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Resumo O trabalho se insere na modalidade Comunicação oral. Apresenta a problemática dos efeitos 

iatrogênicos do diagnóstico nas aprendizagens dos estudantes com autismo discutido com base na 

teoria histórico-cultural de Vygotsky (1998). O cenárioutilizadopara a discussão teórica foi a 

organização das salas de aula das escolas públicas de Brasília, capital do Brasil. Os objetivos do 

trabalho são: 1) Discutir teoricamente os efeitos iatrogênicos para os estudantes com autismo; 2) 

Analisar a relação da medicalização da sociedade e da educação e os desdobramentos iatrogênicos do 

diagnóstico nos processos de ensinar e de aprender dos estudantes com autismo. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa qualitativa com base nos princípios da construção do conhecimentoda 

epistemologia qualitativa. A epistemologia qualitativa definida por González Rey (2005) tem como 

princípios o caráter construtivo interpretativo do conhecimento; a legitimação do singular como 

instância de produção do conhecimento científico e a compreensão da pesquisa como um processo 

de comunicação. Como instrumento para a produção de informações utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica a partir da Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky (1998, 2009); as reflexões a respeito 

dos processos de aprendizagem dos estudantes com autismo histórico da utilização do termo e 

critérios de diagnóstico com Orrú (2009, 2009, 2012), Camargos Jr. (2010) e Baptista e Bosa (2002); 

o histórico da medicalização da sociedade e da educação com Moysés (2001) e o conceito de 

iatrogenia e seus efeitos na educação com Raad e Tunes (2011). A discussão aprofunda o estudo 

acerca das consequências do diagnóstico no processo de aprendizagem dos estudantes e possibilita 

um novo olhar para os mesmos, suas singularidades e seus modos de aprender. O estudo identificou 

que o olhar docente direcionado ao estudante facilita seu processo de aprendizagem e seu processo 

de desenvolvimento. Estudantes com autismo compartilham da visão dos que não aprendem e não se 

desenvolvem no contexto escolar. São concebidos, em muitas ocasiões, como sujeitos incapazes de 

aprender e de se desenvolverem nesse contexto, sendo, portanto, marginalizados à sombra do curso 

de desenvolvimento da humanidade. A relevância da discussão traz esse sujeito social para o 

protagonismo do seu processo de aprendizagem contrapondo-se à visão cristalizada de que o sujeito 

seja determinado pelo fator biológico e necessita da sociedade apenas para efeitos de sobrevivência. 
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