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Resumo O presente trabalho se enquadra na seção de estudos preliminares acerca da problemática do 

diagnóstico em instituições de ensino público do Distrito Federal, Brasil. A educação brasileira 

atualmente passa por um paradigma no qual a vinculação entre saúde e educação está cada vez mais 

estreita. A partir de laudos médicos/psicológicos determina-se a aprendizagem e a não aprendizagem 

de uma criança. Aqueles que não se adequam a normas ou os que são “diferentes” são controlados 

agora a partir de estudos médicos gabaritados, com respaldo científico dado a medicina moderna. 

Surgem então várias denominações de transtornos psiquiátricos que transformam crianças em rótulos 

acarretando consequências gravíssimas sobre a família e a escola, culminando num processo 

iatrogênico, com poucas alterações na intervenção dos professores. Acredita-se que o diagnóstico é 

capaz de corroborar a incapacidade do aluno e consequentemente a incompetência do professor (a) o 

qual, respaldado pelo diagnóstico, isenta-se de realizar o seu trabalho com vistas às possibilidades da 

criança. São objetivos do texto: 1) Discutir as consequências dos diagnósticos para a formação e 

aprendizagem dos educandos; 2) Considerar os aspectos da iatrogênese advindos da rotulação; e 3) 

Verificar as práticas de professores tendo a criança com diagnóstico como sujeito de possibilidades. 

Para a metodologia será utilizada a Epistemologia Qualitativa de González Rey (2003, 2010) bem 

como os estudos de Vygotsky (1991, 1997) na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento da 

criança em suas interações sociais e seus aspectos subjetivos que proporcionam a construção de 

sentidos subjetivos para a efetiva aprendizagem. A pesquisa será desenvolvida em uma escola pública 

de Brasília, Distrito Federal, na qual apresenta bastante incidência de crianças diagnosticadas com 

transtornos de aprendizagem, assim como o acompanhamento destas crianças para avaliação de seus 

aspectos subjetivos acerca de sua aprendizagem. Os resultados advindos de estudos bibliográficos 

preliminares e relatos de experiência mostram a necessidade da mudança da ação do professor 

considerando o sujeito e suas motivações para a aprendizagem e a própria estrutura da escola em sua 

concepção, como espaço que não proporciona a aprendizagem autônoma no sentido da construção do 

conhecimento, mas sim sua assimilação mecânica. 
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