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DISCIPLINA OPTATIVA TEMÁTICA DA UNIVERSIDADE  
 
 

Título da Disciplina: Medicalização da Sociedade: conceito e desdobramentos na sáude e na 
educação 
Professor(a) Responsável (somente um): Maria Lucia Hage Masini 
Departamento: Teorias e Métodos em Fonoaudiologia e Fisioterapia 
Faculdade: Faculdade de Ciências Humaas e da Saúde (FACHS) 
E-mail para contato: mmasini@pucsp.br 
Marcar com um X o número de créditos proposto para a disciplina apresentada  
( X  ) 3 créditos (54 horas) 
(   ) 2 créditos (38 horas) 

Modalidade:  (  ) presencial                              (   ) híbrida                        (  X ) online 
No caso de híbrida e online, indicar os recursos necessários: plataforma, materiais 
multimidiáticos: Plataforma Moodle e Microsoft Teams. Os estudantes devem ter tablet ou 
computador compatível para navegação na internet e inscrição na conta Microsoft pela PUC-SP. 
Marcar com um X o turno de oferecimento da disciplina apresentada  
Matutino (   ) 
2 créditos: 11h05 às 12h45 
3 créditos: 10h15 às 12h45 

Noturno ( X  ) 
2 créditos: 18h50 às 20h30  
3 créditos: 18h50 às 21h20 

 
EMENTA E OBJETIVOS 
Tema essencialmente interdisciplinar, a medicalização é processo em que questões da vida 
-  de ordem política, social, econômica, ambiental e intersubjetiva -  que não se adequam à 
norma vigente de um determinado tempo histórico, são reduzidas a uma causalidade 
orgânica, frequentemente identificada como adoecimento do sujeito. 
Objetivo geral: Apresentar e discutir o conceito de medicalização na sociedade de modo a 
contribuir para uma reflexão crítica sobre a praxis de profissionais das áreas da saúde e 
da educação. 
Objetivos específicos: (1) identificar e problematizar práticas e políticas públicas de cunho 
medicalizante em contextos de saúde e de educação; (2) identificar a medicalização da vida 
no discurso midiático; (3) aprofundar o conhecimento sobre entidades e movimentos 
sociais que trabalham na direção da desmedicalização da vida; (4) construir propostas de 
pesquisa e ações profissionais que rompam como a lógica medicalizante. 
 
METODOLOGIA 
A disciplina, ministrada à distância, tem o Moodle como sua plataforma oficial e o 
Microsoft Teams como suporte para as atividades síncronas. Os tópicos da disciplina serão 
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desenvolvidos em fóruns de discussão assíncrona, provocada pela leitura de textos e/ou 
exibição de filmes. Os momentos síncronos terão como objetivo a consolidação da discussão 
do tópico em questão para a passagem para o próximo. A progressão dos conteúdos levará 
à construção final de projetos de pesquisa e práticas desmedicalizantes nas áreas dos 
estudantes inscritos na disciplina. 
 
 
AVALIAÇÃO 
Fará parte da avaliação final: 

• Participação ativa em todas as atividades propostas nos ambientes virtuais 
síncronos e assíncronos 

• Elaboração do trabalho final (projeto de pesquisa ou práticas de cunho 
desmedicalizante) 
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