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RESUMO 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) tem sido apontado como 

responsável por uma série de prejuízos na vida de crianças e de famílias, estando entre as 

alterações comportamentais mais diagnosticadas na infância, apesar das controvérsias a respeito 

de sua caracterização. Embora tenha surgido no cenário da saúde, o diagnóstico do TDAH se 

tornou parte de contextos diversos, de forma que os discursos a seu respeito mesclam aspectos 

provenientes da saúde, da escola, da família e da moralidade social, podendo ser interpretados 

de distintas formas dentro de uma cultura local, inclusive pelas crianças. Imersas em uma 

cultura adulta, perpassada por distintos sentidos e significados atribuídos ao TDAH, as crianças 

produzem sua própria cultura de pares, apropriando-se, reproduzindo e reinventando os 

diversos discursos e constituindo-se a partir deles. Partindo-se de uma base teórica da psicologia 

histórico-cultural e da sociologia da infância e tendo como pergunta de partida como os 

discursos sobre TDAH são reproduzidos interpretativamente pelas crianças em suas interações 

entre pares, o objetivo deste estudo foi analisar as reproduções interpretativas de crianças com 

diagnóstico de TDAH. Para tanto, adotou-se uma metodologia qualitativa, com inspiração 

etnográfica, com utilização de observação participante das atividades das crianças e entrevistas 

semiestruturadas com pais. A pesquisa foi realizada no Ambulatório de Psiquiatria da Infância 

e Adolescência do Hospital Universitário Walter Cantídio – AMPIA/HUWC, com crianças com 

idades entre 6 e 12 anos, acompanhadas no referido ambulatório, que tinham inserção escolar 

e que já tinham realizado pelo menos uma consulta prévia no ambulatório, e seus respectivos 

pais ou responsáveis. Para análise do corpus, utilizou-se como referenciais a proposta da análise 

interpretativa de base histórico-cultural, elencando-se como categorias analíticas empíricas os 

contextos do diagnóstico e o uso performático do TDAH. Pôde-se perceber com o estudo que 

o TDAH perpassa os diferentes contextos de vida das crianças. A reprodução interpretativa do 

TDAH representa um papel importante na construção da cultura de pares infantil no contexto 

do AMPIA. Não somente no ambulatório ela é construída, mas também nos outros contextos 

vivenciados pelas crianças, o diagnóstico se mostrou constantemente presente, interferindo nas 

relações com os adultos, bem como com as outras crianças. Essa interpretação também serviu 

de base para o estabelecimento de relações hierárquicas, uma vez que as crianças criavam 

patamares diferentes no grupo com base naquilo que as caracterizavam, primordialmente: os 

comportamentos associados ao diagnóstico de TDAH. Além disso, destaca-se que os 

comportamentos atrelados ao TDAH permeiam o processo de inserção social das crianças e a 

concepção do diagnóstico é elemento recorrente na reprodução interpretativa e na construção 

da cultura de pares infantil aqui retratada.  

Palavras-chave: Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade. Cultura de pares 

infantil. Reprodução Interpretativa. 

 



 

ABSTRACT 

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) has been identified as responsible for several 

impairments in the lives of children and families, being among the most diagnosed behavioral 

changes in childhood, despite the controversies regarding its characterization. Although it has 

emerged in the health scene, the diagnosis of ADHD has become part of diverse contexts, so 

that discourses about it mix aspects from health, school, family and social morality, and can be 

interpreted in different ways within of a local culture, including children. Immersed in an adult 

culture permeated by different meanings and meanings attributed to ADHD, children produce 

their own culture of peers, appropriating, reproducing and reinventing the various discourses 

and building on them. Starting from a theoretical basis of historical-cultural psychology and the 

sociology of childhood and having as a starting question how the discourses on ADHD are 

reproduced interpretatively by the children in their interactions between pairs, the objective of 

this study was to analyze the interpretive reproductions of children with diagnosis of ADHD. 

For this, a qualitative methodology was adopted, with ethnographic inspiration, using semi-

structured interviews and participant observation. The research was carried out at the Psychiatry 

Ambulatory of Childhood and Adolescence at the Walter Cantídio University Hospital - AMPIA 

/ HUWC, with children aged between 6 and 12 years old, who were enrolled at the outpatient 

clinic and had at least one consultation in the outpatient clinic, and their respective parents or 

guardians. For the analysis of the corpus, the historical-cultural interpretative analysis proposal 

was used as referential, and the empirical analytical categories were the contexts of diagnosis 

and the performative use of ADHD. It could be seen from the study that ADHD permeates the 

different contexts of children's lives. In addition, it is important to highlight that ADHD-related 

behaviors permeate the process of children's social insertion and the diagnosis is a recurrent 

element in the interpretive reproduction and in the construction of the culture of the child's peers 

depicted here. 

 

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Child Peer Culture. Interpretive 

Reproduction. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH tem sido alvo de 

diversos estudos nas áreas de saúde, psicologia e educação e vem sendo apontado como 

responsável por uma série de prejuízos na vida de crianças e de suas famílias (BARKLEY, 

2009). Durante meu período de atuação profissional como psicóloga hospitalar e 

neuropsicóloga, deparei-me diversas vezes com o pedido de avalição de crianças para subsidiar 

o diagnóstico médico de TDAH. Entretanto, com frequência ficava evidente que a hipótese de 

TDAH era levantada pela escola ou pelos próprios pais com base em um conhecimento 

adquirido em grande parte por meio da mídia televisiva ou por outros discursos populares.  

Tendo em consideração meu referencial teórico pautado na psicologia histórico 

cultural e na sociologia da infância, essa demanda me chamou atenção, pois recorrentes vezes 

podia-se perceber uma busca da família ou da escola por um tratamento medicamentoso que 

pudesse acalmar as crianças, ao mesmo tempo em que se exigia delas a versatilidade necessária 

para cumprir todas as demandas decorrentes de uma rotina rígida e repleta de atividades. Essa 

condição de demandas contraditórias e ambivalentes no cotidiano das crianças, em geral não é 

considerada ao se analisar os seus comportamentos, havendo uma tendência a patologização e 

medicalização como forma simplificada de interpretar e controlar suas inquietações e agitações, 

resultantes desse contexto de vida na contemporaneidade. Isso levou-me a questionar de que 

modo o diagnóstico do TDAH impactava na inserção social dessas crianças e de que formas 

elas o interpretavam. 

A concordância a respeito da caracterização do TDAH como um transtorno e de sua 

prevalência variam bastante de acordo com critérios metodológicos utilizados nas pesquisas, 

critérios diagnósticos, fonte de informações, dentre outros, gerando dados conflitantes em 

diferentes países. Nota-se, entretanto, que nas últimas três décadas tal diagnóstico tem sido 

crescente, mostrando-se como um dos problemas de comportamento infantil mais 

recorrentemente identificados e medicados (POLANCZYK et al., 2014).  

O TDAH surge no contexto da saúde e sua história remonta a outros transtornos, 

tais como a Síndrome da Encefalite Letárgica e o Dano Cerebral Mínimo, para, finalmente, na 

década de 1990, ser denominado Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade e 

amplamente conhecido como TDAH (CALIMAN, 2010). O diagnóstico atual do TDAH é 

eminentemente clínico e, de acordo com o Manual de Estatística e Diagnóstico, da Associação 

Americana de Psiquiatria – DSM V (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013), o 

TDAH caracteriza-se por sintomas de hiperatividade/impulsividade ou desatenção, que 
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dificultam a adaptação da criança em mais de um contexto de vida e prejudicam sua qualidade 

de vida por, pelo menos, seis meses. Além disso, deve haver claras evidências de prejuízo 

clinicamente significativo no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional em, pelo menos, 

dois contextos de vida da criança (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). O 

referido manual também classifica o TDAH em três tipos distintos: desatento, 

hiperativo/impulsivo e misto. Além dos critérios objetivos delimitados no manual, na prática 

clínica é importante observar também o contexto social da criança, uma vez que, dentre os 

prejuízos apresentados, aqueles que se referem às competências sociais estão entre os 

frequentes (GRAHAM; PEOPLE, 2009).  

Em decorrência da disseminação do seu diagnóstico, o TDAH passa a ser cada vez 

mais recorrente em nossa sociedade, sendo difundido por meio de diferentes discursos. O 

TDAH ultrapassou os consultórios e se tornou parte de contextos diversos, de forma que os 

discursos a seu respeito mesclam aspectos provenientes do campo da saúde, da escola, da 

família e da moralidade social, podendo ser interpretado de distintas formas dentro de uma 

cultura local, não somente pelo mundo adulto, mas também pelas crianças.  

Uma das visões mais amplamente difundidas sobre TDAH faz com que se 

compreenda que a origem dos comportamentos associados ao transtorno é puramente 

fisiológica (BARKLEY, 2009), de modo que é retirada do sujeito qualquer reponsabilidade e 

liberdade sobre a sua condição. Quando o sujeito tem explicações de suas afetações em causas 

externas ou imutáveis, o sujeito não age, mas se torna passivo. Segundo Espinosa (2010), 

padecemos quando, em nós, sucede algo, ou quando de nossa natureza se segue algo de que não 

somos causa, senão parcial. Tal passividade gera no sujeito a expectativa de que para que sua 

força exista é necessário depositar em forças externas a causa e a solução de tudo. Assim, ao se 

deparar com o TDAH, a sociedade, muitas vezes, submete a criança ao controle e ao medo, 

depositando em algo externo – o medicamento, por exemplo - o poder do conhecimento e da 

ação e, assim, se pensa livre, quando se é servo e submisso.  

A disseminação e o uso cada vez mais recorrente de medicação em crianças 

consideradas com TDAH. Não se trata aqui de negar a existência do problema TDAH ou mesmo 

da necessidade do uso medicamentoso para redução de sintomas que causam sofrimento e 

comprometem a qualidade de vida em determinados casos, mas sim de ampliar o olhar a 

respeito de outros aspectos que constituem a criança com TDAH e ainda de problematizar os 

diagnósticos apressados e pouco criteriosos, que tornaram esse transtorno com incidência 

exagerada nas últimas décadas. Da mesma forma, é necessário entender que o tratamento 
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puramente medicamentoso é dirigido somente às possíveis manifestações individuais advindas 

de disfunções do cérebro, separadas da realidade objetiva e do contexto em que se desenvolvem. 

Ao se estabelecer com efeito puramente biológico exclui-se a responsabilidade e ação da 

própria criança a respeito de si mesma e fortalece a utopia dos corpos e das emoções sob 

controle.  

Assim como apontam Collares e Moysés (1994, p. 75),  

A normatização da vida cotidiana tem por corolário a transformação dos “problemas 

da vida” em doenças, em distúrbios. Surgem, então, os “distúrbios de 

comportamento”, os “distúrbios de aprendizagem”, a “doença de pânico”, apenas para 

citarmos alguns entre os mais conhecidos. O que escapa às normas, o que não vai bem, 

o que não funciona como deveria [...] tudo é transformado em doença, em um 

problema biológico, individual. 

 

Tendo-se em consideração a noção de desenvolvimento proposta por Vigotsky, 

considerar aspectos comportamentais como oriundos unicamente de um viés fisiológico é 

considerar apenas a dimensão biológica e natural na construção da subjetividade infantil. Como 

aponta Vigotsky (2003, p. 97),  

O desenvolvimento da criança é um processo dialético complexo caracterizado pela 

periodicidade, desigualdade no desenvolvimento de diferentes funções, metamorfose 

ou transformação qualitativa de uma forma em outra, embricamento de fatores 

internos e externos, e processos adaptativos que superam os impedimentos que a 

criança encontra. 

 

Ao invés de se compreender essa complexidade de fatores implicados na 

constituição do ser humano, a difusão e consideração de um único olhar, o fisiológico, ressalta 

um sofrimento que repercute também em relações patológicas com a sociedade, nas quais o 

corpo vivencia rebaixamento de potência e passividade frente a situações de exclusão. O 

sofrimento advindo desta condição gera manifestações emocionais e preconceitos, imaginários 

sociais e estigmas. A simplificação do TDAH a uma perspectiva de problema orgânico e 

individual engessa outras possibilidades de compreensão e intervenção na vida da criança, que, 

de infante, passa a ser entendida e acolhida como doente. A criança e a família passam por um 

sofrimento que vai além do individual, o sofrimento que os outros veem, percebem e rotulam e 

que, ao mesmo tempo, é fruto da trama social à qual sujeito é submetido.  

Desse modo, as crianças são imersas em uma cultura adulta, perpassada por 

distintos sentidos e significados atribuídos ao TDAH. Consonante ao olhar da sociologia da 

infância, pode-se dizer que as crianças nas interações com seus pares produzem sua própria 

interpretação a respeito, apropriando-se, reproduzindo e reinventando os diversos discursos e 

constituindo-se a partir deles em sua cultura de pares. Assim, as crianças, por mais que não 

tenham total compreensão do olhar adulto sobre o TDAH, tendem a constituir um saber próprio 
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a respeito do transtorno e de sua condição como criança com TDAH e esse elemento passa 

também a fazer parte da sua cultura. Nesse processo, que vai formando a cultura de pares, as 

crianças não apenas imitam aquilo que percebem da cultura adulta, mas criam e participam de 

suas próprias e exclusivas culturas quando selecionam e se apropriam criativamente de 

informações do mundo adulto para lidar com suas próprias preocupações, por meio da 

reprodução interpretativa (CORSARO, 2011). Este processo pode ser encarado 

concomitantemente como elemento facilitador da interação social bem como constituidor de 

subjetividade.  

Desta forma, ao fazerem parte de um contexto em que o TDAH é alvo de 

preocupação, no tocante ao desenvolvimento infantil, hipotetizamos que as crianças tendem a 

reproduzir interpretativamente o transtorno em suas culturas de pares, podendo, inclusive, 

adaptar em suas rotinas culturais comportamentos atribuídos a ele. Assim, nesta pesquisa nos 

propusemos a analisar estas reproduções interpretativas, partindo da seguinte pergunta: como 

os discursos sobre TDAH são reproduzidos interpretativamente pelas crianças em suas 

interações entre pares?  

Tendo em vista a minha experiência prévia em contexto hospitalar ambulatorial, a 

fim de elucidar o questionamento levantado, a pesquisa se desenvolveu com base no objetivo 

principal de compreender a reprodução interpretativa sobre TDAH que se expressa nos 

discursos de crianças assim diagnosticadas, em um serviço de saúde. A partir deste objetivo 

geral, especificamente, tive como objetivos específicos: identificar os diferentes contextos de 

exposição das crianças ao TDAH; analisar a percepção das crianças acerca de seus 

diagnósticos; por fim, investigar como esse diagnóstico contribui na constituição da cultura 

de pares infantil. 

Tendo em vista tais objetivos, realizei o estudo, que sintetizo nesta dissertação da 

seguinte forma: após esta introdução, no capítulo 2, desenvolvo um capítulo 

predominantemente teórico, no qual discuto o TDAH e a sua constituição na cultura atual, as 

imagens produzidas acerca da infância, além de uma discussão a respeito da interpretação 

histórico-cultural do TDAH e a reprodução interpretativa na produção da cultura de pares.  

Posteriormente, apresento o percurso metodológico trilhado na pesquisa, relatando 

de forma detalhada o tipo de estudo realizado, a escolha do grupo para o trabalho de campo, a 

caracterização das crianças participantes e do contexto da pesquisa. Além disso, segue uma 

descrição sobre o processo de inserção e permanência no campo de pesquisa, concluindo com 
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uma apresentação das categorias analíticas construídas e do suporte teórico metodológico 

utilizado na análise do corpus da pesquisa. 

A partir dessa base, o capítulo que se segue traz a discussão e análise do corpus da 

pesquisa, buscando fazer uma leitura das interações construídas no campo em suas implicações 

na constituição dos sujeitos participantes da pesquisa. Apresentamos nesse capítulo uma 

discussão envolvendo os elementos para uma concepção de cultura de pares infantil, 

contemplando os contextos das crianças e o uso performático do TDAH que se manifesta na 

vida das crianças. Nesse contexto, buscamos compreender, como se dá a reprodução 

interpretativa do TDAH em um serviço de saúde. Por fim, trazemos as considerações finais, 

que derivam dos resultados obtidos ao longo do estudo.  
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2 TDAH SOB A ÓTICA DA SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA E DA TEORIA HISTÓRICO 

CULTURAL  

 

Embora os primeiros relatos e descrições de alterações de comportamento infantil 

relacionados ao TDAH remontem ao início do século XX (CALIMAN, 2010), nota-se que a 

grande difusão do termo se deu nas últimas décadas, com um aumento substancial do número 

de publicações científicas a respeito do assunto desde o início dos anos 2000. Ao longo de sua 

evolução conceitual, o que hoje se compreende como TDAH tornou-se cada vez mais atrelado 

a uma caracterização estritamente biomédica.  

Uma das descrições mais difundidas a respeito do assunto foi feita por Barkley 

(2009), que propôs ser o TDAH resultante de um déficit de autocontrole e de inibição de 

respostas. Ao mesmo tempo em que aponta um caráter notadamente biológico para TDAH, o 

autor considera-o como um desvio da vontade e do desenvolvimento moral, assinalando tais 

aspectos como resultantes de alterações individuais de circuitos cerebrais, sem considerar a 

constituição sociocultural.do fenômeno. Em decorrência deste caráter, defende a utilização de 

medicação estimulante como o melhor - e quem sabe o único - tratamento para esses problemas 

(BARKLEY, 2009). O TDAH é apresentado, então, como um problema individual, suprimindo-

se as implicações decorrentes da inserção social do indivíduo, cujo comportamento é, ao mesmo 

tempo, a expressão do individual e do coletivo. Este processo de simplificação do caráter social 

do TDAH para um aspecto puramente individual insere-se no contexto da medicalização da 

vida, uma vez que prioriza o aspecto biológico em detrimento dos demais. 

O termo medicalização se refere principalmente ao processo de simplificação de 

questões de caráter complexo, com cunho sociocultural e político, além de fisiológico, em 

aspectos puramente biológicos, de tal forma que se busca encontrar apenas no campo biomédico 

as causas e as soluções para esses problemas. Com este enfoque, discute-se o processo saúde-

doença unicamente centrado no indivíduo, privilegiando a abordagem biológica, organicista 

(ZORZANELLI et al., 2014). Isto é, tratar o TDAH na perspectiva da medicalização significa 

mais uma vez entender tal transtorno como problema puramente individual, perdendo de vista 

sua constituição social e a compreensão de que o processo saúde-doença se inscreve nas 

vivências culturais, que constitui a pessoa em seu contexto de relações.  

Além desse aspecto, também se insere no processo de medicalização a prescrição e 

dispensação de medicamentos para controle desses problemas atribuídos a um cunho 

eminentemente biológico. No caso do TDAH, esse suporte medicamentoso tem se mostrado 
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bastante recorrente, principalmente naquelas crianças com inserção escolar, pois estas viriam a 

apresentar dificuldades escolares advindas de seu comportamento e, em decorrência disso, 

segundo os defensores dessa ideia, teriam direito a serem medicadas, atendidas e diagnosticadas 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2012). É importante estar muito atento a esse 

discurso, pois são diversos os saberes que se apropriam desse ideário para justificar o uso pouco 

discriminado de medicação. 

O discurso da conexão entre TDAH e o fato de a criança não aprender ou não se 

comportar de forma considerada adequada pela escola apresenta-se cada vez mais 

frequentemente no cotidiano das escolas e dos serviços de saúde, para os quais se encaminham 

grandes quantidades de alunos com queixas escolares (MEIRA, 2012). A psicologia, como 

profissão que perpassa a saúde e a educação, muitas vezes se posiciona em um terreno perigoso 

a respeito do TDAH, sendo constantemente buscada para elucidar perante a família e a escola 

a identidade da pessoa com TDAH e assim, muitas vezes, legitimar a necessidade de 

acompanhamento médico e farmacológico. Como aponta Meira (2012), não se trata de negar 

bases biológicas do comportamento infantil, mas sim de defender uma contraposição em 

relação às tentativas de se explicar a subjetividade humana pela via estrita dos aspectos 

orgânicos. 

Vivemos em uma sociedade que dispõe cada vez mais de estímulos e exige-se cada 

vez maior dinamicidade por parte de todos. Mesmo crianças muito pequenas já convivem com 

uma rotina intensa e rígida. Contraditoriamente, apesar dessa infinidade de estímulos, impõe-

se a necessidade de que as crianças desde pequenas sejam dóceis e comportadas, não abrindo 

espaço para o diferente e excluindo-se aqueles que não se enquadram neste padrão. Nota-se, 

por vezes, por parte de quem está de algum modo comprometido com os cuidados de crianças 

(profissionais de saúde, professores, familiares), uma esquiva de reflexão acerca dos múltiplos 

fatores envolvidos nas dificuldades que elas apresentam no mundo contemporâneo, oferecendo-

se soluções imediatistas, que envolvem recursos terapêuticos estimulantes e orientações para 

auxiliar o enquadramento da criança em padrões de comportamento aceitos socialmente.  

Tais orientações extrapolam o contexto da saúde, de forma que o discurso 

biomédico passa a fazer parte também de outros territórios infantis, principalmente o escolar e 

o familiar, tomando uma nova roupagem e adquirindo novos elementos culturais. Partindo dessa 

reflexão, o diagnóstico de TDAH, assim como o seu tratamento, podem, portanto, ser 

compreendidos como um tipo de controle social do desenvolvimento infantil e é nesta seara que 
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precisamos ficar atentos para não simplificar o comportamento e o desenvolvimento das 

crianças e legitimar esse discurso.  

Em revisão realizada por Girão e Colaço (2018), na qual se teve como preocupação 

examinar em que medida os estudos sobre TDAH têm encarado esta condição, levando em 

consideração as marcas da vida contemporânea à luz dos pressupostos da sociologia da infância 

e da psicologia histórico cultural, pode-se perceber o quanto a visão biologicista está 

impregnada nas publicações a respeito do assunto. Embora haja diversos artigos publicados nos 

últimos anos acerca do TDAH, nota-se que pouquíssimos deles retratam estudos que 

apresentem enfoque analítico que se aproxime da psicologia histórico-cultural ou da sociologia 

da infância, principalmente no que diz respeito a estudos empíricos. Em Girão e Colaço (2018) 

foram revisados oito artigos, os quais apontam posicionamentos críticos a respeito da 

caracterização do TDAH como um problema primordialmente biológico, levantando 

questionamentos e possibilidades de reinterpretações dessa condição a partir de um olhar 

contextual, social e cultural. Apenas três dos artigos foram publicados em periódicos voltados 

para a psicologia, ao passo que os demais foram publicados em revistas de saúde coletiva.  

Dentre os estudos teóricos, percebe-se que o reducionismo biológico e a 

medicalização são recorrentes. Contudo, há estudos críticos sobre este enfoque, como em Eidt 

e Tuleski (2010), que abordam a psicologia histórico-cultural propriamente dita na análise do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, especificamente a atenção e o controle 

voluntário do comportamento humano, as quais são hegemonicamente apontadas como 

alteradas no TDAH, como contraponto à visão biologicista predominante.  

Em Brzozowski e Caponi (2012), há também um questionamento a respeito do 

reducionismo biológico e da ideia de que o TDAH é um transtorno que pode ser identificado 

por meio de técnicas de neuroimagem e que é tratável por meio de psicoestimulantes como o 

metilfenidato. As autoras não negam um possível componente fisiológico, entretanto, levantam 

possibilidades de uma constituição dialética, com componentes biológicos e sociais, sugerindo 

cautela frente à generalização das explicações sobre neurotransmissores, localização cerebral e 

genes, no caso específico do TDAH. Em artigo posterior, Brzozowski e Caponi (2013) seguem 

na mesma linha argumentativa, tecendo uma crítica ao diagnóstico excessivo de doenças 

mentais e a transformação de situações que poderiam ser resolvidas sem a interferência médica 

em doenças, tais como o TDAH. Deste modo, levantam uma reflexão acerca das configurações 

contemporâneas de nossa própria sociedade e de suas instituições e sua influência na 

constituição de problemas de comportamento. 
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Bowden (2014) vai ao encontro do que se discute nos demais artigos de construção 

teórica, argumentando que ainda que sejam reconhecidos fatores biológicos sobre os distúrbios, 

isso é insuficiente para uma compreensão completa do TDAH, sendo necessário um 

complemento sociológico. Assim, sugere um olhar biopsicossocial para o TDAH, afirmando 

que é impossível tratá-lo como uma entidade ahistórica e acultural. 

No que diz respeito aos estudos empíricos, as investigações seguem no sentido de 

perceber de que modo o contexto sociocultural constitui o TDAH. Singh (2011) investigou as 

dimensões sociais e morais do diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade, perguntando o que significa o TDAH no cotidiano das crianças no Reino Unido, 

e o que as crianças fazem com esse diagnóstico. Pôde-se perceber que a exploração do 

diagnóstico das crianças pode apoiar e comprometer a resiliência cognitiva, comportamental e 

social, variando não somente com fatores biológicos, mas principalmente de acordo com a 

cultura local. Deste modo, a autora aponta que os sintomas do TDAH não emergem e tomam 

forma unicamente, ou mesmo predominantemente, como consequência de déficit biológico 

primário. Assim, propõe o desenvolvimento de modelos complexos de diagnóstico e conduta 

para além de critérios biológicos, que aprofundem a compreensão e promovem intervenções 

relevantes, dinâmicas e efetivas, englobando aspectos de estilo de vida, normas sociais, cultura 

local e percepção da própria criança a respeito de si.  

Frigerio, Montali, e Fine (2013), por sua vez, buscaram investigar as interações dos 

discursos dos atores sociais centrais sobre crianças com Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade no contexto italiano, concentrando-se nos discursos de profissionais de saúde 

mental, professores e pais destas crianças. Em seu estudo, mostra-se a relação dialógica entre a 

construção da própria subjetividade e os locais simbólicos atribuídos aos demais envolvidos 

nas narrativas. Percebe-se que as relações conflitantes entre os agentes sociais que trabalham 

com as crianças não dizem respeito meramente a uma questão de acreditar se o TDAH é 

biologicamente determinado ou relacionado a fatores psicossociais. Em vez disso, essas 

relações dizem respeito a questões de conformidade, autoridade e moralidade, que vão para 

além das próprias crianças e de seus comportamentos. 

O estudo de Domeles et al (2014) é o mais destoante em relação aos demais, 

seguindo por uma outra perspectiva, a qual busca estabelecer relações entre o TDAH e 

transtornos de aprendizagem. Não há aqui questionamento a respeito da constituição do 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas sim o quanto a descrição diagnóstica do 
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Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição, impacta na prevalência de 

déficit da aprendizagem naquelas crianças com diagnóstico de TDAH. 

Ainda que os artigos apontados na revisão não utilizem explicitamente como 

pressupostos teóricos os estudos da Psicologia Histórico Cultural e da Sociologia da Infância, 

nota-se muitas semelhanças a respeito de seus olhares sobre o desenvolvimento infantil e suas 

alterações. Os artigos encontrados na revisão que assinalam posicionamentos críticos a respeito 

da caracterização do TDAH como um problema primordialmente biológico levantam 

questionamentos e possibilidades de reinterpretações dessa condição a partir de um olhar 

contextual, social e cultural. Ainda que não se utilizem diretamente de uma análise a partir da 

sociologia da infância e da psicologia histórico cultural, diversas aproximações podem ser 

percebidas nos estudos elencados. Eles sustentam uma crítica à unilateralidade das visões sobre 

TDAH, partindo de pressupostos que advogam a complexidade e a plurideterminação dos 

comportamentos infantis, que se sobressaem como sintomas, mas não necessariamente 

decorrem de transtornos ou patologias e sim podem refletir os caminhos encontrados pelas 

crianças para interagir e se organizar frente às exigências do mundo atual.  

Nota-se nos artigos revisados, entretanto, uma preocupação em apontar o 

desenvolvimento infantil como uma constituição que se dá no entrelaçamento de aspectos 

biológicos, socioculturais e individuais, tal como no olhar histórico-cultural. É ponto de acordo 

nos estudos levantados que a participação das crianças nas rotinas culturais, atravessadas pelos 

discursos a respeito do TDAH, possibilita que elas ressignifiquem e interpretem sua condição. 

Portanto, a compreensão da criança a respeito de si mesma e do outro perpassa aquilo que ela 

vivencia em seu contexto. 

Tendo em vista a preocupação em demonstrar o desenvolvimento como algo 

socialmente constituído, a percepção sobre os aspectos da sociedade contemporânea também é 

ponto de pauta nos estudos apresentados, principalmente no que diz respeito à medicalização e 

ao avanço tecnológico da sociedade. A cultura ocidental vigente é marcada por relações sociais 

pautadas pelo imediatismo, pela rapidez (BAUMAN, 2001). Cada vez mais, percebe-se no 

mundo adulto uma dificuldade para lidar com as crianças, uma vez que não se tem mais tempo 

para dedicar-se a elas. Como alternativa, as agendas infantis também se tornam superlotadas, 

com escola em tempo integral, atividades extracurriculares, além do uso muito precoce de 

dispositivos tecnológicos como smartphones, tablets dentre outros. Neste contexto, como 

distinguir entre a falta de concentração e o comportamento hiperativo resultante dessas 
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exigências da contemporaneidade, de transtornos neurológicos que configurem patologias 

como o TDAH?  

O mundo contemporâneo se transforma com intensa velocidade e exige das pessoas, 

desde muito cedo, sucessivos processos adaptativos. O que se aprende e se constrói está em 

constante revisão e superação e a criança não fica alheia, mas, em seu processo de 

desenvolvimento, acompanha essa dinamicidade e responde a ela com os elementos que dispõe. 

Assim, estaria ela desadaptada ao contexto atual se seu comportamento mantivesse as mesmas 

características que se observava nas crianças de décadas atrás. É extremamente atual a 

afirmação de Vigotsky (2003, p. 97) de que  

O desenvolvimento da criança é um processo dialético complexo caracterizado pela 

periodicidade, desigualdade no desenvolvimento de diferentes funções, metamorfose 

ou transformação qualitativa de uma forma em outra, embricamento de fatores 

internos e externos, e processos adaptativos que superam os impedimentos que a 

criança encontra.  

 

Desse modo, percebe-se uma necessidade de uma ampliação na discussão do TDAH 

a partir deste enfoque, de forma que se mostra proeminente um maior aprofundamento do modo 

de ver esse fenômeno com o prisma da psicologia histórico cultural e da sociologia da infância.  

Na perspectiva da Psicologia Histórico Cultural, as noções de desenvolvimento, 

funções psicológicas e mediação estão intrinsecamente interligadas. Para Vigotsky (1998), o 

desenvolvimento humano deve ser compreendido como uma interrelação entre os componentes 

biológicos, sociais e históricos, os quais fazem parte da constituição do ser humano. Assim, a 

criança não passa simplesmente por um processo maturacional, mas também domina os 

conteúdos da experiência cultural, os meios de pensamento e as formas de comportamento, uma 

vez que o desenvolvimento orgânico e o cultural estão intimamente relacionados. 

Vigotsky (1999) defende que as funções psicológicas superiores, como a memória, 

a percepção e a atenção, desenvolvem-se com base na relação do homem com seu meio 

sociocultural, mediadas pelo uso de signos, sendo a linguagem um dos signos mais importantes 

para o desenvolvimento psicológico. A mediação exerce fundamental papel no 

desenvolvimento humano e a inclusão do signo em qualquer processo psicológico, remodela 

toda a estrutura das operações psicológicas. É justamente o processo de mediação que 

possibilita a transposição das funções psicológicas elementares para as funções superiores.  

As funções psicológicas superiores, incluindo a atenção mediada, aspecto 

fundamental na caracterização do TDAH, se constituem primeiramente como atividade 

interpsicológica nas relações entre pessoas, para, depois, tornarem-se intrapsicológicas, sendo, 

portanto, resultantes das relações reais entre os sujeitos. Assim, o desenvolvimento destas 
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funções depende fundamentalmente da apropriação dos signos da cultura, possibilitada pela 

constante mediação. Verifica-se, dessa forma, que a atenção não deve ser concebida como uma 

capacidade meramente inata e cerebral, mas sim como fruto da relação dialética entre um 

organismo biológico e seu meio histórico-cultural (VIGOTSKI, 2009). Destarte, para 

compreender os comportamentos atrelados ao TDAH é necessário também interpretar e 

apreender o contexto e a dinâmica de vida em que se insere o transtorno como uma problemática 

no desenvolvimento infantil e de que forma isso se configura um problema para as crianças. 

Vigotsky (1999) destaca ainda que é importante compreender antes o 

desenvolvimento do mais complexo, para se chegar a compreender o desenvolvimento do 

menos complexo. Portanto, é necessário, primeiramente, entender o homem no seu contexto 

sociocultural para, depois entender o homem singular. Assim, afirma que “[...] cada pessoa é 

em maior ou menor grau o modelo da sociedade, ou melhor, da classe a que pertence, já que 

nela se reflete a totalidade das relações sociais” (VIGOTSKY, 1999, p. 368). Compreende-se, 

deste modo, que o indivíduo se torna sujeito na interação social, ou seja, como membro de 

algum grupo social, que, por sua vez, está inserido em um contexto histórico. A personalidade, 

o caráter e o comportamento de um indivíduo estão ligados intimamente com a evolução social 

e com os aspectos do grupo, sendo impossível analisar o desenvolvimento sem compreender as 

mudanças culturais. 

Vigotsky (1998) pondera que as personalidades humanas se apresentam de forma 

heterogênea em diferentes períodos históricos. Desta forma, o estudo do desenvolvimento deve 

levar em consideração o caráter da classe, sua distinção e natureza, pois isto compõe as 

personalidades humanas, uma vez que “as várias contradições internas que são encontradas nos 

diferentes sistemas sociais encontram sua expressão tanto no tipo de personalidade quanto na 

estrutura da psicologia humana naquele período histórico” (VIGOTSKY, 1998, p. 111). Em 

vista disso, as crianças com TDAH refletem, em maior ou menor grau, as características da 

sociedade em que estão inseridas e constituem-se também a partir disto.  

A concepção de desenvolvimento da psicologia histórico-cultural suscita, assim, 

um entendimento diferenciado do TDAH, possibilitando uma análise que vá além da aparência 

explícita, que, nesse caso, pode ser traduzida como as manifestações sintomáticas de 

impulsividade, desatenção e hiperatividade visíveis na criança com tal diagnóstico. Assim, a 

compreensão deste fenômeno, por meio do pensamento dialético, considera a unidade existente 

entre indivíduo/sociedade, à medida que reconhece que os indivíduos se transformam enquanto 
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transformam a sociedade e suas relações, sendo, portanto, impossível, a partir dessa perspectiva, 

reduzir o TDAH a um aspecto estritamente biológico. 

Com um olhar semelhante ao que a psicologia histórico-cultural dá à importância 

do aspecto sociocultural para desenvolvimento infantil, na sociologia da infância também se 

percebe um enfoque contextual acerca do processo de inserção social e subjetivação infantil.  

O termo Sociologia da Infância aparece nos estudos de sociologia desde a década 

de 1930, com estudos clássicos sobre socialização. Entretanto, é apenas a partir do final do 

século XX e, sobretudo, nos anos 2000 que a infância adquire o estatuto de objeto de estudo 

sociológico e surge como categoria sociológica, adquirindo a designação de nova Sociologia 

da Infância para diferenciar-se dos estudos prévios (SARMENTO, 2008). De acordo com Prout 

(2010, p. 5), “A Sociologia da Infância surgia então com uma dupla tarefa: criar um espaço para 

a infância no discurso sociológico e encarar a complexidade e ambiguidade da infância como 

um fenômeno contemporâneo e instável”. 

O desenvolvimento desta corrente decorre, sobretudo, da necessidade de 

compreender o fato de que as crianças nunca foram objeto de tantos cuidados e atenções ao 

mesmo tempo em que se acumulam aspectos de exclusão e de sofrimento desta faixa etária na 

sociedade. Assim, a Sociologia da Infância preocupa-se com as interpretações das condições 

atuais de vida das crianças, a partir de uma reflexão contemporânea sobre a realidade social e, 

portanto, não se foca apenas nas crianças, mas sim na totalidade social (SARMENTO, 2008). 

A partir da perspectiva da Sociologia da Infância, as crianças são consideradas 

atores em seu processo de inserção social e desenvolvimento e não mais como passivos na 

socialização adulta, como outrora. Concebe-se, portanto, a realidade social em toda sua 

multiplicidade, incluindo as relações de classe, gênero, etnia etc., as quais se associam a 

características interindividuais e se complexificam.  

Diferentes autores dialogam na sociologia da infância. Dentre eles, destaca-se o 

trabalho de Corsaro (1992, 2011). O autor aponta que a participação das crianças nas rotinas 

culturais é um elemento essencial do processo de desenvolvimento. Na interação adulto-

criança, as crianças são muitas vezes expostas a conhecimentos sociais que eles não 

compreendem totalmente. No entanto, devido à estrutura previsível de rotinas culturais, a 

participação e a interação das crianças normalmente continuam de forma ordenada e as 

ambiguidades são muitas vezes deixadas de lado pelas crianças. A exposição das crianças ao 

conhecimento social e as exigências de comunicação em atividades diárias com os adultos 

levam a confusões, incertezas, medos e conflitos que são posteriormente reproduzidos e 
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abordados nas atividades e rotinas que compõem cultura de pares (CORSARO; EDER, 1990). 

No entanto, a produção de cultura de pares não é uma questão de simples imitação nem de 

apropriação direta do mundo adulto. As crianças se utilizam de informação de forma criativa, 

adaptando-se face do mundo adulto para produzir suas próprias culturas de pares. 

Na cultura de pares, as crianças não apenas imitam aquilo que percebem da cultura 

adulta, mas criam e participam de suas próprias e exclusivas culturas, quando selecionam e se 

apropriam criativamente de informações do mundo adulto para lidar com suas próprias 

preocupações. Assim, não se limitam a internalizar a sociedade, mas contribuem ativamente 

para a produção de mudanças culturais (CORSARO, 2011).  

Em suas interações constituem uma série de culturas locais paralelas que se 

incorporam e contribuem para uma cultura mais ampla no contexto em que as crianças estão 

inseridas. Este processo é variável de acordo com o cenário histórico e cultural em que se 

desenvolve. Corsaro (2011, p. 128) aponta a cultura de pares infantil como “um conjunto estável 

de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem em 

interação com as demais”. As crianças se inserem nesta cultura por meio da produção e da 

participação coletiva nas rotinas, as quais constroem coletivamente.  

A criança está imersa nos discursos e é constituída por eles. Entretanto, não é mera 

expectadora diante da realidade social, mas negocia, compartilha e cria cultura com adultos e 

entre si. A constituição de culturas de pares é uma tentativa de dar sentido e resistir, em certa 

medida, ao mundo adulto (CORSARO, 1992). A linguagem também é destacada como aspecto 

fundamental nesta construção. É por meio da apropriação da linguagem que é possível a 

operação das crianças em sua cultura. A linguagem é, assim, uma ferramenta para estabelecer 

realidades sociais e psicológicas, possibilitando às crianças participarem das rotinas 

estabelecidas pela sociedade e por elas mesmas. Esse processo constitui subjetividade nas 

crianças e os próprios discursos pelos quais elas são perpassadas, bem como os demais 

processos interacionais, são basilares para esta constituição. 

Ainda que se percebam diversos aspectos que aproximam a sociologia da infância 

e a psicologia histórico cultural, Corsaro (2011) levantou críticas acerca desta última, na 

condição de teoria construtivista, apontando que, mesmo quando o entorno social é levado em 

consideração, o foco teórico permanece sobre os efeitos da experiência interpessoal no 

desenvolvimento individual da criança:  

Há pouca, ou nenhuma, consideração sobre como as relações interpessoais são 

refletidas em sistemas culturais, ou como as crianças, por meio de sua participação 

em eventos comunicativos, tornam-se parte dessas relações interpessoais e padrões 

culturais e como os reproduzem coletivamente (CORSARO, 2011, p. 29). 
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Apesar disso, o autor em alguns de seus textos (CORSARO, 2011; CORSARO, 

JOHANNESEN, 2007), reconhece que outros teóricos ampliaram o olhar da psicologia 

histórico cultural numa perspectiva que a aproxima da sociologia da infância, ao destacar 

também a importância das atividades coletivas das crianças com seus pares e com os adultos, 

como, por exemplo, nos trabalhos de Wertsch (1995) e Rogoff (1995).  

Wertsch (1995) desenvolve, a partir dos estudos de Vigotsky, o conceito de ação 

mediada, a qual pode ser interpretada como uma tensão irredutível entre os meios de mediação 

e o indivíduo que emprega estes meios. Uma consequência de adotar essa perspectiva é que a 

própria noção de agente passa a ser redefinida. Em vez de assumir que as pessoas, agindo 

sozinhas, são os agentes de ação, a designação apropriada de ação mediada seria "indivíduo-

operante-com-meios-mediacionais" (WERTSCH, 1995, p. 64). Corsaro e Johannesen (2007) 

apontam que a noção de ação mediada se aproxima da ideia de reprodução interpretativa na 

importância de rotinas culturais, pois estas são atividades cotidianas repetitivas, produzidas 

coletivamente por membros de uma cultura de forma mediacional. O caráter habitual, tomado 

como garantido, das rotinas fornece às crianças e a todos os atores sociais a segurança de 

pertencer a um grupo social. Esta mesma previsibilidade habilita as rotinas, favorecendo 

estruturas dentro das quais o conhecimento sociocultural pode ser produzido. 

Rogoff (1995), por sua vez, amplia a discussão trazida por Vigotsky em sua obra, 

argumentando que o desenvolvimento humano é um processo de mudança na participação das 

pessoas em atividades socioculturais em suas comunidades. Introduz, assim, a noção de 

“apropriação participativa”, referindo-se a como os indivíduos se transformam pelo seu 

envolvimento em uma ou outra atividade, no processo sendo preparado para posterior 

envolvimento em atividades relacionadas. A apropriação participativa é o processo pessoal pelo 

qual, através do engajamento em uma atividade, indivíduos podem mudar e lidar com uma 

situação posterior, sendo preparadas por sua própria participação na situação anterior, ou seja, 

a vivência prepara o sujeito para as situações vindouras. A autora argumenta, assim, que este é 

um processo de tornar-se alguém e não de adquirir algum aspecto desenvolvimental. Para 

compreender a participação das crianças nas rotinas socioculturais, a autora sugere que esta seja 

estudada nos planos social, interpessoal e individual. Pode-se assim, fazer um paralelo entre a 

apropriação participativa e a reprodução interpretativa, uma vez que a reprodução interpretativa 

é proposta como substituição do termo socialização.  

Tendo em vista tais avanços realizados na teoria histórico cultural, Corsaro (2011) 

compreende que esta perspectiva se liberta de uma doutrina individualista, que considera o 
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desenvolvimento infantil como a internalização isolada de conhecimentos e habilidades de 

adultos pela criança. Portanto, por buscar uma nova roupagem para o termo socialização é que 

ele propõe a noção de reprodução interpretativa. Isto porque, em sua perspectiva, o termo 

socialização inevitavelmente leva a uma conotação individualista e progressista: “Qualquer 

pessoa que ouça a palavra [socialização] imediatamente pensa em formação e preparação da 

criança para o futuro” (CORSARO, 2011, p. 31). Com essa nova noção é possível retratar a 

participação infantil na sociedade com aspectos inovadores e criativos, ao mesmo tempo em 

que se mantem a ideia de que as crianças não se limitam a internalizar a sociedade e a cultura, 

mas contribuem ativamente para a produção e a mudança cultural. A reprodução interpretativa 

é, portanto, um dos elementos fundamentais para a constituição da cultura de pares. O conceito 

de reprodução interpretativa vem para caracterizar a apropriação e reinvenção da cultura por 

parte das crianças. Desta forma, a atividade interativa entre as crianças, produção coletiva de 

culturas de pares, mostra-se tão importante quanto à interação com os adultos no 

desenvolvimento (CORSARO, 1992).  

A partir deste olhar, pode-se perceber a limitação a qual se é exposto ao se 

considerar o TDAH como um aspecto puramente fisiológico. A exposição das crianças ao 

conhecimento social e às exigências de comunicação em atividades diárias com os adultos 

levam ao aprendizado de modos de ser e interagir e também a confusões, incertezas, medos e 

conflitos que são posteriormente reproduzidos e abordados nas atividades e rotinas que 

compõem a cultura de pares (CORSARO; EDER, 1990). Além disso, a participação das 

crianças nas rotinas culturais, perpassada pelos discursos a respeito do TDAH, possibilita que 

elas ressignifiquem e interpretem sua condição.  

Portanto, a compreensão da criança a respeito de si mesma e do outro, bem como 

sua inserção social e desenvolvimento vão além dos discursos da saúde, da escola, da família e 

do aspecto biológico. Deste modo, analisar como os discursos sobre TDAH são reproduzidos 

interpretativamente pelas crianças em sua cultura de pares possibilita compreender os modos 

de subjetivação e interação infantil a partir do diagnóstico e, assim, problematizar o TDAH na 

vida infantil. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

Buscando uma coerência com o referencial teórico adotado, as escolhas 

metodológicas foram focadas na concepção de produção de significados e sentidos pelos 

próprios participantes da pesquisa, destacando-se que se trata de uma investigação dentro de 

uma perspectiva histórica e cultural, que tem como base epistemológica o materialismo 

histórico-dialético e a sociologia da infância. Assim, optei por utilizar uma metodologia 

qualitativa construtivo-interpretativa, com inspiração etnográfica. 

A proposta etnográfica prioriza a obtenção de informações por meio da imersão do 

pesquisador nas formas de vida do grupo, buscando incorporar aos dados a forma, a função e o 

contexto do comportamento de grupos sociais específicos, por meio de uma captura de dados 

para descrição e análise apurada (CORSARO, 2007). Tendo em conta que a principal 

preocupação da pesquisa etnográfica é a atenção à cultura a partir de um prisma holístico e 

dialético (MATTOS, 2011), buscou-se enxergar de que forma o TDAH aparece na reprodução 

interpretativa das crianças a partir de uma visão ampla, levando em consideração o olhar das 

crianças e de seus familiares a respeito deste fenômeno, sem esquecer as relações presentes 

entre tais partes.  

2.1  Campo de pesquisa 

O estudo foi desenvolvido no Ambulatório de Psiquiatria da Infância e 

Adolescência - AMPIA, do Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWC, no município de 

Fortaleza, Ceará. Este serviço faz parte do setor de psiquiatria e saúde mental do hospital. 

Dentre outros problemas relacionados à saúde mental infanto-juvenil, o ambulatório recebe 

crianças com suspeita de TDAH, a fim de que seja realizado acompanhamento profissional. O 

ambulatório é coordenado por médica psiquiatra e conta com uma equipe composta por 

psicólogo, neuropsicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeira e 

psicopedagoga, além de residentes médicos de psiquiatria e residentes multiprofissionais de 

saúde mental. 

Embora oficialmente a pesquisa tenha sido iniciada em abril de 2017, a inserção da 

pesquisadora foi bem anterior. Foi em novembro de 2016 que se entrou em contato com o 

ambulatório para conhecer seu funcionamento e sua cultura local. O AMPIA tem 

funcionamento semanal para acompanhamento longitudinal de crianças com diferentes 

condições psiquiátricas. Os atendimentos são divididos mensalmente por faixa etária, sendo um 

dia voltado para crianças em idade pré-escolar, dois dias para idade escolar e um dia para 

adolescentes. Em cada dia são atendidas cerca de seis crianças ou adolescentes com 
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diagnósticos diversos, os quais, em geral, têm acompanhamento bimestral. Assim, 

aproximadamente a cada seis semanas os mesmos pacientes se encontram para os atendimentos. 

A partir do contato inicial com a psicóloga do serviço, a pesquisadora passou a frequentar o 

AMPIA duas vezes no mês, durante os atendimentos a crianças em idade escolar, no período de 

dezembro de 2016 a junho de 2017. Assim, pôde ter uma visão geral de seu funcionamento, 

bem como estabelecer relação com as crianças e seus pais ou responsáveis.  

Embora os grupos de crianças somente se reunissem a cada seis semanas 

aproximadamente, pode-se afirmar que eles de fato constituem uma cultura de pares própria, 

pois cada grupo tem suas características singulares e as próprias crianças criam um conjunto 

estável de rotinas e preocupações específicas para aquele ambiente. Deste modo, pode-se dizer 

que o conjunto de rotinas dessas crianças no ambulatório é público, coletivo e performático, tal 

como a cultura de pares infantil se caracteriza (CORSARO, 2011). 

Conforme a rotina do serviço, os atendimentos acontecem durante um turno inteiro, 

subdividido em diferentes momentos. O primeiro, com duração de cerca de uma hora e meia, é 

voltado para o atendimento em grupo, em que são separados um grupo somente com crianças 

e outro somente com os pais ou responsáveis. O grupo com as crianças foi o escolhido por mim 

para ser observado nesta pesquisa, a fim de que fosse possível estar com as crianças durante a 

maior parte do tempo no campo de pesquisa e, assim, poder capturar maiores elementos de sua 

cultura. Nesse grupo, eram realizadas atividades lúdicas e discussões com as crianças, sendo 

facilitado, geralmente, por um profissional de enfermagem, um de terapia ocupacional e um de 

serviço social. Em seguida, os grupos eram desfeitos e pais e crianças se reuniam em díades ou 

em grupos para realizar jogos e brincadeiras à escolha das crianças. Paralelamente a este 

momento, os profissionais médicos realizavam as consultas e faziam os devidos 

encaminhamentos. Os grupos eram realizados em salas amplas do ambulatório. O grupo de 

crianças, de modo geral ocorria em uma sala em que tanto crianças quanto facilitadores 

sentavam no chão ou em cadeiras no formato de roda. Já no grupo de pais e filhos, eram 

dispostas diferentes mesas, nas quais se distribuíam os pais e filhos, de modo que, geralmente, 

uma mesa acomodava uma díade ou família.  

Durante os atendimentos, eu participei do grupo de crianças, juntamente com os 

facilitadores e as crianças, sentando-me na roda com todos, que estivessem sentados no chão, 

quer estivessem em cadeiras. Durante o grupo de pais e filhos, sentava-me nas mesas com as 

crianças e seus pais, alternando as famílias de tempos em tempo. Ou seja, ao longo de uma 

manhã, participava juntamente com as crianças no grupo de crianças e também no grupo de 
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pais. Antes e depois dos atendimentos, permanecia na sala de espera dos ambulatórios para 

observação.  

A escolha deste local para a realização da pesquisa deveu-se ao fato de ser um 

ambulatório especializado em psiquiatria, que é referência no acompanhamento de crianças 

com suspeita de TDAH, recebendo encaminhamentos diversos de escolas, serviços médicos e 

políticas de assistência de todo o Ceará. Ao mesmo tempo, o ambulatório recebe crianças com 

diversos perfis comportamentais e realiza acompanhamento multiprofissional, privilegiando as 

terapêuticas não medicamentosas e a flexibilização de diagnósticos. Além disso, são escassos 

os trabalhos que investiguem a cultura de pares infantil em contextos diversos ao escolar, de 

modo que nesse contexto podemos enxergar o fenômeno de um prisma distinto do habitual.  

2.2 Participantes 

 

Participaram da pesquisa sete crianças diagnosticadas com TDAH ou que 

apresentavam suspeita do transtorno, acompanhadas pelo AMPIA, bem como seus pais ou 

responsáveis. Utilizou-se como critério de inclusão crianças com inserção escolar e que já 

tivessem realizado pelo menos uma consulta prévia no ambulatório. Tais critérios foram 

adotados tendo em consideração que a literatura aponta que muitos diagnósticos de TDAH estão 

relacionados à escola (LUENGO, 2010) e, além disso, é necessário que as crianças já tenham 

algum tipo de inserção local para fazer parte da cultura de pares infantil (CORSARO, EDER 

1990). Ressalta-se que outras crianças, além das participantes, se encaixavam no perfil 

estabelecido, entretanto, estas sete elencadas compareceram a todas as consultas, de modo que 

foi possível estabelecer maior vínculo e conhecer um pouco mais da realidade de cada uma. 

Foram estabelecidos nomes fictícios, a fim de preservar suas identidades. Assim, as crianças 

participantes foram: Pedro, Fabio, Mateus, Eric, Gabriela, Marcos e André. Essas crianças 

faziam parte dos quatro grupos de crianças em idade escolar que eram acompanhados no 

AMPIA. A discriminação de cada grupo está explicita no quadro 1, a seguir. As crianças 

participantes da pesquisa estão destacadas em negrito:  

 

Grupo Criança Idade Diagnóstico 

1 

Eric 6 anos 
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e 

Transtorno opositor desafiador (TDAH/TOD) 

Vitor 7 anos TDAH 

Fabio 10 anos TDAH/TOD 
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André 11 anos TDAH 

Pedro 6 anos Esquizofrenia 

Marcos 6 anos TDAH/TOD 

2 

Tony 7 anos Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) 

Mateus 7 anos TDAH 

Nani 9 anos Síndrome de Tourette 

Maria 11 anos Transtorno alimentar 

Luan 9 anos Transtorno alimentar/ depressão 

PH 9 anos TAB 

3 

Pedro 8 anos TDAH 

João 7 anos Transtorno de ansiedade 

Tiago 9 anos TDAH/TOD 

Mário 6 anos Sem diagnóstico 

Levi 8 anos TAB  

Pierre 7 anos TDAH 

4 

Gabriela 10 anos TDAH 

Henri 8 anos Transtorno de humor 

Lucas 6 anos Sem diagnóstico 

Manu 8 anos TDAH/TOD 

Ravi 9 anos FAB 

Bruna 8 anos Transtorno de humor 

 

Como se pode perceber, no período estudado, apenas Gabriela e outra criança do 

sexo feminino (Manu, no grupo 4) tinham diagnóstico ou suspeita de TDAH. Embora não haja 

qualquer justificativa formal no ambulatório a respeito dessa maior incidência de chegada de 

meninos do que de meninas para atendimento, essa realidade vai ao encontro das prevalências 

encontradas na literatura a respeito do TDAH, uma vez que se aponta que o transtorno é mais 

comum nos meninos que nas meninas (BARKLEY, 2002). Alguns autores levantam a hipótese 

de que na realidade não se trata de haver uma prevalência maior em meninos ou meninas, mas 

sim do fato de que as meninas seriam subdiagnosticadas, porque apresentariam poucos sintomas 

de agressividade/impulsividade e baixas taxas de transtorno de conduta (CANTWELL, 1996). 

A razão para essa proporção menor de meninas teria relação com o fato de que elas têm menos 

comorbidade com transtornos disruptivos e, desse modo, chamam menos atenção em casa e na 
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escola e, portanto, dificilmente são encaminhadas para tratamento. Os meninos, por sua vez, 

tenderiam a externalizar mais seus problemas quando comparados às meninas, tornando-os 

mais evidentes e passíveis de maiores encaminhamentos para tratamentos (BIEDERMAN et al, 

1999).  

Esse posicionamento dos autores reforça mais uma vez a ideia de que crianças 

agitadas são mais diagnosticadas e, como as meninas não manifestam fortemente essa agitação, 

não são adequadamente enquadradas no transtorno. Apesar de isto reforçar a ideia de um 

diagnóstico aligeirado e definido apenas pela aparência da conduta da criança, como os 

encaminhamentos para o ambulatório são realizados por diversos profissionais, os quais muitas 

vezes apresentam uma visão estritamente fisiológica focalizada no comportamento 

externalizado pela criança, é possível que seja esse o motivo de chegarem tão poucas meninas 

para acompanhamento.  

Pedro estava com 7 anos de idade no período e frequentava o 2º ano do ensino 

fundamental em escola pública, no município de Caucaia, zona metropolitana de Fortaleza. 

Estava em sua terceira consulta no AMPIA quando a pesquisa foi iniciada. Geralmente vinha 

às consultas acompanhado por sua mãe, que é empregada doméstica. Além da mãe, moram na 

casa o pai, que trabalha como pedreiro sem contrato regular de trabalho, e a irmã de Pedro, com 

idade de 5 anos. A suspeita de TDAH (ou hiperatividade, uma vez que o termo TDAH era 

desconhecido até chegar ao ambulatório) partiu da patroa da mãe, ao ter contato com o garoto. 

A própria mãe e a professora da criança pensavam que havia “algo errado” (SIC) com ele, em 

decorrência de seu comportamento agressivo tanto em casa quanto na escola, porém não havia 

surgido até então a necessidade de um tratamento específico para a criança. No período em que 

a pesquisa foi iniciada, Pedro começou a utilizar a medicação risperidona e ao longo do estudo, 

a própria mãe relatou melhora no que diz respeito à agressividade.  

Fábio estava com 10 anos de idade no início da pesquisa e frequentava o 5º ano do 

ensino fundamental, em escola particular de bairro da periferia da cidade de Fortaleza. Era 

acompanhado às consultas por sua avó ou por sua tia e já estava no AMPIA há mais de 3 anos. 

A tia de Fábio vem tentando assumir legalmente a guarda da criança, pois ele mora com ela 

desde os três anos de idade, uma vez que os pais são usuários de drogas e vivem em situação 

de rua, não tendo condições de cuidar dele. Durante o dia, ao retornar da escola, ele fica com 

sua avó, que é aposentada, enquanto a tia está no trabalho e, à noite, quando retorna do trabalho, 

a própria tia leva o garoto para casa. As primeiras suspeitas de TDAH foram da tia, após ter 

assistido reportagem na televisão a respeito do assunto e identificado muitas características no 
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sobrinho, tais como agressividade, impulsividade, falta de atenção, desobediência, dentre 

outras. Fábio estava em uso das medicações metilfenidato e risperidona há cerca de 1 ano e 

recentemente havia iniciado outro medicamento, cloridrato de trazodona para controle de 

insônia. Apesar do uso prolongado de medicação, as melhoras no comportamento de Fábio 

foram apontadas pela mãe e pela equipe como sutis. 

Mateus estava com 8 anos de idade, frequentando o 3º ano do ensino fundamental 

em escola pública na cidade de Fortaleza e já estava em atendimento no AMPIA há cerca de 

um ano. Era acompanhado ao ambulatório por sua mãe, que, assim como a tia de Fábio, assistiu 

uma reportagem na televisão sobre TDAH e suspeitou que o filho pudesse ter o transtorno. 

Mateus tem um irmão mais velho, de 13 anos de idade, que, segundo a mãe, “nunca deu 

trabalho”. Moram apenas os três em bairro da periferia da cidade. A mãe é trabalhadora informal 

(sem contrato de trabalho), vendendo salgado e, quando ela precisa se ausentar de casa, o irmão 

mais velho fica cuidando de Mateus. A família é beneficiária do programa “bolsa família”. A 

professora do 1º ano de Mateus já havia sugerido a mãe que o levasse ao pediatra e solicitasse 

medicação para hiperatividade. Na época, entretanto, a mãe nunca tinha ouvido falar sobre 

hiperatividade e não levou em consideração a sugestão da professora, passando a levar essa 

possibilidade em consideração apenas após ter assistido à referida reportagem na televisão. 

Mateus utilizava a medicação risperidona há cerca de seis meses, com pequenas melhoras no 

comportamento, relatadas pela mãe. 

Eric estava com 6 anos de idade, sendo acompanhado no AMPIA desde os 3 anos. 

Frequentava o 1º ano do ensino fundamental em escola particular no bairro onde reside, em 

Fortaleza. Mora com a mãe, o pai e um irmão mais velho. É acompanhado pela mãe ao AMPIA, 

pois a mãe é dona de casa enquanto o pai trabalha fora como auxiliar de serviços gerais e tem 

dificuldades de se ausentar do trabalho para acompanhar as consultas, em decorrência das 

exigências da empresa. A primeira suspeita de TDAH surgiu na escola, com a professora da 

educação infantil e, na época, a mãe nunca tinha ouvido falar de TDAH ou hiperatividade. 

Como as queixas na escola a respeito do comportamento passaram a ser constantes, a mãe levou 

a criança ao pediatra da unidade básica de saúde e este o encaminhou para o AMPIA. Tomava 

os medicamentos metilfenidato e risperidona há cerca de 8 meses e recentemente havia iniciado 

acompanhamento de terapia ocupacional e psicologia. 

Gabriela estava com 7 anos de idade, frequentava o 2º ano do ensino fundamental 

em escola particular e estava em acompanhamento no AMPIA há oito meses. Sua mãe era a 

principal acompanhante nas consultas ao ambulatório, embora relate que o pai é bastante 
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preocupado com a evolução da menina, mas ele não pode vir porque corre o risco de perder o 

emprego. Ela não tem irmãos e mora apenas com seus pais em bairro na periferia de Fortaleza. 

Gabriela era acompanhada por médico neurologista desde o nascimento por ter apresentado 

atrasos no desenvolvimento e a suspeita de TDAH partiu do próprio neurologista da criança. A 

principal queixa era em relação à dificuldade de atenção e concentração, não somente em casa, 

mas também na escola, o que dificultava a aprendizagem da criança. Apesar de a mãe ter 

resistido bastante à introdução da medicação e ter adiado ao máximo, Gabriela havia iniciado 

o uso do medicamento metilfenidato há um mês, quando a pesquisa foi iniciada. A mãe relatou 

melhora significativa na condição da criança após o início da medicação. A própria criança teve 

percepção de melhora, chegando a relatar que estava se sentindo muito inteligente e que 

conseguia estudar bem mais após o início da medicação.  

Marcos estava com 8 anos de idade, tendo sido acompanhado no ambulatório desde 

os 3 anos. No momento da pesquisa frequentava o 3º ano do ensino fundamental em escola 

pública na cidade de Caucaia. Sua principal acompanhante no ambulatório era sua mãe, que 

reside sozinha com o filho. A mãe buscou atendimento para o filho após ter assistido reportagem 

na televisão sobre TDAH, tendo sido incentivada pela vizinha, que já dizia que a criança era 

hiperativa. Tomava as medicações risperidona e metilfenidato há mais de 1 ano. Apesar da 

medicação, a família não percebe melhora significativa dos comportamentos da criança.  

André estava com 11 anos, tendo começado o atendimento no AMPIA aos 8 anos. 

Mora com o pai, a mãe e dois irmãos, um de 9 anos e outro de 12 anos. Estava frequentando o 

5º ano do ensino fundamental em escola púbica na cidade de Fortaleza. As primeiras suspeitas 

de TDAH surgiram na escola por queixas de agitação, desatenção, dificuldade de aprendizagem 

e mau comportamento. A mãe também achava que o filho tinha algum problema, porém não 

imaginava o que seria quando buscou opinião médica. O pai, por outro lado, achava que o 

menino era “normal” (SIC), porém, segundo a mãe, ele tinha essa opinião porque não passava 

tempo suficiente em casa para saber, ao contrário dela, que é dona de casa e cuida dos três 

filhos. A mãe era a principal acompanhante de André no ambulatório. A criança já havia tomado 

o medicamento risperidona por cerca de um ano e apresentou significativa melhora durante o 

tratamento, de forma que aos poucos ele foi suspenso. No período da pesquisa, já estava sem 

uso de medicação há cerca de um mês e apresentava poucos sintomas, os quais surgiam 

principalmente na escola, segundo relato da mãe.  

Além das crianças relatadas, participaram também a mãe de Pedro, de Eric, de 

Marcos, de Mateus e de Gabriela, a tia e a vó de Fábio e o pai e a mãe de André. Suas 
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contribuições se deram por meio de conversas do cotidiano e entrevistas semiestruturadas 

realizadas durante os dias de acompanhamento das crianças e de forma paralela aos 

atendimentos.  

Nota-se que as crianças apresentam características semelhantes no que diz respeito 

principalmente ao uso de medicação e situação socioeconômica. Além disso, a maioria das 

crianças e das famílias não conhecia o termo Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

e não considerava que o modo de agir das crianças fosse um problema que requeresse 

tratamento específico até terem sido alertados por terceiros. É interessante notar que a mídia 

televisiva também atuou como ferramenta importante para as famílias na busca por 

acompanhamento médico para seus filhos, uma vez que nomeou o problema e propôs 

tratamento a ser seguido.  

Embora as crianças não fizessem parte de um mesmo grupo no AMPIA, foi possível 

perceber características em cada um dos grupos que reforçavam a existência de culturas de 

pares infantis no ambulatório, ainda que as crianças não estivessem em convivência diária. 

Dentre as características que indicam a presença de culturas de pares próprias desenvolvidas no 

ambulatório destaca-se a linguagem utilizada pelas crianças para se referirem umas às outras e 

aos adultos no ambulatório, estabelecem regras próprias sobre a convivência e as autorizações 

para cada criança agir, o tipo de brincadeira que compartilham, os laços afetivos desenvolvidos, 

o modo de agir em diferentes ambientes do AMPIA, a eleição de determinadas crianças para 

ser alvo de zombaria, a hierarquia desenvolvida entre as crianças etc. Ressalta-se ainda que 

cada grupo tinha suas particularidades, mas era possível notar a constância de elementos, 

principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de hierarquias por parte das próprias 

crianças, a linguagem e o tipo de assunto conversado entre as crianças nos intervalos de 

atendimentos. 

 

2.3 Construção de corpus, o processo analítico e suas categorias 

Na pesquisa qualitativa com uma perspectiva construtivo-interpretativa, 

notadamente na construção com inspiração etnográfica, não se costuma usar a expressão coleta 

de dados e sim construção de corpus de pesquisa, uma vez que no trabalho de campo a produção 

de informações não existe a priori, mas é uma elaboração de ideias do pesquisador face à 

realidade no campo de pesquisa (GONZÁLEZ REY, 2002). Para tanto, são necessárias 

diferentes técnicas que possibilitem capturar a realidade e incorporar diferentes ideias que 

adquirem sentido por meio da construção do pesquisador. Assim, nesse estudo foram utilizadas 



 

35 

 

 

como técnicas de construção de corpus a observação participante no acompanhamento das 

crianças diagnosticadas ou com suspeita de TDAH no Ambulatório de Psiquiatria Infantil do 

Hospital Universitário Walter Cantídio (AMPIA), bem como entrevistas semiestruturadas 

complementares com os pais ou responsáveis pelas crianças. Para registrar as observações foi 

utilizado diário de campo. Foi necessária também a consulta aos prontuários das crianças para 

registro de informações a respeito do histórico de acompanhamento realizado no ambulatório.  

A observação participante é caracterizada pelo contato direto do pesquisador com 

o fenômeno estudado, objetivando compilar informações acerca da realidade dos atores sociais 

em questão em seu próprio contexto, de forma a perceber aspectos mais imponderáveis e 

evasivos da realidade (CRUZ NETO, 2004). Nesse processo, o pesquisador não apenas observa 

os fenômenos repetidamente, mas participa como um membro do grupo, buscando compreender 

os sentidos e a organização social a partir de uma perspectiva de membro, sempre 

documentando e refletindo sobre este processo (CORSARO, 2007). Deste modo, a observação 

participante permite acompanhar o curso da vida cotidiana das pessoas e dos grupos com os 

quais a pesquisa está sendo desenvolvida, possibilitando conhecer, desde uma perspectiva 

interna, os eventos, fenômenos e as circunstâncias que fazem parte de determinadas realidades. 

Assim, produz-se uma forma de teorização a partir da experiência, caracterizando-se ainda por 

sua flexibilidade e abertura.  

Optou-se pela observação participante das crianças e de suas atividades, pois, tendo 

em consideração que as crianças recriam suas próprias culturas, acredita-se que elas mesmas 

são as melhores fontes de informação sobre suas experiências e opiniões. Entretanto, o modo 

como elas se comunicam e expressam seus sentimentos é potencialmente influenciado pelos 

contextos em que estão inseridas e, além disso, é necessário atentar para a desigualdade 

estruturante da relação adulto/criança no processo de pesquisa. Como pontua Corsaro (2005), 

a inserção e aceitação no contexto das crianças é particularmente desafiadora por causa das 

diferenças óbvias entre adultos e crianças, em decorrência da maturidade comunicativa e 

cognitiva, das relações de poder (tanto real como percebido) e mesmo do tamanho físico. 

Castro (2008) aponta para uma mudança de paradigma nas relações 

pesquisador/sujeitos pesquisados, na medida em que crianças são concebidas como produtoras 

de cultura, de conhecimento e ação no mundo, assim como quando são incluídas a presença e 

ação implicadas do pesquisador neste processo. Deste modo, o estudo precisou considerar que 

tanto pesquisador quanto criança são constituintes e constituídas nos processos intersubjetivos 

da pesquisa. Tendo em vista isto, fez-se necessária bastante cautela no que diz respeito à escuta 
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da criança e todas as suas dificuldades. Como aponta Castro (2008, p. 36),  

 

Certamente, a nosso ver, não tem sentido fazer pesquisa de crianças ou sobre crianças, 

quando o dispositivo de pesquisa está a tal ponto ordenado, seqüenciado e controlado, 

que o script que cabe às crianças e aos jovens já foi completamente escrito. Somente 

o lugar de enunciação do pesquisador foi previsto. Aos pesquisados apenas lhes cabe 

o papel de respondentes e ‘pacientes’ da ação do pesquisador. Para que o processo de 

pesquisa possa fazer sentido para as crianças/jovens, ele tem que ser re-criado, 

ressignificado hic et nunc possibilitando que esses sujeitos estejam no campo como 

autores, falantes, sujeitos, atores e agentes.   

 

As crianças, de modo geral, são espontâneas e contam suas histórias para aqueles 

que estejam dispostos a ouvir, porém o modo como expressam seus sentimentos e seus 

pensamentos ocorre de modo diferente de um adulto. Frequentemente, sua expressão ocorre 

mais de forma não-verbal do que verbal, incluindo gestos, choro, fala, desenho, música, escrita 

etc. Portanto, fazem-se necessários conhecimentos e habilidades adicionais ao se realizar 

pesquisa quando o participante é uma criança. Assim, o fazer pesquisa com as crianças envolve 

estabelecer um diálogo e um vínculo com elas, a fim de perceber o dito e o não dito. Para tanto, 

foi imprescindível estar atenta a todas as formas de expressão das crianças no contexto de 

pesquisa, observando também de que modo elas interagem e se expressam pelo uso de recursos 

lúdicos tais como desenho, brinquedo e dinâmicas de criatividade e sensibilidade como 

facilitadores do processo (SPOSITO et al., 2013). A partir dos recursos facilitadores amplia-se 

a interação com as crianças e permite-se maior expressão de seus sentimentos, facilitando a 

comunicação e a interação entre criança e pesquisador, bem como o aumento da confiança e da 

motivação dos participantes. Tais recursos, pude perceber posteriormente, já faziam parte do 

cotidiano do ambulatório, de modo que não foi necessário introduzir outros materiais para 

desenvolvimento da pesquisa. 

A primeira aproximação que fiz em relação ao AMPIA aconteceu em uma conversa 

com a psicóloga do setor à época, quando então esta me esclareceu sobre as características 

gerais e sobre a dinâmica do espaço, convidando-me a conhecer de perto o ambulatório. Assim, 

a partir desse primeiro contato, agendamos um dia de atendimento para que eu fosse 

apresentada ao grupo. No dia combinado, fui ao AMPIA e pude conhecer um pouco mais do 

funcionamento, bem como as pessoas que fazem parte dele. Foi um dia comum de 

acompanhamento, com a presença e atendimento de oito crianças.  

Ao chegar me dirigi a recepção do setor de psiquiatria, onde fica localizado o 

AMPIA, a qual ainda estava vazia. O recepcionista me explicou que somente a partir de 7h que 

começam a liberar a entrada de pacientes na portaria do hospital e só então eles podem subir 
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para o ambulatório, mas que em breve a recepção ficaria cheia. A psicóloga com quem eu havia 

marcado também ainda não havia chegado, então fiquei conversando com o recepcionista 

(denominado Pedro a partir de então) sobre o setor de psiquiatria em geral. Ele me falou que às 

quintas feiras pela manhã há dois ambulatórios funcionando, o de psiquiatria geral e o de 

pediatria. Geralmente os pacientes da psiquiatria geral ficam bastante incomodados, porque as 

crianças fazem muita “bagunça” e os pais “não tem moral nenhuma com elas”, conforme fala 

do recepcionista.  

Aos poucos foram chegando pacientes e em pouco tempo a recepção estava lotada. 

De fato, havia mais adultos do que crianças, mas as crianças faziam muito mais barulho. Quanto 

aos pais, havia alguns que deixavam a criança ficar correndo e brincando, agindo como se 

estivessem no momento de folga, enquanto outros ficavam o tempo inteiro chamando a criança 

para sentar, mas sem um real movimento para controlar o movimento e barulho produzido pela 

criança sob sua responsabilidade.   

Quando a psicóloga chegou, fui falar com ela para saber como seriam os 

atendimentos. Como tinha em vista um enfoque na experiência das crianças acerca do TDAH, 

busquei logo me inserir nos momentos grupais infantis facilitados pelos profissionais do 

AMPIA. Assim, logo ela me direcionou à sala dos residentes de saúde mental, pois eles eram 

os responsáveis por conduzir o grupo de crianças, enquanto ela e a enfermeira iriam ficar com 

o grupo de pais. Na sala dos residentes estavam os residentes de terapia ocupacional, serviço 

social e enfermagem, que me explicaram o fluxo do dia. Inicialmente iriam reunir as crianças 

na sala 1 para o grupo de crianças, onde ficariam até 9:30h. No final do grupo, organizavam o 

lanche das crianças e em seguida havia a escolha dos brinquedos e jogos para levar para brincar 

com os pais na sala 2. Enquanto eles estão na sala dois com os pais, os médicos vão chamando 

para a consulta ou se aproximam da mesa para a consulta. O momento com os pais encerra às 

10:30h independentemente de ter terminado ou não o atendimento psiquiátrico. Durante o 

momento com os pais, todos os profissionais ficam como apoio e vão auxiliando na resolução 

de conflitos e organização das trocas de jogos entre as crianças. Algumas vezes participam 

também dos jogos.  

Utilizei este momento também para explicar melhor a eles do que se tratava a 

pesquisa e como eu pretendia fazer em relação às observações e entrevistas. Eles foram bastante 

receptivos à minha presença, ainda que demonstrassem curiosidade e dúvidas quanto à 

pesquisa. Desde esse momento inicial, foi necessário esclarecer que era importante que eu me 

inserisse no contexto do AMPIA como adulto atípico, tal como apontado por Corsaro (2011), 
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ou seja, alguém que não seria nem a médica, nem qualquer outro profissional do serviço, mas 

que estaria ali interessada em olhar e conhecer a vida e os movimentos das crianças. Para tanto, 

propus aos responsáveis do ambulatório que a minha presença nos grupos não estivesse 

diretamente relacionada ao início ou término das atividades, que eu não utilizasse bata ou jaleco 

durante a pesquisa e que não fosse responsável por resolver disputas ou intervir numa atividade 

disruptiva, mas sim tentar tornar-me parte das atividades sem afetar dramaticamente a natureza 

ou a fluidez das atividades de pares e que ainda assim pudesse ser encarada pelas crianças como 

alguém diferente. 

A tarefa de tornar-se “adulto atípico”, entretanto foi bastante árdua. Durante o curso 

do tratamento das crianças no ambulatório, construiu-se a ideia de que os adultos ali presentes 

eram figuras de autoridade, de modo que elas estavam acostumadas a serem exigidas de 

obediência por parte dos adultos do serviço. Quando me inseri no campo, entretanto, propus 

um outro olhar para o adulto, pois eu, naquele cenário, não iria exigir delas aquilo que os demais 

exigiam, tampouco me portaria como os demais, assumindo papel de “doutora”. No decorrer 

dos quatro primeiros atendimentos, ouvi das crianças perguntas como: “Quem é essa tia nova?”, 

“Ela não é doutora não?” (porque eu estava sem jaleco e sentei no chão como eles), “o que ela 

tá fazendo aqui?”, “porque ela tá sem farda?”, “Ela vai ficar todos os dias?”. As perguntas foram 

mote para já tentar estabelecer um papel diferente para as crianças. Expliquei a elas que iria as 

acompanhar nos atendimentos, mas ainda não sabia até quando eu iria ficar, falei que eu estava 

estudando sobre crianças e tentei fazer um paralelo com a escola delas e o mestrado para tentar 

explicar porque eu estava estudando, já que elas questionaram porque eu tinha que estudar se 

eu não era mais criança. Pedi para que me chamassem pelo nome e disse que provavelmente 

iria ficar mais tempo com elas do que os outros adultos do ambulatório. Apesar das explicações, 

a maioria das crianças ainda continuou me chamando de “tia nova” nos primeiros encontros. 

Ao longo do acompanhamento, entretanto, foi se tornando mais natural me chamarem pelo 

nome e mesmo aqueles que chamavam de tia demonstravam uma conotação diferente dos 

demais profissionais ao se referirem a mim.   

Além de as crianças já terem uma representação do adulto naquele espaço, os 

próprios pais (ou responsáveis) e os profissionais do serviço não conseguiram compreender de 

início que eu iria ocupar um outro papel. Com frequência eu era solicitada pelo serviço para 

assumir o lugar de psicóloga na facilitação dos grupos ou no andamento do ambulatório como 

um todo. Assim, foi necessário constantemente relembrar a todos os objetivos e o método de 

pesquisa, além de constantemente estar próxima às crianças, sugerindo que me chamassem pelo 
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nome ou que ficassem mais à vontade. A partir da quinta semana, quando os grupos começaram 

a se repetir, fomos nos tornando mais familiares e as crianças passaram a me reconhecer e 

interagir mais comigo. Ao mesmo tempo, também os profissionais do setor já estavam 

habituados à minha presença e eles mesmos já facilitavam o contato das crianças comigo. Desse 

período em diante também passei a conversar com as crianças e seus responsáveis sobre a 

proposta da pesquisa, a qual teve boa receptividade, embora tenha sido necessário explicar 

várias vezes para as crianças do que se tratava.  

Aos poucos, foi possível estabelecer esse novo papel no ambulatório e, no decorrer 

do estudo, meu lugar ficou mais claro para todos. Para as crianças, o principal indício de que 

finalmente havia me tornado um adulto atípico foi quando passei a não ser chamada de 

“doutora” ou de “tia”, também quando fui percebida como alguém com quem se poderia brincar, 

que não iria mandar se comportar o tempo todo e, ainda, quando eles me consideraram alguém 

para quem poderiam, em segredo, pedir alguma coisa ou dar opinião sobre algo ou alguém, 

como nessa cena que ocorreu em um dos atendimentos : 

Mateus me chamou e pediu como segredo que eu falasse com a J.[Neuropsicóloga do 

serviço] para colocar um biscoito a mais para ele. Precisei explicar para ele que não 

poderia pegar, porque seria injusto com os colegas, mas sugeri que eu falasse com as 

outras crianças para o caso de alguma não querer um biscoito ele ficar com o dessa 

criança. Ele achou ótima a ideia e depois foi falar para as outras crianças.[...] Tony 

não quis biscoito, só suco, então Mateus pode ficar como biscoito dele, e acabou 

sentando do meu lado durante o lanche, começando a conversar e perguntar várias 

coisas sobre mim (Trecho do diário de campo) 

 

Para os pais, essa percepção foi mais sutil e passou pelo fato de eles começarem a 

falar mais abertamente de sua vida pessoal e não se restringirem a falar acerca das crianças e 

de suas relações com elas. 

Foram ao todo 11 semanas de observação no ambulatório, tendo passado pelos 

quatro grupos diferentes de crianças. Foram 3 encontros com os grupos 1, 2 e 3 e dois encontros 

com o 4. Os grupos de criança foram relativamente estáveis (as consultas com as mesmas 

crianças eram marcadas para cada dia, ainda que ocorressem faltas), tendo havido variação 

apenas em 1 encontro do grupo 1, em que foram marcadas 7 crianças ao invés de 6 e a mudança 

de grupo de Marcos, que inicialmente estava no grupo 2, porém nos atendimentos seguintes 

passou para o grupo 1, isto porque ele faltou a um atendimento anterior e precisou ser 

remanejado o seu dia. De modo geral, estavam presentes seis crianças por encontro.  

Embora cada dia tivesse uma atividade diferente, essa atividade não era sistemática 

e não tinha um cronograma pré-estabelecido a ser seguido. Assim, a cada dia de atendimento 

os responsáveis pelos grupos de crianças se reuniam no início da manhã para ver quais eram os 
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pacientes do dia e pensar em uma atividade coletiva para ser feita com eles. Algumas vezes 

foram feitas atividades semelhantes, porém com grupos distintos. Entre as atividades realizadas 

ao longo das observações, foram feitas leituras dramáticas, desenhos da família, autorretrato, 

colagem, teatro de fantoche e confecção de cartão de páscoa e dia das mães. Além da atividade 

principal, em todos os grupos de crianças, buscava-se sempre ao início realizar uma atividade 

de relaxamento e apresentação e um lanche para as crianças ao final do grupo, com posterior 

escolha do jogo para levar para o momento com os pais.  

Todas as observações aconteceram durante a manhã de atendimento, desde o 

momento de sala de espera, em que era possível ter manifestações mais espontâneas das 

crianças e de seus pais, passando pelo grupo de crianças, grupo de pais e filhos, eventuais 

atendimentos psiquiátricos que ocorriam concomitantemente aos grupos e ainda algumas 

observações e conversas do cotidiano na saída das crianças. 

Como nesse tipo de pesquisa “não se descobre só o que se busca”, tal como afirma 

González Rey (2002, p. 87), ao longo do estudo percebeu-se a necessidade de ouvir também os 

pais ou responsáveis pelas crianças no processo de construção do conhecimento, pois foi por 

intermédio deles que as crianças passaram a ter acesso não somente ao ambulatório, mas a todos 

os acompanhamentos terapêuticos relacionados ao diagnóstico apresentado. Além disso, por 

meio dos pais seria possível conhecer o contexto sociocultural da criança, possibilitando uma 

ampliação do olhar apresentado por ela mesma. Assim, além de conversas do cotidiano, foram 

também feitas entrevistas complementares individuais com a mãe de Pedro, a de Eric, a de 

Marcos, a de Mateus e a de Gabriela, a tia e a avó de Fábio e o pai e a mãe de André, no decorrer 

dos encontros. Essas entrevistas tiveram sempre como propósito tornarem-se diálogos, em cujo 

curso foi possível perceber as nuances do cotidiano dessas famílias e inúmeros elementos de 

sentido que se converteram em elementos importante para a análise do problema inicial. 

Outro aspecto não previsto a priori, mas que se mostrou necessário ao longo do 

percurso foi inserir o olhar dos profissionais do serviço. Ainda que os facilitadores dos grupos 

não fossem alvo prioritário nas observações, inevitavelmente eles trouxeram elementos 

importantes para análise ao longo dos acompanhamentos, como sua percepção a respeito das 

crianças e de seus pais, seu olhar pessoal e profissional a respeito do TDAH e ainda sobre a 

própria dinâmica de atendimentos.  

Tendo em mãos este material, seguiu-se o processo de análise do corpus. Esse 

processo buscou guardar relação com a etnografia, tendo como referencial teórico a Sociologia 

da Infância e a Teoria Histórico-Cultural, a fim de realizar uma análise interpretativa com foco 
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na cultura de pares infantil, produzida no campo de pesquisa. Pautamos este exame do corpus 

na análise de conteúdo construtivo-interpretativa, assim nomeada por González Rey 

(GONZÁLEZ REY, 2002), no que se refere à análise do processo e à busca de encontrar 

explicações sobre o objeto de estudo e não em sua mera descrição. Para realizarmos a análise 

minuciosa do processo que essa perspectiva exige, foram feitos diários de campo, sempre com 

a permissão oficial das pessoas envolvidas na pesquisa, que nos serviram de registro do que 

observávamos. 

O processo de análise de conteúdo construtivo-interpretativo tem como pressuposto 

principal a legitimação que leve a novos modelos teóricos em torno dos objetos em estudo. 

Assim, a legitimação desse processo construtivo-interpretativo de produção do conhecimento 

passa pelo desenvolvimento de zonas de sentido que se ampliam, gerando significação ao 

modelo em construção. A legitimidade do conhecimento não existe em si mesma, mas está 

relacionada com o que representa o conhecimento produzido em termos da “ampliação do 

potencial heurístico da teoria, o qual permite acesso às áreas do real que resultavam inacessíveis 

em momentos anteriores” (GONZÁLEZ REY, 2002, p. 135). 

Assim sendo, fizemos recortes de alguns momentos da atuação das crianças, os 

quais consideramos representar de forma ampla o nosso objeto de estudo, porém sua análise 

não se prendeu ao aprofundamento de curtos eventos, mas ao todo da situação problema. A 

partir disso, foi feita uma análise minuciosa desses recortes, explorando diversos aspectos deles 

e explicando por que serviram como base para justificar nossa discussão. 

Um dos processos mais ricos da pesquisa é a construção de categorias empíricas 

que possibilitem analisar as questões e os processos que surge em seu curso. Esse momento de 

definição de categorias é essencial para o tipo de análise aqui apresentada, pois o processo de 

constante produção de pensamento que a pesquisa representa “ não pode avançar sem os 

momentos de integração e generalização que representam as categorias” (GONZÁLEZ REY, 

2002, p. 119). Deste modo, tendo como unidade de análise o discurso infantil, a partir do 

material construído com as observações e com as entrevistas, foram estabelecidas duas 

categorias empíricas de análise: Os contextos do diagnóstico e o uso performático do TDAH. 

Tais categorias foram, portanto, consideradas emblemáticas para a compreensão da reprodução 

interpretativa do TDAH expressa pelas crianças nesse estudo.  

 

2.5  Aspectos Éticos 

Atendendo ao disposto nas resoluções de nº 466, de 12 de dezembro de 2012, e de 
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nº 510, de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, aponta-se que a efetivação 

desta pesquisa esteve condicionada à aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa – CEP- da 

Instituição na qual está inserida. Sendo assim, esta foi submetida ao CEP da Universidade 

Federal do Ceará (5054 - UFC - Universidade Federal do Ceará / PROPESQ-UFC), tendo sido 

aprovada em 06 de abril de 2017 (CAAE: 65029817.6.0000.5054). Assegura-se que o presente 

estudo atendeu, em todos os procedimentos, aos critérios estabelecidos nas resoluções 

supracitadas, com a concordância formal dos participantes envolvidos, por meio do 

esclarecimento e das assinaturas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais ou 

responsáveis pelas crianças e suas assinaturas do Termo de Assentimento por elas próprias, 

garantindo assim a condição de aceitação voluntária para participação na pesquisa.  

Além do aspecto formal, é importante ter em vista que quando se trata de pesquisa 

com crianças, a autorização delas para todos os procedimentos é fundamental e vai além da 

assinatura dos termos. No decorrer da inserção no campo, as crianças gradativamente foram 

compreendendo os aspectos da pesquisa e foram autorizando os diferentes procedimentos. Um 

exemplo disso foi a aceitação do diário de campo. As crianças não estavam familiarizadas com 

tal ferramenta, então no início me questionavam bastante a utilização do “caderninho”, como 

chamavam, e pediam com frequência para ver o que eu estava anotando. Assim, ao longo desse 

processo, diferentes vezes partilhei do diário de campo com os participantes, permitindo a eles 

não somente verem o que estava anotado, mas também incluir ali suas próprias observações em 

formas não só de informação escrita, mas de desenhos e rabiscos.  

  



 

43 

 

 

4 A REPRODUÇÃO INTERPRETATIVA DO TDAH NA CULTURA DE PARES 

INFANTIL 

 

As ideias trazidas até aqui fundamentam a concepção de constituição de sujeito que 

adotamos neste trabalho, que tem a interação social como primordial. No capítulo anterior, 

discutimos as bases conceituais sobre desenvolvimento na psicologia histórico-cultural, bem 

como as concepções de Corsaro acerca do conceito de reprodução interpretativa e de cultura de 

pares infantil, que se apresentam como categorias conceituais fundamentais para esse estudo. 

Importa-nos agora compreender como se dão essas interações entre as crianças participantes da 

pesquisa, além de como, nessas interações, as crianças agem e se posicionam, considerando que 

os efeitos que tais relações produzem são elementos constituintes desses sujeitos e de seu 

entorno. 

Neste capítulo, apresentaremos o trabalho analítico do estudo, discutindo as 

categorias empíricas definidas pelo material observado e que foram estabelecidas a partir do 

registro das observações dos grupos de crianças e das entrevistas com pais ou responsáveis, que 

compuseram o corpus da pesquisa. Analisando as interações sociais a partir dos registros 

produzidos na pesquisa, constatamos que há diversas situações nas quais as crianças, aparecem 

combinando sobre a atividade que estão fazendo, sugerindo, concordando ou não, discutindo, 

pedindo opinião, e, assumindo posições diferenciadas em seu grupo. Ao estudarmos as 

anotações de diário de campo e as entrevistas realizadas, pudemos identificar diversos 

indicadores da reprodução interpretativa. O indicador, tal como aponta Gonzaléz Rey (2002, p. 

113),  

[...] é uma construção capaz de gerar um significado pela relação que o pesquisador 

estabelece entre um conjunto de elementos que, no contexto estudado, permitem 

formular uma hipótese que não guarda uma relação direta com o conteúdo explícito 

de nenhum dos elementos tomados em separado. 

 

Com a conjugação dos indicadores em núcleos de sentidos e significados mais 

amplos, construímos duas categorias empíricas que vão ao encontro dos nossos objetivos 

previamente estabelecidos: os contextos do diagnóstico e o uso performático do TDAH. O 

trabalho de categorização foi bastante desafiador, em decorrência do entrelaçamento e das 

semelhanças das próprias categorias. Assim, por vezes houve dificuldade para classificar os 

discursos de forma exclusiva nas categorias, de modo que um mesmo trecho discursivo pode 

vir a aparecer ilustrando duas categorias. A seguir discutiremos de forma mais detalhada cada 

uma delas, bem como seus indicadores. 
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4.1 Os contextos do diagnóstico 

 

Essa categoria guarda estreita relação com nossos dois primeiros objetivos 

específicos, identificar os diferentes contextos de exposição das crianças ao TDAH e analisar a 

percepção das crianças acerca de seus diagnósticos. Ela revela elementos capturados pelas 

crianças em diferentes situações sociais e como elas se posicionam frente a isso. Refere-se ao 

reconhecimento de si mesmas no discurso do outro e a sua constituição a partir deles. Os 

indicadores constituintes dessa categoria são o contexto familiar, o contexto social, o contexto 

escolar e o contexto hospitalar, os quais detalharemos a seguir. Tal divisão, destaca-se, é 

meramente didática, uma vez que é impossível na prática isolar um contexto do outro. 

 

4.1.1 Contexto familiar  

A interação social é basilar para a constituição da subjetividade. Segundo Vigotsky 

(1998b), é um processo que se dá a partir e por meio de indivíduos com distintos modos 

histórica e culturalmente determinados de agir, pensar e sentir, sendo inexequível dissociar as 

dimensões cognitivas e afetivas dessas interações e os planos psíquico e fisiológico do 

desenvolvimento decorrente. Desse modo, os contextos sociais de interação tornam-se o espaço 

de constituição e desenvolvimento da consciência do ser humano desde que nasce. 

Pode-se dizer que o modo de pensar sobre si mesmo é constituído socialmente. No 

caso das crianças, os primeiros discursos aos quais são expostas são os discursos familiares. 

Embora ao longo do desenvolvimento o discurso dos pares passe a ter maior relevância na 

socialização infantil, os pais têm uma importante influência nos comportamentos de seus filhos 

tanto no seio da família quanto nos outros contextos de vida (CORSARO, 2011). São os pais 

que normalmente decidem quando as crianças deixarão o seio familiar e em quais instituições 

elas entrarão, quais serão os grupos de amigos aceitos etc. São os laços familiares que vão servir 

de modelo para o estabelecimento de laços afetivos e sentimentos de segurança que 

experimentarão com outros adultos e seus pares.  

Ao longo da pesquisa pudemos perceber o quanto os pais enxergam seus filhos 

como crianças com problemas, que passam a nomear de TDAH após a entrada no serviço de 

saúde, e como isso repercute nas crianças. Nos relatos das mães isso se torna bastante evidente: 

“Ele não parava quieto e a professora não me deixava em paz.”, desabafou a mãe do 

Pedro. Ela nunca tinha ouvido falar em TDAH, mas quando levou o filho para o 

trabalho um dia, a patroa disse que ele era hiperativo e ela começou a pensar que “deve 

ser por isso que o menino é assim”. Relata que quando trouxe para o ambulatório ficou 

aliviada quando a “doutora” disse que ele era hiperativo mesmo, porque então não era 

culpa dela ele ser desse jeito. [...] “eu nunca disse pra ele que ele é hiperativo, ele só 
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sabe que tem que tomar o remédio pra ficar bem”. “Sabia disso não, tia”, respondeu o 

Pedro, quando a mãe falou e aproveitou para perguntar o que era isso [referindo-se ao 

termo hiperativo]. A mãe respondeu que era menino danado, que batia nos outros, que 

não ficava quieto, “que nem ele” “ah é, sou assim mesmo, a mamãe briga é muito 

comigo”, respondeu. “Eu finjo que nem escuto”, complementou, falando ao meu 

ouvido para a mãe não escutar (trecho de conversa com o Pedro e sua mãe durante 

grupo de pais e filhos). 

 

Nesse trecho, podemos perceber que a mãe traz na sua fala uma visão bastante 

negativa dos comportamentos do filho. O diagnóstico de TDAH se adequa perfeitamente com 

suas necessidades de justificar o modo de ser do Pedro. A criança, por sua vez, parece estar 

acostumada a ser o menino danado e já espera que briguem com ele por causa disso. Embora 

não esteja familiarizado com os termos TDAH e hiperatividade, quando a mãe explica do que 

se trata, ele se mostra bastante familiarizado com a descrição e se reconhece nela. Em outros 

trechos, podemos visualizar também essa naturalização e generalização do TDAH para todos 

os comportamentos inadequados das crianças nas falas das mães, como a seguir: 

“O Fábio é altamente inteligente, mas desafia qualquer um”. “Tem hora que ele me 

tira do sério”, relatou a tia do Fábio. “Mas TDAH é assim mesmo, ne?” (trecho da 

entrevista com a tia do Fábio).  

 

 “Ah, o Eric é muito imperativo!”, afirmou a mãe do Eric quando pedi para ela me 

falar sobre ele. “Se aperrear ele, já era. Ele não aceita não”. O descreveu ainda como 

um menino que não aceita ser contrariado, que não suporta ficar fazendo nada por 

muito tempo. Ela já notava que ele era muito ativo desde pequeno e a professora 

sempre reclamava, mas nunca tinha ouvido falar de TDAH, “isso eu aprendi aqui com 

as outras mães”. “Agora a gente tem que aguentar, né?” (Trecho da entrevista com a 

mãe do Eric). 

 

É como se o diagnóstico de TDAH desse aval para que as crianças pudessem fazer 

o que quisessem e as mães pudessem se sentir aliviadas de uma responsabilidade que muitas 

vezes a sociedade impõe somente a elas: a de tornar os filhos dóceis e bem-comportados. 

Inevitavelmente as crianças se apropriam desses discursos:  

A mãe de Marcos ficava o tempo todo dizendo para ele ficar quieto e parecia 

envergonhada com o comportamento dele. “Todo mundo fica olhando pra ele. É 

sempre assim” [...] “Eu morro de vergonha porque parece que eu não criei que preste. 

As pessoas não entendem que ele é TDAH”. E Marcos, ao ouvir a mãe, veio interagir 

também. “Eu já falei pros meninos que eu sou TDAH” (Diálogo na sala de espera dos 

atendimentos – grifo nosso)  

 

Provavelmente não foi a primeira vez que Marcos foi referido pela mãe como sendo 

TDAH, tanto que ele mesmo já se considera o próprio TDAH, ainda que não tenha tanta clareza 

sobre o que se trata. Ao perguntar para ele o que era mesmo isso, ele me respondeu “deve ser 

menino danado, né?”, dando indicativos de que não somente ele se identificava com o TDAH 

como também se identificava com a descrição de menino danado e estava acostumado a isso. 
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Outras crianças, entretanto, não reagem de modo tão pacífico ao serem descritas e lembradas 

apenas por meio de seus maus comportamentos:   

A avó do Fábio parecia bastante cansada. Aproveitou para conversar comigo e se 

lamentar pela criança. Já faz dias que ele não vai à escola porque não quer mais ir e 

então ninguém leva. “Ele não se concentra, brinca demais.” Falou também que ele é 

“insuportável e no colégio ninguém aguenta mais”, complementando que “A 

professora deve tá morta de feliz que ele não tá indo, mas eu já tô cansada”[..] “deve 

ser essa tal hiperatividade”. O Fábio, que estava na mesa ao lado jogando com o Vitor, 

rapidamente veio até nós para se defender. “ah, Mari, ela só fala disso, nam!” e 

continuou “ nem lembra que eu arrumei a cama”. (Trecho de conversa coma avó do 

Fábio durante o grupo de pais e filhos). 

  

O fato de as crianças serem diagnosticadas com TDAH por agirem de modo 

disruptivo parece levar a família a ressaltar esse aspecto em detrimento das demais 

características das crianças. Isso é reinterpretado por elas de diferentes modos, que vão desde a 

aceitação passiva e rotulação própria até a rejeição desse discurso e tentativas de fugir do 

assunto. As famílias constantemente transparecem em seus discursos a dificuldade para lidar 

com o modo de ser das crianças, mesmo quando são ressaltados os aspectos positivos que elas 

apresentam. Frente a essas dificuldades, passam a justificar o comportamento das crianças pelo 

diagnóstico, subsumindo a identidade da criança, agora chamada de TDAH. Neste processo, 

tanto a família se exime da culpa a ela atribuída pela conduta hiperativa e rebelde dos filhos, 

quanto a criança assume subjetivamente sua identificação pelo diagnóstico. Assim, é percebida 

e se percebe pela negatividade que esse diagnóstico lhe confere.  

Corsaro (2011), baseando-se em pesquisas de Miller et al (1990), aponta que a 

família fornece às crianças narrativas com significados amplamente disponíveis pelos quais 

criam e interpretam projetos culturalmente construídos e as crianças, por sua vez desenvolvem 

meios de se expressar e compreender quem são por meio da participação rotineira nessas 

práticas narrativas culturalmente organizadas. Os pais representam um papel muito importante 

na constituição da cultura de pares infantil, constituindo-se como importante componente no 

processo educativo e como grandes possibilitadores de experiências de contato com as 

variações da cultura adulta e infantil. Assim, no seu discurso, tendem a representar aquilo que 

mais valorizam no comportamento infantil, e mesmo que, por vezes, não percebam, transmitem 

às crianças suas expectativas. Ao 

[...] contar consistentemente histórias sobre algumas experiências em vez de outras, 

os responsáveis transmitem aquelas que são passíveis de relato. Ao criar uma 

compreensão particular da experiência, eles demonstram quais são os eventos 

componentes, como os eventos estão relacionados e o que importa em cada um 

(MILLER et al., 1990, p. 297).  
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No discurso infantil foi possível perceber bem esses elementos familiares na 

reprodução interpretativa, como podemos ver nos trechos a seguir: 

Ele mesmo [Marcos] se intitula “coisa ruim” com frases como “olha, tu sabe que eu 

sou coisa ruim, então não se mete a besta comigo não”, ao falar com as outras crianças 

no grupo. No momento com os pais aproveitei para sentar na mesa dele e da mãe dele 

para ver a dinâmica entre eles. Notei que a linguagem dele em relação a si mesmo 

espelha a linguagem da mãe. A mãe tentar ser bastante rígida com ele, mas ele não a 

obedece. Usa frases como “ vem cá, peste!” e “esse menino é coisa ruim”. Diz que o 

único momento de paz que ela tem é quando ele está na escola, porque então ela pode 

fazer o almoço sossegada, arrumar a casa etc. “Só vivo cansada”, ela afirmou. 

(Trechos do diário de campo – diálogo durante grupo de pais e filhos). 

 

O discurso negativo a respeito de Marcos já está tão enraizado que ele se identifica 

como uma criança ruim perante os adultos e os pares e se utiliza dessa linguagem para se 

sobressair nas brincadeiras, para burlar regras e para justificar seu modo de agir. Ou seja, a 

criança reage a esta visão negativa de si e utiliza em seu benefício, para conseguir compreender 

sua própria conduta, lidar e interagir com os demais. No caso de Marcos, ser “coisa ruim” lhe 

confere a condição de se impor e conseguir concessões, ameaçando e produzindo medo nas 

suas relações. Ele transpõe o discurso que a priori era apenas familiar para os mais diversos 

contextos. Os próprios pares passaram a reconhecê-lo desse modo. Esse tipo de comportamento 

não é exclusivo de Marcos e podemos identificar como um elemento que permeia a cultura 

local. As crianças se utilizam de sua condição e de seu diagnóstico para barganhar: 

 
Pedro ficou bastante chateado porque eu acabei ganhando o jogo (Jenga) e ele não 

quis mais brincar, alegando que eu tinha que deixar ele ganhar porque ele era melhor 

que os outros. “Mari, eu sou imperativo, tu num sabia não?”. A mãe, ouvindo a 

conversa, falou que essa é uma argumentação que ele constantemente usa, inclusive 

em casa com a irmã. (Trecho do diário de campo – atividade durante grupo de pais e 

filhos). 

 

Os pais, ante as necessidades, interesses, desejos, vontades, relações, múltiplas 

linguagens das crianças, passam a ser os responsáveis pela ampliação das experiências e pelo 

acesso delas ao conhecimento que é produzido e acumulado ao longo de sua história. A criança 

assume seu papel de ator social a partir do apoio, incentivo, instrumentalização e intervenção 

efetiva do adulto. Esses elementos são fundamentais para a reprodução interpretativa e para a 

constituição de culturas de pares.  

Percebe-se que o significado do TDAH na vida dessas crianças e de seus pais ou 

responsáveis diz respeito apenas aos maus comportamentos, porém toma a dimensão da 

identidade da criança, e ao mesmo tempo que marca uma significação negativa de si, também 

pode ser manipulada positivamente como justificativa de suas condutas. Quando, por exemplo, 

Pedro me pergunta se eu não sei que ele é hiperativo, está implícito que, se eu soubesse, teria 
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que deixá-lo ganhar o jogo, como a irmã deixa e provavelmente outras pessoas também. 

Podemos perceber assim, que o elemento do contexto familiar é bastante importante para a 

constituição do discurso das crianças a respeito de si com base no TDAH. Vale a pena ressaltar 

que a criança nomeada de “menino danado”, assume outro significado – TDAH, que é 

legitimado como diagnóstico pelo saber médico e pode assim ser utilizado pela família e pela 

criança como algo irreversível, definindo um modo de ser e de agir reificados.  

4.1.2 Contexto social 

O que denominamos aqui como contexto social diz respeito principalmente às 

interações das crianças com seus pares nas situações de brincadeiras de rua e na vizinhança 

onde moram, bem como a representação que trazem dos adultos desses contextos acerca delas. 

É interessante perceber que, embora nenhuma das crianças da pesquisa resida nos mesmos 

bairros, situações semelhantes ocorrem e se mostram significativas para elas e aparecem como 

elementos coletivos, como exemplificado a seguir:  

Eric foi logo falando que lá na rua dele era desse jeito, que os vizinhos não queriam 

brincar com ele, então André respondeu “Mas também, tu tem uma cara de mau! Eu 

também tenho medo”. Embora tenha concordando em parte com a resposta de Andrey, 

Eric foi explicar qual era para ele o motivo de os vizinhos não brincarem com ele: 

“Tia, a mãe do Samuel não deixa ele brincar comigo porque ela diz que eu tomo 

remédio de doido, mas eu nem sou doido” (Diálogo durante atividade no grupo de 

crianças). 

Aparentemente no hospital era mais legal porque todo mundo queria brincar, segundo 

relato de uma das crianças. “lá na rua a gente só pode brincar com algumas pessoas e 

a mãe de Lucas não deixa ele brincar comigo”, falou Mateus. “E porque a mãe dele 

não deixa ele brincar com você?”, perguntei. “ah, porque eu bato...A mamãe disse que 

é porque ela sabe que eu tomo remédio, aí ela não deixa. Ela pensa que eu não sei, 

mas eu sei. ”(Trechos do diário de campo – diálogos durante o grupo de crianças). 

 

Nesses trechos podemos perceber a interpretação das crianças acerca da opinião dos 

vizinhos e colegas de bairro. Nota-se que os discursos são permeados de preconceitos a respeito 

do uso de medicação e do próprio comportamento das crianças, as quais passam a transmitir 

para as outras crianças. Para elas, as representações trazidas pelos pares e pelos adultos nesse 

contexto passam a ser conceitos sobre si e sobre os outros, como quando o André verbaliza que 

também teria medo de brincar com o Eric porque ele tem “cara de mau”. Também no espaço 

social de vizinhança a marca do diagnóstico aparece, notadamente pelo uso da medicação, que 

estabelece uma diferença em relação às outras crianças e se associa ao signo da loucura. A 

expressão tem “cara de mau”, por sua vez, também se vincula a este processo de significação, 

e esta cadeia de signos produz um entendimento acerca do TDAH como algo negativo, 

favorecendo o processo de exclusão, que é percebido pela criança. 
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Tomado como um problema puramente individual e naturalizado como doença, o 

diagnóstico de TDAH engessa as possibilidades de compreensão e intervenção na vida da 

criança, que, de infante, passa a ser entendida e acolhida como doente e como pessoa má. A 

criança e a família passam por um sofrimento que vai além do individual, o sofrimento que os 

outros veem, percebem e rotulam e que, ao mesmo tempo, é fruto da trama social à qual o 

sujeito é submetido. E as crianças ao se depararem com essa realidade reagem das mais diversas 

formas: 

 

“Ah, eu sinto falta de brincar com meus amigos”, falou Eric quando eu perguntei se 

ele gostava de brincar na rua. Perguntei a ele se foi de uma hora para outra que as 

outras crianças se afastaram e ele me disse que antes tinha mais amigos no bairro e 

que ele, embora fosse o mais novo, costumava ser o líder do grupo. As mães das outras 

crianças o achavam “fofo”, porque ele ela pequeno e falava como adulto, ele me disse. 

“Mas aí depois elas não deixaram mais brincar comigo” [...] “Às vezes a gente brinca 

escondido”, ele complementou.  

 

Não foi possível saber o real motivo pelo qual as mães das outras crianças do bairro 

não as deixam brincar com ele, mas o que realmente importa para a criança é a privação dos 

amigos e a ideia de que eles foram afastados porque ele usa medicação controlada. Na 

perspectiva da criança em questão, a percepção sobre si a partir da ação das mães é de que ele 

é uma má influência para os amigos, portanto devem ser afastados. Do mesmo modo ocorre 

com Mateus: 

Ao continuar o assunto, perguntei a Mateus o que ele achava dessa situação [ relatada 

no trecho anterior]. “ah, eu tô nem aí”, respondeu ele. E continuou dizendo que quem 

perde são os outros que não brincam com ele. E “a mamãe disse que eu sou má 

influência pra eles”. Perguntei o que ele entendia por má influência e ele 

desconversou, dizendo que eu pergunto demais. Deixei passar a situação, mas depois 

ele veio me falar que achava que os outros meninos também ficavam “danados” 

quando estavam com ele. (Trecho do diário de campo – diálogos durante grupo de 

crianças). 

 

É importante ressaltar aqui a relevância dos padrões de comportamento impostos 

pela sociedade que estão presentes nos discursos tanto dos adultos quanto das crianças. As 

crianças se apropriam e interpretam o que elas escutam das pessoas do seu convívio, seja na 

família, seja na comunidade, tomando para si a razão do afastamento dos pares, pelo seu 

comportamento desviante, entendido como patológico e prejudicial aos outros, que delas são 

afastados. As relações de amizade são diretamente afetadas neste processo. A afetividade aqui 

é um elemento importante. Do mesmo modo que os afetos podem ser canalizadores de 

liberdade, podem também ser elementos de poder sobre o outro (SAWAIA, 1999), 

estabelecendo uma via de mão dupla de exclusão, em que tanto a criança que é tida como 

diferente quanto seus pares se distanciam em função do diagnóstico. Neste sentido, é importante 
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entender que a política de afetividade impõe padrões de sentimentos, emoções e ações próprios 

a cada um que faz parte da sociedade, em cada momento histórico, podendo estes padrões 

naturalizarem as diferenças e legitimarem a exclusão. 

Outro aspecto que surge no discurso das crianças e que se mostra bastante relevante 

nesse indicador é uma caracterização de brincadeira e de jogo simbólico, que também compõe 

o repertório de interpretação dessas crianças na constituição da cultura infantil.  

Durante o lanche as crianças ficaram conversando sobre brincadeiras que fazem na 

rua e no colégio. “Lá na rua eu sempre fico por último nas brincadeiras”, falou 

Gabriela. Ao que o colega respondeu “Eu não, que eu tiro o time”. Ao ouvir a 

conversa, me aproximei para participar e perguntei porque ela ficava por último e ela 

respondeu que os meninos dizem que ela é “lesada”. Ela fica triste, mas é melhor do 

que não brincar. (Trecho do diário de campo – diálogos durante o lanche no grupo de 

crianças) 

 

[...] “eu gosto mesmo é de brincadeira pra menino imperativo”, falou Fábio. Perguntei 

que brincadeiras eram essas, porque eu não sabia que tinha brincadeiras diferentes 

para meninos hiperativos, ao que ele respondeu que a mãe de um amigo da rua sempre 

fala “esses meninos só sabem brincar de correr e bater, parece brincadeira de 

imperativo”. 

 

Ao brincar, a criança contribui ativamente para a produção e mudança cultural e, 

consequentemente, suas brincadeiras são afetadas pelas culturas das quais são membros 

(CORSARO, 2009). Considerando que o brincar envolve uma construção da realidade, a 

produção de um mundo, a transformação do tempo e do lugar em que ele pode acontecer, 

entendemos que as brincadeiras dessas crianças falam do seu lugar nas relações que 

estabelecem com as outras crianças e expressam seus modos de ser e agir, contribuindo para 

reafirmar a percepção de criança problema, que não sabe brincar ou só o faz reproduzindo 

comportamentos agitados e agressivos. É interessante notar nas verbalizações das crianças que 

elas constroem um juízo de valor para suas brincadeiras a partir daquilo que os outros falam. 

As características do contexto sociocultural perpassam de forma significativa a configuração 

das brincadeiras e os modos de interação entre as crianças e como elas se enxergam por meio 

deste prisma. Daí a necessidade de se atentar para as brincadeiras infantis em diferentes 

contextos, valendo-se da diversidade e espontaneidade dos seus atores na produção de culturas 

de pares, bem como das características locais que atuam na transmissão da cultura da 

brincadeira. 

Pode-se dizer que o contexto social se aproxima do contexto familiar, entretanto, 

um diferenciador é a presença de pares, que favorecem outras maneiras de interagir e agregam 

novos elementos para a constituição das crianças como crianças com TDAH. Os preconceitos 

que elas sofrem tanto dos adultos quanto das outras crianças por meio do discurso e de atitudes, 

elas trazem para si mesmas e reproduzem também no contexto de pares. 
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4.1.3 Contexto escolar 

Este indicador contempla os elementos do contexto escolar que aparecem no 

discurso das crianças e se reproduzem na sua interação com os pares, estabelecida no 

ambulatório. O ambiente escolar é bastante rico para o desenvolvimento infantil, não somente 

porque é propício ao aprendizado, mas principalmente por ser um grande possibilitador de 

interação entre as crianças e um local para construção de uma cultura própria.  

Corsaro (2011) aponta o contexto escolar como um dos mais importantes para a 

criança, pois além de ser um dos primeiros em que a criança vai poder exercer certa autonomia 

em relação aos pais, também “[...] por meio de sua experiência na pré-escola, as crianças 

acabam percebendo que a interação com os colegas é frágil e que a aceitação em atividades 

correntes é muitas vezes difícil” (CORSARO, 2011, p. 164). A escola, assim, pode ser um 

espaço privilegiado para as crianças viverem a cultura lúdica através de diferentes situações 

que promovem a interação entre pares. 

Ao mesmo tempo, no que diz respeito ao TDAH, a escola tem sido o grande palco 

para manifestação de comportamentos disruptivos e levantamento de queixas por parte de 

professores e alunos, como podemos visualizar nos trechos a seguir:  

Mal iniciamos as atividades e Eric já foi atualizar os amigos que ele não estava indo 

para o colégio. “Eu digo que não vou e pronto.”, ele falou, ao ser perguntado como 

ele fazia. “E a tua mãe não te bate não?”, perguntou a colega, curiosa, ao que ele 

respondeu que se ela bater nele, ele bate nela de volta, “ela sabe que eu sou assim, 

quem manda em mim sou eu”, respondeu Eric. “eitaaa”, disse Fabio e continuou: 

“ Quando eu não vou pro colégio a tia acha é bom (risos), Ela diz que eu sou muito 

imperativo e eu toco o terror mesmo”, ele disse e complementou em seguida: “Mas 

eu gosto de ir, lá os meninos me respeitam e sabem que eu que mando (mais risadas). 

Lá na rua é diferente, os meninos não brincam comigo” (Trecho do diário de campo 

– diálogos durante grupo de crianças) 

 

Pode-se perceber aqui dois elementos importantes. Primeiramente o desafio à 

autoridade apresentado por Eric. Ele lança mão do que Sarmento e Pinto (2004, p. 14) definem 

como “ajustes secundários para contornar as regras dos adultos”. Esses ajustes fazem parte da 

interatividade infantil e, no caso apresentado, demonstra um modo de burlar a norma tanto da 

escola quanto dos pais, justificando tal atitude por meio do seu próprio comportamento ao 

afirmar que a mãe sabe que quem manda nele é ele mesmo.  

O segundo elemento que se sobressai é a postura dupla de Fábio. Ao mesmo tempo 

em que ele tem clareza de que atrapalha a aula e incomoda a professora e os outros alunos, ele 

também se utiliza de seu status de menino hiperativo para atrair os colegas e se colocar como 

líder nos grupos escolares. Importante ressaltar que esse posicionamento de líder só é possível 
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no colégio, pois as crianças nesse contexto inevitavelmente convivem com ele diariamente, 

diferentemente do que ocorre no contexto de sua vizinhança. Assim, por intermédio das 

facilidades do contexto escolar, é possível desenvolver brincadeiras e representar diferentes 

papeis.  

Considerando as diferentes manifestações das crianças nos diferentes momentos da 

rotina escolar, Sarmento ( 2003, p. 63) ressalta que  

A criança constrói fluxos interativos numa cadeia potencialmente infinita, onde se 

estabelecem os rituais, se pratica a cantilena (Corsaro, 1997, p. 128), se enraízam as 

lengalengas, os refrões, as palavras repetidas dos códigos e das senhas, os vocábulos 

abracadábricos das soluções mágicas. Tais rituais realizados pelas crianças em 

diferentes contextos vão fortificando os laços entre elas.  

 

No contexto escolar é possível as crianças fazerem algo junto às outras, reconhecer 

o que o outro diz, significar gestos e expressões, além de propiciar que sentimentos de 

cumplicidade, de pertencimento e de identidade sejam estabelecidos. Esses sentimentos, no 

entanto, são permeados pelo olhar do outro e são ressignificados também com aquilo que os 

adultos e as crianças daquele contexto pensam sobre eles: 

“Deve ser que nem a gente. Ele faz muita bobeira, por isso ninguém gosta dele”, falou Vitor. 

“Ele mexe com todo mundo, que nem eu lá no colégio”, falou Pedro. “a gente é atrapalhado”, 

continuou o menino. “ele fala palavrão”, disse a colega. “ Eu acho que ele bate em todo 

mundo na escola e ninguém gosta dele”, falou Fabio e depois complementou: “Doutora, esse 

livro é sobre menino que nem a gente, é?”, falando diretamente à assistente social que estava 

à frente da atividade. (Trecho do diário de campo – atividade no grupo de crianças). 

 

Esse trecho refere-se a uma atividade desenvolvida no grupo de crianças. A 

atividade era de leitura dramática de um livro, intitulado “Ninguém gosta de mim”, de Raoul 

Krischanitz (1999): 

 

Antes de iniciar a leitura foi sugerido que as crianças levantassem ideias sobre o 

porquê desse título apenas com a observação da capa (há o desenho de um cachorro sozinho na 

capa). As falas das crianças são bastante emblemáticas, pois embora a atividade fosse apenas 

para levantar hipóteses com base na capa do livro, as crianças automaticamente remeteram o 

tema a si mesmas, refratando o discurso escolar acerca delas. Vemos, por meio dos discursos 

das próprias crianças o quanto o contexto escolar é permeado de estereótipos a respeito de seus 
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comportamentos. É interessante notar que as crianças têm uma visão nítida da diferenciação 

que as professoras fazem delas em relação aos demais alunos, como podemos identificar nos 

trechos a seguir: 

 “A tia [da escola] vivia falando que era hiperativo, só que depois que a mãe falou pra 

ela que eu tava tomando remédio, ela briga mais ainda comigo”, comentou Mateus, 

quando o enfermeiro perguntou como estava na escola [Mateus fez ajuste de 

medicação recentemente]. O enfermeiro perguntou se ela tinha motivo para brigar 

com ele e ele apenas disse que não, porque ele faz a mesma bagunça que os outros, 

mas só ele vai para coordenação. (Trecho do diário de campo durante a consulta de 

enfermagem). 

 

“Vocês gostam de ler? Tem livrinhos em casa?”, perguntei. “Eu gosto mais ou menos. 

Não tem livro em casa, só o do colégio. Mas no colégio a tia nunca deixa eu ler por 

que eu não me concentro, aí ela não tem paciência”, falou Gabriela (Trecho do diário 

de campo- diálogo durante a sala de espera). 

 

As principais queixas e os encaminhamentos das crianças para atendimento médico 

decorrentes de sua conduta hiperativa e desatenta vem do espaço escolar. São as crianças 

“problema” que requerem uma atenção para além da escola, haja vista que não correspondem 

às expectativas desse contexto, que embora incorpore os dispositivos tecnológicos que geram 

dispersão, exige das crianças concentração e obediência. Esse processo é permeado por 

discursos e atitudes de professores e de outros membros da escola que explicitam o incômodo 

provocado por essas crianças. Por sua vez, elas percebem e assumem para si a identificação 

como “criança problema”, tanto pelo seu comportamento inadequado quanto por serem vistas 

como incompetentes. Isto afasta essas crianças da escola e ao mesmo tempo retroalimenta este 

estigma. Contudo, elas também tiram vantagem da situação de diferenciação, como no caso de 

André, que na conversa com outro colega de grupo sobre as tarefas da escola falou: “lá no 

colégio tem tarefa de ler, mas a tia já sabe que eu não faço e nem pede mais. Eu acho é bom”  

Assim, podemos apontar que os principais elementos que as crianças reproduzem 

na sua cultura advindos do contexto escolar são a percepção negativa de si como criança 

problema, os estereótipos a respeito dos seus comportamentos e diagnósticos, e por outro lado, 

o modo como reagem nas relações de poder estabelecidas com os adultos e com os pares, 

oscilando entre uma naturalização da rejeição sofrida e uma postura provocativa e agressiva 

para impor sua vontade pelo medo. 

 

4.1.4 Contexto hospitalar 

O indicador do contexto hospitalar é bastante importante na consolidação dessa 

categoria, pois é neste cenário em que as relações a respeito do TDAH estão mais evidentes. 

Além disso, é neste território em que as crianças mais demonstram apropriação de seu 
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diagnóstico e do espaço.Embora a política do ambulatório seja evitar deixar explícito para as 

crianças e seus familiares a hipótese diagnóstica a fim de evitar rotulações, por diversos 

momentos transparecem nos demais pacientes e mesmo nos profissionais do serviço discursos 

reforçadores de preconceitos e estereótipos, os quais as crianças tendem a reproduzir 

criativamente. 

É comum perceber nos corredores do hospital que os pacientes dos demais 

ambulatórios ficam bastante incomodados com a presença das crianças do AMPIA, porque, 

segundo eles, “fazem muita bagunça” e “os pais não têm moral nenhuma com elas”. Essas 

verbalizações de desagrado são feitas de forma pública, com ou sem a presença das crianças, 

as quais reagem das mais diversas formas, como, por exemplo, nesse trecho: 

Enquanto esperava o início do grupo, fiquei sentada na recepção da psiquiatria 

observando a movimentação das crianças. Um dos pacientes que estava esperando 

atendimento de outro ambulatório reclamou: “ afe Maria, esses meninos não param 

não?”. Rapidamente Mateus correu até ele e soprou os papeis que o paciente segurava, 

dizendo “Paro não, que não começou o grupo!”. (Trecho do diário de campo – 

observações na sala de espera). 

 

Pode-se perceber que mesmo sendo muitas vezes maltratadas pelos demais 

pacientes, as crianças assumem o ambulatório como delas também e buscam aproveitar o tempo 

e o espaço da forma que lhes é mais conveniente, independente de incomodar ou não os demais. 

Tal manifestação assemelha-se ao que Corsaro e Eder (1990) referem como tentativas das 

crianças para desafiar a autoridade adulta e ganham controle sobre suas vidas. Este aspecto é 

um elemento importante para a construção da cultura de pares desde os primeiros anos e se 

manifesta de diversas formas tais como, rir das falas adultas, revidar queixas, zombar dos 

adultos etc. Uma vez que as crianças entram em contato com outras em situações semelhantes 

a suas, elas rapidamente desenvolvem uma forte identidade de grupo (CORSARO, 1992), que 

é fortalecida por adultos desafiadores e outras figuras de autoridade. Além disso, as crianças 

produzem um amplo conjunto de rotinas e práticas inovadoras que indiretamente desafiam e 

burlam a autoridade dos adultos:  

Enquanto o grupo não começava, Fabio e Mateus entraram na sala onde seria realizado 

o grupo e começaram a correr lá dentro. O recepcionista do ambulatório ao perceber 

foi até lá para expulsá-los ao que Fábio respondeu “Você não é doutor pra mandar em 

mim!” (Trecho do diário de campo – observações na sala de espera). 

 

Ainda que o recepcionista do ambulatório se configure como a pessoa responsável 

pela organização da sala de espera e as crianças saibam disso, elas desafiam e buscam interpor 

outra figura de autoridade para justificar seu comportamento e sua resposta.  

Apesar das rotulações, as crianças se sentem queridas no ambulatório e demonstram 

gostar de frequentá-lo, pois lá são mais compreendidas, mais aceitas. Além disso, se identificam 
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mais com as outras crianças. Também se nota um sentimento de pertença. Há também várias 

rotinas que são compartilhadas no ambulatório, ou seja, uma cultura própria desse local foi 

construída pelas crianças. Além disso, o contexto do hospital propicia o estabelecimento de 

vínculos e o fortalecimento de laços familiares.  

“Eu adoro vir pra cá”, falou André, “pra jogar esse jogo com meu pai” (Trecho do 

diário de campo – diálogos durante o grupo de pais e filhos) 

 

“É bom vim aqui pra encontrar com meus amigos”, relatou Fábio, após falar sobre as 

brincadeiras da semana. (Trecho do diário de campo – diálogos durante grupo de 

crianças). 

 

“Vocês falam mal da gente, mas adoram a gente, né?”, falou Marcos, quando ouviu 

um dos profissionais do ambulatório reclamar para o outro que hoje eles [as crianças] 

estavam impossíveis. (Trecho do diário de campo – diálogos durante o grupo de 

crianças) 

 

A partir desses quatro indicadores podemos perceber o quanto o contexto das 

crianças da pesquisa favorece os discursos a respeito de si mesmas. Os diversos contextos aos 

quais são expostas prescrevem padrões de “normalidade”, ou seja, conhecimentos referentes ao 

desenvolvimento das crianças, conforme alguns padrões que orientam as famílias e as 

instituições nos cuidados e educação das crianças. Sarmento e Pinto (2004, p. 13) afirmam que 

esses saberes pautam-se em duas ideias conflitantes da infância:  

Referimo-nos às concepções antagônicas rousseaunianas e montaigneanas sobre a 

criança, ao construtivismo e ao comportamento, às pedagogias centradas no prazer de 

aprender e às pedagogias centradas no dever do esforço, às pulsões libertadoras e aos 

estímulos controladores, em suma às ideias da criança-anjo, natural, inocente e bela e 

a criança demônio, rebelde, caprichosa e disparata. 

Assim, pode-se afirmar que muitas das percepções sobre as crianças convergem 

para uma concepção homogênea, independente do contexto social, uma infância idealizada, 

perfeita e encantada que remete à teoria rousseauniana do “Bom Selvagem”. Essas 

representações expressam um modelo idílico de infância, uma visão utópica, compreendida 

como uma fase mágica e bela. As crianças em questão se afastam radicalmente desse modelo e 

constantemente são chamadas a lembrar desse aspecto. Configuram-se então como as crianças 

danadas, hiperativas, TDAH, sendo eles mesmas protagonistas dos seus diagnósticos.  

 

4.2 Uso Performático do TDAH 

Esta categoria remete ao nosso terceiro objetivo específico, investigar como o 

diagnóstico contribui na constituição da cultura de pares infantil. Assim, aqui vamos discutir 

que elementos favorecem ou não o uso performático do TDAH, como as crianças se utilizam 

da condição diagnóstica e de que modo seus comportamentos se moldam às situações em 
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decorrência do diagnóstico. Os indicadores constituintes dessa categoria são: relações de poder 

e autoridade, relação empática e a construção de cenas como elemento da cultura de pares. 

As relações de poder fazem parte do convívio humano e estão presentes nos mais 

diversos contextos. Para Arendt (1991), poder remete à coesão, pois envolve um contrato mútuo 

implícito entre as partes, uma negociação, pois ele só existe quando há aceitação. Assim, o 

poder está relacionado a um modelo de ação comunicativa que envolve uma vontade comum e 

um entendimento recíproco da situação. As relações de poder na cultura de pares podem surgir 

de diferentes maneiras, quer na própria interação entre pares, quer na relação adulto-criança. 

No caso da relação adulto-criança, o mais comum é que o adulto detenha poder 

sobre a criança. Entretanto, há situações em que o quadro se inverte e a criança assume o lugar 

de domínio, numa postura de desafio à autoridade. Como aponta Corsaro (2011, p. 169),  

[...] um tema importante na cultura de pares gira em torno do desejo infantil de 

conquistar autonomia em relação às regras e autoridade dos adultos e obter controle 

de suas vidas. Essa questão do controle é visível não só nos desafios ativos das 

crianças ao controle adulto, mas também em uma série de rotinas lúdicas em que as 

crianças coletivamente enfrentam curiosidades, confusões e medos do mundo adulto. 

  

Esse poder da criança precisa não somente ser conquistado por ela, mas também 

concedido pelo adulto. Não se trata apenas do questionamento da autoridade, mas 

principalmente do exercício de empoderamento por parte das crianças. Pôde-se perceber essa 

concessão de poder em diversos momentos das relações adulto-crianças ocorridas no AMPIA, 

como por exemplo na frase de uma das crianças a respeito da reação da própria mãe a seu 

comportamento: “se ela me bater eu bato nela também. Ela sabe que eu sou assim. Quem manda 

em mim sou eu”. A criança aqui demonstra domínio da situação e sobre o discurso a respeito 

de si mesma. O fato de “ser assim mesmo”, ou seja, um menino que não obedece, que bate 

(SIC) justifica colocar-se em posição de autoridade semelhante à sua mãe, que teria 

legitimidade para bater nele tanto quanto ele teria para bater nela.  

Esse jogo de poder também ocorre no contexto escolar, ainda que de modo mais 

sutil: 

Os meninos aproveitaram a hora do lanche para conversar sobre assuntos diversos. 

Um deles se queixou que “ tá de saco cheio” de ir à escola porque, segundo ele, “só 

vai para levar bronca”. Mateus então respondeu que ele tem uma forma ótima de lidar 

com a escola. Ele vai para a aula e quando está cansado fica pedindo para a professora 

para ir ao banheiro ou ir beber água o tempo todo, até ela cansar e mandar ele para a 

coordenação ou para casa. O outro garoto perguntou se funciona mesmo e ele disse 

“ah, funciona! Se ela não deixar eu ir eu digo que vou ficar com infecção se não fizer 

xixi” (Trecho do diário de campo – diálogos durante o grupo de crianças) 

 

Nesse trecho podemos notar uma relação de tensão de poderes. A professora é a 

detentora da autoridade na sala de aula, mas a criança se utiliza de um discurso de saúde para 
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burlar essa autoridade e conseguir aquilo que quer, sair da sala de aula, passando ela então a 

exercer poder sobre a professora. Mais uma vez, percebe-se a apropriação de um discurso adulto 

adaptado para as necessidades infantis. Neste sentido, os mais diversos conjuntos de valores, 

crenças, regras, representações, rituais, símbolos, rotinas e práticas desenvolvidos pelas 

crianças refletem em algum grau suas referências culturais do mundo adulto.  

É ainda necessário considerar que a formação do indivíduo social e da sua 

personalidade tem início como existência comunitária, nos laços inextrincáveis da experiência 

de significação do mundo que ocorre com o adulto nos períodos iniciais da vida (VIGOTSKY, 

2006). Assim, as relações de poder vivenciadas nas relações adulto-criança tendem a ser 

reproduzidas interpretativamente pelas crianças também nas relações entre pares. Podemos 

vislumbrar isso, por exemplo, nas diferentes disputas por ser o líder ocorridas no decorrer dos 

grupos e nas tentativas de intimidação das outras crianças:  

Marcos ficava o tempo todo querendo mandar nas outras crianças e querendo se 

sobrepor: pegava o lápis dos outros, amassou o crachá da colega e ficava ameaçando 

os demais “ tu não tem medo de mim não? Se tu vier eu parto pra cima ó” “ me dá 

senão eu quebro a tua cara”. As outras crianças obedeciam, ou caso contrário ele 

cumpria as promessas. (Trechos do diário de campo – observações no grupo de 

crianças). 

 

Nota-se que as crianças se utilizam do medo como estratégia para alcançar poder 

entre os pares, remetendo a si mesmas como violentas e se utilizando de vocabulário muitas 

vezes utilizado pelos adultos para referir-se a elas. Em diferentes momentos, as crianças se 

utilizaram de frases como esta: “olha, tu sabe que eu sou coisa ruim, então não se mete a besta 

comigo não” (expressão de Marcos durante o grupo de crianças), fazendo uso do discurso antes 

dirigido a elas.  

O poder no grupo de crianças não é definido pela idade, pois o André, por exemplo, 

era o mais velho de seu grupo, porém ele não consegue se impor perante os outros. Ao contrário, 

constantemente é motivo de chacota para as outras crianças. As relações de poder são 

estabelecidas nos discursos ameaçadores, nas atitudes agressivas. Assim, a recuperação e a 

utilização das informações nas relações de poder são construídas como uma condição 

orientadora, de acordo com a necessidade das próprias crianças e de acordo com os próprios 

critérios definidos implicitamente nos grupos. O poder desenvolver-se-á, assim, como a 

possibilidade de mover-se, agir e constituir uma atividade orientada no meio, capaz de satisfazer 

as exigências das condições de vida do próprio ser, as suas necessidades.  

Outro aspecto importante para compreendermos as peculiaridades do poder nas 

relações de pares estabelecidas no AMPIA relaciona-se de fato à esfera da necessidade de 

aceitação e de conseguir impor-se perante os adultos. Se, no processo de grupo, a criança 



 

58 

 

 

demonstra fraqueza ou qualquer elemento que possa colocá-la em um patamar diferente das 

demais, rapidamente ela tende a perder o posto de poder na hierarquia estabelecida por elas: 

Os meninos estavam disputando para ver quem iria ao banheiro primeiro. A essa 

altura, Fábio estava na posição de líder do grupo e por isso os outros meninos 

chegaram à conclusão de que já que ele era o líder, ele deveria falar conosco [os 

adultos] para irem ao banheiro juntos ou pelo menos de três em três. Fábio, entretanto, 

não conseguiu negociar dessa forma, ao que Marcos respondeu “égua, então tu não é 

TDAH suficiente pra ser nosso chefe. Eu que vou ser agora” (Trecho do diário de 

campo – diálogos no grupo de crianças). 

 

Nota-se aqui que as crianças criam situações-desafio para o líder vigente (convencer 

os adultos de que deveriam ir ao banheiro em grupo). No instante em que Fábio não consegue 

negociar com os adultos aquilo que é necessário para o grupo no momento, as demais crianças 

passam a questionar o lugar ocupado por ele na hierarquia estabelecida, utilizando-se de uma 

graduação de nível de TDAH para legitimar ou não o líder. Assim, ser mais TDAH ou menos 

TDAH elevaria uma criança a um patamar diferenciado na cultura de pares, ou seja, destaca-se 

como um elemento fundamental no estabelecimento de relações de poder. O poder no grupo, 

portanto, não é naturalmente dado, mas que exige uma atividade especial para o adquirir e o 

manter, pois se refere não ao meio natural, e sim, sociocultural e simbólico. Aqui o “ser TDAH” 

é algo que permite chegar ao status de liderança  

Portanto, pode-se perceber que os grupos estabelecem uma necessidade de poder 

para o desenvolvimento das atividades de pares. Tal poder para agir socialmente, entretanto, é 

produzido no dia a dia das crianças no ambulatório, não sendo pré-estabelecido com um único 

critério imutável. Há a necessidade do direcionamento e controle do poder por parte das 

crianças, mas a sua meta é conscientemente determinada pelas próprias crianças, o que implica 

que elas aprendem na própria cultura de pares a agir coletivamente e a se posicionar na 

hierarquia estabelecida.  

Assim como as relações de poder e autoridade, as relações empáticas também se 

mostraram muito presentes no cotidiano dos grupos de crianças. Ao mesmo tempo em que as 

crianças se apropriavam do comportamento e do discurso TDAH, elas também se mostravam 

solidárias e empáticas umas com as outras, algumas vezes inclusive precisando “disfarçar” essa 

reação emocional para manter o status TDAH: 

 

Lucas ficou no cantinho e não queria participar de nada, mas Mateus foi até lá e levou 

uma folha para ele e explicou a atividade e disse que ninguém ia rir dele não que ele 

não deixava. Os outros meninos riram e um deles falou “Ah, e desde quando tu se 

importa com alguém? Tu é num é todo TDAH?”. E Mateus respondeu “sou mesmo, 

por isso que não vou deixar ninguém rir dele”. (Trechos do diário de campo – diálogos 

durante o grupo de crianças).  
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As manifestações de afeto positivo muitas vezes precisam ser disfarçadas pelas 

crianças, a fim de manterem a imagem de “menino danado” e “hiperativo”, que, pela própria 

percepção das crianças não é compatível com boas ações em prol do outro:  

[continuação] Perguntei a Mateus se TDAH não podia ser legal com o colega, ao que 

ele prontamente respondeu que não, porque “pega mal”, se ele fosse sempre legal com 

os outros ele não seria TDAH. (Trechos do diário de campo – diálogos durante o grupo 

de crianças). 

 

Esse mesmo movimento empático surgiu em diferentes situações ao longo dos 

grupos, mas sempre se percebia uma postura ambígua das crianças: ao mesmo tempo em que 

buscavam colocar-se no lugar do outro para obter algum benefício para o colega, também se 

vestiam de maus meninos, ameaçando os demais.  

Pode-se dizer que apesar das crianças desenvolverem uma significação 

predominantemente negativa acerca do diagnóstico de TDAH e, consequentemente, de si 

mesmas, elas permitem espaço também para o afloramento de emoções e comportamentos 

positivos em relação aos outros, a fim de manter a coesão do grupo. A expressão das emoções 

das crianças a partir de suas relações entre pares significa, também, sua gradativa assimilação 

com respeito às atividades acumuladas na cultura que as rodeia e a diversificação das emoções. 

As crianças estabelecem relações empáticas e se solidarizam umas com as outras em seus 

sofrimentos e dificuldades, e expressam esse sentimento do modo como aprendem 

culturalmente. Como aponta Toassa (2009, p. 288),  

Assim sendo, pensadas a partir da noção de sistema psicológico cuja fonte primária 

são as relações sociais, as emoções encontram seu lugar na doutrina vygostskyana. 

Precisam ser pensadas numa totalidade dinâmica e aberta na qual não se destituem de 

identidade, mas adquirem singularidade como processo psicológico circundante na 

vida social, nas negociações institucionais e discursos que lhe dizem respeito, numa 

certa cultura, a partir de sua função primária – motivacional – no encontro com o 

mundo.  

 

Outro aspecto que se sobressai é a performance das crianças. A noção de 

performance e cenografia está bastante interligada às práticas discursivas. Com efeito, para 

Maingueneau (2011), discurso é uma noção que se refere a uma dupla produção que tem lugar 

simultaneamente a produção de textos e a produção de uma comunidade discursiva. Assim, a 

constituição de uma dada comunidade discursiva e a produção textual são interligadas, porém 

não de forma linear, como uma causando a outra, mas como implicação simultânea, em que 

ambas se produzem mutuamente. Considera-se, portanto, a linguagem como forma de ação 

sobre si e sobre o outro. O discurso, por si só não tem sentido, ele só adquire sentido quando 

contextualizado e enquanto remete a um sujeito.  
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O conceito de cenografia envolve a noção de cena enquanto representação e o modo 

como esta se inscreve, ou seja, que imagem assumirá para validar o discurso que apresenta. A 

cenografia, assim, não é tão somente um cenário onde o discurso se desdobra, no interior de um 

espaço já construído e independente dele. Ela é o contexto da enunciação que, ao mesmo tempo 

cria as condições para o discurso se desenvolver e, constitui o próprio dispositivo de fala. Para 

Maingueneau (2011, p. 87-88), a cenografia é "[...] ao mesmo tempo fonte do discurso e aquilo 

que ele engendra; ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la estabelecendo 

que essa cenografia onde nasce a fala é precisamente a cenografia exigida para enunciar como 

convém". 

Pode-se perceber por meio dos discursos das crianças que elas em muitos momentos 

estão encenando um papel de crianças com TDAH. Elas utilizam o discurso como estratégia de 

convencimento, instituindo a cena de enunciação que o legitima. Assim, elas criam para si 

personagens que são validados pelos pares. Na cena a seguir podemos visualizar uma situação 

em que isso fica claro:  

Eric acabou ganhando a disputa para ser o chefe, alegando que ele era “o mais danado 

de todos” e que toma mais remédio que todo mundo e “mesmo assim não fica lesado”. 

As crianças aceitaram a argumentação, mesmo ele sendo o mais novo do grupo. 

Quando eles decidiram quem era o chefe, puxei assunto com Eric para saber mais 

sobre a argumentação dele. Ele falou que na verdade não sabia quais ou quantos 

remédios que os outros meninos tomavam, sabia apenas que ele tomava remédio de 

manhã e à noite “porque é imperativo” e que Pedro devia tomar também, mas ele não 

era forte porque “fica lesado com o remédio”. Completou ainda dizendo que “é o 

terror da escola e todo mundo sabe quem ele é”. Fabio, que geralmente ficava como 

líder do grupo, depois veio explicar porque hoje ele iria deixar Eric ser o chefe. “Vou 

deixar ele ficar no comando porque eu quero ficar mexendo no tablet. Se não, vou ter 

que ficar direto me impondo”.  

  

Fábio, durante a maior parte do tempo agiu e foi posicionado pelas outras crianças 

como “líder” do grupo. Para tanto, utilizava-se de características atreladas ao TDAH para se 

legitimar, tais como ser hiperativo, “tocar o terror”, bater, caso alguém o contrariasse etc. 

Entretanto, no momento em que não foi interessante para ele ter a audiência dos demais, ele 

abdicou de sua posição e favoreceu o colega Eric. Esse tipo de negociação também possibilita 

o fortalecimento das relações entre os pares e, como aponta Corsaro (2011), as crianças 

começam a desenvolver a consciência de como os valores comunitários podem ser usados para 

atender os interesses e objetivos pessoais. 

As performances desenvolvidas pelas crianças também estão relacionadas àquilo 

que elas vivenciam, uma vez que elas recriam e reproduzem interpretativamente suas 

experiências. De acordo com o espectador, elas adaptam a cenografia, recriando possibilidades 
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diversas, sem deixar de lado sua caracterização como criança com TDAH. Podemos ver isso, 

por exemplo na cena a seguir: 

Aproveitei o momento com os pais para observar a interação de Pedro com a mãe. Ela 

parecia bastante desinteressada no jogo (Uno) e ele ficava o tempo inteiro tentando 

chamar sua atenção. Depois de um tempo, ele pareceu ter cansado e ele mesmo pediu 

à mãe para falar com a médica para ele ser atendido logo e a mãe foi falar com a 

psiquiatra, que estava do meu lado. A mãe alegou que ele fica agitado e violento 

quando fica impaciente, então era melhor ele ser logo atendido. Ele foi até a médica e 

afirmou que se não fosse atendido logo ia começar a bater nos outros (Trecho do diário 

de campo – grupo de pais e filhos).  

 

Nesse trecho, percebe-se que Pedro atualiza suas ações de acordo com o 

interlocutor. Assim como no caso do trecho anterior, diversos conteúdos performáticos são 

localizados neste segundo texto: a falta de interesse no jogo, que o garoto percebe na sua mãe, 

o deixa irritado por ter que insistir pela sua atenção, com isso, ele inverte a situação e o que era 

desinteresse da mãe passa a ser dele próprio, e ao solicitar ser logo atendido, cria uma condição 

para tal, por usar uma cenografia que presume o efeito que terá sobre seu intento. Informa que 

ficará agitado e agressivo se não for atendido o seu desejo. Ratifica-se que o discurso se 

caracteriza como a própria ação que se realiza. Com efeito, se algo acontece, é sempre algo que 

remete a uma ação da palavra sobre o comportamento. 

Tendo delimitado esses três indicadores, podemos inferir o quanto os elementos do 

discurso favorecem o uso performático do TDAH nas relações entre pares das crianças do 

AMPIA. Não se trata aqui de analisar a intencionalidade das crianças em se utilizar da 

linguagem adulta para caracterização própria, mas sim de perceber o quanto os diferentes 

olhares e discursos influenciam nas rotinas da cultura de pares estabelecida nas interações e na 

convivência com esse diagnóstico, que produz um modo de ser, de falar e de agir.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da pesquisa pôde-se ter acesso a diversas manifestações das crianças 

de componentes das suas culturas adultas e infantis. Ao retomar nossa pergunta de partida, que 

trata de entender como os discursos sobre TDAH são reproduzidos interpretativamente pelas 

crianças em suas interações entre pares, podemos identificar uma série de elementos a partir da 

nossa unidade de análise, os discursos das crianças, e da composição de nossas categorias.  

A partir dos contextos do diagnóstico foi possível traçar um caminho que as crianças 

da pesquisa trilharam até chegarem à noção de que são crianças com TDAH. Mesmo que muitas 

delas não conhecesse o termo TDAH ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no 

início do acompanhamento no ambulatório, ao longo de sua permanência e mesmo nos seus 

ambientes familiares e escolares, foram sendo permeadas por diferentes caracterizações a 

respeito de si, que convergiam para uma descrição da criança com TDAH: danada, hiperativa, 

que não para quieta, que dá trabalho em casa e na escola, que é agressiva etc. Embora muitas 

vezes elas não tivessem uma clareza sobre o significado dessas rotulações, elas traziam para si 

como descrição de personalidade e comportamento e como ferramenta de domínio e inserção 

social.  

Por meio dos estereótipos semelhantes, comportamentos e descrições semelhantes 

as crianças passaram a se identificar entre si e a construir rotinas, hábitos, brincadeiras 

específicas para o contexto do AMPIA. Embora não se encontrassem diariamente, o encontro 

bimestral entre elas era esperado por cada uma de um modo pessoal. O encontro carregava em 

si a possibilidade de estar entre semelhantes, entre outras crianças que também eram danadas, 

hiperativas, agressivas, faziam uso de medicação, e essa semelhança entre elas tornou-se ponte 

para a construção de uma cultura de pares própria. 

Não se pode negar que a reprodução interpretativa do TDAH representa um papel 

importante na construção da cultura de pares infantil no contexto do AMPIA. Não somente no 

ambulatório ela é construída, mas também nos outros contextos vivenciados pelas crianças, o 

diagnóstico era algo constantemente presente, que interferia nas relações com os adultos, bem 

como com as outras crianças. Essa interpretação também serviu de base para o estabelecimento 

de relações hierárquicas, uma vez que as crianças criavam patamares diferentes no grupo com 

base naquilo que as caracterizavam, primordialmente: os comportamentos associados ao 

diagnóstico de TDAH.  

A partir das reproduções interpretativas dos discursos, as crianças legitimaram 

ainda o desempenho de papéis diferenciados de acordo com o interlocutor e o cenário em 
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questão. Na escola se portavam de determinado modo, em casa também demonstravam suas 

particularidades e no ambulatório via-se um novo papel. Embora se percebessem elementos em 

comum nessas cenas, cada uma carregava dados de caracterização relacionados ao transtorno 

específicos do contexto e das relações ali estabelecidas.  

A análise da cultura infantil aqui realizada foi, desta maneira, convidada a fazer 

uma desconstrução dos processos de apropriação da realidade pelas crianças e o seu jeito de se 

inserir socialmente. Mais do que estudar como se estruturam os conteúdos e formas culturais 

que as crianças desenvolvem na sua interação entre pares, foi possível perceber como a 

delimitação diagnóstica impacta no desenvolvimento das crianças e em seu processo de 

socialização. Embora o locus estudado tenha sido o âmbito hospitalar, foi possível acessar os 

diferentes contextos que perpassam a vida das crianças e perceber que a distinção das crianças 

pelo fato de terem TDAH se dá nos mais diversos ambientes. Cada esfera de vida das crianças 

possibilita a elas construir significados para si mesmas e para os outros e constituir-se a partir 

deles.  

O presente estudo apresenta contribuições para uma compreensão da construção da 

cultura de pares infantil, tendo como base o modo de enfrentamento e reprodução interpretativa 

das crianças acerca de seu diagnóstico. Destaca ainda a importância de uma constante reflexão 

acerca dos contextos relacionais dos quais as crianças fazem parte e da necessidade de enxergar 

a multiplicidade de práticas e saberes que são produzidos e concretizados na cultura de pares 

infantil. Além disso, o estudo possibilitou levantar questionamentos a respeito do impacto da 

difusão de um diagnóstico não somente para o contexto de inserção social das crianças, mas 

também para sua construção individual como pessoa.  

Não proponho aqui encerrar essa discussão com os argumentos apontados, afinal, 

acredito que alguns questionamentos permanecem sem ser respondidos. Tais conclusões 

poderiam ser válidas se considerássemos outros contextos grupais, com outros sujeitos? Ou 

ainda, seriam válidas em situações não relacionadas com o ambiente hospitalar? Essas são 

algumas indagações que podem servir de referência para estudos futuros. O que considero 

instigante neste estudo com pequenos grupos, tendo como subsídio para análise uma concepção 

complexa e situada por uma referência histórica e cultural, é compreender as reproduções 

interpretativas ocorridas no contexto da cultura de pares infantil como geradoras de 

transformações das crianças e do próprio grupo de pares. Portanto, tem-se um campo de estudos 

para o entendimento de relações macrossociais, pois que são nesses espaços de organização 



 

64 

 

 

social de dimensão micro que podemos encontrar indícios fecundos para pensar transformações 

sociais mais amplas. 

Concluo, portanto, este trabalho, ciente de que se trata apenas de um dos diversos 

olhares possíveis acerca da reprodução interpretativa do TDAH na cultura de pares infantil, 

tema amplo, cuja discussão certamente não se encerra aqui, embora acreditemos poder 

contribuir com a abordagem desenvolvida. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PAIS 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Significados do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na 

cultura de pares infantil  

RESPONSÁVEL: Marina Serejo Girão  

 

Nome do(a) Entrevistado(a): __________________________________________  

Responsável por: _________________________ Idade: ____________________  

Diagnóstico fechado? ________ Se sim, qual?_____________________________  

Data da 1ª consulta ao AMPIA: ________________________________________  

Data de Realização da Entrevista: ______/________/________  

 

 

Perguntas fundamentais a serem respondidas livremente pelo entrevistado:  

 

1) Fale um pouco sobre o seu filho 

2) Por que motivo de seu filho ter sido encaminhado ao ambulatório  

3) O que você sabe sobre TDAH?  

4) Como é o cotidiano da criança? Tem muitos amigos?  

5) Quais são suas principais preocupações em relação ao comportamento dela?  

6)  A escola fala alguma coisa sobre o comportamento da criança?  
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO PARA AS CRIANÇAS 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Significados do Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade na cultura de pares infantil 

RESPONSÁVEL: Marina Serejo Girão Lopes 

 

Gostaria de convidar você para participar desse estudo, no qual queremos entender como 

as crianças entendem o transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 

conhecido como Hiperatividade, na sua interação com as outras crianças. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é que o TDAH está cada vez mais comum 

entre as crianças em sua idade e vem sendo apontado como um grande problema no 

desenvolvimento de crianças. 

Para este estudo, eu irei participar das atividades realizadas no dia do seu atendimento no 

ambulatório, observando desde o grupo de crianças e pais, até a consulta médica. Além 

disso, vou pedir para seus pais ou responsáveis para responder uma breve entrevista em 

forma de conversa sobre o seu dia a dia, motivo de encaminhamento ao ambulatório e 

outras informações sobre seu comportamento.  

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você pode tirar qualquer dúvida comigo e estará livre para participar do estudo 

ou não. O responsável por você poderá retirar a autorização ou interromper a sua 

participação a qualquer momento. A sua participação não é obrigatória e você só participa 

se quiser . Caso não queria participar, não haverá qualquer modificação na forma em que 

é atendido(a) aqui. Todas as informações colhidas serão secretas, ou seja, ninguém além 

da equipe de pesquisa terá acesso aos dados e o seu nome verdadeiro não será divulgado 

em nenhum momento. Este estudo vai ser realizado por meio de observação, o que em 

geral não traz complicações ou risco para os participantes. Mas pode ser que você sinta 

vergonha, coisa que algumas pessoas sentem quando estão fornecendo informações sobre 

si mesmas.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de 

consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 
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Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento 

de Identidade ____________________, fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 

solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar, se 

assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo 

em participar desse estudo. Recebi uma via deste Termo de Assentimento e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Fortaleza, ____ de ______________ de 20____ . 

 

 

 

 

 

_____________________________________                        Digital caso não alfabetizada 

                Assinatura da criança 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Marina Serejo Girão Lopes 

Instituição: Universidade Federal do Ceará – Departamento de Psicologia 

Endereço: Av. da Universidade, 2762 – Benfica. Fortaleza, CEP 60020180 

Telefones para contato: (85)997494085 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 horas 

de segunda a sexta-feira) O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do 

Ceará responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

 


