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Atualmente, os processos de medicalização das subjetividades, de patologização de
aspectos da existência humana, de terapeutização da diversidade e das escolhas de homens,
mulheres e crianças são marcas da extensão dos domínios da biomedicina que transforma
questões do âmbito da denominada ―normalidade‖ em aspectos do campo do patológico. A
ampliação dos discursos e práticas biologicistas a âmbitos maiores culminaria na proliferação
de diagnósticos psiquiátricos e na prescrição de drogas psicofarmacológicas utilizadas, muitas
vezes, como único recurso para o tratamento de aflições emocionais e mal-estares psíquicos
(Birman, 2001).
Frente ao atual fenômeno de medicalização da vida, a presente proposta de Simpósio
tem o objetivo de explorar os processos de psicopatologização de subjetividades e discutir
novas estratégias críticas aos modelos vigentes de atenção e cuidado de sujeitos em
sofrimento psíquico em vista de uma ética da subjetivação. Em contraposição aos discursos
hegemônicos de biologização da existência, as intervenções que serão apresentadas a seguir e
que irão compor o Simpósio pretendem discutir os movimentos de resistência, a elaboração e
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implementação de políticas públicas, além da constituição de novas práticas atentas ao sujeito
de desejo e centradas nas concepções atuais de clínica ampliada.
A primeira intervenção abordará, sob o enfoque genealógico foucaultiano, a noção de
medicalização que disseminou, desde o século XIX aos tempos atuais, discursos e práticas
psiquiátricas e psicológicas disciplinaristas e que fez perpetuar estratégias de controle
biopolítico de populações (Foucault, 1982). Fenômeno que na atualidade está marcado pela
ampliação de rotulações diagnósticas acompanhadas, cotidianamente, de medicações
psicofarmacológicas que não atingem somente a população adulta, mas têm marcado também
a vida de crianças e adolescentes. Nessa perspectiva, pretende-se destacar um dos
diagnósticos infantis que mais tem capturado subjetividades, o Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TDAH), com objetivos de discutir os principais aspectos que
perpassam os processos medicalizantes na atualidade e que não envolvem apenas a atuação de
profissionais Psi e médicos psiquiatras para atingir também o mercado econômico com a
venda de amplas quantidades de substâncias psicoativas lícitas denominadas por alguns de
―drogas da felicidade‖ (Ferrazza, 2013). Aqui, também, propõem-se debater a constituição de
coletivos e movimentos que irão proliferar em diversos âmbitos sociais, jurídicos, políticos,
estratégias de resistência aos discursos e práticas medicalizantes e que visam atentar-se para
os processos de subjetivação em sua condição singular valorizando a potencialização da vida.
A segunda exposição analisará a constituição histórica e social das representações de
infância (Ariès, 1978) que, desde a Idade Média à contemporaneidade, passou por
transformações e se estabeleceu como estrutura social e condição psicológica também
submetida a discursos e práticas de assujeitamento e disciplinamento próprios do processo de
medicalização. Dessa forma, pretende-se abordar criticamente a atenção dispensada
historicamente à população infanto-juvenil, com destaque especial ao movimento higienista
brasileiro e a institucionalização do cuidado no âmbito dos serviços de Saúde Mental atuais.
Nessa perspectiva, diante do atual fenômeno da biologização e da patologização do social
também em âmbitos infantis, propõem-se problematizar sobre a elaboração e implementação
de políticas públicas, além de ações críticas constituídas para o rompimento da lógica
medicalizante e que visem a atenção aos fatores históricos-políticos-sociais-familiares que
envolvem à complexidade dos casos, sem descartar a relevância das especificidades das
demandas singulares dos sofrimentos psíquicos e emocionais que também atingem crianças e
adolescentes (Sinibaldi, 2013).
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A terceira exposição dessa mesa abordará alguns pontos essenciais para discutir a
atuação dos profissionais Psi no âmbito dos serviços públicos de Saúde Mental com objetivos
de tecer críticas ao modelo clínico tradicional pautado por concepções biologicistas e
psicoterapias individuais que disseminam processos psicopatologizantes. A presente proposta
pretende debater o diagnóstico em psicanálise que, ao contrário das determinações
diagnósticas de âmbito médico-psiquiátrico que estão pautadas pela identificação sintomática
e não conseguem ir além das aparências, busca aquilo que sustenta sintomas manifestos ao
oferecer uma escuta ao inconsciente (Quinet, 2001). Alicerçados pelo referencial
psicanalítico, propõem-se abordar a potencialização de novas formas de subjetivação atentas a
uma ética que vise o sujeito de desejo (Kelh, 2002) e que possa efetivar uma prática da clínica
ampliada compreendia pela constituição de novos espaços institucionais/sociais com
posicionamentos éticos no que se refere a atenção e cuidado em saúde. Nessa perspectiva
crítica ao assujeitamento das individualidades tão comum nos processos medicalizantes
(Tavares, 2010), o dispositivo da clínica ampliada está norteado por uma ética da
subjetivação, em que se prioriza o movimento do sujeito de desejo e sua implicação no
tratamento proposto, visando simbolizações capazes de instigar processos singulares criativos
e a emancipação desses sujeitos.
A presente proposta de Simpósio visa articular diferentes olhares e perspectivas sobre
o mesmo fenômeno que perpassa as relações humanas na contemporaneidade, a
medicalização da vida, considerando extremamente relevante a proliferação de debates e
posicionamentos críticos a qualquer forma de serialização de subjetividades e assujeitamento
de individualidades tão comuns a lógica medicalizante. Nessa perspectiva, à guisa de
concluir, os debates propostos ressaltam a constituição de estratégias de resistência, por meio
da construção de coletivos críticos e da elaboração e implementação de políticas públicas que
visem também a construção de dispositivos pautados nas propostas de uma clínica política
ampliada atenta a complexidade da pluralidade da existência humana.
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Na contemporaneidade, vivenciamos um processo de medicalização da vida que
percorre os mais diferentes âmbitos da existência humana e não alcança apenas a população
adulta, mas as problemáticas relacionadas à infância também têm sido capturadas pelos
discursos médicos-psiquiátricos. Um fenômeno que tem levado muitas crianças e
adolescentes a serem submetidos a diagnósticos psiquiátricos quase sempre acompanhados da
prescrição de psicofármacos que supostamente promoveriam a cura de um mal-estar e,
principalmente, proporcionariam a ―paz e tranquilidade‖ nas salas de aula.
O psiquiatra norte-americano Allen Frances (2013), um dos idealizadores da quarta
versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), livro
considerado como a ―bíblia‖ da psiquiatria moderna, chamou atenção pelas polêmicas
declarações de denúncia contra o lançamento da nova versão do manual, o DSM-5. A quinta
versão do DSM, lançada em maio de 2013 nos Estados Unidos da América, teve sua versão
traduzida para o português no ano de 2014 no Brasil. Uma das principais polêmicas
levantadas por Frances foi o fato de que na nova versão do DSM a chamada ―birra infantil‖,
comportamento tão comum entre nossas crianças, seria agora enquadrado e transformado em
um diagnóstico psiquiátrico. A nova patologia seria chamada, então, de ―Transtorno
Disruptivo de Desregulação do Humor‖ e supostamente atingiria crianças e adolescentes que
apresentassem episódios frequentes de irritabilidade e descontrole emocional. No que se
refere à patologização da infância, Allen Frances tece o seguinte comentário:
Nós não temos ideia de como esses novos diagnósticos não testados irão influenciar
no dia a dia da prática médica, mas meu medo é que isso irá exacerbar e não
amenizar o já excessivo e inapropriado uso de medicação em crianças. Durante as
duas últimas décadas, a psiquiatria infantil já provocou três modismos — triplicou o
Transtorno de Déficit de Atenção, aumentou em mais de 20 vezes o autismo e
aumentou em 40 vezes o transtorno bipolar na infância. Esse campo deveria sentirse constrangido por esse currículo lamentável e deveria engajar-se agora na tarefa
crucial de educar os profissionais e o público sobre a dificuldade de diagnosticar as
crianças com precisão e sobre os riscos de medicá-las em excesso. O DSM-5 não
deveria adicionar um novo transtorno (―Transtorno Disruptivo de Desregulação do
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Humor‖) com o potencial de resultar em um novo modismo e no uso ainda mais
inapropriado de medicamentos em crianças vulneráveis. (Frances, 2013).

Diante dessas polêmicas, o presente trabalho tem como objetivo estudar o atual
processo de psiquiatrização da vida à luz do legado foucaultiano que irá nos permitir analisar
o fenômeno da ampliação das atuais rotulações diagnósticas e da expansão das prescrições de
psicofármacos entre crianças e adolescentes, com especial atenção aos diagnósticos de
―Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH‖. E, em contraposição a esse
fenômeno, pretende-se apresentar algumas reflexões sobre os atuais movimentos de luta e
enfrentamento do evidente processo de medicalização da infância na contemporaneidade.
Dessa forma, o trabalho que ora se apresenta está organizado em três distintos e
complementares momentos. O primeiro irá apontar as formas de compreensão do processo de
medicalização a partir das reflexões apresentadas por Ivan Illich (1975) e das ferramentas de
análise utilizadas por Michel Foucault (1982; 2006), compreendidas como dispositivo de
crítica para interrogar os discursos e práticas do saber-poder psiquiátrico com suas técnicas de
disciplinamento de corpos e controle biopolítico de populações. O segundo movimento irá
analisar a disseminação de determinações diagnósticas na infância, cuja expansão do TDAH e
outras rotulações relacionadas aos problemas de aprendizagem são acompanhadas de
medicações psicofarmacológicas repletas de efeitos colaterais químicos e subjetivos. E,
finalmente, o último movimento pretende abordar a criação de coletivos críticos que propõem
a construção de estratégias de resistência aos processos de medicalização da vida e que visam
problematizar e enfrentar saberes disciplinares que proliferam discursos sobre a expansão de
subjetividades serializadas.
Nessa perspectiva, aplicamos o enfoque teórico metodológico inspirado na genealogia
foucaultina, que se estabelece como um dispositivo de crítica aos discursos de saber e poder
por meio da análise da constituição histórica de práticas sociais, mas principalmente como
estratégia metodológica para problematizar, desalojar e deslocar determinações e discursos
difundidos como definitivos e certos, desvelando novas possibilidades para a insurreição de
saberes que sempre estiveram na condição de sujeitados (Foucault, 1982).
Alguns apontamentos sobre a noção de medicalização da vida
O termo medicalização, tema do presente estudo, pode ser compreendido como uma
forma da medicina se apropriar de aspectos relacionados ao modo de vida dos homens e aos
processos próprios da existência humana para transformá-los em questões de ordem médica,
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descritas conforme uma linguagem médica, compreendidos de acordo com o processo de
racionalidade médica e, consequentemente, ―tratados‖ por intervenções e prescrições médicas.
(Guaudenzi & Ortega, 2012; Tesser, 2010; Conrad, 1992).
Conforme Nye (2003), a noção de medicalização surgiu na segunda metade do século
XX para descrever a expansão da medicina com o crescimento de estabelecimentos médicohospitalares, o aperfeiçoamento de novos exames diagnósticos, a criação de novos
medicamentos e de novas técnicas cirúrgicas. Incontestáveis avanços médicos que
proporcionariam a melhoria de indicadores de saúde, de longevidade e diminuição da
mortalidade. Entretanto, naquele mesmo período, surgiriam críticas relacionadas à ampliação
da participação da medicina na vida humana. Thomaz Szasz, Eliot Freidson, Irving Zola,
Ronald Laing, Irving Goffman, Ivan Illich, e Michel Foucault produziram importantes
reflexões que influenciaram criticamente nas definições sobre a noção de medicalização
devido a constituição de questionamentos relacionados aos discursos médicos e as
intervenções políticas da medicina no corpo social, ainda que em alguns desses trabalhos o
termo medicalização não tenha sido utilizado.
Ivan Illich (1975), em seu Nêmesis da medicina, considera que o processo de expansão
da medicina moderna na intervenção dos comportamentos e modos de vida dos homens
promoveu o desenvolvimento e a ampliação daquilo que denominou iatrogênese para se
referir as novas epidemias de doenças provocadas pelas intervenções médicas. Para Illich
(1975), o desenvolvimento de iatrogêneses, que contribuiriam para o processo de
medicalização, poderia ocorrer em três níveis diferentes: o clínico, o social e o cultural.
A iatrogênese clínica está relacionada a doenças causadas pelos próprios cuidados
médicos que resultam em danos à saúde devido aos efeitos indesejados e a dependência de
medicamentos, aos procedimentos cirúrgicos inúteis, à determinação de falsos diagnósticos,
aos traumas psíquicos ocasionados pelas intervenções médicas e à negligência que provocam
erros gravíssimos e levam, inclusive, pessoas a morte (Illich, 1975).
A iatrogênese social pode ser compreendida como a forma que mais se aproxima da
noção de medicalização da sociedade por estar relacionada ao impacto social promovido pelos
efeitos indesejados e danosos das intervenções e prescrições médicas. O autor divide a
iatrogênese social em seis diferentes sintomas. A primeira forma de iatrogênese social está
relacionada àquilo que Illich (1975) denominou de ―medicalização do orçamento‖, cujo
indicador seria a transmissão ilusória de que o aumento de despesas médicas, com a
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distribuição de produtos da indústria médico-farmacêutica, significaria supostamente a
melhoria das condições de saúde da população. Na segunda forma, Illich explora a questão da
invasão da indústria farmacêutica, conforme descrito por Dupuy e Karsenty (1980), para
comentar sobre as raras consultas médicas em que não há prescrições medicamentosas e
considera que a generalização da prescrição de fármacos promoveria a constituição de
populações toxicômanas. A terceira forma de iatrogênese social está relacionada ao controle
social produzido pelo diagnóstico que promove a etiquetagem de diferentes idades da vida
humana e provoca naquelas populações a aceitação de cuidados médicos rotineiros
simplesmente por serem gestantes, recém-nascidas, crianças ou idosas. Na quarta forma, se
destacam as técnicas preventivistas por não ser mais preciso estar doente para ser
transformado em um paciente, dessa forma, ―a extensão do controle profissional a cuidados
dispensados a pessoas em perfeita saúde é uma nova manifestação da medicalização da vida.‖
(Illich, 1975, p. 61). O quinto sintoma da iatrogênese social está relacionado à medicalização
da morte e ao desenvolvimento de diversos recursos médicos para o prolongamento da vida.
E, finalmente, a sexta forma pode ser caracterizada pelas inúmeras e ilimitadas categorias de
doenças, em que são raros os casos de pessoas que não são rotuladas em nenhuma categoria
diagnóstica.
O terceiro nível de desenvolvimento de iatrogêneses é o cultural ou estrutural, em que
a medicina exerce a função mítica de eliminar a dor, a enfermidade, as doenças e, inclusive, a
morte. Consequentemente, remove do sujeito a possibilidade de vivenciar de forma íntima e
pessoal seu sofrimento ao transformá-lo em um problema técnico. Além disso, esse processo
de medicalização de fenômenos comuns a existência humana reduz a capacidade de o homem
assumir a responsabilidade em relação ao seu mal-estar: ―o doente tornou-se alguém de quem
aos poucos se retira toda a responsabilidade sobre sua doença. Ele não é considerado
responsável pelo fato de ter caído doente, nem capaz de recobrar a saúde por si mesmo‖.
(Illich, 1975, p. 72). E conclui que os discursos e práticas médicas se constituem em uma
poderosa forma de controle social que retira do homem sua condição autônoma, de forma que
―a vida social resume-se em organizar e submeter-se a terapias médicas, psiquiátricas,
pedagógicas ou geriátricas‖. (Illich, 1975, p. 75).
Michel Foucault, ainda que não utilizasse a noção de medicalização de forma
sistemática em suas obras, apresenta referências ao processo quando aborda a constituição de
sujeitos submetidos aos discursos e práticas médicas. Em diversos momentos de sua obra,
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Foucault (2010) se propõe realizar uma análise histórico-genealógica do modelo de
desenvolvimento da medicina que, desde o século XVIII, influenciava sociedades ocidentais e
que poderia ser explorado a partir de três campos de estudos reputados pelo autor como
especialmente importantes: a ―bio-história‖, a ―medicalização‖ e a ―economia política da
medicina‖.
O primeiro campo de estudos, denominado de ―bio-história‖, pode ser compreendido
como uma dimensão relacionada às intervenções de médicos que já não trabalham mais no
nível do indivíduo e de seus descendentes, mas atuam no nível de influenciar a própria
história da espécie humana: ―Na atualidade, com as técnicas de que a medicina dispõe, a
possibilidade de modificar o equipamento genético das células não afeta somente o indivíduo
ou sua descendência, mas toda a espécie humana.‖ (Foucault, 2010, p. 178).
O segundo âmbito de estudos, denominado de ―medicalização‖, está relacionado ao
fato de que, no século XX, a medicina deixou de funcionar apenas naquele campo tradicional
definido pela demanda do doente em relação ao seu mal-estar, seu sofrimento, seus sintomas e
suas doenças, para intervir e circunscrever seu campo de atividades para além dos objetos
denominados de doença. Com o desenvolvimento da medicina moderna e científica que,
conforme Foucault (1982), surgiria a partir do século XVIII com Morgagni e Bichat a partir
dos estudos da anatomopatologia, há um momento de organização do saber médico que
permitirá a ampliação e incorporação de novos aspectos da condição do doente sob o domínio
do medicalizável. Desde o século XVIII, os comportamentos, as condutas, os corpos e
aspectos diferentes dos doentes e das doenças foram apropriados pela medicina por meio de
uma rede de poderes cada vez mais densa e ampla vinculada às intervenções médicas. Época
do surgimento de uma autoridade médica que teria o poder de criar regulamentos e tomar
decisões em diferentes níveis institucionais sobre os mais diversos aspectos como o ar, a água,
a arquitetura das casas, as construções de esgotos, o que fez com que a medicina criasse
mecanismos de administração de populações ligados ao registro e análise de dados, além de
introduzir o hospital como principal instituição para o exercício do poder médico (Foucault,
1982).
Aquela regulamentação médica se estendeu para o século XX, que foi marcado por
uma ampliação de práticas médicas inclusive para questões referentes não apenas à doença,
mas também à saúde e as questões dos mais amplos aspectos da própria existência humana
(Foucault, 2010; 2002). Para analisar esse processo de ampliação do domínio médico, em
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primeiro lugar, Foucault (2010, p. 180) considera que ―a medicina se impõe ao indivíduo,
doente ou não, como ato de autoridade‖. É o exercício do poder médico, caracterizado pela
autoridade e com funções normalizadoras, que irá marcar intervenções que não demandam
exclusivamente do sujeito estar doente. Em segundo lugar, além da doença como objeto de
intervenção, a medicina também conquistou aspectos referentes à saúde dos indivíduos: ―tudo
o que garante a saúde do indivíduo, seja a salubridade da água, as condições da moradia ou o
regime urbanístico, é hoje um campo de intervenção médica que, consequentemente, já não
está vinculado exclusivamente às doenças.‖ (p. 181).
O terceiro campo de estudos sobre o desenvolvimento do modelo médico atual referese, conforme Foucault, ―a economia política da medicina‖. Nesse âmbito, o autor coloca que,
no final do século XVIII, a medicina moderna se constituiu como uma disciplina capaz de
resolver problemas de ordem político-econômica. Em seus estudos sobre sociedade
disciplinar, Foucault (1986) considera que os mecanismos dos dispositivos disciplinares
tinham como objetivo transformar sujeitos improdutivos em corpos úteis e dóceis, daí a
entrada estratégica da medicina que prometia curar e transformar doentes e incapazes em
homens aptos para o trabalho. Se naquela época o problema era o disciplinamento dos corpos
como instrumento de manutenção e reprodução da força de trabalho para o aumento da
produção e funcionamento da sociedade moderna, na atualidade, a medicina continua a
influenciar questões de âmbito econômico por meio da fabricação de mercadorias de saúde
produzidas por grandes corporações farmacêuticas que, conforme Angell (2007), faturam
bilhões de dólares anualmente e estão entre as principais atividades lucrativas do mundo. Nas
palavras do próprio Foucault:
Atualmente, a medicina encontra a economia por outra via. Não simplesmente
porque é capaz de reproduzir a força de trabalho, mas porque pode produzir
diretamente riqueza, na medida em que a saúde constitui objeto de desejo para uns e
de lucro para outros. Tendo-se convertido em objeto de consumo que pode ser
produzido por uns – laboratórios farmacêuticos, médicos, etc. – e consumido por
outros – os doentes potenciais e atuais- a saúde adquiriu importância econômica e se
introduziu no mercado. (Foucault, 2010, p. 188).

Nessa perspectiva, o processo de medicalização pode ser compreendido como uma
forma da medicina, através da utilização de um conjunto de tecnologias e estratégias que irão
determinar regras de higiene, condutas normativas, costumes sexuais e comportamentos
sociais, governar o modo de vida dos homens num processo de disciplinamento dos corpos e
de controle populacional biopolítico (Foucault, 2006; 2002).
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Nesse processo de medicalização, vivencia-se a ampliação das práticas e intervenções
médicas a amplos contingentes populacionais que são submetidos aos discursos
sintomatológicos, aos diagnósticos médicos, às práticas de tutela, às terapêuticas
medicamentosas e às atuais internações hospitalares. No âmbito do processo de medicalização
encontram-se as estratégias de psiquiatrização do social que muitos autores consideram
relacionadas a uma trama de interesses corporativos que envolvem psiquiatria, entidades
administradoras

de

instituições

de

internação

e

indústria

de

medicamentos

psicofarmacológicos (Amarante, 2012; Cosgrove & Krimsky, 2012; Angell, 2007).
No entanto, o rastreamento da psiquiatria na tentativa de identificar possíveis
portadores de supostas doenças ou mal-estares psíquicos não permaneceu limitado apenas aos
adultos e, atualmente, percorre também os espaços educacionais com o intuito de identificar
entre crianças e adolescentes possíveis diagnósticos médico-psiquiátricos que devem ser
tratados essencialmente por meio de prescrições psicofarmacológicas que prometem eliminar
comportamentos considerados inadequados ou patológicos.
Psiquiatrização da infância e os processos de medicalização da educação
As condutas da infância, consideradas inadequadas e/ou indesejáveis, e transformadas
pelo

saber

psiquiátrico

em

manifestações

sintomáticas

de

psicopatologias

estão

intrinsicamente relacionadas ao processo de medicalização da educação com destaque aos
―Transtornos da Aprendizagem‖, como as dislexias e as discalculias, ao ―Transtorno de
Déficit de Atenção/Hiperatividade‖ (TDAH), ao ―Transtorno do Espectro Autista‖ (TEA) e ao
―Transtorno de Oposição Desafiante‖ (TOD) (Moysés & Collares, 2014).
Longe de negarmos a existência do sofrimento psíquico e que muitas experiências e
sensações possam produzir mal-estares difíceis de se enfrentar, a crítica ao processo de
medicalização da infância está relacionada às práticas de muitos profissionais da saúde e,
também da educação, que reduzem as complexidades que envolvem a existência humana em
problemas de ordem exclusivamente biológica.
Como mostra Michel Foucault (2006), desde suas origens em fins do século XVIII, a
psiquiatria sempre dependeu do discurso do sujeito para a determinação diagnóstica pautada
na construção de um saber e exercício de um poder. Diferentemente de outras especialidades
médicas que se utilizam de marcadores biológicos para a determinação de patologias, a
psiquiatria ainda que sonhe em alcançar a origem orgânica das loucuras somente consegue
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descrever e determinar psicopatologias a partir das queixas apresentadas por seus pacientes. A
apropriação do discurso queixoso do sujeito e a transformação em sintomas que serão
compilados para o engendramento de psicopatologias produz o saber-poder psiquiátrico que
amplia os tipos de determinações diagnósticas conforme interesses coorporativos (Foucault,
2006). As dificuldades de a psiquiatria ser reconhecida como mais uma dentre as
especialidades médicas marca sua história permeada por diversas tentativas de encontrar e
extirpar do corpo o mal fundamental da loucura, preocupações que marcaram a cultura
ocidental e puderam ser representadas também em obras de arte como aquela do pintor
holandês Bosch, A extração da pedra da loucura, genialmente produzida muito antes do
nascimento da psiquiatria.
No entanto, a psiquiatria alega e defende que os ―transtornos mentais‖ que
supostamente acometeriam milhares de pessoas decorreriam inteiramente de explicações
orgânicas e, mais especificamente, de concepções neurobiológicas ainda que reconheçam a
inexistência de comprovações científicas (Caponi, 2012). Nessa perspectiva, conforme Serpa
(2004), as dimensões subjetivas do sofrimento humano têm sido reduzidas exclusivamente a
explicações neuronais, em um processo pelos quais estados emocionais nada mais seriam que
estados cerebrais.
Dentre os diagnósticos da atual psiquiatria infantil, destaca-se o caso do TDAH que,
conforme Viégas e Oliveira (2014), apesar das inúmeras formulações hipotéticas do transtorno
explicado como uma doença neurobiológica e de origem genética, nenhuma das pesquisas
atuais ainda conseguiu comprovar tais argumentos. Entretanto, inúmeros estudos, baseados
nas concepções da psiquiatria tradicional organicista, alegam sobre a existência do TDAH
como um problema exclusivamente relacionado aos desequilíbrios neuroquímicos. Nessa
configuração, pode-se perceber que as argumentações, ainda que supostamente se pautassem
em pesquisas científicas que buscam identificar defeitos anatômicos, funcionais ou genéticos,
nada encontram além das incertezas que sempre acompanharam o saber psiquiátrico desde
suas origens. Com a tentativa de engendrar explicações para problemáticas relacionadas às
dificuldades de aprendizagem, desobediência, indisciplina, mau comportamento na escola, a
psiquiatria se debruçou na construção de novas psicopatologias que tentam dar respostas
simplórias para diferentes estados emocionais, sociais, políticos, educacionais, reduzidos a
problemas de ordem exclusivamente biológica. Porém, o processo de biologização da vida
encobre uma série de aspectos relacionados à complexidade da existência humana ao reduzir
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problemas em disfunções cerebrais e englobar questões da ordem dos fenômenos coletivos e
sociais a problemáticas individuais. (Freitas & Amarante, 2012).
As explicações biologicistas não deixaram de ser acompanhadas por terapêuticas,
muitas vezes, única e exclusivamente medicamentosas. Afinal, acredita-se que diante de
problemas de desequilíbrios neuroquímicos a solução deva ser o uso de drogas psicoativas que
provoquem a alteração e o reestabelecimento dos estados cerebrais.
Na década de 70, Foucault (2006) ao pesquisar a analítica do poder psiquiátrico, já
colocava as drogas como uma das técnicas utilizadas para a entronização da figura do
psiquiatra como médico. No entanto, não poderia imaginar os tempos sombrios que
viveríamos nos dias de hoje, marcados por um processo de farmacologização da vida
(Galindo, Lemos & Rodrigues, 2014), que mais se aproxima da obra fictícia de Aldous
Huxley em seu Admirável mundo novo.
A ampliação de diagnósticos na infância, determinados em âmbitos educacionais e
relacionados aos problemas de aprendizagem e indisciplina, viria acompanhada de números
alarmantes de venda e consumo de drogas psicofarmacológicas dirigidas a crianças e
adolescentes brasileiros (Viégas & Oliveira, 2014; Caponi & Brzozowski, 2012; Guarido,
2007; Caliman, 2001). Conforme Moysés (2011), o Brasil está colocado na segunda posição
mundial de venda e consumo do metilfenidato, psicoestimulante utilizado para o suposto
tratamento dos ―transtornos de aprendizagem‖, perdendo colocação apenas para o primeiro
lugar assumido pelos Estados Unidos. Os dados mundiais sobre o consumo e produção do
metilfenidato são preocupantes:
Segundo dados da ONU (2011), o consumo e produção deste psicoestimulante vêm
aumentando mundialmente de forma significativa desde os anos 1990. No início da
década, o volume total produzido mundialmente foi de 2,8 toneladas. Passados dez
anos, em 2000 a produção atingiu um volume sete vezes maior, chegando a 16
toneladas. Em 2010, a estatística atingiu a marca de 43 toneladas. No mesmo
relatório, a ONU aponta o metilfenidato como o psicoestimulante mais utilizado no
mundo. Enquanto em 2001, a produção de metilfenidato foi responsável por 22,5%
do volume total de estimulantes fabricados no planeta, apenas nove anos depois, em
2010, sua contribuição subiu para 56%. (Caliman & Domitrovic, 2013, p. 885).

No Brasil, em recente levantamento divulgado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA – também há dados assombrosos sobre as vendas do cloridrato de
metilfenidato. O boletim da ANVISA (2013) mostra que, entre os anos de 2009 e 2011, houve
um aumento de 75% na venda desse psicoestimulante prescrito para crianças e adolescentes na
faixa etária dos 6 aos 16 anos. Se no ano 2009 foram comercializadas mais de 500 mil caixas
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de metilfenidato, no ano de 2011, última data divulgada pelo órgão, foram vendidas 1.212.850
caixas do medicamento, aproximadamente 413 kg do produto. Interessante destacar que esses
números poderiam ser maiores, pois os dados coletados abrangem apenas as farmácias e
drogarias particulares registradas no país, sem a contabilização de toda a dispensação daquela
medicação pelos serviços da Rede Pública de Saúde (Anvisa, 2013).
Apesar das diversas pesquisas publicadas na atualidade tentando alertar pais e
professores sobre os supostos prejuízos na vida daqueles que apresentam sintomas do TDAH
e não são diagnosticados (Rohde & cols., 2000; Gomes & cols., 2007), há poucos trabalhos
que advertem sobre os efeitos colaterais do uso do metilfenidato. Segundo Barros (2008),
dentre os diversos efeitos adversos, destacam-se insônia, taquicardia, dores abdominais,
anorexia, perda de peso. Conforme Caliman (2001), nas últimas décadas houve um
investimento de algumas pesquisas críticas que têm demonstrado um risco de dependência
química muito grande entre os usuários do metilfenidato, além de uma dependência psíquica
em relação à droga:
No sistema nervoso causa insônia, cefaleia, alucinações, psicose, suicídio e o
principal efeito chamado de Zumbi Like. Significa agir como um zumbi, ou seja, a
pessoa fica quimicamente contida em si mesma. Todos esses são sinais de
toxicidade e indicam a retirada imediata da droga. O risco de morte súbita
inexplicada em adolescente é estimado em 10 a 14 vezes maior entre aqueles que
tomam o remédio, segundo uma pesquisa de 2009. É uma substância com o mesmo
mecanismo de ação e as mesmas reações adversas da cocaína e das anfetaminas.
(Moysés, 2011).

Ainda segundo Moysés (2011), o Food and Drug Administration (FDA), órgão norteamericano responsável pelo controle de alimentos, cosméticos e medicamentos nos Estados
Unidos, classifica o metilfenidato na classe dos narcóticos compreendidos como uma
substância psicoativa de alto potencial de abuso e efeitos colaterais de grave dependência por
seus efeitos similares aos da cocaína e das anfetaminas.
Ao contrário dessa condição preocupante e perigosa causar impacto e atitudes
cautelosas de psiquiatras e neuropediatras, vive-se um processo de ampliação de diagnósticos
e de banalização da prescrição de metilfenidato, conhecido comercialmente como Ritalina e
Concerta (Caliman & Domitrovic, 2013). Indubitavelmente, um dos principais motivos
envolvidos nesse drama está relacionado às forças econômicas pautadas pela trama de
interesses que abrangem o saber psiquiátrico e a indústria farmacêutica, cujo faturamento
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anual está entre as quatro maiores indústrias do planeta: a armamentista, a petrolífera e os
grandes bancos internacionais (Garrafa & Lorenzo, 2010).
Ainda que seja reconhecido o investimento de laboratórios farmacêuticos em seus
principais representantes, os médicos psiquiatras, que são presenteados constantemente com
brindes, amostras grátis, viagens e pagamentos de propinas (Angel, 2007), a indústria de
psicofármacos infantis, cada vez mais ardilosa, se aperfeiçoa. E investe atualmente também em
eventos e cursos de capacitação direcionados aos professores de escolas públicas e privadas
com objetivos de ministrar aulas sobre o diagnóstico do TDAH para facilitar a identificação de
―alunos problemas‖ e o encaminhamento a médicos e pediatras (Moysés, 2011).
Diante do preocupante panorama, na atualidade, coletivos e movimentos de luta se
mobilizam com o intuito de promover discussões e debates em âmbitos sociais e de criar
estratégias de resistência frente ao corporativismo e tradicionalismo de saberes-poderes que
exercem funções de normalização e disciplinamento de corpos (Foucault, 1982; 1986).
Coletivos de luta e resistência aos processos de medicalização da vida
Conforme Michel Foucault (1982, p. 88), a noção de resistência é inseparável das
relações de poder: ―se não houvesse resistência, não haveria relações de poder‖. Os
mecanismos de poder estão por toda a parte e não podem ser compreendidos como uma
instituição ou uma estrutura, mas sim como uma situação estratégia complexa que irá
apresentar um funcionamento em rede. Nessa perspectiva, as estratégias de resistência não
seriam apenas efeitos do poder, pelo contrário, o poder só é exercido e funciona para
responder aos movimentos de resistência. Dessa forma, a resistência pode ser compreendida
como a possibilidade para se criar e inventar espaços de lutas e agenciar possibilidades de
transformações pautadas na construção de outras formas de existir, como processos inéditos
de vida, de invenção de novos valores e diferentes daqueles que estão constituídos (Foucault,
2002; 1986).
Diversos coletivos e movimentos de luta e enfrentamento aos processos de
medicalização da vida surgiram nos últimos anos tanto em âmbito internacional quanto em
âmbito nacional. Aqui, ainda que brevemente, destacam-se algumas das importantes
mobilizações: os Movimentos das Reformas Psiquiátricas no Brasil e no mundo, a Comissão
norte-americana dos Cidadãos para os Direitos Humanos, o Movimento Stop DSM que se
espalhou por vários países; o Coletivo francês Pas0duconduite; o Fórum Infancias de Buenos
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Aires. E, finalmente, os movimentos brasileiros, Fórum sobre Medicalização da Educação e
da Sociedade e o Movimento Despatologiza.
A criação do Movimento Despatologiza e do Fórum sobre a Medicalização da
Educação e da Sociedade foram importantes para a construção de reflexões e críticas contra
as associações e entidades que defendem a determinação diagnóstica de problemas de
aprendizagem e advogam pelo tratamento caracterizado essencialmente pela prescrição de
psicofármacos. O Movimento Despatologiza foi criado no início do ano de 2014 e teve
recentemente seu lançamento com o ―Fórum: construindo vidas despatologizadas‖. E o
Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade foi criado oficialmente no ano de
2010 durante o I Seminário Internacional ―A Educação Medicalizada‖, onde começou a se
constituir como um coletivo crítico aos processos de psicopatologização da infância e
disseminador de discussões e debates em diversos âmbitos sociais.
Além dos coletivos, importantes posicionamentos de governantes com a construção de
portarias municipais e projetos de lei contra a psiquiatrização da vida também marcam as
estratégias de resistência aos processos medicalizantes. No ano de 2014, a Portaria 986/2014
publicada pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo chamou atenção e ocasionou
polêmicas veiculadas também pela mídia devido ao teor de regulamentação do uso do
metilfenidato na Rede Pública de Saúde. Pioneiro na ação, o município de Campinas-SP havia
publicado semelhante portaria no ano de 2013. O objetivo de ambos dispositivos é de
controlar a dispensação indiscriminada do psicoestimulante prescrito de forma generalizada
para crianças e adolescentes rotulados com TDAH. A portaria 986/2014 define que o
―tratamento medicamentoso deve ser considerado somente depois do levantamento detalhado
da história da criança e avaliação por equipe multidisciplinar em Centros de Atenção
Psicossocial (CAPs) Infantil ou outros serviços do SUS, combinado com intervenções
terapêuticas de natureza psicossocial e de educação”. Ainda que a portaria estabeleça
claramente o objetivo de atentar e não restringir a dispensação do metilfenidato, a proposta
causou polêmicas entre entidades e associações médicas que descontentes com a medida
publicaram uma carta aberta à população repudiando o posicionamento da Secretaria
Municipal de Saúde. Indubitavelmente, aquelas portarias das Secretarias Municipais de
Campinas e São Paulo também podem ser compreendidas como estratégias de resistência aos
poderes vigentes e às práticas e discursos medicalizantes propalados pela psiquiatria
tradicional organicista.
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Nessa configuração, os movimentos de resistência podem ser considerados como
coletivos contrários aos processos de estigmatização de sujeitos que, transformados em
objetos exclusivos de saberes e práticas institucionais da medicina psiquiátrica e da psicologia
clínica tradicional, deixaram de ser compreendidos a partir de suas complexidades e
especificidades existenciais.
Considerações finais
Conclui-se que os processos de psicopatologização da infância e de banalização da
prescrição de psicofármacos, presente intensamente nos espaços escolares da atualidade, estão
relacionados à supervalorização da concepção biológica do sofrimento psíquico e a interesses
econômicos dos grandes laboratórios farmacêuticos que por meio de diversas estratégias
influenciam as práticas médicas, fatores que levam a exposição desses pacientes a possíveis
efeitos colaterais orgânicos e subjetivos com graves riscos de estigmatização.
Portarias como as aprovadas recentemente e que visam promover o controle da
prescrição de metilfenidato na Rede Pública de Saúde talvez sejam uma alternativa para uma
prática tão comum entre médicos e psiquiatras que, ao dispensar indiscriminadamente
medicamentos psicofarmacológicos gratuitamente para a população de usuários que
apresentem um diagnóstico psiquiátrico e/ou uma receita medicamentosa, têm promovido a
expansão de populações toxicômanas e o aumento das dependências químicas. Nessa
perspectiva, profissionais sob a verve medicalizante, ao contrário de cumprir direitos
constitucionais de cidadania relacionados aos princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS), disseminam prescrições de psicofármacos que acabariam por colocar em risco a
própria autonomia de populações ao promover a dependência a drogas lícitas distribuídas por
serviços estatais de saúde pública.
Sem dúvida, faz-se necessário a criação e disseminação dos já existentes coletivos de
luta e resistência aos processos de psiquiatrização da infância, com o intuito de valorizar as
experiências, as trocas e as vivências dos sujeitos envolvidos e mobilizados no processo de
elaboração de reflexões e implementação de políticas públicas de educação e saúde como
dispositivos capazes de transformarem realidades sem se submeterem às concepções e
práticas medicalizantes. Entretanto, é preciso destacar que resistir não é apenas se opor aos
mecanismos de poder atuantes e vigentes ou aos processos normativos que capturam
subjetividades. Mas é justamente investir na criação do novo, na construção de linhas de fugas
e rupturas que visam a invenção de possibilidades inéditas que, conforme ressonâncias
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nietzschianas, significaria a arte de despertar potencialidades e criar novas formas de agir na
vida e no mundo.
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A medicalização e psicopatologização da infância têm aparecido como importante
temática a ser problematizada na contemporaneidade. Se elaborarmos um percurso histórico
acerca dos cuidados dispensados à criança no Brasil, encontraremos fatores históricospolíticos-sociais-familiares que sempre influenciaram a oferta de políticas públicas para essa
população. O presente trabalho tem por objetivo traçar um percurso histórico, na tentativa de
elucidar esses fatores e influências que culminaram na cultura de medicalização e
psicopatologização da infância.
Para alguns autores como Postman (1999), a atual representação da infância, como
estrutura social e condição psicológica é fruto de uma invenção histórica e social e, por essa
razão, pode vir a assumir outro estatuto ou desaparecer. Essa representação da infância surge
no século XVI junto com os ideais da burguesia e a ascensão do capitalismo.
Na Idade Média, a criança não ocupava lugar particular, não havia diferença em
trabalhos, jogos, trajes e festas. Em História Social da Criança e da Família, Philippe Ariès
(1978) analisa pinturas e artefatos desse período e constata que as crianças eram retratadas
como adultos em miniatura, não ocupavam espaço próprio na rede social. Durante o Sistema
Feudal, como não havia mobilidade social, ao vir ao mundo, o homem ocupava lugar definido
numa rede social bem articulada e estabelecida pela tradição. Não se concedia lugar especial à
criança e a sua educação, pois seu destino já estava traçado por sua posição hierárquica,
vassalo ou senhor.
Devido à Revolução Francesa, busca-se na ciência definição do novo cidadão, esse
cidadão livre torna-se base para a oposição entre adulto e criança e esta é oferecida aos
especialistas da ciência e da educação. Nessa perspectiva seria possível o aparecimento, em
momentos diferentes, da pedagogia, pediatria, psicologia e uma série de especialistas que,
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legitimados pelo saber, vão buscar preparar a criança para se tornar um adulto moldado aos
ideais burgueses em ascensão.
No Brasil, a partir do século XIX , o conceito de infância adquire novos significados e
dimensão social. A criança deixa de ser objeto de interesse, preocupação e ação no âmbito
privado da família e da igreja para tornar-se uma questão de cunho social, de competência
administrativa do Estado. Com o advento da República, o Brasil passa a buscar uma
identidade nacional, na tentativa de fundar uma nação. Investir na infância passou a significar
―civilizar‖ o país. Cuidar da criança e vigiar sua formação moral era salvar a nação. (RIZZINI
2008).
No início do século XX, inicia-se no Brasil o movimento de Higiene Mental. Esse
movimento, consolidado em 1923 com a criação da Liga Brasileira de Higiene Mental
(LBHM), foi um desdobramento do movimento higienista brasileiro, voltado para proteção da
saúde psíquica dos indivíduos. A expansão das ações higienistas para a mente – compartilha
da concepção de que era preciso, além de um trabalho curativo, realizar um trabalho
preventivo e coletivo com a população. Tais ações coletivas seriam voltadas para o comércio,
a indústria, a educação, a justiça, a imigração e, especialmente, para a família (MOURA &
BOARINI, 2012).
Ocorre a propagação da importância da assistência a crianças e adolescentes, gerada
por questões demográficas e pela saúde das populações, engendrou-se um conjunto de
medidas assistenciais. Tais medidas, calcadas na lógica higienista e de cunho normativojurídico, aumentaram a oferta de instituições fechadas e ,em sua maioria, sob a tutela do
campo filantrópico. A criança passa a ser vista como o futuro homem higienizado; por isso,
tornou-se fundamental o início de um trabalho educativo, e coube à higiene mental o papel de
orientação científica das famílias:
A imagem da criança como barro a ser moldado, para o bem ou para o mal,
presta-se para justificar a necessidade de investir em sua educação. O canal
de entrada é a família, porém logo se investe na criação de instituições
capazes de fragmentar o poder atribuído à família. A escola ocupará um
papel fundamental neste sentido, já no século XVI. Outras instituições e
medidas de intervenção mais claramente coercitivas surgirão para lidar com
as famílias pobres, cuja relação com a Igreja e o Estado se dava em outras
bases, ou seja, de submissão pela dependência ou pela força (RIZZINI, 2008.
p. 98).

Ao conceber que a doença mental e o crime poderiam ser objetos de medidas
profiláticas, o movimento da Higiene Mental entende, ou defende que o ponto de partida é a
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observação dos primeiros sinais de desvio da conduta aparecidos na infância. Desse modo, a
atenção dos psiquiatras se volta para as crianças. Porém, esses profissionais percebem que
quase nada sabem sobre o significado das perturbações da conduta infantil tratadas, até então,
basicamente com procedimentos punitivos. Segundo Cirino (2001), a psiquiatria infantil,
enquanto clínica específica com conceitos e métodos, só se estabelece a partir da década de
1930, e, com influência da psiquiatria francesa, chega ao Brasil nas décadas de 1950-1960.
Assim, os primeiros estudiosos dos problemas infantis centralizaram suas
investigações nas desordens evidentes com intuito de remediá-las, investiram no
aperfeiçoamento da assistência pública em ambientes fechados, com prioridade aos
delinquentes, aos retardados e às crianças abandonadas e maltratadas. Há uma reorganização
da Medicina, uma vez que a mesma desloca sua intervenção também para a prevenção de
doenças, e isso aumenta seu papel na sociedade, bem como sua importância como apoio
técnico-científico ao exercício de poder do Estado, assim a criança passa a ser problema do
Estado.
Nos anos de 1920, ocorre a expansão das instituições psiquiátricas nos principais
centros urbanos brasileiros. A instituição psiquiátrica busca legitimar-se como uma das
instâncias reguladoras do espaço social, extrapola os limites do asilo clássico, constrói um
saber psiquiátrico preventivo ao qual se vincula o surgimento da psiquiatria infantil.
De acordo com Rizzini (2008), cria-se um conjunto de medidas calcadas na lógica
higienista e de inspiração normativo-jurídica que expandiu a oferta de instituições fechadas
para o cuidado de crianças e adolescentes em sua maioria sob a tutela do campo filantrópico.
O Estado era levado a oficializar o modelo em curso e a concepção da criança a ser assistida:
a deficiente social (pobre), deficiente mental e deficiente moral (delinquente). Observa-se
que, em geral até os idos de 1900, não se costumava fazer distinção entre a fase da infância e
da adolescência. O uso corrente do termo menor dotado de uma conotação diferente da
anterior: torna-se uma categoria jurídica e socialmente construída para designar a infância
pobre-abandonada e delinquente. Ser menor era carecer de assistência e, portanto, sinônimo
de pobreza, baixa moralidade e periculosidade.
A intervenção psiquiátrica começa com a atuação médica na assistência escolar,
prática que detecta possíveis distúrbios degenerativos, classifica e separa as crianças
conforme sua evolução psicológica individual. Em 1932, a Liga Brasileira de Higiene Mental
inaugura a Clínica de Eufrenia, cuja proposta era atuar na formação da mente infantil, com
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atendimento a crianças dos primeiros meses de vida aos 12 anos de idade. Em 1934, a clinica
é incorporada ao serviço ambulatorial do Centro Psiquiátrico Nacional e ganha foro de
instituição assistencial pública. (BRASIL, 2005).
A medicina higienista com suas ramificações de cunho psicológico e pedagógico
atuará no âmbito doméstico, de forma a mostrar-se eficaz na tarefa de educar as famílias a
exercerem vigilância sobre seus filhos. Para aqueles que não pudessem ser cuidados por suas
famílias, geralmente esse fracasso era atribuído às famílias pobres, o Estado passaria a
desempenhar essa função.
Segundo o documento do Ministério da Saúde, intitulado “Caminhos para uma Política
de Saúde Mental Infanto-juvenil‖, publicado em 2005, vários estudos demonstram as graves
consequências da institucionalização prolongada para o desenvolvimento psicológico, afetivo
e cognitivo de crianças e adolescentes. No entanto, ainda se mantém o imaginário de que a
institucionalização protege as crianças das más influências do seu meio. Após metade do
século XX, esse modelo cai em desuso para os filhos dos ricos, torna-se quase inexistente há
vários anos; no entanto, essa modalidade de educação é mantida para os pobres. (BRASIL,
2005).
Apenas no final da década de 1980, como resultado de amplo processo de debate por
toda a sociedade brasileira, houve a promulgação da Carta Constitucional de 1988, marco da
democracia e dos direitos de cidadania, em que se inclui os da criança e do adolescente.
Esse reconhecimento da condição de sujeitos de direitos tributados à criança e
adolescentes resultou na promulgação da Lei nº 8.069, de 13/07/1990, conhecida como
Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990).
A criança e o adolescente, agora reconhecidos enquanto cidadãos passam a ser
considerados sujeitos singulares com direitos e deveres como todo cidadão. Enquanto sujeitos
do seu sofrimento-existência, passam a ser co-responsáveis por sua própria demanda:
O sujeito criança ou adolescente é responsável por sua demanda, seu
sofrimento, seu sintoma. É, por conseguinte, um sujeito de direitos, dentre os
quais se situa o direito ao cuidado. Mas, a noção de sujeito implica também a
de singularidade, que impede que esse cuidado se exerça de forma
homogênea, massiva e indiferenciada (BRASIL, 2005 p.11).

A partir desse momento, emerge a necessidade de criar políticas e ações de cuidado
específicas para essa população que até então tinham os modelos de atenção dos adultos
adaptados para eles, sem a elaboração de ações de cuidados especificas de acordo com suas
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próprias demandas. Ao longo da história, a criança e o adolescente não possuem escuta para
seu próprio sofrimento; então, fica a cargo do adulto fazê-lo por eles:
Não se tomará o que se diz desses sujeitos como substituto de sua própria palavra, o
que implica que as demandas formuladas por outros sobre a criança ou jovem (pais,
familiares, professores, etc.) sejam ouvidas como demandas desses sujeitos que as
formulam. É preciso, pois, dar voz e escuta às crianças e jovens dos quais se trata.
Reconhece-se, assim, o sofrimento mental da criança ou adolescente como próprios,
o que não é prática corrente, caracterizada por uma leitura moral em que o outro
sempre fala pelo sujeito ao qual nunca se dá voz (BRASIL, 2005 p.11-12).

No Relatório da II Conferencia Nacional de Saúde Mental (1992), são apontados os
efeitos perversos da institucionalização de crianças e adolescentes. O Relatório da III
Conferência Nacional de Saúde Mental (2001) define que não fossem postergadas as ações
político-assistenciais necessárias para que um novo tempo se instaurasse no que diz respeito
ao cuidado e tratamento da população infanto-juvenil (CONFERÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE MENTAL, 2002).
O Movimento da Reforma Psiquiátrica trouxe significativos avanços para o cuidado
dos usuários dos serviços de saúde mental. Mas é apenas no Relatório Final da IV
Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial (2010) que aparecem diretrizes
específicas para a demanda infanto-juvenil. Esse Relatório destaca o desenvolvimento de
ações intersetoriais, transdisciplinares, de assistência e de promoção de Saúde Mental nos três
níveis de atenção. Aponta também que as exigências colocadas no processo de consolidação
da política de Saúde Mental infanto-juvenil implicam a construção de redes que respondam
não apenas aos desafios presentes nos grandes centros urbanos, mas também aqueles
existentes em municípios de pequeno porte populacional. Assinala ainda a necessidade de se
fortalecerem as ações de Saúde Mental das equipes da atenção primária no cuidado a crianças
e adolescentes com sofrimento psíquico e garantir a educação permanente de seus
profissionais.
Atualmente, um dos maiores desafios para a Saúde Mental é a construção de uma
política voltada para a população de crianças e adolescentes que considere suas peculiaridades
e necessidades e que siga os princípios estabelecidos pelo SUS. A necessidade de constituição
de uma rede ampliada de atenção em Saúde Mental para a criança e o adolescente exige que
essa rede seja pautada na intersetorialidade e co-responsabilidade.
Assim, faz-se necessário problematizar os cuidados dispensados historicamente à
população infanto-juvenil no Brasil, pois essa cultura de institucionalização do cuidado
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dispensado na área da Saúde Mental ainda está presente no imaginário social, e continua
influenciando a formação dos profissionais dos serviços de saúde. Pouco se tem produzido a
respeito do atendimento de crianças e adolescentes na área da saúde, por conseguinte, este
ficarelegado à área jurídico-assistencial.
Desse modo, o presente trabalho objetiva fazer problematização acerca das políticas e
ações desenvolvidas para essa demanda. Busca romper com essa lógica proposta pela
medicina biológica que cada vez mais patologiza e medicaliza a infância.

Infância e Políticas Públicas
As políticas de saúde estão relacionadas, historicamente, com os processos de
urbanização e industrialização. No século XIX, com as grandes aglomerações populacionais,
nascem medidas de cunho higienista que buscam mudar hábitos alimentares, de moradia,
vestimentas que eram, até então, os principais responsáveis pelos altos índices de mortalidade
da população, notadamente da população infantil.
As leis de proteção à infância, desenvolvidas nas primeiras décadas do século XX no
Brasil, também faziam parte da estratégia de educar o povo e sanear a sociedade. As leis
visavam prevenir a desordem, à medida que ofereciam suporte às famílias nos casos em que
não conseguissem conter os filhos insubordinados. Esses poderiam ser entregues à tutela do
Estado, caso se julgasse necessário, sobretudo quando a pobreza deixava de ser ―digna‖ e a
família era definida como sendo contaminada pela imoralidade (RIZZINI, 2008).
Essa apropriação pelo Estado da infância no Brasil gera um quadro de
institucionalização dessas crianças e adolescentes que influenciam o imaginário social até os
dias de hoje. Começa com a criação de internatos para a educação da prole das famílias
abastadas, desde a Grécia Antiga, onde os filhos herdeiros das famílias nobres precisavam ser
educados para gerirem suas fortunas. Tais instituições deram origem à criação de grandes
asilos para abrigarem a população de pobres e indigentes com o processo de criação e
desenvolvimento dos grandes aglomerados urbanos.
Essa cultura institucional para o cuidado a criança e adolescente tem fortes influências
das religiões cristãs que viam a igreja e as escolas administradas por ela, como o melhor lugar
para ocorrer a educação que muitas vezes consideravam que as famílias não eram capazes de
fornecer dentro dos preceitos religiosos.
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A Saúde Mental Infantil no Brasil, enquanto campo de intervenção, cuidados e estudos
sobre a criança, não teve nada estruturado ou sistematizado até o século XIX, quando
surgiram as primeiras teses em psicologia e em psiquiatria. No ano de 1852, é criado o
primeiro hospital psiquiátrico brasileiro o Hospício D. Pedro II, seguido de vários outros ao
longo do território nacional (RIBEIRO, 2006)
Até então, no Brasil, a criança era objeto de pesquisas e teses dentro das Faculdades de
Medicina e da iniciante psiquiatria infantil que tentava se constituir enquanto campo de
pesquisa e de atuação. A criança necessitava ser protegida e educada, assim essas faculdades
desempenhavam a função de divulgar os ideais higienistas na tentativa de preservá-las dos
males que as levariam à morte prematura.
Assim, segundo o autor, a higiene com suas medidas profiláticas e seus cuidados
morais voltados à criança tem significativa influência na psiquiatria infantil brasileira, pois,
mesmo não voltando seu olhar para a patologia mental propriamente dita, lançou bases para
uma medicina que se preocupava com a criança e seu desenvolvimento.
As crianças consideradas normais eram institucionalizadas através das escolas e
internatos. Já as crianças tidas como insanas, eram internadas nos manicômios, onde dividiam
espaço com os adultos, pois não havia estudos ou instituições especificas voltados às crianças
nesse período.
A criação de alas específicas para o atendimento infantil dentro dos grandes
manicômios brasileiros, como o Pavilhão Bourneville do Hospício da Praia Vermelha em
1903 e o pavilhão infantil criado por Franco da Rocha no Juqueri em 1929, gerou a criação de
escolas para que as crianças pudessem receber orientação pedagógica (RIBEIRO, 2006).
Nas primeiras décadas do século XX, a preocupação com a criança saiu da Academia
e foi concretizada por iniciativas precursoras em instituições que se voltaram especificamente
para os cuidados com a infância. Essa preocupação com a criança e os cuidados assistenciais
a ela destinados era oriunda principalmente de iniciativas particulares, com características
filantrópicas e assistencialistas, sem intervenção ou iniciativa de peso por parte do governo e
do poder público, que aplaudia a atuação dos médicos, mas não intervinha de forma
sistemática. (RIBEIRO, 2006).
Assim, podemos notar que, ao longo da história do Brasil, desde seus primórdios no
período colonial, as políticas voltadas à infância eram de ordem assistencialista, filantrópica e
de cunho higienista. O Estado desqualifica o poder e a função educadora da família ao delegar
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às instituições, muitas delas de orientações e administrações religiosas, o papel de proteger e
educar a criança, principalmente as crianças pobres.
No Brasil, é fato recente o reconhecimento, pelas instâncias governamentais, de que a
Saúde Mental de crianças e jovens é uma questão de saúde pública e deve integrar o conjunto
de ações do Sistema Único de Saúde (SUS). Historicamente, as ações relacionadas à Saúde
Mental da infância e adolescência foram, no país, delegadas aos setores educacional e de
assistência social, com quase ausência de proposições pela área da Saúde Mental (COUTO;
DUARTE e DELGADO 2008).
Segundo esses autores, a inclusão tardia da Saúde Mental infantil e juvenil na agenda
das políticas de Saúde Mental, nacional e internacional, pode ser atribuída a diversos fatores.
O primeiro é a extensa variedade de problemas relacionados à Saúde Mental da infância e
adolescência. Outro é a falta de pesquisas epidemiológicas consistentes que considerem a
especificidade de fatores regionais/culturais na proteção ou risco à Saúde Mental de crianças e
jovens. O terceiro fator é a inexistência, até há bem pouco tempo (atrás), em todos os países,
de evidências empíricas de qualidade sobre a eficácia e a efetividade de tratamentos para
transtornos mentais infantis. Finalmente, os autores apontam que a dificuldade de inclusão da
Saúde Mental infantil no campo da saúde pública, por frequentemente envolver atividades
múltiplas e de vários setores autônomos à Saúde Mental, costumam ser um trabalho muito
fragmentado.
Atualmente, o número de especialidades que se ocupam do desenvolvimento infantil é
muito grande. São elas: a neurologia, a psicologia, a psicanálise, a psicopedagogia, a
psicomotricidade, a fonoaudiologia, entre outras. A única possibilidade de que a intervenção
nessas diversas áreas não tenha um caráter iatrogênico é a articulação inter e transdisciplinar
entre as mesmas. Daí ocorrer uma mudança entre as práticas de trabalho segmentadas
presentes no modo asilar para a composição de equipes interprofissionais que conceituam seu
objeto de intervenção de maneira ética, pautada na co-responsabilização de seu tratamento e
buscar sua autonomia como propõe o modo psicossocial.
Devido à influência das neurociências, temos um aumento cada vez maior da
patologização infantil em que o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH),
caracterizado Podemos verificar que a própria escola e o professor passam a diagnosticar o
aluno, uma vez que têm cada vez mais presentes, parâmetros de normalidade divulgados na
mídia: jornais, revistas, televisão, programas de rádios, sites etc. Assim, a própria escola
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classifica e encaminha a criança para a neurologia ou psiquiatria. Portanto, faz-se necessário
mudarmos a concepção vigente sobre a infância, concepção esta que predomina atualmente,
pautado também na biologização da vida.
O conceito Biologização da Vida se relaciona com outros elaborados a partir da
emergência da medicina como saber técnico cientifico voltada para a disciplinarização da
força de trabalho, higienização dos espaços e controle das relações sociais, como
medicalização do social e biopoder (BASTOS, 2013).
Assim é importante ressaltar que Zola apud (Bastos, 2013) denominou de
medicalização a expansão da ação da medicina para problemas de ordem espiritual e moral ou
legal e criminal.
Também Ilich utilizou-se desse mesmo termo para conceituar a utilização de termos
médicos para compreender problemas sociais por intermédio da busca de sua origem
biológica.
Finalmente Foucault (1988) definiu que a biopolítica age na espécie. Ela se preocupa
em cuidar de todo o processo de vida desde o nascimento até a morte, enfim com a saúde da
população. A biopolítica cria técnicas de gestão da vida, nas quais o biológico é o centro das
discussões políticas, com o objetivo de modificá-la, transformá-la, aperfeiçoá-la para melhor
manejá-lo. Para Foucault (1988), a valorização e o investimento sobre o corpo vivo, bem
como a gestão distributiva de suas forças foram indispensáveis para o desenvolvimento do
capitalismo.
Na infância, esse processo de biologização ou medicalização ocorre na educação, por
intermédio, principalmente do diagnostico do Transtorno de Distúrbio de Atenção e
Hiperatividade (TDAH).
O diagnóstico de TDAH é feito com base nos sintomas relatados pelo
paciente ou seus familiares e devidamente interpretados por um especialista,
somos informados que não há nenhum exame que dê o diagnóstico. Embora
baseado em um questionário disponível na página para ser impresso e
respondido por familiares, professores e quem mais quiser, a ênfase é grande
e compreensível: o diagnóstico só pode ser feito por um especialista. Palavra
mágica: transmite rigor e confiança e defende o mercado de trabalho
(MOYSÉS; COLLARES, 2011, p.79).

A partir de 2009, o Brasil tornou-se o segundo maior consumidor mundial do
metilfenidato (MPH), há uso intensivo por crianças e adolescentes rotulados como portadores
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de TDAH. O metilfenidato é comercializado no Brasil com os nomes de Ritalina e Concerta
(Brasil, 2012).
Esse fenômeno da medicalização do social tão em evidência no mundo contemporâneo
não deixa escapar a população infanto-juvenil. Podemos observar um aumento cada vez maior
de consumo de psicotrópicos pela infância, principalmente nas crianças em idade escolar.
Segundo Boarini & Borges (2009), a psicofarmacologia na infância ainda não
responde a muitas questões porque os parâmetros usados ainda são extrapolações dos
pacientes adultos. Esse alerta é confirmado e expresso nas informações técnicas contidas nas
bulas do cloridrato de metilfenidato.
Amstalden, Hoffmann e Monteiro (2010) apontam a necessidade de fazermos uma
ressalva a essas elevadas estimativas uma vez que a infância e a adolescência são fases do
desenvolvimento e é muito difícil traçar limites claros entre fenômenos que fazem parte de
um desenvolvimento considerado ―normal‖ e os que indicam um desenvolvimento ―anormal‖.
Temos ainda muitos estudos que se utilizam de escalas e listas de verificação de
comportamentos preenchidas por pais e professores para a detecção de transtornos. Tais
estudos pautam-se, na percepção do informante. Embora esses instrumentos possam ser úteis
na identificação de crianças que possivelmente precisem de atenção especial, podem não
corresponder a diagnósticos fechados e definidos.
A saúde geral, particularmente a atenção básica, educação e a assistência social são
consideradas programas estratégicos para acesso de crianças e adolescentes ao cuidado em
Saúde Mental, dentre outros fatores, porque são mais acessíveis à população e tendem a gerar
menos estigma tanto para os usuários quanto para suas famílias. A noção que embasa a
montagem de recursos é a de uma rede pública ampliada de atenção à Saúde Mental infantil e
juvenil. Nessa rede, devem estar articulados serviços de diferentes setores, com graus
diferenciados de complexidade e níveis distintos de intervenção, capazes de responder pelas
diferentes problemáticas envolvidas na Saúde Mental de crianças e jovens. (COUTO;
DUARTE e DELGADO, 2008).
O fundamento intersetorial do sistema de serviços constitui relevante estratégia para o
cuidado de crianças e adolescentes, mas a complexidade de sua operacionalização permanece
como tarefa a ser efetivamente realizada. Segundo o relatório Caminhos para uma Política de
Saúde Mental Infanto-juvenil (BRASIL, 2005), o atendimento da infância deve ser pautado
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nos conceitos de Acolhimento Universal, Encaminhamento implicado, Construção
permanente da rede, Território e Intersetorialidade na ação do cuidado.
De maneira geral, o entendimento é o de que muitas crianças com problemas de Saúde
Mental circulam por diferentes instituições, de diferentes setores, e o de que muitas outras
sequer acessam serviços de qualquer natureza. Assim, seria impossível esperar que apenas um
profissional, uma instituição, ou um setor que pudesse responder pelo espectro das
necessidades e dificuldades encontradas, e mesmo pela superação da lacuna assistencial
existente. (COUTO e DELGADO 2010).
Portanto, o atendimento em rede intersetorial em que se busca a integralidade do
atendimento já preconizado para a população adulta, faz-se essencial também para a
população infanto-juvenil. Isso porque, como já destacamos acima, a atenção em saúde e em
saúde mental à infanto-juvenil requer atividades múltiplas e intersetoriais e, mas, costumam
ser um trabalho muito fragmentado.
Em síntese, a construção de políticas para a Saúde Mental da infância e adolescência,
sua implantação, acompanhamento e avaliação constitui-se um desafio, tal como é para a
Saúde Mental de adultos e a várias outras políticas públicas. Entretanto, a complexidade
inerente a essa tarefa não deve desencorajar seu enfrentamento.
As atuais diretrizes governamentais têm apontado duas principais ações no cuidado a
crianças e adolescentes: a implantação pelo SUS de novos serviços de saúde mental para
crianças e adolescentes, os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) e a
construção de estratégias para articulação intersetorial da saúde mental com setores
historicamente envolvidos na assistência à infância e adolescência: saúde geral, educação,
assistência social, justiça e direitos, com vistas à integralidade do cuidado.
Nos CAPSi são prioritários os atendimentos para autistas, psicóticos e para todos
aqueles cuja problemática incida diretamente em prejuízos psicossociais severos. No entanto,
segundo diretrizes ministeriais, esses serviços só podem ser implementados em municípios
com mais de 200 mil habitantes. Assim, em municípios de pequeno e médio porte, os
cuidados em saúde para a população infanto-juvenil devem ser dispensados nos serviços de
Atenção Primária.
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Considerações Finais
Este trabalho possibilitou-nos refletir sobre o campo da saúde e como ele se relaciona
com a criança no âmbito das políticas públicas de saúde mental Relação esta ainda
influenciada pela histórica institucionalização da infância e a tentativa de normatização do
comportamento infantil a partir de parâmetros do comportamento do adulto.
Acreditamos que não há como superar essa influência de cultura da institucionalização
de crianças com transtornos mentais sem a efetiva constituição de rede no território. Para que
a rede realmente funcione, precisa haver a articulação entre os setores envolvidos na atenção
dispensada a crianças pautada na construção de estratégias de cuidado partilhado.
Também é necessário ressaltar a importância da participação de pais, familiares e
responsáveis nos espaços coletivos de elaboração, implementação e avaliação de políticas
públicas voltadas para a saúde mental de crianças e adolescentes, com o objetivo de ampliar a
abrangência das ações e estimular a corresponsabilização pelo cuidado. (AMSTALDEN;
HOFFMAN e MONTEIRO 2010).
Pudemos verificar que a atual concepção de infância e os cuidados dispensados a esta
população tem raízes no desenvolvimento do higienismo e do aparato jurídico assistencial que
ao longo de décadas tem influenciado a elaboração de políticas públicas e o imaginário social
acerca do tipo de cuidado dispensado à infância. Para problematizar e produzir mudanças no
cenário atual precisamos entender que essa visão foi construído social e historicamente.
Mudar esse cenário é essencial para proporcionarmos um novo lugar para a infância, que não
seja pautado na medicalização e psicopatologização das características ―normais‖ do
desenvolvimento infantil.
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Ao longo de décadas a psicologia vem expandindo e extrapolando seu modelo clássico
tradicional – o paradigma clínico/privado/individual. Reformas políticas fundamentais e, sobretudo a
democratização de bens e serviços que culminaram em políticas públicas de atenção à saúde,
educação, justiça, cidadania, inclusão social, etc., bem como iniciativas assistenciais (terceiro setor)
concretizam ao longo das últimas décadas um novo cenário que convoca, também, os saberes Psi em
favor de cuidados à população.
A clínica ampliada diz respeito aos novos espaços de atuação institucionais/sociais nos
quais o psicólogo também se faz presente, tornando imprescindível a contínua reflexão acerca de
suas práticas e posicionamentos éticos naquilo que se refere aos cuidados em saúde. Pensar a
concepção de clínica ampliada, segundo Benilton Bezerra Jr. (2012), permite relacionar e aproximar
interfaces complexas como: clínica e política, intervenções psicossociais, terapêuticas do cuidado e
modalidades de gestão de serviços, terapêuticas biológicas, clínica psicanalítica, atenção básica,
saúde mental, etc. Destarte, articular tal necessidade e concepção a uma perspectiva psicanalítica
suscita práticas distantes de seu modelo de origem, e mesmo diante de uma pluralidade de discursos
voltados à ética de um ―bem‖, convém à aposta numa modalidade de laço social (intervenções
analíticas) que favoreça o advento do sujeito e modos de subjetivação em favor da vida.
Entende-se que a atuação, ainda que fundamentada pelos saberes clínicos, pode e deve
extrapolar o modelo bio-médico tradicional, a fim de constituírem-se possibilidades de intervenção
psicológica de forma mais abrangente, na medida em que uma práxis clínica que tem como horizonte
uma ética do sujeito considera as múltiplas interfaces de dispositivos, bem como a sociedade e a
cultura como produções de modos de subjetivação.
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Propõe-se através deste texto explanar acerca de alguns vértices importantes que se atrelam
às práticas psicológicas em saúde pública, articuladas ao referencial teórico da psicanálise. Busca-se
assim evidenciar a fundamental necessidade de atuações que possam romper com os modelos
impostos e discursos vigentes (saber/poder) no âmbito da saúde, privilegiando uma ética que vise o
sujeito de desejo, o possível alinhave de laços sociais, e formas de subjetivação que possam dar
entorno aos mal-estares individuais e sociais.

Psicanálise e clínica ampliada: por uma ética do sujeito1

A inscrição do sujeito na cultura e sua emancipação por meio da cidadania são componentes
imprescindíveis de condições de subjetivação, autonomia, e independência, naquilo que se refere aos
cuidados em saúde, considerando seus diferentes níveis de complexidade. Todavia, compreendemos
que uma práxis da clínica ampliada alicerçada pelo referencial psicanalítico tem lugar e eficácia
singulares, mais efetiva e significativa quando articulada às demais possibilidades de emancipação
dos sujeitos. Entendemos que as condições para possibilidade de promoção de saúde devem dispor
de variados dispositivos terapêuticos, psicoterapêuticos e psicossociais, bem como das articulações
em rede, as quais se priorizam as dimensões sociais de cidadania e de direitos. Não obstante, o
saber/fazer clínico norteado por uma ética da subjetivação é também imprescindível dentro da sua
parcela de contribuição em meio à rede pública de saúde dedicada a uma saúde coletiva.
Demarcamos, aqui, um posicionamento no qual compreendemos a práxis psicanalítica,
independente de contexto, como uma possibilidade, ainda singular, de se oferecer uma escuta ao
inconsciente, haja vista que em meio aos demais discursos e práticas sociais e/ou em saúde o
assujeitamento das individualidades caracteriza um modos operandi de maciça medicalização. Isso
porque, apesar de verificarmos que a questão da escuta tem ocupado um lugar de destaque nos
discursos das práticas em saúde e na perspectiva da clínica ampliada, percebe-se que a utilização
deste conceito tem revelado uma naturalização que chega às raias da banalização, onde seu sentido
original, como escuta do inconsciente, se perde (Rinaldi, 2006). Desta forma, a tal possibilidade de
1

A concepção de Sujeito na Psicanálise refere-se não ao indivíduo, à pessoa em si, mas ao sujeito psíquico (do
inconsciente), sendo então equivalente a um modo/momento de subjetivação. (WINE, 1992).
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escuta do sujeito aparece normalmente inserida nas diversas práticas e atuações orientadas por
propostas de reabilitação social, e/ou propostas de orientação e educação em saúde, porém, num
posicionamento discursivo que ao dirigir-se ao sujeito faz com que seja sempre pelo viés da
individualidade, dos direitos e da cidadania, por vezes assim exclusivamente.
Como podemos perceber cotidianamente, somente por meio de uma escuta analítica
determinados pacientes plenamente identificados aos discursos sobre a saúde, podem quiçá recobrir o
real de seu ―mal-estar‖ com seus próprios significantes e terem a possibilidade de re-significar seu
existir, desalienando-se de rótulos psicopatológicos. Ou seja, em última instância, uma ética da
subjetivação norteada por uma práxis psicanalítica pode possibilitar a conquista de autonomia ante sua
autodenominação (im)possível, onde o paciente poderá abdicar-se do viés assujeitador da demanda –
de onde imagina-se que é sempre o Outro que sabe quem ele é, o que ele quer, o que poderá ser, etc.
Importante ainda considerar que a transferência, pela via de suposição de um saber no outro
(psicólogo, equipe de saúde, demais profissionais, discursos da saúde, etc.) caracteriza a pré-condição
inconsciente para, no caso das práticas em saúde, normatizar os indivíduos em sofrimento:

O analista é investido dessa suposição pela transferência, mas não pode responder daí. Desprezar esse
lugar do sujeito suposto saber é uma forma de não responder à demanda de amor. Ao ocupá-lo e
respondendo a partir dele, o analista vem situar-se como detentor do tesouro dos significantes, o lugar
do Outro para o sujeito. Esse lugar tem toda a dimensão da onipotência, não devido ao fato de o
analista ser onipotente mas pelo fato de ele estar no lugar de tesouro dos significantes (em A), ou seja,
de ser suposto possuir todos os significantes apropriados a responder à questão do sujeito. (Quinet,
2008, p. 100).

Desta feita, a psicanálise pertence, também, à ordem de uma construção de um laço social
que incidindo sobre as individualidades e/ou coletividades também produz formas específicas de
subjetivação. Porém, esta se caracteriza como um laço que se constitui pelo motor da relação
transferencial, e que se situa num entrelaçamento discursivo em que reside a possibilidade de o
sujeito perder-se, e também entregar-se às tramas de suas próprias significações, tornando-se ativo e
(re)ativo – por isso de fato sujeito –, ante o desejo do analista que se apresenta como enigma em
situações que pode oferecer uma escuta àqueles que sofrem: um enigma que reflete e re-endereça ao
próprio sujeito as dúvidas e incertezas sobre sua própria causa e suas condições de sofrimento. Em
suma, a partir da posição do analista em ato abre-se a perspectiva de uma implicação psíquica por
parte dos pacientes, no que se refere à construção de sentidos possíveis (e saídas) acerca do sofrer.
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Tomemos aqui o panorama vigente em que cada vez mais a vida tende a ser medicalizada, no
sentido mais amplo do termo, compreendida numa perspectiva foucaultiana (Foucault, 1979). A
medicalização não apenas no que se refere à prescrição apressada de psicofármacos e a costumeira
manutenção infindável dos mesmos, mas também a tendência a cooptar para o domínio médico e das
práticas em saúde, por meio das relações de saber/poder, problemas e/ou dificuldades de outra
ordem, como os são as situações de precariedade econômicas e sociais, por exemplo. No sentido
mais geral as individualidades são responsabilizadas pelos infortúnios sociais e econômicos de base,
deslocando as problemáticas sociais para a esfera individual e identificando-as a doenças,
transtornos, enfim, problemas de saúde.
No que se refere às situações de sofrimento psíquico, independente de encaminhamentos e
diagnósticos formulados apressadamente, torna-se imprescindível para uma posição ética que
autorize o aparecimento do sujeito, a realização de entrevistas preliminares. Desempenha-se a função
de um dispositivo de recepção baseado numa escuta dirigida à urgência subjetiva do sujeito, tal
como consideram Calazans e Bastos (2008), de modo que, a partir daí, espera-se consolidar o início
do tratamento e intervenção como possibilidade de construção de um tempo de interrogação sobre si
próprio, engendrando um espaço de criação para o sujeito, no qual ele possa simbolizar saídas e,
quiçá, criações a partir do insuportável de seu sofrimento. Por meio das entrevistas preliminares de
acolhimento temos a oportunidade de convocar o próprio paciente a se posicionar em ato e em fala,
de acordo com suas próprias significações, exercendo uma invocação do sujeito implicado em seu
sofrimento. Possibilita-se assim um re-questionamento acerca daquilo que se identifica como
―doença‖ e/ou ―transtorno‖, seja por meio do diagnóstico que ateste tal patologia, seja por meio da
prática

do

―autodiagnóstico‖

fruto

da

identificação

com

informações

disseminadas

mercadologicamente pelos veículos de comunicação.
É bem verdade também que, um diagnóstico se torna retroativamente apaziguador da
angústia causada pela falta de saber sobre aquilo que causa sofrimento, pois reconhecido como
―mais um‖ pode-se dispor de um tratamento comum a todos os que assim se encontram. É
relativamente vantajoso ao ego, por meio dos mecanismos que tendem a perpetuar o estado atual de
coisas, que lhe identifiquem a uma maioria no que diz respeito aos seus infortúnios, pois assim não
se constitui a necessidade de reconhecer-se como sujeito de sua própria história, causado pelo desejo
e como efeito de subjetivações. Por fim, a singularidade é descartada ao atestar às individualidades
uma categoria patológica da ordem do impessoal (discursos medicalizadores), universalizante, e que
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tem como conseqüências paliativas um assistencialismo por vezes exacerbado e tratamentos
medicamentosos visando à normatização dos afetos e das variadas condições de sofrimento.

O(s) diagnóstico(s): algumas questões
Como sabemos, a questão dos diagnósticos é polêmica, sempre forjada por infindáveis
discordâncias resultantes dos diferentes pontos de vista referentes aos distintos campos de saberes
sobre o sofrimento psíquico na atualidade. Dada a complexidade de tais formulações, manuais como
os CID-10 (Código Internacional de Doenças) e DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais) servem de parâmetros ―mundialmente reconhecidos‖ para nortear aqueles que se
encontram envoltos à prática diagnóstica, a partir de um paradigma médico-psiquiátrico. Tais manuais
teriam a funcionalidade e a praticidade de disponibilizar aos profissionais um vasto leque de descrições
nosológicas baseadas em identificação e descrições sobre manifestações sintomáticas, com vistas a
uma maior probabilidade de acerto e precisão diagnóstica. Estes manuais pressupostamente
auxiliariam a comunicação entre os profissionais, os quais possam utilizar dos códigos universais que
representam as variadas categorias e subcategorias de psicopatologias, síndromes, transtornos, entre
outros; Dado isso e considerando seus efeitos iatrogênicos, temos de acordo com Zafirian (1989) que:
―[...] o diagnóstico é uma convenção aceita pelo grupo, permitindo a comunicação no interior do
grupo. [...] O diagnóstico fica sendo uma ―etiqueta‖ com a qual o doente é definitivamente marcado‖
(p. 46).
De forma contrária ao paradigma biomédico o diagnóstico em psicanálise nos remete a uma
lógica subjetiva característica de cada sujeito, em que Lacan (1958[1957]/1999), retomando Freud,
propõe lógicas estruturais delineando distintos modos de subjetivação. Dentro deste referencial
psicanalítico podemos compreender as estruturas subjetivas (neurose, psicose, perversão) como
distintas modalidades de defesa e de subjetivação, modos de funcionamento da psique tomando por
base como o sujeito desejante posiciona-se ante a castração, a falta, e a angústia, desvelando modos
distintos de funcionamento psíquico. Em suma, o diagnóstico em psicanálise pressupõe a
compreensão de modos de subjetivação e como o sofrimento psíquico inscreve-se e se figura a cada
estrutura, e não a pressuposição de identificação de sinais que ratificam uma condição de doença a
ser urgentemente atacada.
Em linhas gerais, a questão acerca do diagnóstico em psicanálise, ao contrário dos
parâmetros médico-psiquiátricos que se norteiam pela identificação sintomática, articula-se num
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mais além das aparências e vai à busca do que sustenta estes sintomas manifestos, à busca dos
delineamentos do grafo do desejo do sujeito, ali onde o fantasma (fantasia) estrutura e mantém as
expressões sintomáticas: ―A posição do sujeito no fantasma e o real do objeto causa de desejo são,
portanto, o que visa uma pergunta feita sobre o diagnóstico‖ (Leguil, 1989, p. 62).

Um diagnóstico? (ou a lógica normatizadora e seus efeitos de assujeitamento)

Lacan (1961[1960]/1992a) definiu que o lugar do analista na relação transferencial é um
lugar identificável por parte do paciente como o de um sujeito suposto saber. Alguém que, pela via
da transferência, supostamente poderá possuir um saber sobre o sujeito que lhe demanda um sentido.
Importante salientar que no que se refere aos serviços de saúde, bem como os meandros das
especialidades e perspectivas terapêuticas, os profissionais que atendem aos pacientes em condições
de sofrimento figuram para este, numa dimensão identificatória inconsciente, esta mesma função de
sujeito suposto saber (SSS).
Conseqüências adversas evidentes são passíveis de ocorrer ao nos identificarmos com esta
imagem simbólica (idealizada) de um sujeito que possui um saber prévio sobre o outro que sofre: é
que ao nos identificarmos com este ideal e nos dirigirmos desta posição ao paciente, constitui-se a
veiculação do que Lacan ([1970]/1992b) formulou como o discurso universitário e discurso do
mestre. Uma relação permeada por um viés de saber/poder, podendo reforçar uma petrificação
diagnóstica (nome/solução do ―mal-estar‖) e que impede o aparecimento do sujeito por trás dos
sintomas, privando-o de qualquer atividade auto-reflexiva, condição sine qua non para uma clínica
do sujeito enquanto proposta de ―saber – de – si‖. Cabe lembrarmos que estas modalidades de
discursos (universidade e do mestre) suprimem o advento do sujeito, ou em outras palavras
provocam um assujeitamento, assim como todo o discurso hegemônico e normatizador como o são
os discursos médicos e psiquiátricos e/ou os assistencialistas, que pressupõe o que pode ser um
―bem‖ para os indivíduos, à custa de privarem os pacientes de que tomem a palavra acerca de si.
Consideramos que, no que diz respeito à clínica ampliada, o desejo de análise não está
necessariamente pressupondo um seeting, o atendimento regular individual, mas que, neste contexto
possa se construir uma transformação de um ―pedido de ajuda‖ para uma nova posição psíquica em
que o paciente possa implicar-se aos tratamentos propostos (o que equivale ao desejo/demanda de
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análise). Retomando a questão diagnóstica, o fato é que identificando o paciente a alguma patologia
e evidenciando-lhe isto nesta relação transferencial (demanda de Saber –> Sujeito Suposto Saber)
sela-se seu destino:
Esse efeito obedece a própria lógica do significante [...] o significante mata a Coisa. Assim, quando
lançamos um significante contra um sujeito para atingi-lo, como em um insulto, mas de certa forma
também no diagnóstico, é como se o matássemos. [...] quando usamos um significante com a pretensão
de captar o ser do sujeito, antes de mais nada nós o agredimos; além disso, procuramos petrificá-lo sob
o significante posto sobre ele, especialmente quando acreditamos que essa etiqueta pode objetivá-lo ou,
tal como se dizia nos anos 1960, aliená-lo, ou ainda que podemos traçar seu destino com o nosso
diagnóstico. (Monseny, 2001, p. 70).

Tal como nos demonstra nossa prática profissional, devido à situação psicológica do paciente
na sua relação com o médico e/ou psicólogo, geralmente ao receber determinado diagnóstico o
sujeito é incapaz de questioná-lo, pois, como podemos perceber, este discurso Outro que o identifica
a alguma categoria patológica vem de encontro à sua demanda inicial: um nome qualquer que
identifique e ―explique‖ seus mal-estares.

Vicissitudes da alienação

Com relação à identificação do sujeito com o diagnóstico que o define, convém esclarecermos
algumas das vicissitudes de tal processo alienatório considerando que se vigora uma colagem quase
perfeita entre a exacerbada oferta farmacológica de um lado, e o desejo de apaziguamento pulsional de
outro. Ou seja, se por um lado temos uma série de discursos sociais vigentes que assujeitam as
subjetividades por meio da identificação de uma determinada condição como necessariamente
patológica, e pelos efeitos da maquinaria medicamentosa; por outro lado, temos por parte dos sujeitos um
desejo de autoalienação.
A alienação exige o encontro do sujeito com um outro sujeito que deseja se alienar. Mais exatamente,
com um desejo de alienar que deve poder encontrar na cena social um outro sujeito cujo pensamento
e ação induziram a alienação numa parte ou na totalidade de seus semelhantes. (Aulagnier, 1985, p.
35 – grifo do autor).

Como nos ilustra Aulagnier (1985) o desejo de autoalienação busca um Outro que represente
em potencial tal saber que possa atravessá-lo e defini-lo, porém, é interessante a menção feita pela
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autora com relação à cena social. Ou seja, não basta ser um outro qualquer, mas, necessariamente,
um Outro reconhecido como Sujeito Suposto Saber por uma coletividade ou um grupo social e seus
pares, na medida em que o conjunto de subjetividades identificadas reforça a idealização deste Outro
como detentor de todo o saber que escapa ao próprio sujeito. Lembrando ainda que o outro desta
relação assimétrica (Aulagnier, 1985) também traz em si o desejo de alienar-se, na medida em que
acredita possuir tal saber idealizado pela demanda e pela transferência passional do sujeito
(pacientes). Assim, o processo de alienação implica em uma crença cega sob tal verdade
diagnosticada, o que exime o sujeito de questionar suas certezas e tudo aquilo que lhe define e lhe
identifica, ainda que seja como mais um transtornado num mundo de muitos transtornados, por
exemplo. A este respeito Aulagnier (1985) nos comenta sobre a ―certeza do pensamento‖ presente
no processo de alienação:
Este deslocamento, este indefinidamente deferido traz consigo a promessa de realização de um prazer,
mas também de uma aspiração particular que sustenta o conjunto do movimento do pensamento:
poder encontrar uma certeza quanto à conformidade presente entre o pensamento e a coisa. Certeza
do pensamento que traria uma certeza identificatória e que realizaria um desejo permanentemente
presente na atividade do pensamento: possuir uma verdade que calaria todo o questionamento
tornando, assim, desnecessária sua busca. (p. 24).

Observemos como já desde uma formulação diagnóstica, passando pela sua confirmação
autenticada na identificação de seus pares, o que se caracteriza desde o princípio é a busca da
acomodação do pensamento, a fim de estagnar o movimento incessantemente faltante do simbólico
sobre o real. O desejo de alienar-se se apodera vorazmente de tudo aquilo que pode, em potencial,
des-singularizar o sujeito ou, em outros termos, algo capaz de representá-lo e identificá-lo a outros,
escamoteando tanto quanto possível os indícios de alteridade(s), inclusive a particularidade de seus
sintomas, o que torna desnecessária qualquer busca de construção de sentido. Em última instância,
esta acomodação subjetiva e a correlata contenção pulsional a que tal identificação alienante conduz,
abrem caminho para a anulação do movimento desejante no sujeito, e desejo é vida!
Seguindo no pensamento de Piera Aulagnier (1985) baseada na concepção do inconsciente
estruturado como linguagem (Lacan, [1958/1957]/1999), percebemos que tal processo não
pressupõe, necessariamente, uma ―patologia‖ preexistente, mas ao contrário, de acordo com seu
estudo sobre a questão, podemos concluir que qualquer sujeito está estruturalmente vulnerável ante a
possibilidade de alienar-se por meio de um discurso, conforme as peculiaridades de determinada
situação e/ou relação estabelecida com este que o representa (o Outro como linguagem). Isto se
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deve, evidentemente, a um processo potencializado de identificação somado ao fato que o Outro se
constitui como desejo e como linguagem, e isso desde os períodos mais primitivos da psique, pois a
alienação enquanto processo psíquico é condição sine qua non para a estruturação subjetiva do
sujeito.
Notemos que a estruturação do psiquismo, bem como a possibilidade de surgimento de um
Sujeito,

que

em

última

instância

funda

a

subjetividade

propriamente

dita, depende necessariamente, desde o início, do encontro do ser com o outro, e este como desejo e
como linguagem. O atravessamento da subjetividade pelo simbólico da linguagem sendo significado
pelo grande Outro é o que o constitui, a partir de então, um sujeito representado pelos
símbolos/significantes, processo esse batizado por Lacan (1961[1960]/1992a) como o véu da
alienação, subentendendo uma (ex)-sistência, graças ao qual se torna possível aquilo que Freud
([1923]/1996e) definiu como recalque originário, processo básico estruturante do psiquismo devido
à divisão consciente-inconsciente. Uma vez constituída a clivagem originária, fazendo do ser um
sujeito dividido, este somente poderá constituir o que aprendemos a identificar como sendo o Eu, a
partir de sua identificação com as representações que o Outro lhe fornece e que lhe define. Uma vez
internalizadas as definições que o Outro lhe atribui, o sujeito segue forjando sua possível identidade
por meio do ajuntamento simbólico dos pequenos ―cacos‖ dispersos de significantes que o
representam, sendo ele próprio o enunciante, por fim, de tudo aquilo a que foi anteriormente
enunciado, idealizado e identificado. Em outras palavras, a constituição de um Eu só é possível
passando e sendo atravessado pelo Outro (como desejo e como linguagem).
Do mesmo modo que o processo de identificação subentende a internalização de um discurso
que torna possível nos definir a partir de um ―como se” metafórico e simbólico, os nomes
(significantes) estruturantes da subjetividade definem o sujeito ante a impossibilidade de
simbolização plena do real, ou como Freud ([1915]/1996d) em ―Os instintos e suas vicissitudes”
evidenciou, ante a impossibilidade de representação das pulsões em sua totalidade. Diante do ―furo
no psiquismo‖ em torno do qual se organiza o circuito pulsional e o registro simbólico, as
identificações são passíveis de ―deslizarem‖ tal como num processo metonímico (deslocamento)
indicando a falta de objeto que poderia representar o sujeito ou identificar o Eu definitivamente.
Dessa forma, qualquer processo de simbolização diz respeito, sempre, a um incessante movimento
de subjetivação no qual as representações só obtêm seus sentidos se relacionadas às outras que lhe
antecederam e às que virão lhe suceder. Ou, em outras palavras, de que o sujeito passe de
representação a representação sem nunca se definir satisfatoriamente. Contudo, esta (in)definição
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posta em movimento – pelo fato de sempre escapar a ela própria a possibilidade de captura total
acerca do que poderia definir o próprio sujeito, bem como tudo que este vivencia e pode subjetivar –,
é o que constitui a possibilidade de o ser humano simbolizar sua condição de sujeito, atribuindo-lhe
sentidos que dizem respeito à sua estruturação singular.
Diante disso, consideramos o objeto perdido (Freud [1915]/1996d) ou a falta (Lacan,
1958[1957]/1999) em que se assenta a tentativa de busca eterna de um (re)encontro para com o
mesmo, como condição primeira de possibilidade para qualquer atividade de subjetivação. Em suma,
o registro de perda primordial é a possibilidade para a existência da subjetividade, na medida em
que esta se forja como representação simbólica das exigências pulsionais que evidenciam a
incompletude do sujeito do inconsciente (faltante). Cabe lembrar, que a ética da psicanálise
pressupõe que na sua função o analista abdique-se do lugar de SSS, e aponte para além da demanda
transferencial, ali onde seu desejo represente para o sujeito a ausência de objeto (a falta e o enigma).
Se a alienação implica um impedimento do movimento simbólico necessário às
possibilidades de saídas de condições de mal-estar, o quão isto poderia se demonstrar nocivo às
necessidades terapêuticas de uma clínica ampliada norteada por uma ética da subjetivação?

Este discurso desempenha o mesmo papel que desempenha na psicose a interpretação fantasmática
da realidade encontrada. Ele veicula a mesma força e a mesma certeza, o mesmo caráter de nãoquestionável. É a forma extrema da idealização do saber atribuído à força alienante. O sujeito não
substitui a realidade nem sua fantasia, nem uma reconstrução delirante, mas o discurso mantido por
um outro. A realidade é tal qual este outro a define, e o sujeito se conforma à definição que este
outro dá. (Aulagnier, 1985, p. 40 - grifos do autor).

É imperativo recordarmos definitivamente que as esperadas resoluções de conflitos para o
sujeito se assentam na subjetivação de suas causas, o que implica em possibilidades de
simbolização/representação e não meramente uma supressão e/ou remoção apressada de sintomas.
Trata-se, em última instância, de uma questão de movimento! Mas não o movimento do corpo,
especificamente num primeiro momento, tal como os antidepressivos, por exemplo, ajudariam a
―animar‖, mas sim do sujeito psíquico propriamente dito. O(s) movimento(s) possíveis dizem
respeito ao deslocamento de representações e significações e aos destinos das pulsões (Freud,
[1915]/1996d) no seu sentido mais radical:
A força alienante tanto quanto o objeto investido passionalmente têm a estranha propriedade de
satisfazer conjuntamente os objetivos de Eros e de Tanatos, tornando assim possível uma temporária
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– e sempre precária – implicação pulsional que impõe silêncio ao conflito do mesmo nome e ao
conflito identificatório. (Aulagnier, 1985, p. 13).

Aqui encontramos um ponto nodal de uma compreensão metapsicológica sobre a questão da
exacerbada medicalização da vida: onde se evidencia a alienação como um ―silenciar subjetivo‖
conquistado por meio da satisfação conjunta das pulsões de vida e pulsões de morte (Freud,
[1920]/1998).
Em suma, a alienação subjetiva tal como abordada no presente estudo, ou seja, como
fenômeno psicológico constituído numa relação transferencial assimétrica médico-paciente, numa
circunstância em que o diagnóstico e as prescrições medicamentosas autenticam como causa do
sofrer do sujeito as diversas patologias contemporâneas, temos apaziguamentos e normatizações
subjetivas em todos os sentidos: tanto simbólico quanto pulsional.
Seguindo Piera Aulagnier (1985), este ―silêncio ao conflito identificatório‖ se daria em
virtude da identificação do sujeito ao discurso do Outro, onde enfatizamos a questão do diagnóstico,
que define o sujeito envolvendo nesta identificação a construção de uma ―certeza de pensamento‖
que cessa seu movimento de simbolização (registro simbólico) sobre si mesmo. No entanto, como a
própria autora ressalta, o silêncio imposto ao conflito identificatório estende-se, também, ao conflito
pulsional (vida e morte) na medida em que a identificação passional/alienante promove a estranha
capacidade de satisfazer conjuntamente os objetivos de Eros e Tanatos.

A posição do analista (ou a função analítica nos interstícios da medicalização)

Finalmente, nos restam algumas articulações necessárias para podermos pôr em movimento
reflexões que relativizam a problemática investigada de acordo com a encruzilhada de terapêuticas
vigentes com relação aos desafios de uma clínica ampliada norteada por uma ética da subjetivação,
e/ou pela ética da psicanálise (Lacan, [1959-60]/2008).
Numa atualidade marcadamente representada pelos signos do espetáculo (Debórd, 1998),
uma intolerância ideológica com relação ao sofrimento se afirma vorazmente, na medida em que este
passa a ser inadmissível em pleno século XXI, período repleto das mais avançadas tecnologias,
inclusive medicamentosas. A ideologia que retira do ser humano a possibilidade e a habilidade para
o sofrer (enquanto experiência subjetivante) reforça e é reforçada pela extrema banalização da
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prescrição de psicofármacos, bem como de toda cooptação da vida medicalizada: a transposição de
problemáticas de cunho sociais, econômicos e culturais para a esfera das patologias, logo,
transmutadas em questões de ordem médica.
Em linhas gerais, podemos compreender como a intolerância ao sofrimento – implícita nas
práticas terapêuticas para as distintas situações de sofrimento na atualidade – acaba por assujeitar as
individualidades, engendrando uma tentativa massiva de normatização dos modos de subjetivação. É
em relação a esta hipótese que consideramos como alternativas para saídas possíveis do ―mal-estar‖,
tudo aquilo que autorize a expressão da subjetividade individualmente, socialmente e culturalmente.
Como demonstramos, os processos de subjetivação capazes de prover o sujeito de uma
simbolização acerca de si mesmo e do mundo, de uma forma geral, implicam necessariamente a
primazia de um movimento simbólico. Trata-se de um movimento subjetivo e simbólico que implique
a subjetivação strictu sensu de determinadas representações, na medida em que seu deslocamento
para uma nova produção de sentido se dá quando incide um ―esgotamento‖ da representação
anterior, e isto implica necessariamente que a mesma tenha sido não só experimentada
minimamente, mas também significada e subjetivada, revelando que seu caráter de certeza é sempre
temporário e circunstancial, de acordo com um tempo necessário a uma produção de sentido
subjetivo acerca da mesma.
Pensarmos as condições possíveis de subjetivação dos mal-estares na atualidade, visando
simbolizações como saídas capazes de instigar processos criativos, demanda a necessidade de um
―espaço‖ possível para o desdobramento das subjetividades por entre as brechas e fissuras dos
discursos sociais que tendem a assujeitar as individualidades. Em suma, a possibilidade de
criatividade simbólica como tarefa de significação e produção de sentido, que priorize o movimento
do sujeito de desejo, depende, necessariamente, da capacidade e da permissividade vinda de uma
posição e função analítica capaz de incitar as dimensões da dúvida, seja ela com relação a um
diagnóstico e a uma prescrição terapêutica, seja em sua relação às ―verdades‖ sobre o ser humano
disseminadas ideologicamente na contemporaneidade:
A capacidade de se duvidar do que se pensa só é possível na medida em que o Eu acredita que esta
dúvida se baseia num outro pensamento que poderá ser verdadeiro. Isto implica o fato de que o Eu se
atribui o direito de duvidar também do pensamento de um outro, e que este outro lhe reconheça este
direito. (Aulagnier, 1985, p. 25).
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No lugar de um ―silêncio pulsional‖, imposto pelas químicas, e da certeza representada pelo
diagnóstico, é imprescindível possibilitarmos o advento da criatividade inerente aos processos de
subjetivação como simbolização das condições de ―mal-estar‖. Onde a partir do sofrimento e da dor
o sujeito possa re-significar a maneira que vivencia tais situações, de forma a conhecê-las, trazendoas para perto de si ao invés de almejar extirpá-las, e podendo fazer de seu ―veneno‖ aquilo que pode
fortalecê-lo mais adiante.
Sinalizamos para a sustentação de uma ética na medida em que as maneiras de lidar com o
―mal-estar‖ na atualidade implicam num posicionamento frente à problemática, uma postura
propriamente dita ante as possibilidades dos sujeitos em haverem-se com suas próprias
determinações. O ―espaço‖ permissivo para o advento do sujeito e do desdobramento da
subjetividade está atrelado a um posicionamento ético frente a tais questões. Nesta perspectiva
situamos a posição do analista frente ao sofrimento do outro. Demarcamos a defesa e a importância
de um posicionamento singular inerente às distintas práticas clínicas, no que se refere aos serviços
de saúde, que possibilitem a construção de um ―espaço‖ permissivo com relação ao advento da
subjetividade, tal como a posição do analista orientada pela ética da psicanálise.
Possibilidades entreabertas a partir das dimensões individuais, sociais, e culturais, numa
atitude para com aqueles que sofrem: não implicando em descaracterização de tudo aquilo nos torna
humano, em todos os sentidos, e de onde reside, em potencial, as matrizes dos conflitos próprios aos
sujeitos, como também, as possibilidades de dinamizar sentidos e superação dos mesmos.
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