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RESUMO 

 

RODRIGUES, Jéssica Monique Gibim. Para além do diagnóstico: O sujeito por trás de 

um transtorno. Trabalho de conclusão de curso (Monografia). Rio de Janeiro: UNIABEU, 

2015. 

 

No presente trabalho, o estudo bibliográfico feito é uma crítica a respeito do diagnóstico 

de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e sua medicalização na 

sociedade contemporânea. Para isso buscamos referências teóricas a fim de entender o que esse 

transtorno significa para a medicina psiquiátrica, para a indústria farmacêutica e por fim, para 

a psicanálise. Para fazer essa reflexão, foi  utilizada a teoria psicanalítica como forma 

diferenciada de olhar esses novos transtornos que surgem a cada dia e entender como se dá a 

medicalização da vida e a patologização do cotidiano inserida na sociedade a partir de um 

discurso biomédico através da biopolítica, referenciada por Foucault para explicar esse 

fenômeno atual. E, para ilustrar o tema utilizamos um caso clínico infantil atendido a partir de 

uma orientação psicanálitica, no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), como forma de estágio 

supervisionado obrigatório, no período de um ano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Medicalização; TDAH; Psicanálise; Sintoma; Sujeito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this paper, the bibliographical study is a criticism concerning the diagnosis of 

Attention Deficit Disorder and Hyperactivity Disorder (ADHD) and its medicalization in 

contemporary society. For this we seek theoretical references in order to understand what this 

disorder means for psychiatric medicine, for the pharmaceutical industry and finally to 

psychoanalysis. To make this reflection, we used the psychoanalytic theory as different ways 

of looking at these new disorders that arise every day and understand how the medicalization 

of life and everyday pathologization inserted in society from a biomedical discourse through 

biopolitics, referenced by Foucault to explain this current phenomenon works. And to illustrate 

the theme we used a clinical child case attended from a psychoanalytic orientation, in the 

Applied Psychology Service (SPA), as a form of required supervised internship, during one 

year.  

 

KEYWORDS: Medicalization; ADHD; Psychoanalysis; Symptom; Subject. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo uma reflexão sobre questões acerca da medicalização 

excessiva na infância e da patologização exacerbada do mundo contemporâneo. 

O aumento da acumulação do capital, da sociedade capitalista, faz com que o preço de viver 

nessa sociedade também aumente, pois para se manter o capitalismo ativo é necessário cada 

vez mais trabalho, mais tempo de dedicação profissional. Com o capitalismo selvagem instalado 

na contemporaneidade, surge a indústria farmacêutica e seus investimentos em pesquisa para 

uso de psicofármacos que aumenta ano após ano, como forma de responder ao mal estar que é 

estrutural da condição humana, mas que é acrescido pelas próprias relações que se estabelecem 

dentro do sistema capitalista. 

As categorias utilizadas pela psiquiatria clássica para classificar as doenças, nas quais a 

psicanálise se baseia, dá lugar ao Manual de Estatísticas e Diagnósticos (DSM), que por sua 

vez, introduz mais e mais transtornos psiquiátricos e patologiza situações de ordem natural da 

vida como, por exemplo, o luto e a inquietação frente as mudanças que ocorrem na sociedade. 

Dentre essas novas patologizações surge o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), como uma nova doença cujo diagnóstico é realizado por médicos 

exclusivamente a partir da anamnese e do exame clínico. 

O intuito desse trabalho é discutir o diagnóstico de TDAH, com considerações a respeito de 

como a medicina o referencia, inserido em um contexto de sociedade capitalista, imediatista e 

pragmática, onde medicalizar o sofrimento psíquico se tornou algo natural. Procuramos 

discorrer sobre como se dá a medicalização da vida na sociedade atual. Por fim, será utilizado 

um caso clínico, não com o objetivo de universalizar um determinado ponto de vista a respeito 

do TDAH, mas sim de relativizar, pois cada ser humano é único e subjetivo. Nessa lógica não 

cabe a mesma condução de tratamento para todos, vale sim, um olhar diferenciado para o que 

o indivíduo traz para além de seu sintoma aparente, ou seja, sua história de vida, familiar, social 

e individual.  

Quando iniciado o atendimento no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), foi recebido no 

consultório uma criança, um sujeito medicalizado para fins de conter comportamentos, os quais 

poderiam ser abordados de outras maneiras, não como forma de calar o sujeito e enquadrar 
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numa sociedade normalizadora, mas acolhidos de maneira que o indivíduo e seus familiares 

possam lidar com o que se apresenta como desviante, visando a implicação do sujeito no seu 

sintoma e no seu sofrimento psíquico. De forma que os pais em especial, não utilizem desse 

possível transtorno para se desresponsabilizar da educação do filho, uma vez que isso demanda 

tempo e esforço, o que significa que o desejo dos pais tem que estar comprometido no cuidado 

da criança. Por fim, buscamos entender o TDAH e suas características enquanto sintoma de 

uma família e uma sociedade em que a criança está inserida.  

Foi a partir desse caso clínico que surgiram inquietações e reflexões a respeito de como o 

discurso médico biológico está inserido na sociedade, e essa pesquisa foi feita também com o 

intuito de entender como se dá a lógica da medicalização da vida e sua influência na vida das 

pessoas. 

No presente trabalho foram utilizadas referências bibliográficas de diversos autores, dos 

quais os mais importantes são Sigmund Freud, Michel Foucault, Jacques Lacan, Antônio 

Quinet, dentre outros. Com essas leituras procuramos elucidar as indagações a respeito do tema. 

Utilizaremos também, em nosso estudo, o relato do caso clínico atendido no SPA, como estágio 

clínico supervisionado, tendo como orientação teórica a psicanálise. Trata-se de um menino de 

10 anos, com o pseudônimo de Rafael, trazido até o SPA por sua madrasta que relatou que a 

criança possui transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). 

Como problemática e indagações presentes no trabalho, está a questão do diagnóstico 

de TDAH, se ele é feito de forma excessiva nos dias de hoje, e se o transtorno pode ser 

considerado ou não para além do orgânico, que pode ser medicalizado; se sofre influências de 

questões sociais e culturais, e se pode haver ou não um tratamento alternativo à medicalização, 

e por fim, se todo indivíduo diagnosticado com TDAH deve ter o mesmo tratamento 

medicamentoso. 

 Para isso, o trabalho se estrutura da seguinte maneira: no primeiro capítulo será 

abordado de forma breve, o que é o TDAH para a medicina, passando por várias nomenclaturas 

ao longo dos anos, até chegar aos dias atuais, e também discorrer sobre qual é o medicamento 

indicado pelo discurso médico para possível tratamento. Buscamos também contextualizar esse 

discurso médico com o discurso político, a fim de entender em que sociedade está inserida a 

medicina contemporânea. No segundo capítulo discorremos sobre a indústria farmacêutica 

inserida na sociedade capitalista, com o investimento de capital para se descobrir novas 
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medicações, principalmente psicofarmacológicas. Considerando que essa indústria movimenta 

grande parte do capital mundial atualmente, fazer uma reflexão acerca da medicalização. Por 

fim, no terceiro capítulo fizemos um breve histórico de como começou e com quem começou 

a psicanálise com crianças, e trazemos um caso clínico como forma prática de refletir sobre o 

assunto da medicalização e clínica. Na clínica o sujeito ganha voz, para ser quem ele é, 

desconstruindo rótulos e enquadramentos criados pela sociedade, uma vez que esta, ao contrário 

disso, busca normalizar o comportamento. 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIAGNÓSTICO DE TDAH 

 

Esse capítulo tem por objetivo pontuar, de forma breve, o que é o TDAH para a medicina, 

passando por várias nomenclaturas ao longo dos anos, até chegar aos dias atuais, e também 

discorrer sobre qual é o medicamento indicado pelo discurso médico para possível tratamento. 

Além disso, buscaremos contextualizar esse discurso médico em relação à realidade econômica 

e sócio política em que ele é engendrado, a fim de entender as relações dentro das quais se 

instaura a medicina contemporânea. 

 

1.1 - O TDAH dos manuais diagnósticos 

 

Este trabalho tem como finalidade fazer uma reflexão a respeito do Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e seu excessivo diagnóstico nos dias atuais, para isso, se 

faz necessário entender o que a medicina, em especial a psiquiatria fala a respeito desse 

transtorno. 

Ele surgiu no século XIX e nas primeiras referências o TDAH era denominado de 

transtornos hipercinéticos, ou seja, patologias que envolvem atividade motora excessiva e 

agressividade. Porém a nomenclatura para o mesmo vem tendo constantes alterações, na década 

de 40, por exemplo, a nomenclatura foi modificada para Lesão Cerebral Mínima - em virtude 

de estudos do campo da Neurologia - e em 1962, foi substituída por Disfunção Cerebral 

Mínima.  

Atualmente, o Código Internacional de Doenças (CID-10)1, o denomina de Transtornos 

Hipercinéticos, já no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM IV)2, é 

                                                             
1Publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, frequentemente designada pela sigla CID ou ICD (do inglês International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) fornece códigos relativos à classificação de 

doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas 

externas para ferimentos ou doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria única à qual corresponde 

um código, que contém até 6 caracteres. Tais categorias podem incluir um conjunto de doenças semelhantes. 

 
2É uma classificação categórica que divide os transtornos mentais em tipos, baseados em grupos de critérios com 
características definidas. Utilizando-se a nomenclatura padrão para definir os transtornos e fornecer instruções 

codificadas precisas para diagnósticos, o DSM-IV universaliza e padroniza o diagnóstico, o tratamento e as 

análises estatísticas dos transtornos mentais. Este manual é uma listagem dos códigos do DSM-IV™ para todas as 

categorias de transtornos mentais reconhecidas. 
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denominado de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), os dois manuais 

possuem critérios de diagnóstico bastante similares. (ROHDE3; HALPERN4, 2004, p.61).  

De acordo com DSM IV apud Bezerra5; (et al, 2014, p. 222), “o TDAH vem sendo 

considerado um dos distúrbios comportamentais mais frequentes na infância, com taxas de 

prevalência entre 3% e 7% em crianças em idade escolar”. 

A característica principal do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade é um padrão 

permanente de desatenção e/ou hiperatividade, mais constante e severo do que observado ou 

comparado com aqueles indivíduos em nível de desenvolvimento semelhante. (DSM IV, s/p). 

 

A Síndrome reconhecida atualmente como Transtorno do Déficit de Atenção 
e Hiperatividade (TDAH) é uma das possibilidades diagnósticas quando o 

profissional encontra-se diante de queixas referentes ao comportamento 

discrepante daquele esperado para a faixa etária e inteligência, e que acarrete 
prejuízo para o desenvolvimento da criança em diferentes domínios da 

integração social. De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística nas 

Doenças mentais IV, o diagnóstico é obtido quando o paciente atende a pelo 
menos seis dos nove critérios de um ou de ambos os domínios da síndrome 

(hiperatividade/impulsividade e desatenção) em pelo menos dois locais de 

avaliação distintos, como por exemplo em casa e na escola. Confere-se assim 

a classificação de tipo predominantemente Hiperativo/impulsivo (apenas 
presentes seis ou mais dos critérios de impulsividade/hiperatividade), de tipo 

predominantemente "Desatento" (apenas presentes seis ou mais dos critérios 

de desatenção), ou do tipo "Combinado". (PEREIRA6 et al, 2005, p. 392). 

 

Como citado acima, o TDAH é um transtorno de diagnóstico clínico, feito a partir de 

observações do especialista juntamente com as queixas da família e da escola. Para ser 

diagnosticado o paciente deve-se enquadrar nos critérios do DSM IV, que englobam ao todo 18 

características, as 9 primeiras se referem à desatenção, e as outras indicam traços de 

hiperatividade e impulsividade. Se o indivíduo se encaixar em mais de 6 características conclui-

                                                             
3 Professor adjunto de Psiquiatria da Infância e Adolescência, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). 

 
4 Professor adjunto de Pediatria, Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA) 

e Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). 

 
5 Médico pela Faculdade de Medicina Estácio – Juazeiro do Norte – CE. 

 
6 Departamento Materno-Infantil. Disciplina de Pediatria. Faculdade de Ciências Médicas. Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro. 

 



13 
 

se que ele possui o transtorno. O DSM IV subdivide o TDAH em três tipos, que são eles: 

Predominantemente Hiperativo/Impulsivo, que apresenta atividade motora excessiva e 

impulsividade nas respostas; Predominantemente Desatento, que apresenta dificuldades em 

manter a atenção, se distrai facilmente, é desorganizado e tem dificuldade em executar tarefas 

de persistência; e o Tipo Combinado, que possui ambas prevalências. Dessa maneira a medicina 

trabalha com os sintomas e seu possível desaparecimento ou amenização através de 

medicamentos. (SIQUEIRA7; et al, 2011, p. 284).  

A medicina, apesar de já ter realizado inúmeras pesquisas a respeito das causas do 

TDAH, ainda as desconhece. Portanto, acredita-se que fatores genéticos e ambientais 

influenciem no seu desenvolvimento. (ROHDE; HALPERN, 2004, p.62). “A etiologia 

específica dessa síndrome é desconhecida e não há teste diagnóstico específico”. (RITALINA; 

Novartis, 2013). 

A medicação utilizada pela medicina para possível tratamento do TDAH é o 

Metilfenidato, mais conhecido pelo nome comercial Ritalina, “é o estimulante mais consumido 

no mundo, mais que todos os outros estimulantes somados”. (ORTEGA8, 2010, p. 500). De 

acordo com a ONU (2008), Ortega (2010) sinaliza: 

 

O crescimento da produção mundial de Ritalina dos anos 1990 a 2006 
representa um aumento de mais de 1200%. No Brasil, seguindo a tendência, o 

uso vem crescendo ao longo dos anos. No ano 2000, o consumo nacional foi 

de 23 kg. Apenas seis anos depois, o Brasil fabricava 226 kg de metilfenidato 
e importava outros 91 kg. (ORTEGA, 2010, p. 500). 

 

Apesar de seu uso ter ficado vinculado ao TDAH nos últimos anos, a Ritalina é um 

estimulante comercializado na Alemanha, na Suíça e nos Estados Unidos desde os anos de 

1950. Seu uso era para tratar fadiga que acometia alguns quadros psiquiátricos e para tratar 

cansaço em idosos, posteriormente começou a ser usado em crianças com problemas de 

comportamento. (ORTEGA, 2010, p. 501). 

                                                             
7 Doutoranda em Ciências da Criança e Adolescência (Medicina). Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. 

 
8 Departamento de Políticas e Instituições em Saúde, Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (IMS/ UERJ).  
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Na bula do psicoestimulante Ritalina (2013), a indicação é essencialmente para 

tratamento de TDAH, sendo ele um estimulante do sistema nervoso central, possui efeitos mais 

evidentes sobre as atividades mentais do que em ações motoras. Seus efeitos colaterais 

implicam em nervosismo, insônia, dores abdominais, náuseas, vômitos comuns no início do 

tratamento, e diminuição de apetite também é comum. 

 

1.2 - A política de medicalizar 

 

Diante do atual cenário brasileiro referente a medicalização da infância, vale a reflexão 

a respeito do fato de que o Brasil é o segundo maior consumidor mundial do metilfenidato, 

conhecido como Ritalina, que é uma droga indicada para crianças que foram diagnosticadas 

com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), ou algum outro distúrbio 

escolar. No ano 2000 o consumo desse medicamento chegou a 70 mil caixas, e no ano de 2009 

a venda da Ritalina atingiu o número de 1.700.000 caixas.  (DECOTELLI9, et al. 2013, p. 447). 

Ao se levar em conta que esses diagnósticos são feitos para crianças que fogem do 

padrão da normatização, do que é pré estabelecido e julgado o padrão do que seria uma criança 

saudável, entramos na lógica de que além do medicamento, teoricamente, ter uma finalidade 

médica, com o intuito de tratar e aliviar sintomas e doenças, pode-se pensar também a 

medicalização como uma prática inibidora, de adequação e formadora de modos de existência. 

(DECOTELLI, et al. 2013, p. 447). 

Com isso, vale fazer referência ao conceito de biopoder de Foucault (2008), que em 

linhas gerais caracteriza o conceito de biopoder através da disciplina de corpos dóceis e 

sujeição. Ele se estabelece pelas práticas de observação, vigilância e controle a partir da 

construção de saberes específicos, que atuam nas escolas, hospitais, fábricas, entre outras 

instituições, e da biopolítica que acomete o corpo biológico do indivíduo, no nível da saúde. 

Foucault (2008) destaca: 

 

(...) o conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, 
constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa 

                                                             
9 Doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro. 
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política, numa estratégia política, numa estratégia geral de poder. Em outras 

palavras, como a sociedade, as sociedades ocidentais modernas, a partir do 

século XVIII, voltaram a levar em conta o fato biológico fundamental de que 
o ser humano constitui uma espécie humana. É em linhas gerais o que chamo, 

o que chamei, para lhe dar um nome, de biopoder. (FOUCAULT, 2008, p. 3). 

 

E ainda, o autor confirma que “nesse sentido, a Medicina é um saber que incide ao 

mesmo tempo sobre o corpo e sobre a população, sobre o organismo e sobre os processos 

biológicos, tendo, portanto, efeitos disciplinares e efeitos regulamentadores” (FOUCAULT, 

2005, p. 302). 

Assim verificamos o avanço do discurso e do poder médico típico da sociedade atual, 

aliada a força política e midiática onde o ser humano, dito como um ser biológico saudável deve 

estar dentro de parâmetros estabelecidos pela medicina moderna, e qualquer atuação desviante 

caracteriza o sujeito como portador de uma síndrome, transtorno ou doença. 

O biopoder “no presente contexto, seria um poder que estabelece uma política da 

atenção, da aprendizagem, do comportamento ideal, um acompanhamento tanto da eficiência 

quanto do bem-estar, do viver bem”. (DECOTELLI, et al. 2013, p. 448). E com a criação desse 

suposto ideal de bem estar, se produz a busca recorrente aos atores sociais que possam excluir 

possíveis incômodos. Quando a escola, enquanto instituição normalizadora, exige dos alunos 

uma disciplina que inclui padrões de conduta e comportamento, e quando percebe um aluno 

que foge à regra, é imediatamente transmitida essa informação aos responsáveis, que por sua 

vez, zelando pelo bem-estar e bem-viver do filho, procuram maneiras de lidar com o 

comportamento desviante, e uma delas é levá-lo ao médico, seja ele neurologista ou psiquiatra, 

a fim de que esse comportamento julgado anormal seja anulado, e uma das formas de anulação 

é a medicalização. Com isso entende-se que todo comportamento desviante, assim como o 

sofrimento (físico ou psíquico) deve ser aniquilado. Temos assim, instituída a medicalização da 

vida. Essa Medicalização é o que Foucault (2005) intitula de tecnologia do biopoder. 

Segundo a concepção do biopoder, instalou-se na sociedade contemporânea o poder do 

medicamento na vida das pessoas, a partir do desenvolvimento da indústria farmacêutica, com 

sua oferta de produtos que podem proporcionar o alívio dos sintomas. Implanta-se uma 

ideologia em que é inaceitável sentir dor, seja ela física ou psíquica, não importando a 

procedência dela, com isso, medicalizar o que é desviante se tornou natural na 

contemporaneidade. 
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CAPÍTULO 2 - A LÓGICA DA MEDICALIZAÇÃO X A LÓGICA DO SUJEITO 

 

Quem sou eu? 

 Eu às vezes não entendo! 

As pessoas têm um jeito 
De falar de todo mundo 

Que não deve ser direito. 

 
Aí eu fico pensando 

Que isso não está bem. 

As pessoas são quem são, 
Ou são o que elas têm? (...) 

 

(Pedro Bandeira) 

 

Esse capítulo tem por objetivo discorrer sobre a indústria farmacêutica inserida na 

sociedade capitalista, com um gigantesco investimento, para se descobrir novas medicações, 

principalmente psicofarmacológicas, que movimentam grande parte do capital mundial 

atualmente. Com isso pretendemos fazer uma reflexão acerca da medicalização da vida, do 

sofrimento psíquico e do cotidiano.  

 

2.1 - A indústria farmacêutica na sociedade capitalista 

 

A indústria farmacêutica, como o próprio nome já diz, indústria, é um setor da economia 

e consequentemente visa o lucro. Em 2008, ela movimentou US$ 725 bilhões, sendo que, só no 

Brasil fatorou-se US$ 12 bilhões. (ARAÚJO; VIEIRA10, p. 2009). 

Ela tem como principal função a fabricação de medicamentos, esse mercado é 

efetivamente disputado pela fabricação e venda de produtos similares ou genéricos, e essa 

competição ocorre com a mesma população de pacientes, ou seja, com o mesmo público alvo, 

de forma que as empresas farmacêuticas entram em verdadeiras guerras de disputa de espaço 

nesse mercado por certas classes de medicação, como por exemplo, os novos antidepressivos. 

Segundo Aguiar11 (2003) a indústria farmacêutica investe capital em pesquisas para descobrir 

                                                             
10 Jornalistas da Revista Superinteressante, a informação do faturamento da indústria farmacêutica no mundo foi 

retirada do artigo da revista: Verdades inconvenientes sobre as indústrias dos remédios. 

 
11 Médico Psiquiatra do serviço de psiquiatria e psicologia médica do hospital universitário clementino fraga filho 

(hucff/UFRJ) e doutorando em saúde coletiva na UERJ. 

http://pensador.uol.com.br/autor/pedro_bandeira/
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novas medicações, e para inseri-las no mercado. O marketing desses produtos é cuidadosamente 

trabalhado, pois mesmo que não seja de forma direta, promovem-se campanhas agressivas de 

alargamento das fronteiras do que é ou não considerado doença, com o objetivo de lucrar, 

produzindo uma medicalização do cotidiano. 

 

A indústria farmacêutica tem patrocinado ativamente a difusão social do 
conceito de determinadas doenças e promovendo-as tanto para os médicos 

como para os pacientes. São verdadeiras campanhas de marketing, voltadas 

para chamar a atenção do público para doenças supostamente “pouco 

diagnosticadas” e “pouco tratadas” na população. (AGUIAR, 2003, p. 8). 

 

De acordo com Aguiar (2003), a indústria farmacêutica é proibida de efetuar a venda de 

medicamentos direto ao consumidor, pois o mesmo só pode obtê-los através de prescrição 

médica. Diante disso, desenvolve-se a potência midiática da indústria farmacêutica, que investe 

para instalar e estabilizar na sociedade o discurso biológico e o conceito das doenças, para, a 

partir daí, fazer com que a população saiba identificar suas experiências de vida com critérios 

de diagnóstico, um exemplo disso é a transformação da depressão em transtorno mental. 

“Entretanto, percebemos, como a própria propaganda acaba por transformar o cotidiano em 

patológico. Ao se criar a oferta (de medicamentos) se produz a demanda”. (NOGUEIRA12, 

2013, p. 2). 

A mídia, por sua vez, é fortemente armada com o discurso da saúde, com o intuito de 

induzir a população a aprender e reconhecer os sinais das doenças com a finalidade de manter 

uma suposta vida saudável. “Aqui há uma articulação importante entre as especificidades do 

mercado de medicamentos e o funcionamento da clínica psiquiátrica marcada pelo DSM e pelo 

discurso da psiquiatria biológica”. (AGUIAR, 2003, p. 9). “O discurso veiculado pela indústria 

da saúde é hoje um dos mais poderosos vetores de produção da subjetividade contemporânea” 

(AGUIAR, 2004 apud NOGUEIRA, 2013, p. 3). 

Pode se pensar esse processo como um ciclo que envolve indústria farmacêutica-

publicidade-médico para prescrever o medicamento, com isso se produzem receitas e condutas 

                                                             
12Professor do curso de Psicologia da Faculdade Guairacá, Guarapuava/PR. 
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que devem ser seguidas pela população a fim de alcançar tranquilidade e aceitação social. 

(DANTAS13, 2009, p. 573).  

De acordo com Guarido14 (2007), a primeira sintetização de um psicofármaco para uso 

em tratamentos psiquiátricos, ocorreu no ano de 1952, desde então a indústria farmacêutica 

investe cada vez mais em pesquisas na área de psicofarmacologia, mas também investe grande 

parcela no marketing dessas novas drogas. Contudo, a psicofarmacologia e a neuropsiquiatria 

ganham espaço no tratamento de sofrimentos severos, porém como uma escala muito maior de 

sofrimentos cotidianos. 

Guarido (2007) em seus estudos sobre considerações feitas por Aguiar (2004), Silva Jr 

(2004), Roudinesco (2000) e Birman (1999) pontua que: 

 

(...) a presença atual de diagnósticos psiquiátricos que estabelecem bases 

biológicas para os sofrimentos psíquicos, aproximando os fenômenos mentais 
das doenças orgânicas, ou seja, vê-se um abandono crescente da descrição 

causal e de sentido dos sintomas apresentados pelo sujeito em benefício de 

uma noção em que os sintomas são reconhecidos como manifestações de 

desordens da bioquímica cerebral. (GUARIDO, 2007, p. 153). 

 

Dessa forma, desconfortos causados por problemas sociais, culturais ou familiares por 

exemplo, ganham suporte teórico, a partir do momento que passam a ser biologizados pelo 

discurso médico. O indivíduo não se responsabiliza pela causa de seu sofrimento, apenas 

medicaliza o que está aparente no momento. 

Isso se instala na sociedade a partir da lógica do mercado midiático. A noção de saúde 

é pautada pelo olhar biomédico, onde uma pessoa saudável significa um ser sempre ativo e 

disposto, para com isso, obter êxito e ser bem-sucedido na execução de múltiplos papéis, sem 

deixar de lado a aparência e o alcance de prazer. Em síntese, a saúde “passa a ser vista como 

possível na estreita relação do acesso às tecnologias de ponta. A eficácia e a efetividade da 

tecnologia passam a se confundir com a concretude de saúde e de bem-estar”. (DANTAS, 2009, 

p. 576). A autora reitera que:  

                                                             
13Psicóloga, doutoranda em Psicologia Social pela UERJ, Mestre na área de Estudos da Subjetividade pela UFF, 
Especialista em Psicologia Clínica pelo IFEN/RJ, Pesquisadora Capes na área de Filosofia e Clínica. 

 
14Psicóloga, mestranda em Psicologia da Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. 
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A felicidade e o bem-estar são apelos que surgem como consequências do 
estabelecimento de todos os outros valores associados à mercadoria. Ao 

apresentar boa aparência, obter prazer máximo em todos os momentos da vida, 

não sentir dor, estar tranquilo, entre outras coisas, o indivíduo supostamente 
se torna feliz. De maneira mais óbvia e frequente, a contemporaneidade 

promete, através da medicação, felicidade em meio as mazelas existenciais 

produzidas pelo sistema consumista. (DANTAS, 2009, p. 577). 

 

 Através da mídia, o capitalismo investe na produção da vida e gera novos estilos de vida 

para serem consumidos. E dentro dessa lógica, existe a produção de patologias, que com isso 

geram mercadorias, que são os medicamentos. Melhor dizendo, são os medicamentos que 

geram as patologias. (NOGUEIRA, 2013, p. 5). “É a tentativa de se produzir uma cultura 

pautada no evitamento da dor e sofrimento psíquico, como se este não fosse constituinte do 

homem”. (NOGUEIRA, 2013, p. 5). 

 

2.2 - A medicalização como forma de abafar o sofrimento 

 

A medicalização do cotidiano se torna cada vez mais presente na sociedade consumista 

contemporânea, seu discurso “pretende explicar os nossos modos de estar no mundo, de modo 

a proporcionar soluções imediatas para todos os nossos problemas”. (DANTAS, 2009, p. 568). 

 

Inseridos nessa panaceia de práticas e discursos, encontramos todo um aparato 

tecnológico que fortalece o discurso da medicalização como uma espécie de 
divindade personificada em pílulas capazes de proporcionar intensas 

sensações ou realizar nossos maiores desejos. O discurso técnico vai, assim, 

rompendo as paredes das indústrias farmacêuticas e se tornando um discurso 
comum, quase necessário, para aquele que busca sucesso e felicidade no 

mundo contemporâneo. (DANTAS, 2009, p. 565-566). 

 

A autora ao discursar sobre o medicamento como forma de resolução para todos os 

problemas, deixa claro como a sociedade capitalista atual é imediatista, não deixando espaço 

para a reflexão a respeito de assuntos subjetivos, ou seja, particulares de cada ser humano, como 

sua maneira de estar no mundo, de se identificar como sujeito de desejos, sujeito autônomo na 

maneira de pensar, de se colocar e de existir.  
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Além disso, a sociedade capitalista parece pretender negar a importância das 

experiências de dor e de sofrimento como constitutivas da existência humana, que não podem 

ser desconsideradas pelo seu valor de produção de subjetividade.  

  Todo o discurso biomédico de pessoa saudável, feliz e consumista de mercadorias, 

desprestigia o ser idiossincrático, e enaltece a igualdade, no sentido de não fugir aos padrões 

estabelecidos na atual sociedade, onde medicalizar o aparente sintoma abafa o sofrimento 

particular. Os medicamentos se transformam em elementos mágicos, utilizados ao menor sinal 

de angústia, tristeza ou qualquer desconforto psíquico”. (DANTAS, 2009, p. 577). De forma 

geral, “podemos entender este processo como uma tentativa de normalização da sociedade, 

baseada na extinção de qualquer diferença”. (CALAZANS & LUSTOZA, 2008 apud 

NOGUEIRA, 2013, p. 4). 

Ao se tratar do processo de medicalização, o Conselho Federal de Psicologia (2013), 

lança uma campanha cujo título é “Não à medicalização da vida - medicalização da educação”, 

e pontua que a medicalização é uma maneira de transformar artificialmente questões que não 

são de ordem médica em problemas médicos. Com isso questões de vários contextos da vida 

estão sendo transformadas em doenças, distúrbios e transtornos que acabam encobrindo 

problemas sociais, culturais, políticos e afetivos da particularidade de cada sujeito, passando a 

se tornar algo biológico e generalizável, dessa forma, uma vez diagnosticados doentes ou 

portadores de um transtorno, passam a ser “pacientes” e como consequência, consumidores de 

tratamentos e medicamentos, que na lógica medicalizante, tem por finalidade sanar tais 

problemas. 

 

 Muitas vezes, famílias, profissionais, autoridades, governantes e 
formuladores de políticas eximem-se de sua responsabilidade quanto às 

questões sociais: as pessoas é que têm “problemas”, são “disfuncionais”, “não 

se adaptam”, são “doentes” e são, até mesmo, judicializadas. A aprendizagem 

e os modos de ser e agir – campos de grande complexidade e diversidade – 
têm sido alvos preferenciais da medicalização. Cabe destacar que, 

historicamente, é a partir de insatisfações e questionamentos que se 

constituem possibilidades de mudança nas formas de ordenação social e de 
superação de preconceitos e desigualdades. (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2013, p. 13). 

 

Pessoas capazes de questionar e requerer mudanças não são interessantes dentro de uma 

política disciplinadora, então a medicalização entra como forma de “igualar” os indivíduos para 
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que estejam no mesmo patamar de pensamentos, para que não haja formas desviantes de se 

pensar a sociedade, enquadrando questões não médicas em nomenclaturas de patologias como 

forma de camuflar problemas em outras esferas como sociais e idiossincráticas. 

Dantas (2009) aponta que a medicalização não deve ser pensada como um evento 

isolado e previamente definido, “mas sim como um conjunto de práticas que acabam 

consolidando o medicamento como uma resolução rápida para todo e qualquer problema da 

vida na atualidade”. (DANTAS, 2009, p.564). Precisamos considerar que a utilização de 

medicamento é uma prioridade das intervenções psiquiátricas, assim como os diagnósticos 

descritivos amparados pelo discurso médico científico, que também está introduzido na mídia 

com variedades de campanhas de marketing que são financiadas pela indústria farmacêutica. 

Dessa forma, podemos perceber a potência desse discurso como forma de promover uma 

verdade sobre o sofrimento psíquico ser de natureza biológica, passível de ser regulado pelo 

uso de medicamentos. Verificamos que ao passo que, anteriormente, na psiquiatria clássica, os 

fenômenos psíquicos eram de dimensão subjetiva e enigmática, hoje na psiquiatria moderna 

eles podem ser modificados na alteração da bioquímica cerebral que o medicamento atua. O 

medicamento tem participado da nomeação dos transtornos, “não há mais uma etiologia e uma 

historicidade a serem consideradas, pois a verdade do sintoma/transtorno está no 

funcionamento bioquímico, e os efeitos da medicação dão validade a um ou outro diagnóstico”. 

(GUARIDO, 2007, p. 154). 

Com a medicalização da vida, percebe-se que os problemas considerados cotidianos são 

vistos agora como problemas médicos, que são solucionados através de medicamentos. Estes, 

por sua vez, prometem produzir felicidade e bem-estar, eliminando dessa forma, o sofrimento. 

“Na sociedade atual o individualismo é alimentado por uma visão normatizadora que pretende 

planificar gostos, sentimentos e desejos, vemos a responsabilidade por uma vida saudável e 

tranquila”. (DANTAS, 2009, p. 574).  

O sofrimento psíquico inerente ao homem, quaisquer que sejam os inúmeros motivos 

que podem ativá-lo, se tornou atualmente algo quase que inadmissível, uma vez que a vida 

imediatista do capitalismo não admite que o indivíduo sofra, pois, a imposição midiática passa 

a mensagem de que deve ser feliz o tempo todo. 
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O indivíduo, aparentemente livre e soberano, parece ter se reduzido a uma 
marionete que realiza espasmodicamente os comportamentos que lhe são 

sutilmente impostos pelo campo sociocultural. A noção de “vida boa”, “vida 
feliz” acabou sendo construída a partir das noções de sucesso, status e dinheiro 

fornecidas pela lógica capitalista como formas de concretização de uma vida 

estável e equilibrada. O arsenal farmacológico, fornecido pela indústria 

farmacêutica, parece ser um grande aliado para o alcance de estado de bem-

estar pessoal e social. (DANTAS, 2009, p. 565). 

 

Dessa forma, Quinet (2002), ratifica que no capitalismo subjaz a oferta da felicidade. 

Produzindo a indústria da saúde, acaba por difundir um engodo. O da satisfação plena, a dizer, 

a felicidade plena. “Esse modo de laço social faz crer que é possível o sujeito encontrar em um 

objeto sua satisfação” (QUINET, 2002, p. 37). 

Ao se tratar da criança nesse quadro da nova era da medicalização, através desse 

discurso médico veiculado na mídia, se naturaliza o sofrimento da criança. Esse sofrimento é 

refletido nos contextos que a criança está inserida, e a escola não pode ficar de fora, então as 

dificuldades tornam-se “problemas de aprendizagem”, ou seja, os desempenhos esperados nas 

atividades escolares não são alcançados, e/ou a criança não se enquadra nas regras e disciplinas 

estabelecidas pela instituição. Com isso, os professores começam a sinalizar para os pais e fazer 

diagnósticos indevidos, em especial o de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH), e encaminham para avaliação neurológica, psicológica e raramente psiquiátrica. 

Também é comum que funcionários da instituição diante de um comportamento julgado 

inadequado da criança, questionem os pais se ela está em tratamento, ou se a criança tomou 

medicação naquele dia. Isso mostra que acreditam que “a variação no uso do remédio é 

responsável pela variação dos comportamentos e estados psíquicos da criança, e que esta não 

teria nenhuma relação com variações, mudanças ou experiências no interior do cotidiano 

escolar.” (GUARIDO, 2007, p. 157-158).  

O discurso social moderno das novas práticas educacionais, que promovem de forma 

bastante acentuada a disciplina, a segregação e a vigilância confirma que a criança da atualidade 

é, por determinação, escolar (GUARIDO, 2007). O que equivale a dizer, que deverá estar 

submetida a práticas e discursos disciplinadores e padronizados do contexto escolar. 

Ao se trata do TDAH, e dos novos diagnósticos de contextualização escolar, leva-se em 

conta que a maioria dos casos é de crianças, e esses diagnósticos são feitos a partir da lógica da 

educação disciplinar vigente no país. Essa educação iguala comportamentos e desenvolve 
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competências nos alunos, competências essas que tem a pretensão de desenvolver de igual 

forma em todas as crianças da mesma sala de aula. Quando isso acontece, se esquece de levar 

em conta a individualidade, uma vez que nem todas as crianças se atraem por determinado 

assunto, ou que todos se desinteressam por outro assunto. Por essa pluralidade de gostos existem 

tantas profissões, gêneros musicais, comidas diferentes, livros com temas variados, programas 

de televisão inúmeros, roupas, cores, enfim, escolhas para o sujeito decidir qual deseja e se 

realiza nele. Já na escola esse tipo de escolha não existe. Ali todos devem estar sentados, em 

silêncio e concentrados em todas as matérias, no mesmo tempo. É nesse contexto que surge a 

criança portadora de déficit de atenção e hiperatividade, justamente no momento em que ela 

foge do padrão disciplinador estabelecido. 

O discurso médico-biológico, inserido na escola e agregado ao discurso pedagógico, 

pretende que a criança deve desenvolver plenas competências como maneira de se desenvolver 

cognitivamente. Dessa forma, explicam-se os “fracassos escolares” pela noção déficit, ou seja, 

o fracasso justificado por falhas no organismo. Com isso, é possível visualizar o recurso à 

técnica dos manuais de psicopatologias do discurso médico influenciando de maneira nociva o 

discurso pedagógico na contemporaneidade. A medicalização no contexto escolar pode ser 

entendida como um recurso para silenciar conflitos inerentes a subjetividade de cada ser 

humano.  (GUARIDO, 2007). 

Guarido (2007) ao criticar o discurso pedagógico atual tem o intuito de mudança e 

redefinição do ato educativo, para que ele seja um ato constitutivo dos sujeitos, e essa educação 

se daria através da não sujeição da pedagogia ao discurso médico, levando em consideração a 

subjetividade dos alunos, de forma que libertasse as crianças de um destino de prognóstico 

médico e consequentemente passível de medicação. 

Sinaliza o Conselho Federal de Psicologia (2013), que o papel da medicalização tem 

sido o de controlar e submeter pessoas, com o intuito de ocultar desconfortos e 

questionamentos, e cumpre também, um papel mais perverso, de abafar violências, tanto físicas 

como psicológicas, fazendo com que pessoas se transformem em portadores de 

transtornos/distúrbios de aprendizagem e comportamento. 

 

Estamos atualmente, então, convivendo com sofrimentos codificados em 
termos de uma nomeação própria do discurso médico, que se socializa 

amplamente e passa a ordenar a relação do indivíduo com sua subjetividade e 
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seus sofrimentos. Diante disso, as dimensões conflitiva, imprevisível, 

irredutível e inapreensível da subjetividade vêm sendo negadas e tratadas 

como meras abstrações psicanalítico-filosóficas. (GUARIDO, 2007, p. 159). 

 

Assim como diz o Conselho Federal de Psicologia (2013), a crítica estabelecida na 

Campanha a não Medicalização diz respeito ao excesso de diagnósticos e medicalizações de 

comportamentos sem considerar a historicidade do indivíduo. Portanto não se trata de rejeitar 

todos os usos de psicofármacos existentes, pois a validação e efeitos positivos em alguns casos 

são evidentes, inclusive como auxílio do tratamento da loucura no século XX. Mas o cuidado 

deve existir com os discursos que banalizam sofrimentos psíquicos e que defendem que a única 

alternativa para “se livrar” do desconforto seja a medicalização, ao invés de encontrar formas 

de lidar e de aceitar a maneira própria de existência de cada um. 

Ao se analisar o sujeito, é requerida uma atenção ampla, de não ser posto em questão 

apenas o “portador de um transtorno”, e sim um sujeito envolvido em um contexto social, 

histórico e existencial. Diante da epidemia de diagnósticos, o Conselho Federal de Psicologia 

acrescenta que é de extrema relevância fazer o diagnóstico apoiado em uma análise minuciosa 

do que o sujeito diz, de sua história, elaborações e produções. Com isso, o diagnóstico é algo 

muito diferente de se colocar um rótulo; é um processo que se constrói ao longo do tempo e 

passível de variações, pois todos passam por transformações. 

Admitir a ideia do ser humano como sujeito de sua própria história e produção de vida, 

é validar seu modo de estar no mundo, suas maneiras próprias de agir, de pensar e de sentir, de 

afetar e ser afetado, de lidar com situações de dor, de tristeza e de alegria, e de como ele se 

relaciona com outro, tudo interligado no seu contexto social. Como se pode afirmar que o 

comportamento do outro é inadequado se isto é julgado pela ótica de ver o mundo de outra 

pessoa? Quando se diagnostica a inadequação de comportamento, o processo a ser levado em 

conta é a concepção de ser humano essencialmente biológico, sem considerar as influências 

sócio históricas do sujeito em questão. Com isso, se faz o enquadramento de comportamentos 

caracteristicamente patológicos, e a partir daí, surgem a cada dia transtornos, síndromes e 

doenças para serem medicalizadas a fim de se encontrar um aparente equilíbrio e amenização a 

algo desviante aos olhos de uma sociedade capitalista e imediatista. 
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CAPÍTULO 3 - UM OLHAR SOB O SUJEITO 

 
(...) Eu queria que comigo 

Fosse tudo diferente. 

Se alguém pensasse em mim, 

Soubesse que eu sou gente. 
 

Falasse do que eu penso, 

Lembrasse do que eu falo, 
Pensasse no que eu faço 

Soubesse por que me calo! 

 

 
Porque eu não sou o que visto. 

Eu sou do jeito que estou! 

Não sou também o que eu tenho. 
Eu sou mesmo quem eu sou! 

(Pedro Bandeira) 

 

 

Neste capitulo faremos um breve histórico de como começou e com quem começou a 

psicanálise com crianças para, em seguida, trazer um caso clínico como forma prática de refletir 

sobre o assunto da medicalização, apresentando como alternativa, o tratamento clínico, onde o 

sujeito ganha voz, para ser quem ele é, desconstruindo rótulos e enquadramentos criados pela 

sociedade como forma de normalizar o comportamento. 

 

 

3.1 - Breve histórico da psicanálise com criança 

 

 

O primeiro caso de psicanálise com crianças é o do Pequeno Hans, escrito por Freud 

(1909). Realizada a partir dos relatos do pai do menino, Freud pôde analisar os 

comportamentos, sintomas, falas e sonhos da criança, que caracterizavam a sua fobia de 

cavalos. Freud orientava o pai na forma de conduzir o tratamento, e a partir daí apresentou o 

primeiro caso clínico de análise infantil com seu texto “Análise da fobia de um menino de cinco 

anos”, porém não se dedicou posteriormente a estudar a análise com crianças.  

Dentre os principais psicanalistas que se aplicaram a esse tema, destacaram-se Hermine 

von Hug-Hellmuth, Anna Freud, Melanie Klein e Donald Winnicot. Vale fazer, de forma breve, 

a principal diferenciação entre esses autores. Hug-Hellmuth, foi a primeira a fazer análise com 
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crianças, depois de Freud. Ela divergia da ideia de pai-analista, como foi feito no caso do 

Pequeno Hans, que o pai também ocupava papel de analista. A autora argumentava que a 

criança “jamais confessa seus desejos e pensamentos íntimos aos pais, e que a franqueza 

psicanalítica do filho dificilmente seria suportada pelo narcisismo parental” (CAMAROTTI15, 

2010, p.51), Segundo Camarotti (2010, p. 51), Hug-Hellmuth acreditava que “o analista deveria 

ser ao mesmo tempo terapeuta e educador que cura, de forma que conciliasse objetivos 

psicanalíticos, familiares, escolares e da sociedade.  

Ana Freud, segundo Ferrari16 (2012, p. 302), acreditava “que objetivo do tratamento 

tinha uma dupla vertente: uma psicanalítica propriamente dita, pela liberação sintomática, e a 

outra pedagógica, que visava ensinar a criança a lidar com sua vida instintiva”, dessa maneira, 

era enfatizado o trabalho com os pais da realidade. Já a teoria de Melaine Klein “vai 

desconsiderar a influência dos pais da realidade, já que seu maior interesse vai recair sobre a 

imago internalizada dos pais e a vida fantasmática da criança”. (ZORNIG17, 2001, s/p). 

Segundo Camarotti (2010, p.52), Donald Winnicot foi discípulo de Melaine Klein, 

porém a contrariou ao “defender a participação do ambiente na constituição do indivíduo e o 

papel dos pais no processo de maturação da criança”.  

A análise com crianças é semelhante a feita com adultos.  Zornig (2001) relata que Freud 

ao analisar o pequeno Hans, enfatiza seu sintoma da mesma forma trazida ao analisar um adulto, 

ou seja, comprovou-se que a unidade da psicanálise e do sintoma excede a cronologia. De igual 

forma, são utilizadas técnicas como a interpretação, o setting terapêutico, a atenção flutuante, a 

associação livre e o manejo da transferência, contudo o que foi acrescentado e de muita 

relevância no trabalho com crianças é o brincar. (CHAHINE18, 2011, s/p).  

                                                             
15Psicóloga. Psicanalista. Mestra em Saúde Materno-Infantil. Professora no Curso de Medicina da Faculdade de 

Ciências Médicas da Paraíba. Consultora Ad hoc da Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil. Organizadora 

do livro Atendimento ao bebê – uma abordagem interdisciplinar. 

 
16Psicóloga; Psicanalista; Professora do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia do Instituto de Psicologia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

 
17 Doutora em Psicologia Clínica pela PUC-Rio, Professora da PUC-Rio, Psicanalista da Sociedade de Psicanálise 
Iracy Doyle. 

 
18Mestre em Psicologia e Sociedade pela Unesp – Campus Assis, Especialização em Psicologia Clínica 

Psicanalítica pela Universidade Estadual de Londrina, Psicóloga Clínica e Docente da Unifil. 
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Freud [(1920), 1996] observando seu neto de um ano e meio de idade brincar com um 

carretel, fazendo com que sumisse e aparecesse o objeto, percebeu que esse jogo simboliza a 

falta materna e que a criança reproduzia através da brincadeira a presença e a ausência da mãe. 

Com isso verificamos que a brincadeira vai além de uma mera diversão, o brincar para a 

psicanálise é também uma elaboração de vivências traumáticas através da repetição do jogo. 

Winnicot (1975), aponta o brincar como forma de crescimento e saúde, de maneira a beneficiar 

relacionamentos grupais e a comunicação, e é utilizado na psicanálise a serviço da comunicação 

consigo mesmo e com outros. O autor ainda declara a respeito da técnica psicanalítica que: 

 

 

Em termos de associação livre, isso significa que se deve permitir ao paciente 

no divã, ou ao paciente criança entre os brinquedos no chão, que comuniquem 
uma sucessão de ideias, pensamentos, impulsos, sensações sem conexão 

aparente, exceto do ponto de vista neurológico ou fisiológico, ou talvez, além 

da detecção. Isso equivale a dizer: é ali onde há intenção, ou onde há 
ansiedade, ou onde há falta de confiança baseada na necessidade de defesa que 

o analista poderá reconhecer e apontar a conexão (ou diversas conexões) 

existentes entre os vários componentes do material da associação livre. 
(WINNICOT, 1975, p. 81). 

 
 

Com isso, a associação livre, seja ela pela fala ou pelo brincar, desvela o sintoma do 

paciente, que por sua vez, ao ser expressado, passa a ser canal de comunicação e interpretação. 

De acordo com Costa 19(2010), o percurso feito pelos autores citados levava a ótica da 

clínica com crianças para além da psicanálise, a ótica educacional. Essa forma de entender a 

análise com crianças foi questionada por Jacques Lacan, que propôs uma releitura de Freud, 

afim de resgatar o sujeito do inconsciente. A partir de reformulações de Lacan, a autora aponta 

que “desde que a criança vem ao mundo, ou melhor, antes mesmo de nascer, ela está 

                                                             
19Psicanalista, mestre em pesquisa e clínica em psicanálise pelo Programa de Pós-graduação em Psicanálise do 

Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) 
e membro do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise – Seção Rio de Janeiro. É autora do livro Édipo (Rio de 

Janeiro, Zahar, 2010) e escreveu, dentre outros, os artigos: “Entre supervisão e controle: a psicanálise no SPA da 

universidade”, com Marco Antônio Coutinho Jorge, in Sonia Altoé e Márcia Mello de Lima (orgs.), Psicanálise, 

clínica e instituição (Rio de Janeiro, Rios Ambiciosos, 2005); “A pirâmide das heresias: a ética na psicanálise com 

crianças”, in Marco Antonio Coutinho Jorge (org.), Lacan e a formação do psicanalista (Rio de Janeiro, 

ContraCapa, 2006); “A criança e a ética psicanalítica”, Revista Marraio, n.11 (Rio de Janeiro, Rios 

Ambiciosos/FCCL, 2006); e “O desejo do analista e a clínica psicanalítica com crianças”, Psicanálise & Barroco 

em Revista, n.14. 
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mergulhada em um banho de linguagem, ou seja, há um discurso que a precede” (COSTA, 

2010, p. 58-59).  

Por isso, a partir de Lacan, em sua releitura da obra freudiana, o inconsciente se estrutura 

como uma linguagem portadora de sentidos. Dessa forma, como afirma Gutierra20(2004), umas 

das grandes lições de Freud é que o infantil é atemporal e que independentemente da idade do 

sujeito, haverá sempre um retorno do infantil no presente, dessa maneira, apesar de vários 

autores se debruçaram em estudar a análise da criança como algo diferente da análise com 

adultos, Freud e Lacan já apontavam para um inconsciente infantil, e atemporal, seja qual for a 

idade cronológica do sujeito em análise. 

 

3.2 - O sujeito criança em análise 

 

 

"O psicanalista não dá razão nem a retira; sem emitir juízo, escuta”. 

(DOLTO, 2004, p.10) 

 

Com o aumento de diagnósticos infantis, incluindo os de TDAH, os pais tendem a 

procurar formas de lidar com o filho, com isso o levam em consultas a neurologista, psiquiatra, 

e enfim, ao psicólogo. Se tratando da psicologia em si, a terapia será realizada de acordo com 

a orientação teórica do terapeuta. No caso da psicanálise, busca-se levar em conta o indivíduo 

em sua totalidade, não o vendo apenas como um portador de uma patologia, mas vendo o sujeito 

sustentando seu sintoma como uma forma de responder ao seu mal-estar. Sendo assim, a escuta 

da demanda trazida pelos pais é acolhida, porém as demandas trazidas pela criança é que serão 

levadas em consideração na condução do tratamento.  

Segundo Quinet (2003, p. 120), “o sintoma para psicanálise não revela a verdade de uma 

doença orgânica, o que não quer dizer que não revele uma verdade: trata-se da verdade do 

sujeito do inconsciente”, com isso o sintoma para a psicanálise não significa patologia. 

 

                                                             
20Doutora (2008) e mestre (2002) em Psicologia (IPUSP) e graduada (1990) em Psicologia pela USP. Especialista 

pelo CFP das áreas clínica e escolar. 
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O sujeito padece da linguagem e do sexo, e o sintoma revela esse duplo 

padecimento, pois é tecido de linguagem e é a forma de satisfação sexual do 

neurótico. É surpreendente Freud afirmar que um sintoma como uma tosse, 
uma paralisia, ou uma ideia parasitária obsessiva, é uma maneira de gozar do 

neurótico. O sintoma, por remeter em última instância a uma modalidade de 

gozo, é um destino pulsional que a análise, como decifração do inconsciente, 

desvela. Daí a paixão pelo sintoma. (QUINET, 2003, p. 120). 

 

No que se refere ao sintoma da criança, Nominé 21(2002) salienta: 

 

De modo geral, o sintoma da criança representa a verdade do casal. E essa 

verdade é que o casal é essencialmente sintomático. É testemunha de como o 
pai e a mãe lidam com o profundo mal-entendido que rege o encontro sexual 

entre homem e mulher. Pois bem, a criança nasce desse mal-entendido e, na 

maioria dos casos, quando tem um sintoma, seu sintoma remete a esse mal-

entendido. O sintoma revela que há um sujeito que não adere por completo ao 

projeto com que os pais o conceberam.  (NOMINÉ, 2002, p. 61-62). 

 

 Segundo Costa (2010), foi a partir do caso do Pequeno Hans de Freud (1909), que foram 

estabelecidos os três parâmetros indispensáveis para a análise, que são a demanda, a 

transferência e a interpretação, ou seja, deve ser levado em conta como aparece a demanda, que 

no caso de crianças é apresentada a partir de uma decisão dos pais. 

A criança é um sujeito em processo de estruturação psíquica, consequentemente precisa 

de adultos em funções de pais para se constituir, portanto, a demanda trazida pelos pais se 

entrelaça ao sintoma da criança, de forma que, para o analista fazer a diferenciação de ambos é 

necessária uma escuta das diferentes falas e discursos. (ZORNIG, 2001, s/p). A autora afirma 

ainda que: 

 

(...) a clínica com crianças ocorre numa dupla vertente: o discurso parental é 
privilegiado não como possibilidade de informar (anamnese) e discorrer sobre 

a história da criança, mas sim como desvendamento da posição que a criança 

                                                             
21Psiquiatra e Psicanalista, AME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano – França. Docente do 

Collège de Clinique Psychanalytique du Sud-Ouest – Formation Clinique du Champ Lacanien (France). Ancien 

interne des hôpitaux psychiatriques de la région Aquitaine (France). Docente do Collegio di Clinica Psicoanalitica 

– Formazioni cliniche del Campo Lacaniano (Roma – Italia). Docente do Colegio de Psicoanálisis de Madrid 

(España). Artigo extraído da Revista Marraio nº 10, “Os impasses do saber” - Formações clínicas do campo 

Lacaniano, traduzido por: Arlene Araújo Costa. 
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ocupa na fantasia parental, enquanto cabe ao analista suportar a transferência 

em sua dupla faceta: a dos pais e a da criança. (ZORNIG, 1991, s/p) 

 

A partir dessas reflexões acerca do tema tratado, trazemos um caso clínico assistido no 

Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), tendo como orientação teórica a psicanálise. Trata-se de 

um menino de 10 anos, com o pseudônimo de Rafael, que chegou até o SPA trazido por sua 

madrasta, a qual a criança chama de mãe, que relatou que a criança possui transtorno de déficit 

de atenção e hiperatividade (TDAH) diagnosticado por uma psiquiatra. A madrasta relata que 

os sintomas da criança apareceram a partir dos três anos de idade, a dificuldade em se concentrar 

e a hiperatividade, com o início da vida escolar, porém quando perguntada pela analista, ela 

informa que isso não reflete em atividades como assistir televisão e jogar videogame, como 

relatado que a concentração estava presente nesses momentos. 

A primeira entrevista foi feita com a madrasta, na segunda quem compareceu foi o pai, 

por uma disposição dos responsáveis. Durante os atendimentos iniciais, foi relatado que a mãe 

biológica da criança faleceu dois meses depois de seu nascimento, durante a gestação houve 

várias complicações devido à mãe ser portadora do vírus do HIV. Consequentemente a criança 

nasceu prematura de 7 meses. Segundo relatos obtidos nas entrevistas com o pai e a madrasta, 

quando Rafael nasceu sua mãe teve depressão pós parto e o rejeitou. 

Logo depois da morte da mãe da criança, o pai reatou o namoro com uma antiga 

namorada, que começou a cuidar do Rafael, sua madrasta, vale destacar que ela não tem outros 

filhos. 

As queixas trazidas pelos responsáveis em relação ao filho é de que o menino não aceita 

regras e insiste muito até conseguir o que quer. Segundo os pais, a criança sabe os pontos fracos 

dos mesmos e que através da persuasão e de agrados e carinhos consegue que os pais façam sua 

vontade. Os pais relatam também que o garoto tem seu próprio quarto, porém dorme no quarto 

dos pais, “cheirando o cabelo” da madrasta.  

O pai começou a se incomodar com o fato da criança dormir no quarto do casal, então 

ele arrumou o quarto do filho, pois o dormir no quarto dos pais era justificado pelo fato de que 

o quarto da criança era cheio de brinquedos. Então para que a criança dormisse em seu próprio 

quarto o pai arrumou e começou a colocá-lo para dormir lá e ficar no quarto até a criança pegar 

no sono, porém, quando isso aconteceu, o pai acabou também pegando no sono no quarto do 
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filho, e a madrasta foi até lá, pegou o Rafael, e o levou para seu quarto para dormir com ela. 

Isso mostra que o mal-estar instalado na relação do casal alimenta o sintoma da criança. De 

acordo com Dolto (2004, p. 17) “toda substituição do papel do pai pela mãe é patogênica, quer 

a mãe decrete insuficiência do pai, colocando-se no lugar dele, ou ele esteja ausente, ou ainda 

ela não refira seu desejo a ele”. 

Quando foi iniciado o atendimento com a criança ele tomava medicação indicada para 

TDAH, o metilfenidato, mais conhecido como Ritalina de 10 mg receitado pela psiquiatra. Com 

o passar dos meses a medicação foi alterada e ele começou a tomar 30 mg de Ritalina, e foi 

adicionado mais um medicamento em seu tratamento, o antidepressivo cloridrato de 

imipramina, cujo nome fantasia é Tofranil, receitado para ansiedade. A madrasta quando 

questionada a respeito de como é a ansiedade da criança, ela relata: “O Rafael fica muito 

impaciente, como por exemplo, quando está passando uma novela ele faz várias perguntas 

sobre os personagens e sobre o desenrolar da trama”. 

 Assim que a psiquiatra aumentou a dose do medicamento e inseriu um novo, o Rafael 

chegou na sessão de análise com aparência abatida, e a primeira coisa que fez foi se deitar no 

tapete emborrachado, nesse dia ele não quis conversar muito e nem brincar, sua atitude foi bem 

diferente dos demais dias, em que ele chegava animado, disposto e falante. Podemos perceber 

como o medicamento altera o modo de estar no mundo e de se relacionar com o outro, pois com 

o objetivo de se calar sintomas aparentes, se cala o sujeito também. 

O aumento da dose do medicamento aconteceu em uma época em que Rafael estava 

resfriado, a madrasta então deu a medicação indicada pela psiquiatra e ao mesmo tempo deu 

um antialérgico para o menino. Nesse dia, a criança foi ao shopping com o pai, e dentro do 

elevador, quando estavam indo embora, ele começou a alucinar, o pai o colocou no carro e 

levou no hospital onde a madrasta trabalha, durante as alucinações Rafael dizia: “Por que Caim 

matou Abel?”, “Pai corre, vamos rápido, porque ela está atrás da gente e eu estou com muito 

medo”. Entretanto, depois de chegar ao hospital, quando sua madrasta foi falar com o menino, 

disse que o pai estava muito nervoso, e questionou o menino sobre porque ele havia feito aquilo, 

então Rafael respondeu: “Está tudo bem mãe, era mentira”.  

Em relação a perguntas e questionamentos feitos por crianças, Strauss (2002, pg. 15), 

aponta que “a criança é acossada pela curiosidade, é necessário encontrar respostas com 

urgência”, por isso que constantemente crianças querem saber, por exemplo, como são feitas as 
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crianças, não apenas pelo saber ou por conhecer, mas para descobrir seu lugar no desejo do 

Outro. 

 

O sujeito precisa responder à questão de sua existência, uma existência cuja 

presença do significante evidencia para ele que ele poderia não ser uma 

existência que, de um golpe, é sempre uma aberração. Trata-se, para o sujeito, 

de descobrir seu lugar no desejo do Outro, a fim de, satisfazendo seus pais, 
chegar a justificar sua existência, e evitar que ponham em seu lugar um 

concorrente ameaçador. (STRAUSS22, 2002, p. 16). 

 

Durante os primeiros atendimentos, Rafael relata a história de um filme chamado 

“Mama”, um longa-metragem cuja trama diz respeito a uma mãe morta, representada em forma 

de fantasma, que cuida de duas crianças perdidas na floresta. O paciente gostava de imitar os 

personagens do filme durante as sessões. Inclusive no filme, as crianças, quando são 

encontradas na floresta pelos tios depois de 5 anos perdidas, são levadas para fazer tratamento 

com um psicólogo que conversa com elas a respeito do que elas passaram na floresta e do 

espírito que cuidava das crianças. Em uma dessas sessões Rafael começou a imitar a menina 

mais velha, Vitória, em uma conversa com a analista. Ele se coloca na posição de Vitória e 

coloca a analista na posição de psicólogo do filme, imitando exatamente a mesma fala da 

personagem: “Ela está ali, eu estou com medo, ela está vindo em sua direção”. A mãe comenta, 

em uma entrevista, que o filho gosta e assiste várias vezes esse filme, ela diz que qualquer 

história que se trata de separação de mãe e filho mexe muito com o menino. A analista a 

questionou se ele fazia ligação entre sua história e a do filme, a mãe disse que acreditava que 

não. Nesse contexto de omissão de informações suficientes para sanar seus questionamentos 

sobre sua existência, Mannoni (2004) pontua: 

 

Não é tanto o confronto da criança com uma verdade penosa que é 

traumatizante, mas o seu confronto com a “mentira” do adulto (vale dizer, o 

seu fantasma). No seu sintoma, é exatamente essa mentira que se presentifica. 
O que lhe faz mal não é tanto a situação real quanto aquilo que, nessa situação, 

não foi claramente verbalizado. É o não dito que assume aqui um certo relevo. 

(MANNONI, 2004, p. 80). 

                                                             
22Psicanalista, AME, Membro da Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano, Membro do Fórum do Campo 

Lacaniano de Paris, Professor do Colégio Clínico de Paris. Artigo extraído da Revista Marraio nº 10, “Os impasses 

do saber” - Formações clínicas do campo Lacaniano, traduzido por: Formações clínicas do campo Lacaniano. 
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Dessa forma, quando os pais de Rafael não conversam com ele sobre sua mãe falecida, 

ele tenta elucidar suas dúvidas em relação a ela com fantasias, como no caso, com o filme. O 

pai ao ser questionado a respeito do assunto relata que quando menor, Rafael fazia muitas 

perguntas em relação a sua mãe e lhe pedia uma foto da mesma, e a maneira que o pai encontrou 

de lidar com os questionamentos do filho foi levá-lo até a casa dos avós maternos, que fica em 

outra cidade, e “deixá-lo” algumas horas com os avós e tios para o menino fazer suas perguntas 

e esclarecer suas dúvidas. O pai achou que a melhor maneira para lidar com essa situação era 

essa, e não dele próprio contar para o filho sobre sua mãe, como ela era e até mesmo como se 

deu sua morte. 

 

(...) Assim ocorre com acidentes, mortes, doenças, crises de cólera, de 

embriaguez, destemperos da conduta que provocam a intervenção da justiça, 
cenas domésticas, separações, divórcios, todas as situações em que a criança 

é envolvida e cuja divulgação lhe é interditada ou, pior ainda, cuja realidade 

lhe é escondida, os quais não obstante, ela sofre, sem que lhe seja permitido 

neles se reconhecer ou conhecer a verdade que percebe de maneira sutil e cujas 
palavras justas, para traduzir a sua experiência com eles compartilhada, ao lhe 

faltarem, levam-na a sentir-se estranha, objeto de um mal- estar mágico, 

desumanizante. (DOLTO, 2004, p. 17). 

 

Durante os atendimentos com a criança, fica perceptível que trata-se de um garoto 

bastante comunicativo e percebe-se uma necessidade de estabelecer vínculos afetivos com a 

analista. Em uma sessão, Rafael relata que seu pai não brinca muito com ele. E a partir desse 

dia, ele começou a dizer para o pai que eles tinham que passar mais tempo juntos, pois a 

psicóloga disse isso. Vale ressaltar que em nenhum momento isso foi dito na análise, contudo 

fica evidente que a criança sente essa necessidade e demonstra ser capaz de usar as situações a 

seu favor. 

Ao longo dos atendimentos realizados, as atividades que despertavam o interesse de 

Rafael foram jogos de memória, dama, UNO, e brincadeiras das quais eram usadas a 

imaginação, como invenção de histórias, as quais ele chamava de “o mundo da imaginação”. 

Nessas atividades o menino sempre se concentrou e na maioria das vezes os jogos eram 

praticados até o fim, não havendo interrupções. Em jogos competitivos como os citados 

anteriormente, ele demonstrava bastante frustração quando perdia e chegava a dizer que não 

queria mais jogar, mas, com o passar das sessões foi ficando mais tolerante com ideia de perda. 
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No decurso dos atendimentos fica aparente uma demanda afetiva. Inclusive, em certo 

momento da análise ele pede para que a analista o adote. Outra vez disse à analista que ela era 

sua mãe caçula, e quando perguntado quantas mães ele tinha, responde que tem cinco mães:  a 

primeira que “está no céu”, a segunda sua madrasta, a terceira sua avó (mãe da madrasta), a 

quarta é sua tia (irmã da madrasta) e em quinto sua analista. Quando foi solicitado para ele falar 

sobre sua mãe biológica ele diz que só sabe que gostava do cheirinho dela, pois seu pai havia 

lhe dito isso. Quando questionado isso ao pai, ele disse que quando a mãe faleceu, ela estava 

com a criança no colo, e ele ficou sentindo seu cheiro.  

Numa certa sessão, Rafael mostrou que seu braço estava todo arranhado e mordido, com 

manchas avermelhadas e arroxeadas. Quando a analista o questionou o que havia acontecido 

ele disse com as seguintes palavras: “Eu mordi na escola, durante a aula, pois queria chamar 

atenção da professora, porque fiquei com ciúmes que ela estava dando atenção para outro 

aluno, mas veio outra professora que é brava e brigou comigo”. Ao final dessa sessão quando 

a analista sinalizou que havia acabado o tempo, ele levou o próprio braço até a boca, ameaçando 

mordê-lo. A analista se abaixou até sua altura e chamou atenção para sua atitude, em seguida 

as palavras do menino são: “Só você tem paciência”, quando ela perguntou por que, ele disse: 

“Só você que não briga comigo”. Essa fala expressada pelo paciente demonstra que naquele 

momento, apesar de ter sido chamado a atenção por seu comportamento, ele percebe a atitude 

da analista como uma forma de consideração e cuidado por ele. 

Na última sessão feita com a madrasta ela disse que sempre está cansada e não tem 

paciência para lidar com o garoto, com isso acaba deixando ele fazer tudo o que quer. Disse 

também que é enfermeira de um hospital de referência em oncologia e trabalha com crianças 

portadoras de cânceres terminais, por isso, quando chega em casa não quer chamar atenção do 

filho, sensibilizada com as situações das crianças do hospital. Em relação ao TDAH, ela disse 

que tem dúvidas a respeito do diagnóstico, pois na questão da concentração ele melhorou 

bastante, e que a hiperatividade acha que pode ser da sua personalidade, pois ele tem muita 

energia. A analista sugeriu que ela procurasse outro profissional da psiquiatria para sanar suas 

dúvidas e questionamentos em relação ao diagnóstico, e então ela disse o seguinte: “Eu penso 

em fazer isso, mas antes de levá-lo na psiquiatra que fechou o diagnóstico de TDAH, eu o levei 

em outros três médicos psiquiatras que disseram que o Rafael não tinha nada”.  

Em “Nota sobre a criança”, Lacan [(1969), 2003 p. 369] afirma que “o sintoma da 

criança se encontra na situação de responder por aquilo que há de sintomas na estrutura 
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familiar”, ou seja, pode haver uma apropriação sintomática de assujeitamento ao desejo do 

Outro, através de suas produções fantasmáticas. O autor ainda pontua que o sintoma da criança 

pode representar a verdade do casal em relação ao desejo parental, ou pode ficar capturada na 

fantasia materna, se tornando ela própria, o objeto que obtura a falta materna. 

O pai chegou a dizer que as professoras não sabiam lidar com seu filho por ele ser uma 

criança “excepcional”. O pai é uma pessoa bastante rígida e tem dificuldade para demonstrar 

sentimentos, sua rotina é de viagens constantes por conta do trabalho. A madrasta faz plantões 

a noite em um hospital, pois é enfermeira, e estuda na parte da manhã, a tarde consequentemente 

ela descansa, justamente na hora em que o Rafael chega da escola. Zornig (1991), afirma que:  

 

(...) a neurose dos pais tem um papel fundamental na eclosão dos sintomas da 

criança, pois esta fixa sua existência num lugar determinado pelos pais em seu 

sistema de fantasias e desejos. A criança procura responder ao enigma dos 

significantes obscuros propostos pelos adultos, se identificando ao que julga 
ser objeto do desejo materno, tentando preencher a falta estrutural do Outro e 

evitar a angústia de castração (assunção da própria falta). (ZORNIG, 1991, 

s/p) 

 

Percebe-se um conflito do casal parental determinando a dificuldade de lidar com essa 

criança, que por sua vez recebe um diagnóstico de ser hiperativo e desatento, porém quando 

não há como se verbalizar, quem fala é o comportamento, e quando se trata da criança, é através 

de seus sintomas, manifestados em seus comportamentos, que encarnam e presentificam as 

consequências de um conflito vivo, familiar ou conjugal, camuflado por seus pais. (DOLTO, 

2004, p. 12).  

Ao analisar o caso presente, surgem os questionamentos sobre onde está o desejo da 

madrasta de ser “mãe” desta criança, e qual a sua implicação nesta tarefa. Por outro lado, o pai 

não está tão presente na criação do filho em decorrência de seu trabalho, e a madrasta com seu 

cotidiano corrido de trabalho, estudo e dona de casa, fica com o papel de também educar e 

cuidar de um menino de dez anos com uma carência e demanda afetiva grande, e com bastante 

energia, que quando não extravasada dá lugar a “atitudes hiperativas”, já que sua rotina é 

resumida em ir para a escola, jogar videogame, e ir para a casa da avó (mãe da madrasta). 

Diante desse cenário, surge o diagnóstico de TDAH e então a medicalização é receitada, 

para que a criança fique mais concentrada em atividades escolares e menos agitada em seu 



36 
 

cotidiano. Depois que a criança é diagnosticada, os questionamentos dos pais de “porque meu 

filho é desse jeito?” encontra uma resposta orgânica e “tratável com medicação”, com isso a 

“desresponsabilização” entra em cena, e tudo tem sua devida explicação. 

Do estudo desse caso podemos concluir que, mesmo se em muitas situações é necessário 

o diagnóstico e a medicação do distúrbio conhecido como TDAH, entretanto, é preciso analisar 

com mais cuidado cada caso, considerando todos os aspectos da vida do paciente, não tendo a 

finalidade apenas de aquietar e aliviar os sintomas aparentes, como a hiperatividade e a 

desatenção, mas a fim de perceber o sujeito integrado as experiências que o cerca. 

 Os pais de Rafael se dirigem ao TDAH como algo limitador e incapacitante, colocando 

o filho numa posição de vítima do “transtorno”. Utilizando o termo excepcional para descrever 

seu filho. 

 

Se consideramos que o trabalho analítico com uma criança tem que ir além da 

demanda narcísica parental, nos parece no entanto imprescindível ouvir as 

diferentes demandas nas entrevistas preliminares para procurar retirar a 
criança de uma posição na estrutura familiar onde seu sintoma muitas vezes 

mascara as tensões libidinais dos pais, apesar de não se esgotar nelas. Por 

outro lado, os sintomas infantis são uma confirmação do fracasso do ideal de 

seus pais, uma maneira da criança denunciar sua não conformidade ao ideal 
social de “ser uma criança feliz”, demonstrando, através de seu sintoma, sua 

própria subjetividade. Neste contexto, não há como excluir os pais da análise 

de uma criança, já que o sintoma da criança desenrola-se nos interstícios do 
discurso parental. No entanto, é importante reconhecer que se o discurso dos 

pais funciona como uma matriz simbólica de partida, fundamental para a 

constituição psíquica da criança, o inconsciente infantil não é um simples 
reflexo do inconsciente parental. Desta maneira, entendemos que a criança 

deve ser ouvida como sujeito de seu próprio discurso, em que sua construção 

sintomática traz a marca da função simbólica dos pais, sem, no entanto, ser 

redutível a ela. Isto significa reconhecer a ligação fundamental entre a criança 
e seus cuidadores fundamentais, procurando delimitar um espaço no qual os 

pais e a criança possam diferenciar suas questões, imprimindo um cunho 

singular e único às suas narrativas. (ZORNIG, 1991, s/p). 

 

 Apesar da criança trazer sintomas de uma estrutura familiar e sua posição de desejo 

dentro dela, ela traz também demandas próprias que devem ser ouvidas como sujeito de desejos, 

e levar em conta sua subjetividade. Dar voz ao sujeito criança é deixá-lo livre para expressar 

suas angústias, inseguranças, medos e questionamentos, e principalmente não pressioná-lo a 
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isso, pois ele só pode expressar-se quando se sente livre e a vontade para fazê-lo, sem medo de 

julgamentos e represálias de suas palavras e atitudes.  

               Esse acolhimento incondicional propicia que se instale a transferência, onde o 

analisando cria um laço com o analista, de forma espontânea. Freud [(1914), 1996, p. 169] ao 

se referir a transferência faz a colocação de que admitir “a transferência como a um playground 

no qual se espera que nos apresente tudo no tocante a impulsos patogênicos, que se acha oculto 

na mente do paciente”. É a partir dela que o paciente fica à vontade, um exemplo disso é que 

Rafael em todas as sessões, assim que chegava ao consultório a primeira coisa que fazia era 

tirar os sapatos, independente se ele estava de tênis, sandália ou chinelo, ele sempre o fazia. 

Interpretamos essa atitude como forma de se mostrar à vontade e seguro no ambiente, do qual 

não gostava de ir embora, e relutava em fazê-lo. Tanto essa situação como a de pedir para adotá-

lo, de dizer que somente a analista tem paciência com ele, de relutar para ir embora das sessões, 

fortalece a ideia de Freud [(1912), 1996, p. 112] quando afirma que “Se a necessidade que 

alguém tem de amar não é inteiramente satisfeita pela realidade, ele está fadado a aproximar-se 

de cada nova pessoa que encontra com ideias libidinais antecipadas”. Com a análise, pelo 

estabelecimento da transferência, o paciente ganha voz e uma posição de ser ouvido e aceito. 

Ao todo, foi contabilizado cerca de um ano de análise, mas pode-se perceber a 

resistência dos pais em relação ao tratamento de análise, levando mais fé no tratamento 

medicamentoso, pois não queriam se implicar nas questões apontadas pela analista, apenas 

levavam a criança como forma de mostrar, talvez para eles mesmo, que estava fazendo o 

possível para o filho “ser uma criança normal”. 

Em relação ao sujeito em análise, trata-se de uma criança que está se constituindo 

enquanto sujeito dentro de uma família estruturada sobre os “fantasmas” sintomáticos do casal. 

Diante desse quadro, a criança, de maneira saudável, busca se encontrar e encontrar onde ele 

está no desejo dos pais. O pai por sua vez, como fica mais ausente de casa, encontra na madrasta 

a maneira de suprir o lugar da mãe morta, e a coloca na posição de cuidado da criança. A 

mãe/madrasta, por sua vez, não abdica de suas tarefas para dedicar tempo hábil a criança, que 

por desejar ser desejada, utiliza meios para garantir o amor dessa mãe. Pode-se dizer que é o 

sintoma neurótico, disfarçado na sociedade atual com a nomenclatura de TDAH. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como principal objetivo realizar uma pesquisa 

bibliográfica e utilizar uma prática clínica, a fim de refletir a respeito da medicalização do 

TDAH. Para isso, trouxe através de referências bibliográficas, o que autores dizem a respeito 

do tema. Percebemos então com o estudo que, esse transtorno vem sofrendo várias alterações 

de descrição e nomenclatura pela medicina psiquiátrica que dispõe de edições do DSM e do 

CID-10 ao longo dos anos, e que, com o passar do tempo a estatística em relação ao diagnóstico 

e a venda do medicamento indicado para ele, a Ritalina, vem sendo aumentada 

consideravelmente. Com isso, verifica-se que a indústria farmacêutica lucra através da criação 

desses novos transtornos, afinal, ela investe capital financeiro na pesquisa de novas medicações, 

fazendo surgir novos transtornos e síndromes para aumentar as vendas no mercado 

psicofarmacológico. Foi assim que passaram a existir, nos manuais diagnósticos, inúmeras 

novas classificações de diagnósticos. Um exemplo disso é a alienação parental ter sido 

promovida à categoria de síndrome na mais nova edição do DSM, passível de tratamento com 

uma medicação específica, ou seja, cria-se o medicamento para então se criar a demanda, que 

é o diagnóstico. 

Com isso, a medicalização passa a ser algo natural no dia a dia das pessoas do mundo 

contemporâneo, onde o tempo é escasso, e não é mais aceitável se sentir mal, inclusive 

psiquicamente, pois o discurso midiático acompanhado do discurso biomédico introduz na 

sociedade uma cultura de bem-estar e bem-viver que não aceita o mal-estar, seja físico ou 

psíquico. Para tudo há uma solução medicamentosa dita “milagrosa”, que promete promover o 

desaparecimento de qualquer desconforto, com a finalidade de adequar o indivíduo a essa 

sociedade capitalista e disciplinadora, e é dentro dessa realidade que o diagnóstico de TDAH 

está inserido. 

Com a crítica à medicalização em excesso na sociedade atual, sugerimos nesse trabalho, 

uma alternativa a medicalização desse diagnóstico, que é o discurso analítico. Essa alternativa 

foi apresentada no trabalho desde os primeiros estudiosos do assunto da psicanálise com 

crianças, porém concluímos, com esses autores, que o atendimento às crianças não se difere do 

que é feito com adultos, uma vez que as técnicas utilizadas são as mesmas. Segundo esses 

autores o inconsciente é sempre infantil, apenas foi adicionado o lúdico e o brincar no 

atendimento com crianças. O caso clínico apresentado teve o objetivo de exemplificar o meu 
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posicionamento sobre o assunto, porém não quer dizer que exista uma forma única como 

alternativa a esse processo medicalizante, muito pelo contrário, o que é proposto no trabalho é 

um atendimento diferenciado para cada paciente, já que cada um é um ser único, que tem seus 

desejos, sua maneira de existir, de se relacionar com o outro, e suas influências socioculturais 

e familiares. Diferentemente da medicina que entende por sintoma, aquilo que está visível e 

passível de exposição imediata, a psicanálise compreende que o sintoma não revela uma doença 

orgânica, mas revela a verdade do sujeito do inconsciente, e seu mal-estar, sentido e expressado 

por cada sujeito de uma maneira diferente. Com isso, ao invés de se padronizar e universalizar 

um diagnóstico, a psicanálise busca no sintoma, o significado dado por cada sujeito. 

Quando se trata da clínica com crianças, existe a particularidade de o analista lidar com 

duas demandas diferentes, que são as queixas trazidas pelos pais, e seus desejos narcísicos sobre 

o filho, muitas vezes como forma de projeção, e os sintomas e demandas trazidos pela criança, 

como sujeito desejante e a descoberta de seu lugar no desejo do Outro. 

Dessa forma, para a psicanálise o TDAH, ou seja, suas características são vistas com 

sintomas da criança que respondem ao contexto parental refletida sobre ela. A psicanálise leva 

em consideração a etiologia, a historicidade, a subjetividade, e o contexto social e familiar, o 

analista escuta o sujeito em sua singularidade a fim de compreender seu sofrimento, com o 

intuito de entender o que se passou em sua história pulsional na estruturação de seu psiquismo. 

Nos tempos atuais onde a sociedade capitalista tecnológica oferece estímulos visuais e 

mentais como o uso de computadores, celulares, tablets, videogames e televisão; alimentícios 

como a cafeína, a coca e o açúcar presente em muitos alimentos; o tempo escasso dos pais para 

dedicar aos filhos, no âmbito da educação e do afeto, ao analisar um comportamento humano, 

no caso infantil, deve-se levar em conta os aspectos orgânicos, psíquicos e sociais envolvidos. 

É preciso pensar o TDAH para além dos sintomas e comportamentos aparentes e classificáveis 

de manuais diagnósticos, pensá-lo a partir de sua inserção em todos os contextos da vida da 

criança, pois se é levado em conta apenas o comportamento e utiliza-se  a medicação para 

acalmá-lo, não está se fazendo nada mais que abafar e sufocar sentimentos e sofrimentos 

psíquicos. 

Em suma, a psicanálise propõe resgatar o sujeito em sua subjetividade, para que ele seja 

colocado em cena como protagonista de sua vida, que ele conheça seus desejos, sua maneira de 

existir, que não precisa ser igual a de todos os outros, que ele possa expressar o que sente sem 
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medo de julgamentos, e então se livrar do rótulo de portador de um transtorno, para ser apenas 

sujeito. 
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