.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visa 
alterar a Lei no. 14.485 de 19 de julho de 2007, para nela incluir o “Dia Municipal 
de Luta Contra a Medicalização da Educação” a ser realizada, anualmente, no dia 
11 de novembro..  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, na forma de substitutivo apresentado com o objetivo de ajustá-lo no 
que diz respeito a técnica de elaboração legislativa.  
Esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, 
entende que a propositura é meritória e deve prosperar pela s razões abaixo 
apresentadas.  
O termo “medicalização” tem sido utilizado para referir a adoção do modelo 
biomédico, advindo da área da medicina, sustentado no método clínico para 
abordar problemas de ordem social, econômico e cultural, na qual “problemas” 
identificados sob esta ótica são passíveis de serem resolvidos a partir da 
“administração de medicamentos”.  
O projeto em tela tem como pano de fundo o chamado “fracasso escolar” no qual 
se debate problemas do sistema de educação a partir do seu resultado mais 
concreto: a qualidade do aprendizado de seus alunos.  
Setores do campo da psicologia e da pedagogia tem apresentado grande alarme 
diante da crescente indicação de que o “fracasso escolar” é algo que se medicaliza 
e, com isso, se resolve. Na verdade, estes campos do saber indicam que, ao se 
fazer tal raciocínio, localiza-se que o problema do “fracasso escolar” é do indivíduo, 
do aluno, está localizado nele e, ao se diagnosticar algo, pode ser resolvido com 
medicamento.  
O alarme se justifica considerando que o “fracasso escolar”  é, antes de mais nada, 
uma questão institucional influenciada por diferentes fatores inter-relacionados e 
não localizados apenas nos alunos.  Diz respeito aos professores, as suas condições 
de trabalho, incentivo para qualificação e aprimoramento, ao espaço físico 
oferecido, à relação que se estabelece com a comunidade, a disponibilização de 
funcionários em número suficientes para atendimento dos alunos matriculados e 
com remuneração compatível entre outros fatores.  
Assim, em face do exposto, e considerando que os fatores envolvidos no processo 
ensino-aprendizagem são variáveis e de grande complexidade, favorável é o nosso 
parecer.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 03/08/11.  
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