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“Porque a pessoa culpada é apenas 

um dos objetivos da punição. A 

punição está destinada acima de todos 

os outros, a todos potencialmente 

culpados.” 

Michel Foucault
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RESUMO 

 
 
Na sociedade contemporânea assistimos um aumento da medicalização da infância 
e há também uma tendência de parte da população em valorizar os processos 
judicializantes de adolescentes como elemento para resolução de questões 
entendidas como problemas. Frente a essa questão o objetivo do presente trabalho 
é comprender a relaçã entre o processo de medicalização da infância e a 
judicialização dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em um 
município de pequeno porte II. Para tanto apresenta uma revisão bibliográfica sobre 
o tema, tendo como orientação principal o pensamento de Michel Foucault, neste 
sentido é discutida a questão da governamentalidade, do poder disciplinar e dos 
dispositivos de segurança, localizando o atendimento prestado às crianças e 
adolescentes nesta malha de elementos constitutivos da vida em sociedade na 
perspectiva foucaultiana. Em seguida realizamos uma pesquisa de fonte secundária 
onde nos aproximamos primeiramente das fichas de atendimento dos adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa entre o período de julho de 2017 a julho 
de 2018 no Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) e 
posteriormente dos prontuários desses adolescentes que passaram por atendimento 
no Centro de Atendimento Psicossocial Infantil (CAPSi) deste município, através das 
informações contidas tanto nas fichas de atendimento quanto nos prontuários 
utilizados foi possível asseverar que existe uma intrínseca relação entre a 
medicalização e a judicialização no processo de controle dos comportamentos dos 
indivíduos presente nas diferentes instituições que compõem a sociedade.  
 
Palavras-chave: Medicalização. Judicialização. Dispositivos de segurança. Infância. 
Adolescência. 
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ABSTRACT 
 
 

In contemporary society we watch na increase in the medicalization of childhood and 
there is also a tendency of the population to value the processes of juvenile justice as 
na element to solve questions understood as problems. Faced with this question the 
objective of the present work is to understand the relationship between the process 
of medicalization of childhood and the judicialization of adolescents in compliance 
with socio-educatonal measure in a small municipallity II. In order to do so, it 
presents a bibliographical review on the subject, having as main orientation the 
thought of Michel Foucault, in this sens ir is discussed the question of 
governamentality, of the disciplinary power and of the security devices, locating the 
care given to the children and adolescents in this mesh of elements constitutive of life 
in society in the Foucaultian perspective. We then conducted a secondary source 
survey where we first approached the records of adolescents in compliance with 
socio-educational measures between July 2017 and July 2018 at the Specialized 
Referral Center for Social Assistance (CREAS) and later the records os these 
adolescents who went through car at the Child Psychosocial Care Center (CAPSi) of 
this municipality, through the information contained in both the records of care and in 
the records used it was possible to assert that there is na intrinsic relationship 
between medicalization and judicialization in the process of behavior control of the 
individuals present in the different institutions that make up the society. 
 
Key words: Medicalization. Judiciary. Security devices. Childhood. Adolescence. 
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INTRODUÇÃO  

 

Ao participarmos do projeto “Estratégias de controle dos 

comportamentos considerados inadequados na escola: medicalização, judicialização 

e resistências”, ficamos intrigadas com o fato dos adolescentes cumpridores de 

medida socioeducativa serem judicializados por diferentes motivos, dos mais 

corriqueiros como “baderna” até os mais graves como homicídios, e muitos desses 

adolescentes já haviam feito uso de medicação controlada na infância. 

Assim a partir das atividades do projeto, buscamos  compreender,  

como ocorrem os processos de medicalização e judicialização enquanto estratégias 

articuladas de controle social e fomos caminhando na construção de um estudo 

acerca do tema. Através do qual nos foi possível perceber que os equipamentos 

sociais estratégicos de administração da vida como a escola, os hospitais, as 

prisões, pressionados pelas políticas de educação, saúde e segurança que tecem 

novas práticas normalizadoras, planejadas em sua grande maioria, sem o diálogo 

necessário  com os sujeitos que compõe os espaços sociais, expressam cada vez 

mais, muitas dificuldades ao lidar com situações de dissensões e discrepâncias que 

ocorrem no seu cotidiano. 

Frente a isso ficamos motivadas em direcionar nossos estudos no 

trabalho de conclusão de curso para entender como ocorrem os enquadramentos 

das condutas que fogem das práticas normalizadoras tecidas pelas políticas e seus 

equipamentos sociais. 

É importante destacarmos que hoje assistimos ao crescimento 

exponencial do fenômeno da medicalização, entendido por nós como a 

patologização dos comportamentos, diagnosticando, identificando e definindo as 

condutas tidas como inadequadas aos espaços sociais e naturalizando as 

dificuldades dos sujeitos – que em sua maioria estão ligados a fatores externos às 

práticas institucionais, de origem social e econômica, como atribuição biológica, 

tomando a medicalização como mantedora da ordem.  

E este aumento da medicalização certamente, nos parece, estar 

ligado à necessidade de enquadramento dos indivíduos e acaba por produzir 

estigmas tanto nos indivíduos como em seus familiares, uma vez que explica e 

justifica dificuldades encontradas ao se enquadrar nos comportamentos socialmente 
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esperados a partir de uma causa individual, voltando-se ao esforço pessoal e 

familiar, interferindo diretamente na vida das pessoas envolvidas. A patologização¹1 

representa a sua face mais perversa, ou seja, “problemas de diferentes ordens são 

apresentados como ‘doenças’, ‘transtornos’, ‘distúrbios’” (MFMES, 2010). 

Paralelamente a esses diagnósticos atribuídos cada vez mais cedo 

na vida das pessoas, as leis vêm exercendo suas funções de fazer “cumprir” 

mudanças de comportamentos ocorridos considerados inadequados para a 

sociedade como por exemplo a agressão, no entanto, analisando o papel da justiça 

e do objeto de julgamento dela, é evidente o processo de judicialização também 

como, um equipamento social de administração e controle da vida. 

Sendo assim, entendemos que a relevância do presente estudo se 

dá pela utilização de equipamentos sociais para administração e controle da vida da 

população, resultando num aumento do processo de medicalização da vida e da 

judicialização das relações sociais. 

Considerando as questões acima, somado ao caráter interventivo do 

profissional de serviço social dentre as políticas sociais, elegemos como objeto de 

estudo deste trabalho o processo de medicalização da infância e a judicialização dos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em um município de 

pequeno porte e temos enquanto objetivo geral da pesquisa compreender a relação 

entre o processo de medicalização da infância e a judicialização dos adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa em um município de pequeno porte. 

Sendo assim, para alcançar este objetivo temos enquanto objetivos específicos 

levantar o número de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em 

um município de médio porte, identificar o histórico do processo de medicalização na 

infância de cada um desses adolescentes e buscar os elementos explicativos da 

medicalização e da judicialização desses adolescentes, para então a partir da 

perspectiva Foucaultiana contextualizar a judicialização e a medicalização enquanto 

dispositivos de segurança. 

Para nos aproximarmos e materializarmos as proposições estudadas 

sobre os processos de governamentalidade existentes na sociedade entre elas a 

medicalização e a judicialização e a possível relação entre esses dois dispositivos, 

                                                
1 Remete a um processo que foca na atribuição de doença à problemas da vida cotidiana de diversas origens 
que não a médica, individualizando questões.  
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foram realizados revisões de literatura acerca do tema e também uma pesquisa 

documental em duas instituições de um município de pequeno porte, que 

correspondem uma à aplicação do saber-poder médico e a outra ao saber-poder 

jurídico, sendo elas: Centro de Referência Especializada de Assistência Social 

(CREAS) e Centro de Atendimento Psicossocial Infantil (CAPS-I). 

Sendo assim o presente trabalho se constitui em uma pesquisa de 

natureza qualitativa, do tipo descritiva na forma documental. 

Inicialmente idenficamos a quantidade de adolescentes que 

cumpriram alguma medida socioeducativa durante o período de agosto de 2017 a 

agosto de 2018 e chegamos num resultado de 70, então pegamos a totalidade 

dessas fichas e a partir das informações nelas contidas identificamos e analisamos 

os dados segundo a idade da judicialização, os atos infracioanais cometidos, as 

medidas socioeducativas aplicadas. 

Posteriormente cruzamos os nomes dos adolescentes cumpridores 

de medida com as crianças e adolescentes que foram ou são atendidos pelo CAPS 

Infantil deste município através de uma planilha onde consta o nome ou da 

criança/adolescente ou do responsável pela criança/adolescente atendido e 

chegamos num resultado de 28 adolescentes. Sendo assim procuramos e utilizamos 

a totalidade dos prontuários que também foram analisados, a partir da identificação 

segundo a idade da medicalização, as instituições encaminhadoras, os motivos 

pelos quais foram encaminhados, os diagnósticos atribuídos ou não e se retornaram 

ao CAPS-I posteriormente à judicialização. 

Organizamos o estudo realizado em três capítulos: o primeiro deles 

é intitulado como “Aproximação aos conceitos que fundamentam a construção de 

relações judicializadas e a medicalização da sociedade segundo Michel Foucault: 

poder, governamentalidade, disciplina e dispositivos de segurança”, será abordado 

conceitos que Michel Foucault traz nas obras “O nascimento da biopolítica; 

Segurança, território e população”; “Vigiar e Punir”, as quais são fundamentais para 

o entendimento das relações sociais judicializadas e medicalizadas.  

No segundo capítulo intitulado “Dispositivos de segurança e gestão 

da vida: a complementariedade entre a judicialização e a normalização – a 

biopolítica da vida” foi subdvidido em “A biopolítica: a medicalização” e “A biopolítica: 

a judicialização” trazemos como ocorre a biopolítica da vida através dos mecanismos 

da medicalização e da judicialização e como acontece a aliança entre o judiciário e a 
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medicina enquanto equipamentos sociais de dispositivos de segurança para controle 

da vida dos sujeitos que compõe a sociedade. Abordará capítulos dos livros “Vigiar e 

punir”; “O nascimento da clínica”; “Do governo dos vivos”; “História da sexualidade 

Iambos de Michel Foucault”, bem como “Punir os pobres de Wacquant”. 

No terceiro e último capítulo “O processo de medicalização da 

infância e a judicialização da adolescência em um município de pequeno porte” 

apresentamos a sistematização e análise dos dados coletados em campo e a 

possível relação entre a medicalização e a judicialização enquanto estratégias de 

governo dos indivíduos. 

Em seguida apresentamos nossas considerações finais e as 

referências que fundamentaram nossa trajetória neste trabalho. 
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2 APROXIMAÇÃO AOS CONCEITOS QUE FUNDAMENTAM A CONSTRUÇÃO 

DE RELAÇÕES JUDICIALIZADAS E A MEDICALIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

SEGUNDO MICHEL FOUCAULT: PODER, GOVERNAMENTALIDADE, 

DISCIPLINA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 

 

Considerando que na contemporaneidade há um contínuo processo 

de judicialização, para entender esse movimento, ou melhor, a possível relação 

existente entre judicialização e medicalização abordaremos esses fenômenos 

enquanto elementos imanentes na ordem capitalista para tanto, nos valemos das 

perspectivas de Foucault, ou seja, apresentamos nossas considerações a partir do 

exercício de olhar e analisar tais elementos através da leitura de obras de Michel 

Foucault para completar usamos também autores que comungam da mesma 

perspectiva como Sérgio R. Carvalho, Camila de O. Rodrigues, Fabrício D. da Costa, 

Henrique S. Andrade (2015). 

A partir dos nossos estudos sobre as proposições de Foucault 

podemos apontar que o autor não pensava o poder como coerente e estável, mas 

que procurava analisar as relações deste com suas emergências e seus efeitos, 

como ele se exerce e se faz exercer através das técnicas utilizadas para governar, 

ou manter o domínio sobre a organização de uma sociedade, já que ele se coloca a 

partir de alianças interferindo desde as relações econômicas até a conduta dos 

indivíduos – se dando através de uma dinâmica entre autonomia e liberdade dos 

sujeitos que compõem a sociedade.  

Para Foucault (2001, p.89) “O poder não é uma instituição, uma 

estrutura, uma lei universal: é o nome dado a uma situação estratégica complexa 

numa sociedade determinada”.  

Assim, para entendermos o poder devemos pensá-lo como uma 

variedade de correlações de forças existentes que juntas, estrategicamente, se 

consolidam e criam a partir dos aparelhos estatais o controle institucional. 

Parece-me que se deve compreende o poder, primeiro, como a 
multiplicidade de correlações de forças imanentes ao domínio onde 
se exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através 
de lutas e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; 
os apoios que tais correlações de forças encontram umas nas outras, 
formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e 
contradições que as isolam entre si; enfim as estratégias em que se 
originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo 
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nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais 
(FOUCAULT, 2001, p. 88-89). 

 

Desta forma podemos entender que o poder não pode ser 

materializado e também não favorece exclusivamente um grupo, haja vista, que é 

proveniente de uma correlação de forças existentes, que em conjunto o exercem. 

A análise em termos de poder não deve postular, como dados 
iniciais, a soberania do Estado, a forma da lei ou a unidade global de 
uma dominação; estas são apenas e, antes de mais nada, suas 
formas terminais (FOUCAULT, 2001, p. 88). 

 
Como este não pode ser materializado, as relações de poder 

existente desdobram-se e circulam em todos os aspectos da vida do indivíduo, nos 

permitindo perceber que não se encontram paralisadas. “O poder está em toda 

parte; não porque englobe tudo e sim porque provém de todos os lugares” 

(FOUCAULT, 2001, p. 89). 

Uma vez compreendida a correlação de forças existentes no 

exercício do poder e que ele perpassa por todas as esferas da vida individual e 

coletiva que compõe a sociedade, é importante pontuarmos que historicamente, 

segundo Foucault (2001) a vida das pessoas é normatizada e regulada por 

diferentes dispositivos legais, dispositivos estes em sua maioria impostos pelo 

Estado para melhor exercício de seu governo.  

Conforme Foucault (2008b), a forma de governo exercida pelo 

Estado é organizada por ele próprio, e esta forma se adapta em cada momento 

histórico segundo a necessidade de dominância e organização da sociedade. Desta 

maneira, o Estado é um elemento da sociedade que está sempre em construção e 

tão mais forte será se encontrar estratégias de governar que o legitime e consolide 

sua importância e validade perante os membros da sociedade. 

Neste processo, o conceito de governamentalidade proposto pelo 

autor nos mostra muito interessante, uma vez que a partir de suas análises podemos 

entender esta “governamentalidade” como um campo estratégico das relações de 

poder existentes com enfoque no que estas relações produzem e/ou transformam. 

Foucault toma a palavra governamentalidade, no curso dado em 

1978 no Collège de France, em três acepções diferentes, porém complementares: 

1 – o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises 
e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta forma 
bastante específica e complexa de poder, que tem por alvo a 
população, por forma principal a economia política e por instrumentos 



 

 
18 

técnicos essenciais os dispositivos de segurança; 2 – a tendência 
que em todo o Ocidente conduziu incessantemente, durante muito 
tempo, à preeminência deste tipo de poder, que se pode chamar de 
governo, sobre todos os outros – soberania, disciplina, etc. – e levou 
ao desenvolvimento de uma série de aparelhos específicos de 
governo e de um conjunto de saberes; 3 – o resultado do processo 
através do qual o Estado de justiça da Idade Média, que se tornou 
nos séculos XV e XVI Estado administrativo, foi pouco a pouco sendo 
governamentalizado (FOUCAULT, 2004a, p. 291-292). 

 

No processo de estabelecimento desta governamentalidade, um 

instrumento fundamental ou “campo de intervenção” (FOUCAULT, 2011) é a 

economia política2. Ao ser exercida a partir da razão de Estado busca, de forma 

simples podemos dizer, um método de governo capaz de assegurar a prosperidade 

de uma nação (Foucault, 2008b, p. 19). A partir dela podemos ver o reflexo da 

organização, distribuição e limitação dos poderes do Estado na sociedade, ou seja, 

a economia política prevalente em uma sociedade se forma no âmbito dos objetivos 

que a própria razão de Estado estabelece para seu governo, e se reflete nas 

próprias práticas governamentais, sem questionar sua legitimidade. 

Podemos dizer então, que um dos interesses do Estado está ligado 

à legitimidade do governo e aos efeitos desse governo – e se esses serão negativos 

ou positivos para a manutenção de sua legitimidade. Frente então a necessidade de 

garantir a legitimidade do Estado, através da governamentalidade, os indivíduos que 

compõem a sociedade se constituem em objeto desta governamentalidade, ou seja, 

o governo emprega um conjunto de técnicas de poder que são utilizadas para 

efetivar a racionalidade sobre a gestão da vida do indivíduo.  

A racionalidade é o que programa e orienta o conjunto da conduta 
humana. Há uma lógica tanto nas instituições quanto na conduta dos 
indivíduos e nas relações políticas (FOUCAULT, 2011, p. 319). 

 

Com a percepção da população como um sujeito/objeto no centro de 

uma engenharia de governo, essa passa a ser, a partir da racionalidade imposta 

pela razão de Estado, alvo prioritário das ações de governo, que vai moldando 

segundo as necessidades institucionais o modus operandi de cada indivíduo, 

havendo então uma normatização “silenciosa” de: 

Suas opiniões, das suas maneiras de fazer, dos seus 
comportamentos, dos seus hábitos, dos seus temores, dos seus 

                                                
2 A economia política pode ser definida como a ciência que procura explicar a relação existente entre o processo 
econômico desde a produção até o consumo e as relações da vida em sociedade. 
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preconceitos, das suas exigências, é aquilo sobre o que se age por 
meio da educação, das campanhas, dos convencimentos 
(FOUCAULT 2008a, p. 98-99). 

 

Aqui, vale ressaltar sobre a questão da liberdade dos indivíduos, que 

segundo Foucault (2004), é como um objeto de pretensões liberadoras, pelo qual os 

que compõem a sociedade definem formas aceitáveis e satisfatórias de ações 

individuais ou coletivas. No entanto ela não deve ser pensada como dada nas 

estruturas sociais e sim como uma intencionalidade de uma engenharia de governo, 

já que só produzem efeitos positivos quando coincidem com a ação dos sujeitos na 

prática desta, uma vez que tal prática abre espaço para novas relações de poder. 

Sendo assim podemos concluir a partir das perspectivas de Foucault 

que, segundo um conjunto de técnicas de poder, tanto a vida como os modos de 

viver são governados, regulados e ou disciplinados. É neste cenário que as 

diferentes instituições presentes na sociedade, instituições estas construídas em 

conformidade com a razão do Estado, realizam o exercício do poder disciplinar de 

uma forma importante e sendo sempre valorizada pelos governos – uma vez que é a 

disciplina que formata os indivíduos. 

O poder disciplinar considera que os indivíduos necessitam de 

apreender regras, sendo por tanto como objetos de uma intervenção minuciosa a 

partir de técnicas de vigilância e medidas normalizadoras utilizadas, classificando e 

qualificando os comportamentos que são, por sua vez, objetos de sua intervenção, 

como inadequados ou não – tendo como objetivo conduzir as condutas dos 

indivíduos e, por conseguinte de uma sociedade. 

O poder disciplinar presente na vida cotidiana de todas as pessoas 

consegue ir moldando os comportamentos, mas a existência de “desviantes” exige 

que sejam acionados outros elementos disciplinadores o que o autor chama de 

dispositivos de segurança. Esses dispositivos são empregados pelo Estado no 

processo de correção extinguindo a presença de comportamentos desviantes. 

Para podermos compreender melhor o funcionamento dos 

dispositivos de segurança como aporte nas mediações e negociações das situações 

conflituosas da sociedade, trazemos o que Foucault (1998a, p. 244) entende por 

dispositivo: 

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
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filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 
estabelecer entre estes elementos. [Um] discurso que pode aparecer 
como programa de uma instituição ou, ao contrário, como elemento 
que permite justificar e mascarar uma prática que permanece muda; 
pode ainda funcionar como reinterpretação desta prática, dando-lhe 
acesso a um novo campo de racionalidade. Em suma, entre estes 
elementos, discursivos ou não, existe um tipo de jogo, ou seja, 
mudanças de posição, modificações de funções, que também podem 
ser muito diferentes. [O dispositivo pode ser entendido também] 
como um tipo de formação que, em um determinado momento 
histórico, teve como função principal responder a uma urgência 
histórica. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica 
dominante. 

 

Os dispositivos de segurança utilizam da liberdade como estratégia, 

mas também utilizam da proibição, ou seja, proíbem condutas dos sujeitos “livres” 

através de leis e de prescrições que são, por sua vez, características da disciplina, 

como instrumentos complementares um ao outro. 

Foucault (1998a) defende no que diz respeito sobre a relação entre 

poder e liberdade, que para o exercício do primeiro a renúncia da segunda não é 

necessária, pois estas não estão sob relação de exclusão, já que o poder só se é 

exercido sobre o cenário de liberdade dos sujeitos, ou seja, sobre indivíduos que 

possuem possibilidades que podem dar lugar à variadas condutas, reações e 

comportamentos. 

Diretamente ligada aos dispositivos de segurança está a sociedade 

judiciária e segundo Foucault (2008b) ambos se fazem presente em um contexto em 

que há um discurso sobre a necessidade de reestabelecimento de uma harmonia na 

relação entre os sujeitos, pautados pelo equilíbrio e tolerância, no entanto, ao 

mesmo tempo a governamentalidade, impulsiona e amplia as adversariedades e as 

zonas de conflito. 

Desta forma, os dispositivos de segurança possibilitam ao governo 

tratar um fenômeno, intervindo na realidade sem impedi-lo, e tem como 

característica a gestão da população em suas regularidades. São mecanismos 

acionados como, por exemplo, os espaços de segurança, o tratamento aleatório e a 

forma de normalização, produção e armazenamento adotados para evitar e ou 

administrar os acontecimentos de forma a minimizar as revoltas, para modificar o 

destino de um indivíduo ou de uma população, assim se torna mais eficaz regular e 
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minimizar os fenômenos existentes e manter o domínio do Estado sobre a 

organização societária. 

[...] está sempre inscrito em um jogo de poder, estando sempre, no 
entanto, ligado a uma ou a configurações de saber que dele nascem 
mas que igualmente o condicionam. É isto, o dispositivo: estratégias 
de relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas 
por eles (FOUCAULT, 1998a, p. 246) 

 

Dentre esses saberes iremos destacar agora o saber médico, que 

através de sua missão de cura e prevenção das doenças, foi sendo, pouco a pouco, 

aceito pelas famílias. A partir de então o Estado à firma como parceiro e o institui 

enquanto estratégia do exercício de seu poder para a manutenção da consolidação 

e legitimação de sua importância perante a sociedade. 

Assim, medicina passa a ser considerada um saber-poder e sua 

utilização consiste em uma importante estratégia para o exercício da 

governamentalidade, se tornando um mecanismo fundamental para a 

operacionalização desta, uma vez que com sua capacidade de produzir verdades e 

de responder às variadas condutas possíveis, disciplinando-as e normalizando-as 

conseguem enquadrar os sujeitos em suas diversidades e desvios. 

Tendo em vista que, o aniquilamento das patologias e o 

enquadramento dos sujeitos resultavam na redução dos “focos de resistência”, o 

Estado, em parceria com a medicina passa a exercer sua governamentalidade, 

através não só de seus saberes como também de suas técnicas, uma vez que o 

poder se exerce também através da condução da vida dos indivíduos: 

[à] maneira de dirigir a conduta dos indivíduos ou dos grupos 
(recobrindo não) apenas formas instituídas e legítimas de sujeição 
política ou econômica; mas modos de ação mais ou menos refletidos 
e calculados, porém todos destinados a agir sobre as possibilidades 
de ação dos outros indivíduos. Governar, nesse sentido, é estruturar 
o eventual campo de ação dos outros (FOUCAULT, 1995a, p. 243-
244). 

 

Com isso, o campo médico assume uma posição de instituição de 

controle e vigilância social e passa a responder aos diversos interesses em disputa, 

cumprindo um papel central para a manutenção da disposição das relações de 

poder existente em nossa sociedade. 

O campo médico é permeado por questões morais e acaba 

estendendo o seu controle sobre a vida dos indivíduos. Assim, para além do 
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enfrentamento ao processo saúde-doença a medicina passa a tomar sob sua 

perspectiva, cada vez mais, os problemas sociais de comportamentos e 

estabelecimento de relações, e para tratá-los utiliza de suas técnicas, entre elas a da 

medicalização, tratando questões de diferentes origens como sendo de origens 

patológicas. 

Com essa nova configuração da medicina, ela passa a se constituir 

em práticas sociais e políticas, articulando distintos elementos como também outras 

instâncias e são estes que dão forma às transformações governamentais na 

atualidade (FOUCALT, 2008a). 

Nesta perspectiva as relações de poder e saberes produzidas pelo 

campo médico cumpre uma função política, criando e transmitindo normas de 

comportamentos individuais e coletivos, influenciando assim o modo como os 

sujeitos adotam algumas escolhas no modo de se comportar, mostrando que tanto o 

saber médico como a medicalização pode ser analisada como uma produção 

humana, uma vez que entendemos que, na sociedade capitalista, o campo do saber-

poder passa a desenhar os sujeitos. Dessa forma a medicina teve, primeiramente, 

de desviar sua atenção do indivíduo e focar no “corpo social”, tendo de dar 

preferência à sua dimensão preventiva de forma a se antecipar à doença. 

Através da sua missão de cura e prevenção a medicina assume um 

domínio sobre o corpo e o submete a um processo contínuo da sua técnica de 

medicalização, se colocando então não apenas como uma autoridade, mas como 

um dispositivo produtivo já que seu campo de intervenção vai para além das 

enfermidades intervindo em todos os âmbitos da vida dos indivíduos. 

Sendo assim, é necessário compreender a medicina enquanto um 

dispositivo de poder estratégico, tecnológico e interventivo já que se constituiu ao 

longo da história como um agente das relações de forças existentes na sociedade, 

buscando governar a população através de suas técnicas, e que dentre elas, a 

medicalização será o fenômeno social pelo qual operará a intervenção sobre o corpo 

e a condução das condutas individuais e coletivas. 

É importante salientar que nos referiremos ao processo de 

medicalização enquanto uma das técnicas interventivas do campo médico cujo 

movimento vai para além da prescrição medicamentosa, enquadrando e conduzindo 

as vidas da sociedade tendo, portanto como objeto de intervenção as 
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particularidades dos sujeitos oriundas de questões sociais e econômicas como de 

problemas de saúde. 

Ao apresentarmos então o fenômeno da medicalização pensaremos 

neste enquanto um fenômeno dependente da transformação sociocultural operada 

pela medicina segundo Foucault (2006), como uma forma de exercer o controle 

sobre a sociedade segundo Zola (1982) e como um processo de transformação de 

situações de outras ordens, como de problemas médicos segundo COLLARES & 

MOYSES (1994). 

Sabemos que a sociedade é composta por diversos sujeitos e 

grupos bem como que estes podem apresentar variadas formas de se comportar, 

podendo ter como origem razões políticas, sociais e econômicas, sendo assim, 

deveriam, portanto, ter suas expressões tratadas também ao âmbito em que estão 

relacionadas. Contudo, a racionalidade medicalizante analisa tais situações fora do 

contexto em que o indivíduo está inserido, desconsiderando as origens sociais e 

históricas da gênese do problema e as transformam em questões individuais e de 

origem orgânica realizando através da patologização das diferentes formas de se 

expressar.  

Nessa perspectiva, o processo medicalizante consiste, 

historicamente, em um processo sociocultural que está na raiz da medicina no 

século XVIII (Foucault, 2006) que foi transformando em necessidades médicas os 

sofrimentos, as dores, os modos de se comportar e de se relacionar como um meio 

de exercer o poder sobre a população, ou seja, a técnica da medicalização atribui à 

medicina questões que antes não era de sua responsabilidade, patologizando-as ou, 

definindo como, doença ou algum problema médico questões não médicas. 

Medicalização refere-se ao processo de transformar questões não 
médicas, eminentemente de origem social e política, em questões 
médicas, isto é, tentar encontrar no campo médico as causas e 
soluções para problemas dessa natureza (COLLARES & MOYSÉS, 
1994, p. 25).  

 

Dessa forma, medicalizar a vida tem seu significado expresso na 

fabricação e regulamentação das diversas formas de comportamento existentes 

impondo e impulsionando, a partir de valores morais, algumas condutas e o que 

fugisse destas condutas moralmente impostas estava sujeito ao processo de 

patologização. 
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É válido ressaltar que embora tenha conquistado o seu espaço 

primeiramente no âmbito da família através de seu poder de cura e prevenção, a 

medicalização dos indivíduos, com sua capacidade produtiva, ganha força e passa a 

exercer o seu saber-poder sobre diversos aspectos da vida. Dentre eles podemos 

citar como exemplo a sexualidade, a fertilidade e os comportamentos considerados 

moralmente inadequados como a criminalidade, o uso de substâncias psicoativas, o 

desrespeito e a não obediência.  

A partir de então, o poderoso campo do saber médico e seu 

mecanismo medicamentalizante passa a se instituir nas diferentes instituições de 

formação do sujeito, dentre elas destacamos a instituição escola, que com seu 

enfoque na infância e adolescência torna-se um campo importante para o governo 

das condutas, uma vez que possibilita o desenho do sujeito desde seu momento 

inicial da vida. 

Conforme a compreensão Foucaultiana (2006) a medicalização 

consiste enquanto um processo que não se reduz à medicalização, mas a todo 

campo médico que coloca questões de outras origens como sendo da conduta 

médica, colaborando para a construção de uma sociedade normativa. Assim, é 

então, um método de produção de condutas uma vez que as particularidades que 

singularizam os sujeitos, através dela, tornam-se doenças, distúrbios e transtornos, 

funcionando como um dispositivo de governo indispensável já que são infinitas as 

suas capacidades de intervenção. Essa atividade de acionamento de diferentes 

dispositivos de poder pelo governo contribui para a eficiência de um biopoder. 

Até aqui, vimos que a governamentalidade é uma forma de poder do 

Estado na qual tem por alvo a população, para a consolidação de seu exercício, 

desenvolveu aparelhos específicos de governo através dos dispositivos de 

segurança, por onde acionam um conjunto de saberes especializados que, através 

de suas técnicas, instrumentalizam o seu funcionamento emoldurando os perfis dos 

indivíduos que compõem a sociedade. Dessa forma, se inscreve, portanto, no 

desenvolvimento de uma importante tecnologia da governamentalidade, o biopoder. 

São essas questões levantadas a partir das aproximações de alguns 

conceitos trazidos por Michel Foucault que nos respaldarão no processo de 

compreensão de como é exercida a biopolítica sobre a vida através da aliança e 

complementariedade entre a psiquiatria e o judiciário no governo da população.  
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3. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E GESTÃO DA VIDA: A 

COMPLEMENTARIDADE ENTRE A JUDICIALIZAÇÃO E A NORMALIZAÇÃO – A 

BIOPOLÍTICA DA VIDA 

 

Compreendendo o contínuo processo do exercício do poder do 

Estado, segundo os seus interesses, sobre os indivíduos através dos diversos 

dispositivos de segurança, que articulam as diferentes instituições presentes na 

nossa sociedade, e considerando que os momentos iniciais do desenvolvimento do 

indivíduo repercutem no modo de funcionamento deste no futuro. Entendemos 

também que o modo como os grupos sociais lidam com a infância e a adolescência 

exerce total influência no projeto de futuro dessa sociedade. 

Sendo assim, para entendermos o exercício do poder hoje presente, 

apresentaremos nossas aproximações a partir da perspectiva de Foucault sobre os 

diferentes mecanismos utilizados desde os momentos iniciais da vida para reger o 

comportamento dos indivíduos e a possível relação entre eles. 

Na sociedade capitalista, a base do exercício da 

governamentalidade consiste na disciplina e no adestramento dos corpos, para isso 

o Estado utiliza de diferentes aparelhos institucionais, dentre eles a instituição 

escola, que coloca os indivíduos desde muito cedo em rotinas de forma a iniciar o 

quanto antes o trabalho de disciplinamento, exigindo da infância um padrão de 

comportamento que seja disciplinado, feliz e silencioso e quando expressam suas 

insatisfações e frustrações fugindo do comportamento esperado, acabam violando 

as regras existente nesta instituição. 

Com isso e com a meta de proteção da infância ou então de se 

proteger contra eles, as diferentes formas da governamentalidade apoiadas, nos 

discursos do saber-poder médico e jurídico, aumentam as intervenções nessa fase 

da vida formatando o comportamento nos modos estabelecidos. Dessa forma 

entendemos necessário apreender como ocorre, na perspectiva da biopolítica, a 

inter-relação entre a medicalização e a judicialização. 

Considerando a complexidade do tema, apresentamos uma 

aproximação específica de cada um, ou seja, apresentamos primeiro considerações 

sobre a medicalização, em seguida sobre a judicialização para então realizarmos 

nossas considerações sobre o entrelaçamento das duas. 
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3.1 A BIOPOLÍTICA: A MEDICALIZAÇÃO 

 

Segundo Foucault (1999) desde o final do século XVIII a técnica de 

regulamentação da vida se junta à técnica disciplinar, ambas voltadas à população e 

centradas no corpo com o intuito de controlar quaisquer acontecimentos que possam 

ocorrer em massa. Desta forma, acreditamos que para entender a possível relação 

que hoje existe entre medicalização e judicialização precisamos primeiro 

compreender a dinâmica do que Foucault chama de biopolítica. 

A bipolítica, enquanto uma mecânica do poder atinge a população 
como problema político e biológico, regulando-a para auferir um 
equilíbrio por meio de mecanismo globais e regulamentadores. É 
uma tecnologia do biopoder, porque opera em como viver, como 
aumentar a vida, alcançando a população em estados globais de 
regularidade dos processos biológicos da espécie humana 
(FOUCAULT, 1999 apud LIMA et al., 2016, p. 287-288).  

 

Foi através do surgimento desta biopolítica, que se passou segundo 

Foucault (1994), a buscar a racionalidade que permeia as relações de poder 

institucionalizadas e que orienta as condutas dos indivíduos estruturando o 

funcionamento do poder (FOUCAULT, 1994b, p. 803). 

Biopolítica para Foucault (1978, p.170) deveria ser: 

[...] para designar o que faz com que a vida e seus mecanismos 
possam entrar no domínio de cálculos explícitos e o que transforma o 
saber-poder num agente de transformação da vida humana.  

 

A política sobre a vida, ou a biopolítica, acontece quando a vida 

passa a ser objeto de um governo, e se inscreve no marco da modernidade quando 

o homem biológico assume uma existência política. A partir deste momento o corpo 

e a vida dos indivíduos se tornam alvo do saber e das intervenções corretivas, em 

que o Estado passa a exercer, estrategicamente, o poder sobre ele: 

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no 
corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, 
antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma 
realidade biopolítica (FOUCAULT, 1989, p. 82). 

 
Desta forma, através da biopolítica e com o objetivo da 

normalização, acontece uma medicina do “não patológico” que não se trata da cura, 

mas da prevenção e é através do campo médico, com a sua capacidade de analisar 

e classificar os sintomas, tudo o que puder ser patologia ou desvio – seja no 



 

 
27 

comportamento, seja no corpo, é relacionando imediatamente com alguma 

degeneração ou anormalidade, a qual é “a estrutura característica de um indivíduo 

que se deteve em um momento de seu desenvolvimento” (FOUCAULT, 1999, p. 

295). 

Com a presença do neoliberalismo3 vão ser consolidadas formas 

próprias de governar. O que temos então é a ruptura com uma governamentalidade 

que se efetivava a partir do fortalecimento do Estado, no entanto as formas 

identificadas por Foucault de controle e adestramento dos indivíduos se mantém 

vivas a partir das diferentes instituições. Desta forma hoje diversos elementos 

“novos” se agregam a dinâmica do exercício do poder disciplinar entre eles os meios 

de comunicação, as mídias sociais entre outras, vão assumindo relevância e 

ganhando destaque nos diferentes processos de formatação dos indivíduos.  Desta 

forma, os dispositivos de segurança ganham novos formatos e passam a prevalecer 

sobre a vida em sociedade, que mesmo com o aparente enfraquecimento do poder 

do Estado, são instrumentos de enquadramento da conduta dos homens. 

Neste sentido Foucault (1994) vai explicitar que todos os indivíduos 

estão submetidos à rede de poder e seus comportamentos, desejos, impressões 

podem ser moldados. 

O que me parece característica da forma de controle atual é o fato de 
que ele se exerce sobre cada indivíduo: um controle que nos fabrica, 
impondo-nos uma individualidade, uma identidade (FOUCAULT, 
1994, p.287). 

 

Como podemos observar no trecho acima a fabricação da 

individualidade é atravessada pelas relações de poder presente nas diferentes 

instituições que cotidianamente desenham o sujeito, suas vontades e formas de agir, 

através do exercício da governamentalidade. 

Neste contexto, são muitas as instituições e os espaços estratégicos 

responsáveis pelo exercício da biopolítica através da articulação das técnicas de 

disciplinamento e regulamentação dos corpos a partir da vigilância, controle e 

sanções, podemos colocar que, ainda hoje, o espaço escolar é um espaço 

disciplinador e importante no adestramento dos corpos e mentes  mas com certeza 

esta dinâmica de “adestramento” se faz presente nas demais instituições e saberes 

                                                
3 É um conjunto de ideias políticas e econômicas que defendem a não intervenção ou então a intervenção 
limitada do Estado tanto em assuntos econômicos quanto em assuntos sociais e jurídicos. 
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que compõem a sociedade, entre eles o saber médico, uma vez que através da 

atuação da medicina, que embora considere a individualidade, intervém no controle 

dos comportamentos individuais na sociedade. O saber médico, estabelece as 

condutas saudáveis, as escolhas corretas do ponto de vista da manutenção da vida 

manobram a partir dos processos vitais e as suas possibilidades de variações, como 

por exemplo: controle de natalidade, vacinação, higiene, condutas a biopolítica da 

população ou, a política sobre a vida dos que compõem a sociedade. 

No campo da saúde mental historicamente as condutas do saber 

médico foram determinando, segundo interesses, quem é normal ou louco, os 

comportamentos inadequados foram sendo “tratados” e “internados” em instituições 

próprias isolados da “sociedade sã”. Este movimento existente se dá a partir da 

segunda metade do século XIX, quando surge uma nova configuração do saber 

psiquiátrico e a proposta de aplicar diversas técnicas interventivas em face a 

normalização social, haja vista essa nova configuração da psiquiatria capacitar ao 

poder médico se referir tanto à alienação mental como também às variadas condutas 

presentes no cotidiano, procurando assim, classificar um determinado público alvo 

que apresentasse alguma conduta tida como inadequada. 

Já hoje, século XXI, percebemos uma ampliação e multiplicação dos 

diagnósticos psiquiátricos e a relação intrínseca destes com os comportamentos não 

aceitos socialmente. Sendo assim, há um agrupamento de sintomas classificados 

como doenças: a depressão, os transtornos de ansiedade, a esquizofrenia, os usos 

de substâncias psicoativas se encontram hoje em um mesmo espaço classificatório, 

nos deixando claro que a linha existente entre o normal e o patológico se faz 

bastante tênue. Desta forma na sociedade contemporânea a conduta para 

manutenção da saúde mental ganha importância social e política uma vez que “tudo 

o que é desordem, indisciplina, agitação, indocilidade, caráter reativo, falta de afeto, 

etc., tudo daqui em diante, poderá ser psiquiatrizado” (FOUCAULT, 1999, p. 150). 

Nesse emaranhado das relações de poder, o domínio da vida, do 

corpo, da saúde, das necessidades dos indivíduos transformam-se em questões 

políticas. Nesta dinâmica, Foucault vai apontar a existência de uma história de 

aliança e complementariedade entre a psiquiatria e o judiciário no governo da 

população que de maneira articulada regulamenta a vida social e coletiva de cada 

um; é esta complementariedade entre o saber médico e o poder jurídico que 

passaremos a nos aproximar no próximo item a fim de entender como 
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potencialmente se vinculam a medicalização e a judicialização na vida das crianças 

e adolescentes hoje em nossa sociedade. 

 

3.2   A BIOPOLÍTICA: A JUDICIALIZAÇÃO 

 

Na contemporaneidade assistimos cada vez mais o uso do recurso 

da judicialização, no qual o sistema jurídico é cotidianamente chamado para decidir 

questões antes distantes de sua esfera, embora as malhas de instituições e seus 

poderes continuem ativos. 

O controle dos comportamentos e das populações continua 
funcionando nesta rede de vigilância e correção em instituições como 
a escola, a polícia, a psiquiatria, mas certamente vem transferindo 
seu poder decisório e seu objetivo de prevenir e corrigir as 
virtualidades da infração para o poder judiciário. Percebe-se hoje em 
dia um clamor por leis mais duras e corretivas para evitar que 
mulheres sejam espancadas, crianças levem palmadas, minorias 
sejam desrespeitadas, para evitar acidentes de trânsito, e assim por 
diante, ou seja, a lei cumprindo a função pedagógica de mudanças 
de comportamento (LOBO, 2012, p. 29). 

 

No entanto, para o exercício da compreensão da judicialização é 

necessário realizar sua problematização, para isso se faz necessário observar e 

analisar uma complexa situação estratégica desde o seu início até o presente.  

A lógica judicializante atravessa diferente saberes, relações e 

práticas sociais e institucionais, assim, a atenção do governo é voltada para as 

condições, possibilidades e métodos pelos quais o processo judicializante se 

difunde. 

Neste trabalho, pensamos a judicialização como uma forma de 

governo das infâncias, partindo das investigações de Foucault que apontaram para a 

expansão e difusão dos poderes judiciários no aspecto social. Nesse sentido, a partir 

do tribunal de menores tratado no texto de Rizzini (2009), do Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA (2017) e dos comportamentos que neles estiveram em 

julgamento, podemos compreender a cena judicializante. 

Recorrendo ao texto da autora Rizzini (2009) titulado “Crianças e 

menores: do pátrio poder ao pátrio dever. Um histórico da legislação para a infância 

no Brasil”, encontramos mencionados a expressão “infância judicializada” no 

contexto histórico do primeiro Código de Menores no Brasil (1927) – no qual 

podemos perceber a população composta por criança e adolescente como foco. A 
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partir de tal expressão, podemos pensar que a judicialização da infância poderia ser 

o marco da emergência de uma legislação específica desta fase inicial da vida – no 

início do século XX, que vai para além do enquadre jurídico/judicial e intervém 

diretamente na vida dessa população. 

A infância foi nitidamente “judicializada” neste período. Decorre daí a 
popularização da categoria jurídica “menor”, comumente empregada 
nos debates da época. O termo “menor”, para designar a criança 
abandonada, desvalida, delinquente, viciosa, entre outras, foi 
naturalmente incorporado na linguagem, para além do círculo jurídico 
(Rizzini, 2009, p. 113). 

 

A partir dessa citação podemos perceber que o termo “judicializada” 

está adjetivando uma prática ligada ao fato de a infância estar como centro no 

desenvolvimento de uma lei que se tornou um instrumento de disciplina de questões 

específicas. Embora o trecho se trate do período em que o que se prevalecia era o 

código de menores, podemos perceber, mesmo com o ECA como as políticas 

públicas sistematizam suas ações de normalização das condutas de uma sociedade 

desprovida e considerada como de risco, em cima de projetos caracterizados como 

preventivo e protetivo, entretanto, essa promoção de garantia de direitos nada mais 

é do que embutir uma disciplina em massa para obter o total controle social. 

Com isso, o propósito é entender como se foi montado o 

funcionamento da maquinaria judicializante e o que se produzia a partir do seu modo 

de funcionar, reconhecendo que apenas os “menores”, ou a parte da infância 

considerada anormal recebiam a atenção jurídica. 

Foucault (2011) sugere que a normalização pode se dar na 

contramão da lei, no entanto autores como Giovanna Marafon& Maria L. do 

Nascimento (2016), Maria Lúcia. C. Lima, Pedro P. Freire Piani, Rafaele H. S. 

Aquime (2016) e Irene Rizzini (2009) colocam que há uma associação entre lei e 

norma – que nos faz concluir que a normalização está encadeada com o sistema 

jurídico e não contrário a ele, já que a partir da judicialização – como uma das 

tecnologias de poder, é possível observar algumas noções sobre a política que se é 

aplicada sobre o corpo e também compreender as condutas operadas sobre ele 

constantemente.  

Segundo Rizzini (2009) na grande maioria das vezes, a 

normalização das condutas sociais foca seu objetivo na contensão dos índices de 

violência humana, o foco é nos grupos considerados de risco: indivíduos com um 
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baixo poder aquisitivo, que vivem em situação de rua, que possuem envolvimento 

com a criminalidade, com drogas e que vivem locados em áreas que possuem um 

alto índice de violência. 

Com isso, as estratégias traçadas em projetos que contemplam a 

normalização das condutas são baseadas em temas relacionados à valores sociais e 

morais como: respeito e disciplina, tem como meta a normalização de condutas, 

definição de padrões de comportamentos e a diminuição da violência praticadas por 

esses indivíduos, mesmo através de dispositivos que violam os mesmos, nos 

deixando claro a potencialização dos mecanismos de sujeição e controle aplicados 

sobre os corpos. Um exemplo disso é a criação da instituição prisão antes mesmo 

de ser definida como pena por excelência da lei, de forma a tornar um preciso 

trabalho sobre os corpos dos indivíduos para torná-los dóceis. A partir de então, 

podemos pensar a judicialização, de formas simples, como a institucionalização das 

relações.  

Sabemos da importância de se entender as instituições, 

considerando as relações de forças e os dispositivos de poder que a constituem. 

Quando se pensa em poder e as relações que este estabelece, é comum associar à 

ideia de sujeição de um indivíduo ou instituição, sobre o outro bem como a violência, 

a repressão e o domínio e assim é como as instituições se apresentam: como 

ambiente de fechamento social dos sujeitos nela institucionalizados, tornando a 

variedade de interações existentes nos diversos aspectos da vida em uma única 

forma de relacionar-se através da rotina e das regras impostas. 

Para Foucault (2000), exemplos de instituições pensadas e 

concebidas com o objetivo de excluir parte da sociedade institucionalizando suas 

relações são as prisões e os hospitais, ambas com um propósito segundo o autor: 

depósito, haja vista que não aproveitam seu espaço para promover a recuperação 

do indivíduo e sim o utilizam como um local para guardar todos os que eram 

considerados inadequados na sociedade. 

Nesta situação extrema de reclusão, encarceramento, dos indivíduos 

nas diferentes instituições, percebemos o entrelaçamento entre o saber médico e o 

saber jurídico, ou seja, os saberes vão apontando que precisa ser retirado do 

convívio social. Na tentativa de melhor entender esse entrelaçamento apresentamos 

no item final deste capítulo como a partir de Foucault compreendemos os laços entre 
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esses saberes e práticas normatizantes dos dispositivos médicos e dos dispositivos 

jurídicos. 

 

3.3 OS LAÇOS ENTRE O SABER, AS INSTITUIÇÕES JURÍDICAS E AS MÉDICAS: 

O NÓ NA VIDA DOS SUJEITOS 

 

Frente aos nossos estudos até esse momento pontuamos que 

pensar a relação entre o saber, as instituições jurídicas e as médicas, passa 

necessariamente pelo estabelecimento do “normal” em cada sociedade, segundo os 

interesses e necessidades de cada momento histórico. 

Pensaremos então, o judiciário e a medicina como complementar um 

ao outro a partir de uma configuração onde o interesse não é apenas reestabelecer 

a saúde perdida, mas também antepor-se a qualquer tipo de anomalia sendo que o 

normal é tudo aquilo que se refere e se enquadra a norma estabelecida. Desta forma 

é pelo estabelecimento da norma que é possível disciplinar, regular e punir, ou, a 

norma norteia as ações seja no âmbito da medicina ou no âmbito jurídico 

O elemento que circula do disciplinar ao regulador, que se aplica ao 
corpo e às populações e que permite controlar, ao mesmo tempo, a 
ordem do corpo e os fatos de uma multiplicidade humana é a norma 
(FOUCAULT, 1992, p. 181). 

 

Neste sentido, se impõe a normalização disciplinar que vai “impedir 

que aconteça” a obstrução das regras/lei. Segundo Foucault (2008a, p. 75) a 

normalização disciplinar: 

Consiste em primeiro colocar um modelo, um modelo ótimo que é 
construído em função de certo resultado, e a operação de 
normalização disciplinar consiste em procurar tornar as pessoas, os 
gestos, os atos, conformes a esse modelo. 

 
No entanto, nem todos os sujeitos se tornam sujeitados às normas, 

muitos são os “desvios” ou “desviantes as normas”. No entanto, há a proposição que 

todo “desvio” seja punido. De fato, há como vimos uma rede de dispositivos a 

conduzir a formação dos sujeitos para que lhes sejam normais, e uma rede que 

opera para punir os desviantes. O que não está dentro do considerado normal é 

entendido como anormal e o que difere o normal do anormal é a conformação ou 

não à norma sendo que:  

A anomalia está associada à diferença, à variabilidade de valor 
negativo, num sentido ao mesmo tempo vital e social. É aquilo que 
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uma sociedade considera como jurídica e medicamente perigoso, o 
nocivo, aquilo que representa ao mesmo tempo, desvio da média e 
ameaça às normas (CANGUILHEM, 1990, p. 204). 

 

Há uma variedade muito grande no que tange a “normalidade” já 

que, tanto para determinado órgão institucional como ao genético, existe um 

intervalo muito grande aos valores “normais” que não podem ser consideradas de 

valor negativo ou patológico. Entretanto a conduta, o normal, a “lei”, passam a ser 

então expressas pelos conhecimentos extra legais que para além da polícia, como 

instituição de vigilância, passam a se efetivar nas instituições médicas, psicológicas 

e pedagógicas como correção, alimentando a normalização das condutas, assim – a 

partir do momento em que é associado a saúde ao conceito de normalidade, toda 

“anormalidade” (associada à diferença vital e social) passa a ser diretamente 

associada à um valor negativo e patológico. 

O duro ofício de punir vê-se assim alterado para o belo ofício de 
curar (Foucault, 2001, p. 29). 

 

Percebemos então que na organização societária passa a existir 

cada vez mais intensamente dispositivo de controle no sentido de “postergar” a 

punição, uma vez que no século XXI não basta apenas punir, para além deste, aos 

“desviantes” é imposto a necessidade do tratamento.  Foucault (1999) vai apontar 

que esse processo tem seu início já no século XIX, quando nos inquéritos jurídicos 

passaram a ser associados os exames, ou seja, a institucionalização do saber 

médico no campo jurídico permite não só julgar o delito, mas analisar os indivíduos, 

a partir de problemas jurídicos.  Esses exames médicos olham não somente o delito, 

mas também os comportamentos, as maneiras de ser e a origem destas como 

causas de tais delitos. A partir de então, os laudos médicos podem determinar ou 

deter a liberdade de uma pessoa e os discursos presentes nestes laudos são 

sustentados pelas instituições judiciárias e médicas, que colocam como alvo as 

condutas e não apenas a lei. 

Vemos então que nessa dinâmica foi configurada uma maneira de 

pensar as doenças mentais e se impôs a punição à todas as condutas consideradas 

inapropriadas – mesmo que não sejam criminosas, como os delírios e alucinações, 

imaturidade psicológica, personalidade pouco estruturada, profundo desequilíbrio, 

como já observado por Foucault (2001). Essa punição se dará a partir das técnicas 
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de transformações dos indivíduos que possuem esses tipos de condutas fazendo-se 

explícito o poder médico-judiciário na gestão da normalização da vida. 

A partir dos conhecimentos médicos e juristas voltados a esse modo 

de pensar e punir a anormalidade que se é pensado o conceito de degeneração, 

Foucault (1999, p. 298) entende que: 

A degeneração é a peça teórica maior que permite a medicalização 
do anormal. O degenerado é o anormal miticamente – ou, se vocês 
preferem, cientificamente – medicalizado. 
 

Toda “anormalidade”, toda “degeneração” passa então a ser 

“tratada” pelo saber médico e intrinsicamente monitorada e regulada pelo saber 

jurídico que aciona suas instituições para se necessário também punir. Frente a isso 

todos os sujeitos que compõem a sociedade estão sujeitados ao saber médico e 

jurídico, a vida cotidiana de cada um vai sendo guiada pelas normas impostas por 

esses saberes. 

Com efeito, a partir do momento em que a psiquiatria adquire a 
possibilidade de relacionar qualquer desvio, irregularidade, retardo, a 
um estado de degeneração, dali em diante conquistará uma 
possibilidade de ingerência indefinida sobre os comportamentos 
humanos (FOUCAULT, 1999, p. 298). 

 

Com isso, foram sendo, pouco a pouco, incluídas na lista de 

“fenômenos” desvios que exigem a interferência médica, mais e mais 

comportamentos sociais, desde as manias, passando ao uso de substâncias 

psicoativas até as mais variadas formas de comportamentos como a criminalidade, e 

até mesmo manifestações de personalidade como a timidez. Para o pensar médico é 

relevante não apenas casos de alienação mental, mas também “os desvios que uma 

conduta representa em relação às regras de ordem, de conformidade, definidas sob 

um fundo de regularidade administrativa, de obrigações familiares ou de 

normatividade política e social” (FOUCAULT, 1999, p. 147). 

A essa complexidade de entrelaçamento podemos pensar que essa 

inferência na vida cotidiana não ocorre de maneira igual entre as pessoas, ou seja, 

as condições materiais também vão determinar o a intensidade dessa normatização, 

principalmente os graus de punição. 

Frente a isto considerando o foco deste trabalho, que é perceber 

esse entrelaçamento da medicalização e da judicialização na vida das crianças e 

adolescentes pontuamos que é necessário pensar se a lógica dos discursos médicos 
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e jurídicos sobre a (s) infância (s) e adolescência (s) seria aplicada de forma 

igualitária às crianças e adolescentes e às crianças e adolescentes infratores da lei 

de todos os contextos socioeconômicos, étnicos e culturais. Assim, esse 

questionamento nos leva à reflexão a respeito das infâncias na contemporaneidade 

ao redor dos eixos da judicialização e da medicalização que dependerá das 

circunstâncias: “crime, bandido, cadeia” ou “doença, criança/adolescente, 

tratamento”. 

De acordo com Marafon (2014), temos em uma direção a 

judicialização que se transforma em uma política de vida, realizando a divisão entre 

a infância que passa a ser alvo de atenção e controle, recebendo os papéis de 

“vítima” e “delinquente”. Em outra direção, temos a medicalização, que rotula 

questões de origens culturais, econômicas e sociais como “patológicas”. Assim, de 

um lado temos o olhar jurídico sobre um alto número de “menores” negros e pobres 

por “autos de resistência” – quando a ação violenta é justificada pela não obediência 

a alguma ordem estabelecida. Do outro, temos para as outras crianças e 

adolescentes, um incremento dos diagnósticos com o TOD (Transtorno Opositor 

Desafiador) positivo4 – esta patologia é essencialmente caracterizada por 

comportamentos de desobediência às figuras de autoridade e às normas. 

Para além do TOD, na grande maioria das vezes, há uma evolução 

para o chamado “transtorno de conduta” – que é caracterizado por graves violações 

aos direitos alheios e às normas sociais. 

Podemos então notar, que a linha existente entre a psiquiatria e à 

norma é bastante tênue e que há, sem dúvidas, uma interlocução entre o 

diagnóstico de uma dada patologia e o confronto às normas pré-estabelecidas na 

sociedade e os jovens que apresentarem as características desses diagnósticos 

devem ser tratados no campo da medicina, ou seja, medicalizados.  

Reiteramos que a medicalização não é só a prescrição de remédios, 

mas todo o processo de patologizar e tratar comportamentos sociais de forma 

                                                
4 De acordo com O Manual da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, o jovem que apresentar 

quatro das oito características listadas a seguir, apresenta tal patologia: 1) Perde a calma com freqüência; 2) 

freqüentemente tem discussões com adultos; 3) constantemente desacata ou se recusa a obedecer a 

solicitações ou regras de adultos; 4) adota um comportamento bastante incomodativo; 5) costuma 

responsabilizar os outros por seus erros ou comportamento inadequado; 6) mostra irritação com facilidade; 7) 

geralmente está enraivecido e ressentido, e; 8) apresenta-se como rancoroso ou vingativo (APA, 2002). 
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médica, assim crianças e adolescentes cada vez mais são enquadrados como 

“doentes” através dos seus comportamentos tidos como desviantes que são 

patologizados e também judicializados, ou seja, para manter a norma imposta os 

dispositivos de segurança implementam controles de conduta. 

Na contemporaneidade, a vasta amplitude de comportamentos são 

entendidos como espaço onde se aplicam as novas tecnologias de poder que 

possuem como ponto central o corpo e todos os possíveis distúrbios advindos dele e 

então essas novas tecnologias de poder, direcionadas à vida do homem, vão se 

expandindo enquanto um espaço de vigia dos corpos, no plural, já que a biopolítica 

não se resume a individualização, mas na massificação dos fenômenos.  

Desta maneira, a biopolítica se coloca não em plano terapêutico, 

mas sim administrativo para assegurar o exercício do poder do Estado entre a vida e 

a política, assim a aliança entre o poder médico com o poder judiciário tornou 

possível que qualquer conduta humana seja passível de intervenção médica ou 

jurídica. Esta última está claramente presente no nosso cotidiano e podemos nota-la 

a partir da multiplicação das atribuições da justiça na sociedade com questões, como 

por exemplo o acionamento judicial para a decisão da guarda da criança e/ou 

adolescente, para a decisão da curatela da pessoa com deficiência, entre outras, 

referente à mídia, à família, ao trabalho. 

Frente a isto passamos no próximo capítulo a discutir se 

empiricamente é possível observar esse entrelaçamento dos dispositivos de 

segurança médico e jurídico na vida de crianças e adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
37 

4. PROCESSO DE MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA E A JUDICIALIZAÇÃO DA 

ADOLESCÊNCIA EM UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE 

 

A governamentalidade exercida pelo Estado através dos dispositivos 

de poder acontecer através de diferentes instituições, muitas delas 

operacionalizadas pelo próprio Estado e que operam políticas como, a política de 

assistência social, de educação e saúde. Para percebermos como estão sendo 

operadas a questão da relação entre os dispositivos da judicialização e da 

medicalização na vida das crianças e adolescentes focamos o nosso olhar para o 

Centro de Atendimento Psicossocial Intanfil (CAPS-I) e para o Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social (CREAS). 

Apoiado na Lei 10.216 de 2002, a “Política Nacional de Saúde 

Mental” busca atender esta demanda da saúde em um meio aberto e comunitário, 

deixando para trás o modelo de tratamento no lugar do isolamento. 

Este novo modelo da política de saúde voltado à saúde mental, 

conta com uma rede de serviços para atender a demanda existente entre eles o 

CAPS. Esta instituição se constitui na principal estratégia do processo da reforma 

psiquiátrica e é então destinada a acolher  e tratar os pacientes com transtornos 

mentais e estimular a integração destes indivíduos oferencendo atendimento 

interdisciplinar. 

Neste trabalho escolhemos o CAPS-I, por se tratar de uma 

instituição que opera, através de uma equipe multidisciplinar composta por médicos, 

psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, a política de saúde especificamente no 

âmbito da saúde mental atendendo crinças e adolescentes, que apresentam 

transtornos mentais  inclusive os que apresentam os efeitos do uso de álcool e das 

diferentes substâncias psicoativas. 

A política de assistência social é dividida entre a proteção social 

básica e a proteção social especial. A proteção social básica tem enquanto objetivo 

a prevenção das situações de risco e é destinada à população que vive em situação 

de vulnerabilidade social e tem como porta de entrada os Centros de Referência de 

Assistência Social – CRAS. A proteção social especial é destinada a famílias e 

indivíduos que se encontram em situação de risco como por exemplo: pessoa em 

situação de rua; vítimas de violência física, psicológica e sexual; trabalho infantil; 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto e tem como porta de 
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entrada os Centros de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS. 

Os serviços de proteção social especial mantém estreita relação 

com o sistema de garantia de direitos compartilhando sua gestão com o Poder 

Judiciário, Ministério Público e outros órgãos do Poder Executivo. 

Sendo assim, escolhemos o CREAS, por se tratar de uma instituição 

que opera, também através de uma equipe multidisciplinar, a política de assistência 

social em sua proteção especial que é divida entre de média e alta complexidade. A 

proteção social especial de média complexidade atende os indivíduos que teve seus 

direitos violados mas que não tiveram os vínculos familiares rompidos, estes 

requerem uma atenção especializada e individualizada com um acompanhamento 

monitorado. A proteção social especial de alta complexidade é destinada para os 

indivíduos que se encontram sem nenhuma referência ou em alguma situação de 

risco necessitando ser retirados do seu núcleo familiar  ou comunitário, requerem 

portanto uma proteção integral – moradia, alimentação, segurança.  

Para delimitar o universo de pesquisa utilizamos 70 fichas de 

atendimentos, o que representa a totalidade dos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa entre julho do ano de 2017 a julho do ano de 2018 no 

CREAS de um município de pequeno porte. Tendo em vista que estes já sofreram o 

processo de judicialização, procuramos saber se esses sujeitos passaram, para 

além do processo judicializante, pelo processo de medicalização, para então 

estabelecer a relação entre esses dois processos. 

Nossa primeira aproximação então foi junto às fichas de atendimento 

do CREAS. Identificamos que no período de julho de 2017 à julho de 2018 foram 

atendidos em medida socioeducativa 70 adolescentes, de posse destes dados 

realizamos a leitura sob as fichas de atendimento dos 70 adolescentes atendidos e 

relacionamos com os respectivos nomes. 

Com essses dados fomos até o CAPS-I e levantamos todos os 

prontuários de crianças e adolescentes identificando se os adolescentes atendidos 

no CREAS também foram atendido no CAPS-I em algum momento, ou seja, 

buscamos nos cadastros do CAPS-I os nomes dos adolescentes atendidos no 

CREAS e identificamos que 28 dos 70 adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa no CREAS passaram também por atendimento no CAPS-I. Em 

seguida passamos ler atentamente os prontuários destes 28 adolescentes que 

passaram pelas duas instituições e coletamos os dados que passamos a analisar. 
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Sendo assim, apresentamos aqui nossas análises sobre os dados 

dos  prontuários dos adolescentes judicializados e medicalizados. 

Na busca de melhor compreender os dados realizamos nossas 

análises segundo categorias de análise, a) o processo judicializante, b) a relação 

entre medicalização e judicialização. 

 

a)  O processo judicializante: 

A partir dos dados coletados no CREAS foi possível percebemos 

como os processos de judicilização se efetivam junto aos adolescentes.  

Desta forma, para compreendermos o processo judicializante dos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa identificamos 

primeiramente as idades em que eles sofreram este processo bem como quais 

foram os determinantes da judicialização, sendo assim apresentamos tais dados a 

partir dos gráficos a seguir: 
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Gráfico 1 – Distribuição dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa no CREAS durante o período de julho de 2017 a julho de 2018 

segundo a idade. 

 

Fonte: o próprio autor 

 
Observamos que o processo de judicialização tem início na primeira 

fase da adolescência, a partir dos 13 anos de idade, no entanto, dentre os 70 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa neste CREAS, há um 

destaque dos adolescentes judicializados na idade dos 16 e 17 anos, representando 

31% e 36% respectivamente. Podemos relacionar o destaque dessas idades com a 

proximidade da maioridade penal, tendo então as suas atitudes judicializadas 

enquanto última possibilidade de correção de seus comportamentos. 

 Desta forma, como vimos neste trabalho, os dispositivos de 

poder vão sendo aplicados no campo de ação dos indivíduos para que a esperada 

normalização da sociedade seja alcançada, ou então, a extinção dos 

comportamentos inadequados de alguma forma. 

[À] maneira de dirigir a conduta dos indivíduos ou dos grupos 

(recobrindo não) apenas formas instituídas e legítimas de sujeição 

política ou econômica; mas modos de ação mais ou menos refletidos 

e calculados, porém todos destinados a agir sobre as possibilidades 

de ação dos outros indivíduos. Governar, nesse sentido, é estruturar 

o eventual campo de ação dos outros (FOUCAULT, 1995a, p. 243-

244). 
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Dentre os determinantes da judicialização encontramos: 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa no CREAS durante o período de julho de 2017 a julho de 2018 

segundo os atos infracionais. 
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  Fonte: o próprio autor 

 

O número mais expressivo entre os determinantes da judicialização 

é o tráfico de drogas, com 59%, em seguida o roubo e posteriormente furto que 

correspondem respectivamente à 16%. Entretanto este processo de judicialização da 

infância não considera os fatores que levaram a tal infração da lei, como por 

exemplo, as condições sociais e econômicas que são determinantes de tal ato e 

ainda utiliza destas condições para designar as crianças/adolescentes, ou, de 

acordo com Rizzini (2009), os “menores” tidos enquanto um perigo para a 

sociedade.  

A infância foi nitidamente “judicializada” [...] Decorre daí a 

popularização da categoria jurídica “menor”, comumente empregada 

nos debates da época. O termo “menor”, para designar a criança 

abandonada, desvalida, delinquente, viciosa, entre outras, foi 

naturalmente incorporado na linguagem, para além do círculo jurídico 

(Rizzini, 2009, p. 113). 
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Sendo assim é importante notarmos a distinção das judicializações 

segundo o território a qual os adolescentes pertencem. 

A partir da análise dos prontuários notamos que a maioria dos atos 

infracionais judicializados foram cometidos por adolescentes situados nos territórios 

identificados como de alta vulnerabilidade social no diagnóstico socioterritorial do 

município como podemos observar no gráfico a seguir, nos permitindo identificar que 

o processo de judicializante, embora não considere a condição social e econômica 

para a interpretação da infração considera estes dois aspectos para a criminalização 

de tal atitude, explanando que este processo não é para todos os adolescentes e 

sim para os “menores” considerados de risco para a sociedade. 
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Gráfico 3 – Distribuição das medidas aplicadas aos adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa no CREAS durante o período de julho de 2017 a julho de 

2018. 

 

50%

38%

12%

PSC

LA

PSC/LA

 

 Fonte: o próprio autor 

 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 

seu artigo 118 da seção V sobre a liberdade assistida (LA), “A liberdade assistida 

será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de 

acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente” e em seu parágrafo segundo: 

A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, 

podendo a qualquer tempo ser fixada pelo prazo mínimo de seis 

meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou 

substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério 

Público e o defensor. 

O ECA traz ainda em seu artigo 119 que são responsabilidades a 

serem desenvolvidas pelo orientador que acompanha, com o apoio e a supervisão 

da autoridade competente, o adolescente: 

I – promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-

lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou 

comunitário de auxílio e assistência social; II – supervisionar a 

frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, 

inclusive, sua matrícula; III – diligenciar no sentido da 

profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de 

trabalho; IV – apresentar relatório do caso. 

A Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) de acordo com o 

artigo 117 do ECA “consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por 
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período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, 

escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas 

comunitários ou governamentais.”. Traz em seu parágrafo único que: 

As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, 

devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas 

semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de 

modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de 

trabalho. 

As aplicações das medidas segundo às infrações cometidas se 

deram da seguinte forma: 
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Gráfico 4 – Distribuição das medidas aplicadas segundo aos atos infracionais 

cometidos pelos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no 

CREAS durante o período de julho de 2017 a julho de 2018. 

 

 

Fonte: o próprio autor 

 

A predominância da aplicação de medidas aos diferentes atos 

infracionais cometidos como podemos observar no gráfico acima é da medida de 

prestação de serviço à comunidade (PSC). Entretanto não podemos relacionar a 

medida aplicada somente ao ato infracional cometido pois para além deste, este 

processo de judicialização leva em consideração para a definição da medida a ser 

aplicada fatores como: a reincidência de atos infracionais, a idade e se houve a 

combinação de mais de uma infração. 

Dentre os dispositivos de segurança, temos além da judicialização, a 

medicalização e é ela que passamos a analisar na próxima categoria. 

 

b) A relação entre medicalização e judicialização 

Ao entendermos o processo judicializante, passamos então a buscar 

compreender se existe relação entre a judicialização e a medicalização, desta forma 

buscamos identificar os adolescentes que passaram pelos dois processos. 

 



 

 
46 

Podemos perceber no gráfico abaixo que 60% das 70 fichas de 

atendimento do CREAS estudados se referem aos adolescentes que foram apenas 

judicializados porém 40% dos adolescentes cumpridores de medidas 

socioeducativas sofreram também o processo de medicalização. 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos adolescentes judicializados em atendimento no CREAS 

no período de julho de 2017 à julho de 2018 segundo atendimento ou não no CAPS-

I. 

 

Fonte: o próprio autor 

 

A partir dos 28 adolescentes que sofreram ambos os processos, 

medicalizantes e judicializantes, e considerando a partir das leituras de Foucault 

(1994, 1999, 2004) sobre as proposições referentes ao exercício da 

governamentalidade apoiada no aspecto da biopolítica e sabendo que o Estado 

utiliza de seus diferentes dispositivos de poder para realizar cada vez mais cedo este 

processo, houve a necessidade de identificarmos quantos da totalidade dos 

adolescentes que passaram pelo CAPS-I tiveram seu processo medicalizante 

anterior à sua judicialização, vale ressaltar que o CAPS-I atende crianças e 

adolescentes até os 18 anos de idade. 
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Ao realizarmos a pesquisa, identificamos que 96% dos 28 

adolescentes da pesquisa sofreram primeiramente o processo de medicalização e 

apenas 4% não teve antecedente medicalizante em seu processo de judicialização. 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos prontuários dos adolescentes com processo de 

medicalização anterior ao processo de judicialização no CREAS durante o período 

de julho de 2017 a julho de 2018. 

 

Fonte: o próprio autor 

 

Este gráfico demonstra com clareza que 96% ou 27 dos 

adolescentes judicializados, aqueles que estão sendo “cuidados” pelo poder judicial 

já foram “cuidados” pelos serviços de saúde mental na infância. Este dado é 

bastante instigante pois mostra certa população de crianças são atendidas nos 

serviços de saúde mental, possivelmente para se ajustarem as normas desejadas, 

pela família, pela escola e ao não se adaptarem totalmente, se continuam a resistir 

são encaminhadas para os dispositivos do judiciário que os encaminham para 

cumprir medidas socioeducativas no CREAS. 

Dado número tão significativo e a partir da inquietação em saber a 

partir de qual idade esses adolescentes foram encaminhados, recorremos aos 

prontuários do CAPSi com o intuito de nos inteirar sobre as idades em que foram 

atendidos pelo serviço de saúde mental. 



 

 
48 

Podemos observar a partir do gráfico a seguir, que a maioria dos 

encaminhamentos se deram nas primeiras fases da vida do indivíduo. Isso nos 

possibilitou notar que as proposições realizadas na fundamentação teórica deste 

trabalho, sobre o disciplinamento e as regulamentações da vida dos sujeitos, se 

materializam na realidade analisada e ocorrerem desde muito cedo para prevenir o 

quanto antes qualquer conduta desviante que possa interferir no modelo da 

sociedade. 

 

Gráfico 7 – Distribuição dos prontuários das adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa no CREAS durante o período de julho de 2017 a julho de 

2018, atendidos no CAPS-I segundo a idade. 

 

Fonte: o próprio autor 

 

Frente aos dados percebemos que ao início da medicalização ocorre 

muito cedo já aos 3 anos, no entanto a maior prevalência se encontra na faixa dos 

dez e 13 anos, ambos com 13% e oito e 14 anos ambos com 11%. Esses dados nos 

sugerem que, a idade escolar indica uma necessidade de novos comportamentos e 

a falta de adaptação aos novos comportamentos exigidos porem levar a 

medicalização. A idade dos 13 e 16 anos é o período em que se dá a adolescência 

que tem como característica mudanças biológicas do corpo, maior produção de 

hormônios, novas formas de se relacionar que acarreta em novas expressões e 
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formas de se comportar que também exigem uma intervenção para o controle destes 

comportamentos. 

Tendo em vista que a medicalização dos indivíduos tem início desde 

muito cedo houve a necessidade de compreendermos através de quais dispositivos 

essas crianças e adolescentes foram encaminhadas ao serviço de saúde mental. 

 

Gráfico 8 – Distribuição dos prontuários das adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa no CREAS durante o período de julho de 2017 a julho de 

2018, atendidos no CAPS-I segundo as instituições encaminhadoras. 

 

Fonte: o próprio autor 

 

O gráfico acima mostra que os encaminhamentos se deram de 

diversas formas: 2% foram encaminhados pelo CREAS, 2% pelo CREAS através de 

determinação judicial, 19% pelo conselho tutelar, quatro por cento pelo conselho 

tutelar através solicitação do ministério público, 15 % pelo conselho tutelar através 

de solicitação das escolas, seis por cento dos foram através de demanda 

espontânea e demanda espontânea através de orientação também do espaço de 

ensino foram dois por cento, 21 % pela política de educação e 28 % pelo Ministério 

Público. Nos permitindo perceber que os encaminhamentos de enquadramento dos 

sujeitos se dão através das diversas instituições estatais atuantes enquanto 

dispositivos de segurança da nossa sociedade. Entendemos que possivelmente as 
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diferentes instituições conversam entre si na aplicação das técnicas disciplinar e 

reguladora e os encaminhamentos realizados por um dispositivo podem ocorrer por 

solicitação de outra instituição, como seria o caso de encaminhamentos realizados 

pelo conselho tutelar a pedido das escolas. 

Segundo Foucault (1999) a junção da técnica de regulamentação da 

vida com a técnica disciplinar centradas no corpo tem o intuito de controlar todos os 

acontecimentos desviantes da ordem societária que possam ocorrer em massa.  

Desta forma, e a partir das noções sobre a biopolítica buscamos 

trazer à tona a racionalidade das relações de poder existentes nas instituições 

apresentadas através dos determinantes do processo de encaminhamentos à 

medicalização. 

[...] a psiquiatria pode se tornar ciência das condutas normais e 
anormais. Focalizando-se cada vez mais nesse cantinho da 
existência que é a infância, a psiquiatria pôde se constituir 
como instância geral para a análise das condutas (FOUCAULT, 
2001, p. 391 apud SANTOS et al). 

  

Os serviços de saúde mental como vimos, são dispositivos que 

acolhem as condutas inadequadas e atribuem a pena da medicalização, na qual 

enquadra os comportamentos considerados inadequados. Desta forma destacamos 

que a medicalização é sim uma forma de controle como observamos no gráfico a 

seguir: 
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Gráfico 9 – Distribuição dos prontuários das adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa no CREAS durante o período de julho de 2017 a julho de 

2018, atendidos no CAPS-I segundo os motivos dos encaminhamentos. 
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 Fonte: o próprio autor 

 

É possível notar, segundo o gráfico acima, que 51% dos 

encaminhamentos realizados não se deram por motivos de saúde e sim por 

comportamentos supostamente inadequados de acordo com as normas 

estabelecidas pela sociedade. Para além dos comportamentos também foram 

motivos de encaminhamento: 2% por medida protetiva, 16 % para avaliação 

psíquica, 8% para retomada de acompanhamento, 21% uso de substâncias 

psicoativas e 2% para atendimento por se tratar de vítima de violência, entretanto 

em números muito menos expressivos. 

Sendo assim, é importante ressaltar os comportamentos 

apresentados enquanto necessidade de tratamento nos encaminhamentos 

realizados:  agitação, agressividade, alteração de humor, andar pela cidade pedindo 

comidas, apresenta choro quando contrariado, atraso escolar, brigas na escola, 

colocou fogo no encanamento da escola, desanimação, dificuldade de 

aprendizagem, dificuldade de comportamento social, falta de concentração, gestos 

obscenos, indisciplina, irritabilidade, medo, não realiza as atividades propostas, não 
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respeita as regras impostas, pessimista, rouba objetos de amigos, timidez, tristeza, 

uso de substâncias psicoativas. 

Ao compararmos os dados com as aproximações teóricas, é 

possível notarmos que há uma estruturação do funcionamento do poder a partir da 

institucionalização de comportamentos desviantes, abrindo um leque de 

possibilidade no controle das condutas dos indivíduos através da biopolítica que 

ocorre quando o sujeito, com suas características biológicas, assume um caráter 

político e se torna objeto de um governo. 

A biopolítica é criada com base na preocupação em: 

[...] designar o que faz com que a vida e seus mecanismos 
entrem no domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber 
um agente de transformação da vida humana. (Foucault, 1998, 
p. 134 apud SANTOS et al). 

 

Desta forma o corpo e a vida tornam-se alvo das intervenções 

estatais de controle e correção para justificar a medicalização, uma das medidas 

aplicadas são os diagnósticos. 

Com efeito, a partir do momento em que a psiquiatria adquire a 
possibilidade de relacionar qualquer desvio, irregularidade, 
retardo, a um estado de degeneração, dali em diante 
conquistará uma possibilidade de ingerência indefinida sobre 

os comportamentos humanos (FOUCAULT, 1999, p. 298). 

 

Do total dos adolescentes encaminhados ao CAPS-I seis não 

apresentavam nenhum transtorno mental grave, 11 não tiveram um diagnóstico 

fechado e 11 foram diagnosticados com alguma patologia no âmbito psiquiátrico 

como podemos visualizar no gráfico a seguir:  
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Gráfico 10 - Distribuição dos diagnósticos atribuídos aos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa no CREAS durante o período de julho de 

2017 a julho de 2018, atendidos no CAPS-I. 
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        Fonte: o próprio autor 

 

Sendo assim, para melhor compreendermos este processo 

medicalizante, nos valemos sobre 39% que tiveram um diagnóstico fechado e quais 

foram esses diagnósticos como demonstra o gráfico acima. 

Os CIDs (Código Identificador de Doenças) de maior prevalência 

foram: CID 10 F 19, F 99 correspondentes a 13% e F 93 e F 91 correspondentes a 

9%, os demais correspondem a 4% cada um.  

Para melhor compreendermos sobre quais são as patologias 

presentes nos diagnósticos apresentaremos breviamente sobre cada CID de acordo 

com o datasus: 

CID 10 F 19: corresponde a transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias 

psicoativas; F 99: transtorno mental não especificado; F 93: 

transtornos emocionais com início especificamente na infância; F 91: 

distúrbio de conduta restrito ao contexto familiar; F 98: outros 

transtornos comportamentais e emocionais com início habitualmente 

durante a infância ou a adolescência; F 91.3: transtorno de conduta 

(distúrbio desafiador e de oposição); F 32: episódios depressivos; F 
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19.2: transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 

múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - 

síndrome de dependência; F 43.2: transtornos de adaptação; F 81: 

transtorno específico de leitura; F 17.9: transtornos mentais e 

comportamentais devido ao uso de fumo - transtorno mental ou 

comportamental não especificado; F 90: transtornos hipercinéticos; F 

12.2: transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 

canabinóides - síndrome de dependência;  F 14.2: transtornos 

mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - síndrome de 

dependência; F 12.8: transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de canabinóides – outros transtornos mentais ou 

comportamentais; F 10.9: transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de álcool - transtorno mental ou comportamental não 

especificado; F 12.1: transtornos mentais e comportamentais devidos 

ao uso de canabinóides – uso nocivo à saúde. 

Dentre esses são os CID F 19, F 99, F 91 e F 93 correspondendo a 

13%, 13% 9% e 9% respectivamente, e ambos correspondem a transtornos ligados 

ao comportamento nos afirmando as proposições de que os dispositivos de 

segurança agem diretamente nas condutas do indivíduo na sociedade. 

Após nos aproximarmos dos dados no que tange o processo de 

medicalização dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa neste 

município nos aproximaremos agora dos dados sobre o processo de judicialização 

destes. 

Ao percebermos o movimento desses dois dispositivos de poder 

utilizados pelo Estado e o fato de 96% dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa terem sofrido anteriormente o processo medicalizante como vimos no 

gráfico seis, podemos notar que o processo judicializante não ocorre de forma 

isolada e é acionado apenas enquanto última instância no processo de normalização 

das condutas dos indivíduos, uma vez que atua sobre os comportamentos 

considerados como de risco para a sociedade. Sendo assim nos fez necessário 

identificar quantos dos adolescentes medicalizados retornaram ao CAPS-I mesmo 

após a judicialização. 
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Gráfico 11 – Distribuição dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa no CREAS durante o período de julho de 2017 a julho de 2018 que 

foram atendidos no CAPS-I e retornaram ao serviço de saúde mental após o 

processo judicializante. 

 
 

Como notamos, apenas 7% dos 28 adolescentes medicalizados que 

sofreram o processo de judicialização foram encaminhados ao serviço de saúde 

mental novamente, nos mostrando que embora o processo medicalizante se dê 

predominantemente anteriormente à judicialização, a relação de 

complementariedade entre eles no processo de condução e punição das condutas 

que violam as leis e regras existentes em uma sociedade não se encerra. 

[...] e todo indivíduo que aceita as leis de seu país assina um 
contrato social, aceita-o e o revalida a cada instante em seu 
próprio comportamento, enquanto aquele que, ao contrário, 
viola as leis, rasga o contrato social, este toma-se estrangeiro 
em seu próprio país e, por conseguinte, cai sob as leis penais 
que vão puni-lo [...] (FOUCAULT, 2008a, p. 58). 

  

Sendo assim, é através da articulação dos dispositivos da 

medicalização e da judicialização das crianças e adolescentes, como analisamos até 

aqui, que o Estado exercerá os enquadramentos e punições dos que violarem as 

regras existentes, massificando os fenômenos existentes e administrando as 

condutas para assegurar o exercício de seu poder.  
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O entrelaçamento dos dispositivos de segurança na vida de crianças 

e adolescentes é inegável, mas devemos observar aqui que de forma majoritária 

esse entrelaçamento ocorre de forma mais efetiva na vida dos adolescentes, sobre 

os quais se opera um controle no sentido de formata-los dentro das exigências da 

sociedade capitalista. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ingresso na universidade significou uma grande conquista, a qual 

proporcionou diversas experiências e desafios e com certeza, a elaboração deste 

trabalho foi um dos maiores desafios a ser enfrentado. No entanto, ao chegarmos no 

final dele, percebemos que embora tenha nos agregado valor e conhecimento 

contribuindo para o processo formativo, é apenas o início e há muito o que ser 

estudado e discutido sobre a temática. 

Acreditamos que conseguimos atingir em nossa trajetória aqui 

esboçada o objetivo geral do nosso trabalho. Identificamos a existência de uma 

relação de complementariedade entre o processo de medicalização da infância e a 

judicialização dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em um 

município de pequeno porte a respeito do controle comportamental tido como 

inadequado e perigoso à sociedade. 

A lei como mecanismo de regulação das relações sociais afirma a 

lógica penal e aprisiona as diferentes instituições e os indivíduos que as compõem 

em um processo de burocratização, as quais devem atribuir diagnósticos detectando 

e tomando providências aos chamados “dilemas”. Junto a esses diagnósticos a lei 

vem exercendo função pedagógica fazendo “cumprir” mudanças de comportamento 

seja ela o acionamento dos conselhos tutelares, do Ministério Público, ou então a 

medicalização.  

Com a necessidade de se enquadrar os comportamentos aos 

modelos padrão estabelecidos pela sociedade e a patologização e punição do 

diferente do padrão estabelecido, a medicalização se faz presente cada vez mais 

precoce. 

Nossa pesquisa mostrou a maior prevalência de determinantes para 

a medicalização da infância são os desvios de comportamento derivados de diversos 

fatores como, por exemplo, o econômico e o social, como a agressividade, a não 

obediência às regras impostas, o uso de substâncias psicoativas.  

Percebemos também uma grande incidência da judicialização como 

processo de complementar ou então de continuidade no trato dos comportamentos 

desses adolescentes que poderiam ser enfrentados de diferentes formas, entre elas, 

podemos indicar um maior preparo dos profissionais que acompanham o 

desenvolvimento das crianças e adolescentes, os quais compõem a instituição 
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escola para lidar com as diversas questões presentes em seu cotidiano e o ingresso 

dos profissionais de serviço social e psicologia neste âmbito a fim de identificar as 

possíveis demandas e trabalhar com a prevenção de riscos.  

Um elemento que nos chamou a atenção é o expressivo número de 

adolescentes que sofreram antes da judicialização o processo da medicalização, 

sendo assim, compreendemos que o processo medicalizante e judicializante são 

mecanismos utilizados estrategicamente pelo Estado para manter a dinâmica da 

sociedade capitalista, enquadrando e regulando os comportamentos desviantes 

através de suas técnicas e essa lógica traz consequências negativas à todas as 

partes envolvidas, dando a possibilidade de concluirmos o quão importante é uma 

política preventiva e restaurativa nessa etapa inicial de formação do indivíduo. 

Frente a estas questões podemos considerar a existência da relação 

entre a medicalização e a judicialização no processo de controle dos 

comportamentos dos indivíduos presente nas diferentes instituições, as quais 

compõem a sociedade e que esse tema não se esgota no espaço deste trabalho. 

Entendemos também, a necessidade de aprofundamento e de pesquisas mais 

amplas acerca do tema, o que desejamos buscar realizar em novos estudos. 
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ANEXO 

 

ANEXO A 

Parecer Consubstanciado do CEP 
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