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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo conhecer os sentidos e significados das práticas 

educativas de mães de crianças diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade - TDAH. O referencial teórico está fundamentado nas discussões de Vygotsky 

sobre sentido e significado e na teoria da subjetividade de González-Rey. É uma pesquisa 

qualitativa, com entrevistas semiestruturadas e analisadas por intermédio de Núcleos de 

Significação. O conhecimento dessa pesquisa servirá para orientar o planejamento de um 

grupo de apoio social a essas mães. Os resultados apontam como principais sentidos 

evidenciados pelas mãe, a proteção, uma ansiedade mobilizadora, o reconhecimento da 

subjetividade e da capacidades dos filhos. As dificuldades, bem como as estratégias de ação e 

os sentidos e significados das práticas educativas apontados pelas mães são contribuições 

importantes para pensar a construção de um grupo de apoio social a essas mães. Emergiu da 

análise das entrevistas alguns temas importantes como: o sentimento de sobrecarga de 

trabalho e responsabilidades dessas mães, a falta de redes de apoio e a vontade de participar 

de grupos de mães, as dificuldades do sistema de ensino padronizado, o apelo médico e das 

escolas quanto à medicalização, e a ansiedade das mães quanto à exclusão social de seus 

filhos, sendo este um fator gerador de ansiedades quanto ao futuro.  Cabe portanto pensar no 

papel de educadores e de educandos, com um olhar atento às relações estabelecidas na 

sociedade, na interação pais-filhos/professores-aluno, repensando continuamente as práticas 

educativas, já que a sociedade não é estática e educação precisa acompanhar seu movimento, 

suas transformação.   

 

Palavras chave: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Práticas Educativas. 

Sentido e Significado. 

  

 

 



 
 

Abstract 

 

 

This study aimed to understand the meanings of the educational practices of mothers 

of children diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD. The theoretical 

framework is based on Vygotsky's discussion of sense and meaning and theory of subjectivity 

González-Rey. It is a qualitative study with semi-structured and analyzed by purporting 

meaning cores interviews. Knowledge of this research will be used to guide the planning of a 

group of social support to these mothers. The results indicated that the main way evidenced 

by the mother, protection, a mobilizing anxiety, recognition of subjectivity and abilities of 

children. The difficulties and the action strategies and the meanings of educational practices 

given by the mother are important contributions to addressing the construction of a group of 

social support to these mothers. Emerged from the analysis of the interviews some important 

topics such as the feeling of workload and responsibilities of these mothers, lack of support 

networks and the willingness to participate in groups of mothers, the difficulties of 

standardized education system, medical appeal and schools as the medicalization and anxiety 

of mothers and social exclusion of their children, which is a key driver of anxieties about the 

future. It therefore think of the role of educators and students, with a close eye to the relations 

established in society, parent-child interaction / teacher-student, continually rethinking the 

educational practices, since society is not static and education need to track your movement , 

their transformation. 

Keywords:Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Educational Practices. Sense and 

Meaning. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo tem como objetivo conhecer os sentidos e significados das práticas 

educativas de mães de crianças diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), sob o olhar da Psicologia Social Comunitária. As análises estão 

alicerçadas na teoria histórico-cultural, principalmente nas discussões de Vygotsky sobre 

sentido e significado e na teoria da subjetividade de Gonzáles Rey.  É uma pesquisa 

qualitativa, com entrevistas semiestruturadas e analisadas por intermédio de Núcleos de 

Significação (Aguiar e Ozella, 2013).  

Para tal análise é pertinente a compreensão prévia da educação na perspectiva 

histórico-cultural, bem como a noção de práticas educativas. A educação nesta perspectiva é 

compreendida como um processo dialético, como apropriação da cultura humana, ou seja, é 

resultado da atividade efetiva dos homens sobre o mundo que os rodeia, mediados pela 

comunicação. É um processo em construção, acompanhando o movimento da história e da 

cultura humana (Moretti, Asbahr & Rigon, 2011). Já as práticas educativas referem-se “às 

estratégias utilizadas pelos pais para atingir objetivos específicos em diferentes domínios: o 

social, o acadêmico e o afetivo”.  Considera-se que o processo educativo deve ter um cunho 

inclusivo, visando sempre a integração e socialização da criança, independentemente de ser 

ou não portadora de algum transtorno. Neste estudo, entretanto, dedica-se a análise das 

práticas educativas voltadas a crianças com TDAH. 

A Associação Brasileira de Déficit de Atenção (2014) define o TDAH como um 

transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente 

acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, 

inquietude e impulsividade e em geral se associa a dificuldades na escola e no relacionamento 

com demais crianças, pais e professores. As crianças são tidas como "avoadas", "vivendo no 
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mundo da lua" e geralmente "estabanadas" e com "bicho carpinteiro" ou “ligados por um 

motor” (isto é, não param quietas por muito tempo). Os meninos tendem a ter mais sintomas 

de hiperatividade e impulsividade que as meninas, mas todos seriam desatentos. 

Segundo o presidente da ABDA (2014) o mais grave é a falta de conhecimento da 

população sobre a doença, considerando que ainda falta informação sobre o TDAH. Em 

estudo com os pais de crianças em idade escolar com o diagnóstico de TDAH, com o objetivo 

de identificar os tipos de estratégias educativas por eles utilizados, Kunrath, Wagner e Jou 

(2006), observaram que os depoimentos dos pais corroboram as dificuldades apontadas na 

literatura. Dificuldades principalmente no relacionamento e educação dessas crianças, sendo 

que as maiores são: fazer com que cumpram regras e estabelecer-lhes limites sem que isto se 

torne um conflito constante. As autoras entendem que pais com filhos portadores de TDAH 

encontram-se muitas vezes sobrecarregados, tendo dificuldades para adequar estratégias 

educativas para lidar com os desafios cotidianos apresentados por seus filhos. Apontam a 

necessidades desses pais em receberem orientação e apoio para darem conta das dificuldades 

que têm com essas crianças. Reforçam assim, a necessidade de um trabalho de rede para 

orientar e fortalecer estas famílias, que se mostram cansadas nessa trajetória. 

O interesse pelo estudo surgiu pela experiência da pesquisadora como mãe de uma 

criança diagnosticada com TDAH, pelas dificuldades de encontrar redes de apoio, e pelos 

desafios vivenciados no cotidiano doméstico, social e no ambiente escolar. Além das dúvidas 

e conflitos vivenciados como mãe, depara-se com a necessidade de intermediar conflitos na 

escola, onde o sistema de ensino é padronizado, onde muitos educadores não tem o preparo 

necessário, onde falta estrutura de apoio, e as crianças são culpabilizadas por um sistema que 

não dá conta da realidade. Diante do contexto, esta pesquisa justifica-se pela importância de 

continuar a rever os estudos sobre as práticas educativas e conhecer as dificuldades apontadas 

por outras mães de crianças diagnosticadas com TDAH, da nossa realidade, para orientar o 
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planejamento de um grupo de apoio social a essas mães. Estudos que investiguem diferentes 

práticas educativas contribuirão para que as famílias possam lidar melhor com as crianças 

portadoras desse transtorno, já que a literatura aponta relação entre práticas educativas 

inconsistentes e coercitivas e o desenvolvimento desse transtorno.  

Vários estudos (Catelan-Mainardes, 2010; Silva, 2011; Ritter, 2009) revelam que o 

contexto social e familiar em que crianças com TDAH encontram-se inseridas apresenta 

muitos conflitos e dificuldades, principalmente na relação das crianças com seus familiares 

mais próximos. Esses estudos ainda identificam a necessidade de acompanhamento 

psicológico para as crianças e programas de apoio para os pais, que tenham como objetivo 

potencializar os recursos existentes dentro das próprias famílias, desenvolver novos recursos e 

estratégias, para que todos aprendam a lidar melhor com as dificuldades implicadas nesse 

transtorno. 

Luengo (2009) discute a relação atribuída por educadores entre indisciplina e o TDAH 

(Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade). Tal relação ainda é polêmica, havendo 

profissionais que concordam e outros que discordam desta relação. A autora destaca a busca 

das instituições de ensino pelo trabalho da psicologia educacional, no sentido de tratar 

crianças com comportamentos considerados desviantes. Sugere a construção de reflexões 

críticas acerca das práticas sociais e educativas em curso, pois a educação infantil, mesmo 

com alguns avanços, pós Constituição de 1988, ainda é muito centralizadora, e o aluno é 

culpabilizado pelo fracasso. Ao rotular e estigmatizar o aluno, considerando-o indisciplinado e 

incapaz, este é relegado à exclusão, e o seu modo de ser é desconsiderado. As escolas exigem 

dos alunos modelos de comportamento, e o diferente é patologizado. A autora alerta ainda 

para a dificuldade que os educadores apresentam em estabelecer diferenças entre indisciplina 

e o TDAH, causando um aumento expressivo no número de crianças encaminhadas aos 

profissionais de saúde e a consequente patologização e medicalização da infância. 
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Kunrath e Wagner (2009) criticam o entendimento simplista de autores que 

consideram o TDAH como um transtorno com causas unicamente hereditárias. Salientam que 

as práticas no atendimento a crianças com esse transtorno apontam também para estressores 

ambientais atuando como gatilho para a eclosão de comportamentos infantis impulsivos, 

desatentos e hiperativos. Entretanto, não refutam a "ideia de que o desenvolvimento do 

transtorno possui uma predisposição biológica forte, basicamente hereditária” (p. 155). 

A questão da causa do TDAH é ainda polêmica. No entanto, a partir da concepção da 

psicologia histórico-cultural, compreende-se a importância da aprendizagem para o 

desenvolvimento humano e de que o funcionamento mental mais elevado tem suas origens na 

vida social. Nessa perspectiva, uma compreensão do funcionamento mental humano tem que 

estar fundada numa análise da ferramentas e signos que lhe servem de mediação (Daniels, 

2011).  As crianças diagnosticadas com TDAH são sujeitos em construção, e merecem ter sua 

subjetividade e seus direitos respeitados, com possibilidades de desenvolvimento. Não 

podendo ser negligenciado também e percepção e discussão dos conflitos e dificuldades 

vivenciados pelos pais e educadores. Tal discussão é pertinente à Psicologia Social 

Comunitária, que compreende o homem como ser sócio-histórico e relacional, sendo o campo 

da prática da psicologia preocupado com a forma como as pessoas se sentem, pensam, vivem 

experiências e agem, como elas trabalham juntas, resistem à opressão e lutam para criar um 

mundo melhor (Burton, Boyle, Harris & Kagan, 2007). É nesse campo que, entre outras, as 

questões da inclusão, da diversidade cultural, do respeito a diferença, da importância da 

participação social e da implicação afetiva nas interações têm sido problematizadas e práticas 

sociais desenvolvidas. Suas metodologias visam promover ações mobilizadoras e facilitadoras 

da construção de novos conhecimentos. A ética da PSC é uma ética participativa, 

incentivadora da corresponsabilidade das pessoas nas transformações sociais, entre outros 

aspectos. A visão de homem da psicologia comunitária implica no reconhecimento de um ser 
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histórico, inserido num contexto socioeconômico e cultural, que tem ação e contribui para a 

formação de sua subjetividade. Através das relações que estabelece com seu meio o homem se 

transforma e transforma a história do seu meio (Pereira & Diogo, 2009). 

O mundo é assim concebido como: 

Um complexo sistema de interações sociais e de mediatização entre o psiquismo 

humano e a realidade físico-social, entrelaçada pelas necessidades e pelos motivos 

individuais e coletivos com o objeto e o objetivo de suas próprias atividades e de suas 

vidas. (Pereira & Diogo, 2009, p. 145). 

Pensar no papel de educadores e de educandos, nesta perspectiva, exige um olhar 

atento às relações estabelecidas na sociedade, na interação pais-filhos/professores-alunos. 

Indica ainda a necessidade de repensar continuamente as práticas educativas, diante de uma 

sociedade em movimento, em transformação. Cabe pensar em uma educação realmente 

inclusiva, onde todos tenham a oportunidade de potencializar seus recursos e desenvolver 

novas estratégias de ação. 

As relações entre indivíduos em comunidade não são necessariamente relações 

harmônicas, são sistemas complexos, onde existem conflitos, contradições, disputas de poder, 

porém o papel da Psicologia Social Comunitária, da Educação e de outras disciplinas que 

atuam em comunidades é contribuir para que sejam verdadeiramente inclusivas.  Esta 

pesquisa está inserida no programa de Psicologia Social Comunitária, busca discutir os 

sentidos e significados das práticas educativas de mães de crianças com diagnóstico de 

TDAH, visa contribuir para a reflexão sobre o tema e, construir, juntamente com os sujeitos, 

intervenções adequadas para a realidade dessas pessoas. Para se atingir o objetivo da pesquisa, 

considera-se pertinente a discussão de alguns temas, fundamentais para a compreensão do 

objeto de análise como: um breve histórico e a construção do diagnóstico do TDAH, as 



6 

 

categorias sentido e significado e a construção da subjetividade, que serão apresentados no 

primeiro capítulo, de fundamentação teórica. O segundo capítulo traz os fundamentos do 

método de pesquisa. No terceiro capítulo realiza-se a análise das entrevistas, a sua discussão e 

algumas considerações finais. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Histórico e diagnóstico do TDAH 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade (TDAH), que 

inicialmente recebia o nome de Disfunção Cerebral Mínima (DCM) pelo DSM IV ou 

Transtornos Hipercinéticos (Luengo, 2009), tem como principais características, segundo a 

American Psychiatri Association (2014) no DSM-5 a desatenção, a hiperatividade e a 

impulsividade como um padrão persistente que interfere no funcionamento e no 

desenvolvimento. Estabelece alguns critérios para diagnóstico que são: 

1. Desatenção: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis 

meses em um grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e têm impacto 

negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmicas/profissionais: Nota: Os sintomas 

não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, desafio, hostilidade ou 

dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para adolescentes mais velhos e adultos 

(17 anos ou mais), pelo menos cinco sintomas são necessários. 

a. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em 

tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades (p. ex., negligencia ou deixa 

passar detalhes, o trabalho é impreciso). b. Frequentemente tem dificuldade de manter 

a atenção em tarefas ou atividades lúdicas (p. ex., dificuldade de manter o foco durante 

aulas, conversas ou leituras prolongadas). c. Frequentemente parece não escutar 

quando alguém lhe dirige a palavra diretamente (p. ex., parece estar com a cabeça 

longe, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia). d. Frequentemente não segue 

instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no 

local de trabalho (p. ex., começa as tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente 
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perde o rumo). e. Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades 

(p. ex., dificuldade em gerenciar tarefas sequenciais; dificuldade em manter materiais 

e objetos pessoais em ordem; trabalho desorganizado e desleixado; mau 

gerenciamento do tempo; dificuldade em cumprir prazos). f. Frequentemente evita, 

não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado 

(p. ex., trabalhos escolares ou lições de casa; para adolescentes mais velhos e adultos, 

preparo de relatórios, preenchimento de formulários, revisão de trabalhos longos). g. 

Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex., materiais 

escolares, lápis, livros, instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, celular). 

h. Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes 

mais velhos e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados). i. Com frequência 

é esquecido em relação a atividades cotidianas. 

O diagnóstico não pode levar em conta apenas a existência dos sintomas descritos, é 

necessário avaliar também a sua frequência, quando ocorreu o surgimento, que deve ter 

ocorrido na infância, antes dos 7 anos de idade, se tais sintomas provocam prejuízos em dois 

ou mais ambientes e se interferem no funcionamento de áreas sociais, acadêmicas e 

funcionais, que não sejam justificadas por outros quadros clínicos. Classificam-se as 

diferentes manifestações do TDAH como subtipos, com base no predomínio dos sintomas de 

desatenção acima descritos: a) “tipo predominantemente desatento” ou pelos sintomas de 

hiperatividade e impulsividade: b) “tipo predominantemente hiperativo-impulsivo”, ou no 

caso da presença de ambos como: c) “tipo combinado” (DSM V). 

O TDAH é reconhecido atualmente como um transtorno importante, tendo forte 

impacto funcional e social e com alta prevalência de doenças psiquiátricas associadas. 

Crianças com sintomas de TDAH, transtornos invasivos do desenvolvimento ou transtornos 

de aprendizagem têm muitas dificuldades e limitações, o que muitas vezes gera dificuldades 
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na realização de um diagnóstico diferencial, devido à complexidade dos casos e sua 

interposição de sintomas, como desatenção, impulsividade e hiperatividade. Feito o 

diagnóstico, os autores apontam que poderá ser iniciado o tratamento terapêutico desses 

sintomas, considerado de grande efeito nesses casos (Souza, Serra-Pinheiro, Fortes & Pinna, 

2007). 

Adultos portadores de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) podem apresentar 

sérios comprometimentos funcionais em diversas áreas da vida diária, podendo até alterar sua 

rotina do dia a dia, o que deve ser investigado durante a avaliação clínica. Por isso a 

importância do acompanhamento e avaliação dos sintomas ainda na infância, o que poderá 

amenizar os transtornos na fase adulta (Mattos & Coutinho, 2007).  

No entanto, alguns autores advertem para o risco do diagnóstico indevido de TDAH, 

resultando na busca de soluções médicas para problemas eminentemente sociais (Moysés & 

Collares,1997; Luengo, 2009; Eidt & Tuleski, 2010). O TDAH é na atualidade o transtorno 

com maior número de crianças encaminhadas a centros especializados de neurologia 

pediátrica (Catelan-Mainardes, 2010; Luengo, 2009). Sendo considerado um transtorno 

mental crônico, leva a um número cada vez maior de crianças a serem diagnosticadas, e a 

serem medicadas cada vez mais cedo. Segundo os próprios neurologistas não há comprovação 

do diagnóstico através de exames laboratoriais, o que leva alguns estudiosos a questionarem o 

diagnóstico (Luengo (2009). Na segunda metade do século XX, o TDAH constituiu-se como 

uma verdadeira e conveniente explicação para muitos problemas na área da infância e da 

educação Entre o pensamento científico o que determina o TDAH é “um defeito inibitório 

cerebral que impede o indivíduo de focalizar a atenção e sustentá-la para atingir uma 

recompensa a longo prazo” (Schicotti, Abrão & Gouveia, 2014, p.140). O indivíduo com o 

transtorno é imediatista, não aceitando adiar seus impulsos e necessidades imediatas visando 

ganhos futuros. Tal raciocínio justificaria, segundo os autores, porque a patologia esteve tão 
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presente na justificativa das queixas escolares de aprendizagem e de comportamento.  

Caliman (2006,) afirma que os sujeitos portadores do transtorno não se adequam às exigências 

morais de sucesso e produtividade. 

Assim, quando a criança não se adapta a tais exigências, torna-se mais prático abster-

se “da responsabilidade de refletir sobre as determinações e múltiplas causas das dificuldades 

com as crianças no contemporâneo”, oferecendo aos pais um diagnóstico e medicação, que 

irão auxiliar no “enquadramento da criança em padrões de comportamento (passividade) 

aceitos em uma instituição que, como se sabe, também se encontra em crise e em processo de 

reestruturação: a escola” (Schicotti, Abrão & Gouveia, 2014). 

Mano (2009) demonstra o processo de biologização da vida, pelas estatísticas que 

indicam o aumento significativo no consumo de medicamentos para o tratamento de 

distúrbios relacionados à aprendizagem e ao TDAH. Apresenta dados do Fórum sobre 

Medicalização da Educação e da Sociedade, que demonstram que de 2005 a 2010 houve um 

aumento de 1400% na compra do metilfenidato (nome científico do medicamento utilizado no 

tratamento do TDAH) pelos órgãos públicos. A pesquisa realizada pelo Fórum, demonstra 

que nos últimos cinco anos o número de comprimidos comprados aumentou de 29.230 para 

419.169.  Números similares são apresentados pelo Instituto Brasileiro de Defesa dos 

Usuários de Medicamentos (IDUM), que constataram um aumento de 1616% na venda de 

medicamentos, cujo princípio ativo é o metilfenidato, entre os anos de 2000 a 2008. 

Para Schicotti, Abrão & Gouveia (2014, 139), apesar do DSM IV estabelecer critérios 

que devem ser cuidadosamente observados e obedecidos, a descrição sintomatológica pode 

estar “carregada de juízo de valor, sentido moral e muito vinculado às tarefas”. Segundo 

Collares e Moysés (2011) a grande maioria das crianças e até dos adultos se sentem incluídos 

nos critérios diagnósticos estabelecidos. 
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Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção – ABDA (2014), 

existem no Brasil nove milhões de crianças com idade entre 0 e 14 anos e 4 milhões de jovens 

e adultos com idade entre 15 e 64 anos que sofrem com TDAH . Ocorre em 3 a 5% das 

crianças, em várias regiões diferentes do mundo em que já foi pesquisado. Em mais da metade 

dos casos o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta, embora os sintomas sejam mais 

leves. 

As manifestações do transtorno são precoces, seu diagnóstico é complexo, e tem 

consequências em diversos contextos, geralmente levando a um baixo desenvolvimento 

escolar e dificuldades no convívio com familiares e amigos. Estudos apontam para a 

existência de fatores genéticos em sua etiologia, por isso é essencial que o diagnóstico ocorra 

precocemente, já que é uma patologia tratável, podendo assim evitar sequelas devido as 

comorbidades a ele associadas. De acordo com a Associação Médica Americana, o TDAH é 

um transtorno muito bem pesquisado, com muitos estudos epidemiológicos, clínicos e 

genéticos dando ênfase ao TDAH, com validade superior aos demais transtornos mentais. No 

entanto os pais e educadores devem ficar atentos aos comportamentos das crianças que 

possam ser possíveis sinalizadores do transtorno. É sugerido aos profissionais de saúde, 

diagnosticar e tratar esse transtorno o mais precoce possível, evitando sequelas nesses 

pacientes na posteridade (Catelan-Mainardes, 2010). 

Testi (2012) faz alguns alertas quanto ao diagnóstico precoce, por considerar a 

hiperatividade resultante de vários fatores, concluindo que o diagnóstico deve ser estabelecido 

por equipe interdisciplinar, considerando assim no diagnóstico fatores psicossociais, a família 

e a escola. Destaca a interação entre as disciplinas importante para melhorar a qualidade de 

vida das crianças portadoras de transtorno e evitar diagnósticos equivocados e medicalização 

desnecessária. Segundo a autora, quando uma criança é rotulado como portadora do TDAH, 

se exclui a subjetividade desta criança do processo de diagnóstico, sendo muitas vezes 
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destituída do direito de expressão. Aponta ainda que crianças supostas portadoras do 

diagnóstico de TDAH sofrem punições mais severas e mais frequentes por pais e educadores 

que os não portadores e enfatiza a importância de ouvir a criança, dar a ela a palavra, 

advertindo-nos que: 

Se se trabalha com a visão rasa de subjetividade, que é proposta pela lógica 

medicamentosa, sobretudo com crianças, perde-se a possibilidade de outorgar um 

lugar ao sofrimento. Essa visão naturaliza as funções psíquicas e, portanto, seria 

natural que uma criança atendesse ao que os adultos esperam dela; se não o faz, é 

porque teria uma falha em seus neurotransmissores. O custo de tentar calar ou aquietar 

uma criança por meio de drogas que possibilitem o controle do comportamento coloca 

todos os profissionais de saúde diante de uma questão ética e legal, porque o que se 

subtrai destas crianças é a liberdade (Testi, 2012, p. 15). 

Tal atitude, segundo Testi (2012), desresponsabiliza os adultos do questionamento 

quanto ao sofrimento da criança, quanto a realidade e a organização social. Propõe portanto 

um diálogo interdisciplinar, e a atenção quanto a manifestações de desatenção e 

hiperatividade, que podem equivocadamente ser diagnosticadas como TDAH, dando aos pais 

o alívio de ter um diagnóstico para justificar o mau comportamento da criança, aliviando a sua  

culpa pelo mau comportamento, mas por outro lado, gerando uma preocupação com o 

prognóstico de exclusão e isolamento social. A criança acaba assim tendo o seu futuro 

apagado pelo rótulo TDAH. 

Tais questionamentos são pertinentes, já que o diagnóstico depende de avaliações 

complexas, evitando-se assim diagnósticos imprecisos e medicalização desnecessária, 

considerando-se que cada criança tem sua subjetividade, tem sua história, e não existe um 

padrão de comportamento. É imprescindível assim que se leve em consideração na avaliação 
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os sentidos e os significados das ações da criança para a família, das relações vivenciadas e da 

subjetividade da família e da sociedade onde a criança está inserida. Para contribuir com a 

reflexão, a próxima seção traz uma discussão do sentido, significado e da construção da 

subjetividade, à luz das teorias de Vygotsky e González Rey. 

 

1.2 Sentido, Significado e a Constituição da Subjetividade 

 

Sentido e significado, assim como a constituição da subjetividade são noções 

importantes para compreensão desta pesquisa. O significado de uma palavra está no 

dicionário, é explicado no interior de uma determinada cultura, é mais estável. Os significados 

são produções históricas e sociais que permitem a comunicação e a socialização das 

experiências, já o sentido é subjetivo, sendo formulado pelo sujeito na trama entre sua 

subjetividade, suas emoções, e o contexto sócio/histórico que vivencia. Aguiar e Ozella 

(2013) afirmam que “a compreensão da relação pensamento/linguagem passa pela necessária 

compreensão das categorias significado e sentido” (p.304).  

O sentido é mais amplo que o significado, (Vygotsky, 1998, González Rey, 2005, 

Aguiar e Ozella, 2013) pois refere-se à articulação dos eventos psicológicos produzidos pelo 

sujeito diante da realidade.  O sentido mobiliza o sujeito, é singular, é a expressão do sujeito.  

A subjetividade individual, vai, segundo González Rey (2005) sendo construída na sua 

experiência histórica, mesclada por elementos da subjetividade social, articulada com sentidos 

subjetivos, constituindo-se um sujeito único.   

Para González Rey (2005) as emoções, geralmente pouco consideradas nos estudos da 

psicologia, por exigências metodológicas fundamentadas em relação de variáveis concretas, 

são, no entanto, unidades verdadeiras que mostram a complexa ecologia em que o sujeito se 

desenvolve. As emoções representam importantes registros da subjetividade humana, estão 
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estreitamente associadas ás ações. Sentir emoções é uma condição essencialmente humana 

dentro do domínio da cultura.  As emoções definem “a disponibilidade de recursos subjetivos 

do sujeito para atuar...” (p. 245). São estados afetivos como autoestima, segurança, interesse, 

que definem o tipo de emoção que mobiliza o sujeito para a realização de uma atividade. São 

as emoções que conferem sentidos às experiências ou ações.  

Para Camargo (2006) só é possível entender o papel da emoção para o 

desenvolvimento humano, ao percebê-la em sua relação com outras funções psíquicas e suas 

interações sociais. A emoção é percebida como a primeira forma de comunicação com o 

mundo, manifestando, além das necessidades orgânicas, as necessidades de relações com o 

mundo, de laços afetivos e sociais (Zazzo, 1974; & Malrieu, 1974, citados pela autora). As 

emoções, segundo Camargo:  

Se transformam ao longo da vida. Neste processo entram em relações com outras 

funções e passam a se expressar junto ou através delas. Funções como a linguagem, 

memória, percepção e atenção estão carregados de emoções e sentimento, mesmo que 

às vezes entejam encobertas e seja difícil o seu reconhecimento (Camargo, 2006, p. 

29). 

 A complexa relação entre as emoções e outras funções também se transformam no 

processo de desenvolvimento. Na interação com o meio e com as pessoas, a criança apropria-

se aos poucos da linguagem e de formas sociais de comportamento que ao interagir com a 

emoção também a transformam. “A apropriação da cultura, impulsionadora do 

desenvolvimento, se dá nas relações intersubjetivas que são emocionais, como todas as 

relações humanas” (Camargo, 2006, p. 29).  

Portanto os processos de sentido, de emoção da criança, portadora ou não de algum 

transtorno, precisam ser considerados e respeitados nas relações vivenciadas, no processo de 
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aprendizado e de construção de sua subjetividade. Cada criança traz consigo uma história e 

participa da sua construção. Cabe aos educadores tentar reconhecer suas emoções, respeitá-las 

e estimulá-los a serem sujeitos de suas histórias.  

Ao analisar o comportamento de crianças, Vygotsky (2000) observa que elas começam 

a controlar o próprio ambiente com a ajuda da fala, produzindo assim novas relações com este 

ambiente e nova organização do próprio comportamento, produzindo mais tarde formas 

especificamente humanas de usar instrumentos, constituindo-se assim o intelecto e a base do 

trabalho produtivo. Através da fala, a criança vai adquirindo a capacidade de ser tanto sujeito 

quanto objeto do próprio comportamento. Os signos e as palavras são um meio de contato 

social entre as pessoas. Para o autor o mundo não é visto apenas em forma e cor, mas com 

sentido e significado. Para o autor a ação modifica a estrutura psicológica do processo de 

memória, estendendo-a para além das dimensões biológicas do sistema nervoso humano, 

incorporando estímulos artificiais ou autogerados, chamados de signos. Este tipo de memória 

é denominado pelo autor de memória indireta ou mediada, sendo parte de um processo 

histórico e dialético. São funções psicológicas superiores, de origem sociocultural. O 

comportamento da criança e a constituição da sua subjetividade vai sendo historicamente 

construído a partir do entrelaçamento das funções psicológicas superiores e suas raízes 

biológicas, e de seu arranjo orgânico. O uso de instrumentos e a fala fazem parte do processo 

de desenvolvimento cultural. 

Vygotsky (2000) destaca a importância em compreender a história do 

desenvolvimento da criança não como uma história linear, mas com rupturas, com saltos, com 

evoluções, que fazem parte do processo geral do desenvolvimento. O conceito de 

desenvolvimento proximal de Vygotsky (2003) relaciona uma perspectiva psicológica geral 

sobre o desenvolvimento da criança com uma perspectiva da aprendizagem. O pressuposto é 

que o desenvolvimento psicológico e a aprendizagem são interdependentes e para 
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compreendê-los é preciso analisar o contexto social e as relações sociais onde esses processos 

acontecem. Vygotsky (2003) explicou a zona de desenvolvimento proximal do seguinte 

modo:  

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 

ou em colaboração com companheiros mais capazes. (p.112)   

Isto quer dizer que a criança é capaz de realizar uma série de ações que ultrapassam 

suas próprias aquisições, mas para isso ela precisa da relação com os outros, com as outras 

crianças ou com os adultos. Para o autor, por meio da imitação e do fazer junto, em 

cooperação, a criança é capaz de desempenhar muito melhor suas ações quando acompanhada 

e guiada por adultos de que quando deixada sozinha. A zona de desenvolvimento proximal é a 

diferença entre o nível de tarefas resolvidas que podem ser desempenhadas com orientação e 

auxílio de adultos e o nível de tarefas resolvidas de modo independente.   

O conceito de zona de desenvolvimento proximal está ancorada em outro conceito 

fundamental da teoria de Vygotsky (2003) que é a ‘lei genética geral do desenvolvimento 

cultural’ que relaciona o social em conexão com o psicológico e revela a tese da formação 

social da mente. A tese é que qualquer função no desenvolvimento cultural da criança aparece 

em dois planos: entre as pessoas no plano interpsicológico e, depois, pelo processo de 

internalização, dentro da criança como uma categoria intrapsicológica. Esse processo muda a 

estrutura e as funções psicológicas como atenção, memória, formação de conceitos e o 

desenvolvimento da vontade.  Portanto, as relações sociais ou as relações entre as pessoas 

próximas da criança estabelecem as condições para o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores.  
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Para Ratner (1995) um princípio central na psicologia do desenvolvimento de 

Vygotsky é a transição de processos “inferiores” para funções “superiores”. Os processos 

psicobiológicos “inferiores” incluem os reflexos e as funções sensoriais, perceptivas, volitivas 

e mnemônicas básicas, primários e também chamados de processos espontâneos, 

rudimentares. As funções psicológicas conscientes “superiores” incluem funções mentais 

desenvolvidas, voluntárias, percepção categórica, atenção e movimentos voluntários. A 

compreensão é de que o desenvolvimento das funções psicológicas superiores acontece na 

atividade social cooperativa e mediada. Onde a linguagem é um dos “meios mediacionais” 

mais importantes (Vygotsky, 1991; Ratner, 1995). A linguagem assume também um papel 

importante no desenvolvimento das inter-relações de todas as funções psicológicas superiores 

(Vygotsky, 1991). 

Para Vygotsky (1993) todas as funções psicológicas superiores são processos 

mediados que trazem em sua estrutura o uso do signo como meio de dirigir os processos 

mentais. As funções psicológicas superiores são um aspecto do desenvolvimento cultural e, 

portanto, são o produto das atividades sociais e cooperativas da criança em seu ambiente 

social de desenvolvimento. Portanto, as funções psicológicas superiores têm sua fonte nas 

relações sociais nas práticas educativas formais.  

 Ratner (1995) identificou na teoria de Vygotsky três espécies de mediação: a) a 

consciência (ou atividade mental); b) a cooperação social (sociabilidade); c) os instrumentos 

(tecnologia). A consciência analisa, sintetiza, delibera, interpreta, planeja, lembra, sente e 

decide. Também, elabora uma percepção abrangente da realidade, processa ativamente as 

informações e se dá conta de seu próprio estado e atividade, é autoconsciência. A 

sociabilidade supõe atividade conjunta, cooperação, comunicação, partilha, cuidados de 

outros, percepção se si a medida que interage com outros e compreensão das intenções, metas, 

pensamentos e sentimentos das outras pessoas. E os instrumentos são implementos físicos 
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utilizados para possibilitar e aumentar os efeitos das atividades do homem na natureza. “A 

consciência, a sociabilidade e os instrumentos organizam nossa sensibilidade aos estímulos, 

nossa percepção, compreensão e memória deles, e nossas reações a eles” (Ratner,1995, p. 16). 

A consciência, a sociabilidade e a tecnologia são interdependentes e inseparáveis. A 

consciência para se desenvolver precisa de em um ambiente de proteção e orientação de um 

sistema de apoio social. O recém-nascido não dispõem de equipamento biológico para 

sobreviver por si só. Somente os organismos sociais, sem os equipamentos naturais de 

orientação para adaptarem-se a natureza, têm as condições de desenvolver a consciência e 

todas as consequências de comportamento que essa aquisição abre de possibilidades. Segundo 

Ratner (1995) o fundamento principal da psicologia histórico-cultural “é que a consciência só 

se desenvolve mediante a participação na atividade social prática. Esta ênfase ressuscita o 

significado original de consciência, que é: “conhecer alguma coisa com outros” (p.19). Ênfase 

coerente com o princípio fundamental de que as funções psicológicas humanas diferem dos 

processos psicológicos de outros animais porque são culturalmente mediadas, historicamente 

desenvolvidas e emergem da atividade prática (Cole, 1996). 

Importante para aprofundar o entendimento do que é mediação na psicologia histórico-

cultural é o conceito de ferramentas ou artefatos. Coerente com os pressupostos do 

materialismo dialético que fundamenta essa perspectiva, as ferramentas psicológicas, assim 

como as ferramentas materiais, são produtos da atividade histórica cultural humana. Como 

ressalta Daniels (2003), no nosso cotidiano, as ferramentas são usadas de maneira que o 

legado cultural torna-se invisível e deixa a impressão de que a pessoa agindo com ferramentas 

está se comportando inteligentemente e revelando somente sua capacidade 

individual/associal. Quando fica invisível o caráter histórico das ferramentas, que elas estão 

disponíveis para o uso coletivo de uma comunidade, fica difícil vê-las como portadoras de 

inteligência e vemos a inteligência somente na mente individual de quem usa as ferramentas. 
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É a reificação das ferramentas, ou seja, qualquer processo em que uma realidade social ou 

subjetiva de natureza dinâmica e criativa passa a apresentar determinadas características como 

fixidez, automatismo, passividade. 

 Esse processo também acontece com as pessoas como com os objetos. As pessoas, 

assim como os objetos, podem atuar como artefatos mediadores. Segundo Daniels (2003), na 

teoria de Vygotsky pode-se deduzir três classes de mediadores: ferramentas matérias, 

ferramentas psicológicas e outros seres humanos. As diferentes fases do desenvolvimento da 

teoria revelam ênfases diferentes para essas classes de meios mediacionais. No entanto, fica 

evidente no conjunto de sua obra a importâncias da mediação dos outros no processo de 

inserção da criança nas atividades do mundo, importância da mediação do adulto e/ou da 

criança mais experiente. Segundo a teoria histórico-cultural, “tudo no comportamento da 

criança está incorporado e enraizado em relações sociais”.  (Daniels, 2003, p.29) 

Na sua interpretação da teoria de Vygotsky, Kozulin (1994) sustenta um foco no papel 

do indivíduo como mediador de significados (Daniels, 2003). Em sua análise da história da 

psicologia soviética após a morte de Vygotsky, o autor ressalta os caminhos da “insistência na 

relação concreta com a realidade mediada por operações de caráter prático e não semiótico” 

(Kozulin, p. 233). Aponta como essa divergência que ocorreu entre os grupos que 

continuaram a pesquisar dentro do referencial histórico-cultural foi fundamental para a 

continuidade da teoria de Vygotsky após sua morte. Segundo Kozulin (p. 233), a consciência 

possuí um poder radical de transformação da realidade. No próprio texto de Vygotsky (1997), 

um dos últimos sobre o “Papel do atraso mental” de 1935, escreveu:  

La dinâmica del pensamento no es la relación dinâmica, especularmente reflejada, que 

domina en la situación real. Si el pensamento no cambiara nada em la acción dinâmica 

sería absolutamente innecesario. Por cierto que la vida determina la consciência. Esta 

surge de la vida y forma sólo uno de sus momentos. Pero uma vez nacido, el próprio 
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pensamento determina la vida o; más exatamente, la vida pensante se determina a sí 

misma a través de la conciencia.  Em cuanto separamos el pensamento de la vida, de la 

dinâmica y la necesidad, lo privamos de toda actividad, nos cerramos todos los 

caminhos hacia la revelación y el esclarecimento de las propriedades y de la misión 

más importante del pensamento: determinar el modo de vida y de conduta, modificar 

nuestras acciones, darles uma dirección y liberarlas de la dominación de la situacón 

concreta (Vygotsky, 1997, p.269). 

Kozulin (1994) volta ao texto de Vigostki (1993) “Pensamento e Palavra”, escrito em 

1934, e retoma a importância do entendimento de que “os instrumentos primários da 

consciência são os “significados” e “sentidos” verbais e seu desenvolvimento depende 

fundamentalmente das interações sociais semióticas e interpessoais” (p. 233). Nessa 

concepção o signo mediador é decisivo na transformação da mente natural em cultural e o 

conceito de mediação permite três grandes classes de mediadores: signos e símbolos, 

atividade individual e relações interpessoais. Entre as várias interpretações da importância da 

mediação na teoria histórico-cultural de Vygotsky, compartilha-se do entendimento que o 

princípio de mediação semiótica é a pedra angular da teoria e representa o seu foco principal. 

No texto “El problema de la conciencia”, de 1933, Vygotsky (1991) escreveu na conclusão: 

El análise semiótica es el único método adecuado para estudiar la estrutura del sistema 

y contenido de la conciencia. (p. 29) [...] Nuestro planteamiento em psicologia: de la 

psicologia superficial – a la conciencia de que el fenómeno no es igual a la realidade. 

Pero tampouco no oponemos a la psicología de profundidad. Nuestra psicologia –es 
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uma psicoloáia de cumbres (no determina la “profundidad” sino la “cumbre”de la 

personalidade)1(p. 130). 

 Nessa perspectiva, o aprendizado não é percebido apenas como a capacidade de 

pensar, mas o desenvolvimento de inúmeras capacidades especializadas para pensar, sentir e 

agir, sobre várias coisas. As atividades cognitivas básicas se dão de acordo com a história 

social e se constituem no desenvolvimento histórico social do seu meio. Assim, as formas de 

estruturar o pensamento são resultado das atividades desenvolvidas, são resultados da ação 

influenciada pelos hábitos socioculturais onde o indivíduo se desenvolve. A forma de pensar 

da criança é construída de acordo com a sociedade na qual ela se desenvolve e de acordo com 

sua própria história. No desenvolvimento cognitivo da criança, a linguagem tem papel 

fundamental na maneira de como a criança vai aprender a pensar. Para Vygotsky (1998) o 

desenvolvimento dos conceitos ou dos significados das palavras implica o desenvolvimento 

de várias outras funções intelectuais como “atenção deliberada, memória lógica, abstração, 

capacidade para comparar e diferenciar” (p. 194). Assim, o processo de aprendizagem vai 

desenvolvendo-se pela história das mediações sociais, pelas experiências vivenciadas, pela 

linguagem, e vai também fazendo com que a criança se desenvolva e construa novas 

estratégias de aprendizagem.   A criança não aprende conceitos, mas os desenvolve através do 

seu processo de construção de aprendizagem. 

Vygotsky (1998) busca elaborar um método, capaz de compreender as relações entre 

pensamento e linguagem.  Um método de análise das estruturas psicológicas. Sugere a análise 

em unidade. Para ele a unidade do pensamento verbal pode ser encontrada no significado da 

palavra. Pois, (...) “é no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem em 

pensamento verbal. É no significado, então, que podemos encontrar as respostas às nossas 

                                                        
1 A análise semiótica é o único método adequado para estudar a estrutura do sistema e conteúdo da consciência. [...] A nossa abordagem em 

psicologia: da psicologia superficial - a consciência de que o fenômeno não é igual à realidade. Mas tampouco, não nos opomos a psicologia 

profunda. Nossa psicologia- é uma psicologia fundamental (não determinar a "profundidade", mas o "momento" da personalidade). 
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questões sobre a relação entre o pensamento e a fala” (p. 5). O método proposto por Vygotsky 

para a “exploração da natureza do pensamento verbal é a análise semântica – o estudo do 

desenvolvimento, do funcionamento e das estruturas dessas unidades, em que pensamento e 

fala estão inter-relacionados” (p. 6). Combina nesse método as vantagens da análise e da 

síntese, permitindo assim o estudo de todos os complexos. O autor aponta ainda, que a função 

primordial da fala é comunicar, é intercâmbio social, e este é outro aspecto que não pode ser 

negligenciado no estudo da relação entre pensamento e linguagem.  

 Ao analisar a fala interior Vygotsky a compara a um rascunho que fazemos ao 

escrever, mesmo que este rascunho seja apenas mental. O processo do rascunho para a cópia 

final reflete um processo mental, uma fala interior. Essa fala interior é condensada, é 

construída psicologicamente por predicados. Em suas investigações sobre a fala interior, 

Vygotsky (1998) estabelece três importantes peculiaridades semânticas: A primeira delas e a 

mais importante é “o predomínio do sentido de uma palavra sobre o seu significado” (p. 181). 

O sentido de uma palavra é descrito por Paulhan (a quem Vygotsky atribui os créditos da 

descoberta desta primeira peculiaridade semântica) como “a soma de todos os eventos 

psicológicos que a palavra desperta em nossa consciência” (p.181). O significado da palavra é 

apenas uma das zonas do sentido, é considerado pelo autor como apenas uma pedra no 

edifício do sentido. O sentido enriquece a palavra a partir do contexto, sendo esta a lei 

fundamental da dinâmica do significado das palavras. O sentido é complexo, móvel e 

modifica-se de acordo com a situação e a mente que o utiliza. 

A segunda peculiaridade diz respeito à combinação das palavras, a como as palavras 

podem ser aglutinadas, onde várias palavras fundem-se numa única, podendo expressar ideias 

complexas, o que difere de uma língua para outra. A terceira peculiaridade semântica da fala 

interior é a forma como os sentidos das palavras se combinam e se unificam, de forma 

diferenciada da combinação de significados. Um exemplo disso é que todo o sentido de uma 
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obra pode estar contido no seu título. Na fala interior uma única palavra está tão saturada de 

sentido, que seriam necessárias inúmeras palavras para explicá-la (Vygotsky, 1998).  

González Rey (2005) destaca a contribuição de Vygotsky (1991) ao introduzir o 

conceito de sentido.  “Seguindo a lógica dos conceitos de sentido e de situação social de 

desenvolvimento, poderíamos nos aproximar da compreensão da formação social da psique 

como um processo de produção de sentido” (p. 80).  Para González Rey (2005) delineiam-se a 

partir do imaginário a existência de estruturas significantes e de significados, que não são 

retratos do real, mas formas de organização simbólica e de sentido, gerando assim sentido, 

coesão e organização no complexo tecido social. O imaginário social é percebido como uma 

criação humana, que gera sentido para os sujeitos que o compartilham. O caráter singular dos 

processos subjetivos rompe com uma epistemologia, subjacente por muitos anos na 

psicologia, orientada à produção de perfis padronizados em relação às categorias que usa. 

Essa epistemologia se apoiou em um suporte metodológico orientado à padronização, à 

comparação e à quantificação. 

Tais discussões são profícuas para se pensar a educação, e essencialmente a educação 

de crianças com diagnóstico, em muitos casos imprecisos, de TDAH, que ao serem 

comparadas a outras crianças consideradas “normais” para os padrões educacionais, são 

rotuladas como portadoras de um transtorno, de alguma “anormalidade”. 

González Rey (2005) aponta a importância da ressignificação do tema singularidade 

como subsídio metodológico, gerando uma aproximação com o objeto de estudo, fundamental 

para uma epistemologia que possa dar conta da construção da subjetividade. O autor destaca a 

possibilidade de mudanças sociais, uma vez que os sistemas da vida social não estão presos à 

organização simbólica no plano social, mas profundamente comprometidos com a 

subjetividade individual dos sujeitos, os quais precisam ser considerados em sua 

historicidade, em seu caráter singular. Para o autor a “configuração subjetiva” do sujeito, 
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mostra, de maneira singular a sociedade em que vive. “As configurações subjetivas são 

sempre produções de um sujeito em ação que está situado em múltiplas tramas sociais 

simultâneas que aparecem como objetividades recriadas por sua imaginação” (p. 37).  O 

processo de desenvolvimento humano, de configuração da subjetividade vai sendo construído 

na tensão entre o social e o individual. Ao mesmo tempo que o sujeito se constrói, influencia 

e é influenciado pelo meio em que vive, ou seja, a configuração do sujeito se dá pela síntese 

entre o social e o individual. 

Assim, o estudo individual dá importantes informações sobre a sociedade partindo da 

história individual. Muitos aspectos da sociedade aparecem configurados subjetivamente no 

indivíduo. O trabalho de interpretação e a construção de ideias sobre a diversidade de 

indicadores produzidos pelos sujeitos, abrem uma opção metodológica para a construção 

teórica do social, sendo este social não uma abstração, mas onde existem protagonistas.  

González Rey (2005) defende a categoria de sentido como essencial e afirma que a 

capacidade de gerar sentidos individuais é o que possibilita aos sujeitos o confronto ativo às 

condições sociais onde este vive. Através do processo de exercício de pensamento e produção 

de sentido gera novas opções no uso da linguagem e abre novas alternativas de reconstrução 

da realidade em que vive.   

Orientada por esta discussão, considera-se nesta pesquisa que, mesmo diante de 

condições educacionais e sociais conservadoras, com dificuldade de serem verdadeiramente 

inclusivas, pensar sobre estas condições e discutir novas possibilidades, podem gerar 

orientações e formas de agir mais adequadas para a inclusão de crianças com TDAH, com o 

surgimento de experiências históricas inovadoras, reconstruindo sentidos e significados, já 

que, segundo González Rey (2005), a subjetividade individual é construída por elementos da 

subjetividade social e vice-versa. Desenvolvendo assim a história individual única de cada 

ser. E este sujeito único, produz emoções que são indissolúveis de suas relações. Portanto, a 
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atividade do sujeito é caracterizada pela produção permanente de emoções, denominada pelo 

autor de emocionalidade do sujeito, que é a condição emocional dominante que acompanha as 

suas ações cotidianas 

Um dos aspectos essenciais da produção de sentidos subjetivos, da capacidade 

generativa do sujeito, é a emoção. Um dos principais indicadores de que algo não está bem é a 

emocionalidade patológica, aquela que não acompanha a expressão autêntica do sujeito, que 

bloqueia a expressão espontânea própria e criativa do sujeito individual, ou seja, é:  

Quando o sujeito não pode sustentar em sua produção intelectual suas necessidades 

mais autênticas dentro dos sistemas de relações em que se desenvolve, aparecem 

emoções em resposta ao bloqueio daquelas necessidades, que atuam de forma muito 

complexa sobre sistemas somáticos involuntários do sujeito e são esses estados os que, 

ao se tornarem estáveis, tenho denominado emocionalidade patológica (González 

Rey, 2005, p.168). 

Como se observa na citação anterior, para González Rey (2005), a teoria da 

subjetividade atribui às emoções uma centralidade na constituição do sentido subjetivo da 

experiência humana. Através das emoções, de forma inconsciente, os sujeitos sintetizam e 

exprimem suas histórias pessoais que configuram sua subjetividade. 

Cabe portanto, uma reflexão quanto à influência da emocionalidade de familiares e 

educadores na construção da emocionalidade e da subjetividade de crianças portadoras de 

TDAH. Quantos conflitos e adoecimento pode gerar na criança, o fato de não ser aceita, de ser 

discriminada por “não caber na caixinha” padronizada. Conflitos que também tem 

consequências na subjetividade e nas emoções da mãe, e da família em geral, pelo fato de ter 

um filho ou uma filha diferente, que não se encaixa nos padrões da sociedade e por isso sofre 

discriminação, é excluído. 



26 

 

A maneira como a sociedade, como as escolas percebem e lidam com TDAH tem 

importantes consequências na emocionalidade da criança e da família. A não aceitação, a 

exclusão pode gera uma emocionalidade patológica, ao desconsiderar a subjetividade do 

indivíduo.  Ao negar o aspecto subjetivo e a responsabilidade social quanto ao tema e 

considerar apenas um problema individual, biológico, a sociedade se isenta da participação na 

construção de alternativas. O que pode ser visto como uma subjetividade social patológica, já 

que causa sofrimento ao reprimir a expressão emocional/afetiva da pessoa com TDAH, de 

seus familiares. A negação da responsabilidade e a exclusão social inviabilizam o 

desenvolvimento de recursos subjetivos e estratégias de ação nas práticas educativas. 

 É de fundamental importância a sociedade assuma o seu papel, que se instrumentalize 

mães, pais, enfim educadores para saber lidar com esses desafios, para se tornarem agentes de 

mudança, pois como observa González Rey (2005) estamos na presença de uma cultura 

pluralista, sensível a contingências, com ambivalências e incertezas, vistas como uma 

possibilidade para o desenvolvimento de um sujeito com maior capacidade generativa e de 

fortalecimento de sua identidade. Se este sujeito criativo tem uma história construída, e esta 

história influencia o seu processo subjetivo, é uma história dialética e recursiva. Crianças 

portadoras de TDAH também são portadoras destas histórias, também ajudam a construir a 

história, são portadoras de uma subjetividade e precisam ser respeitadas e valorizadas, na sua 

subjetividade e na construção da subjetividade social, através de práticas educativas mais 

humanizadas e menos excludentes. 

 

1.3 Práticas Educativas e sua relação com o TDAH 

 

Ao pensar em práticas educativas relacionadas ao TDAH cabe relembrar que a visão 

de educação da perspectiva histórico-cultural, que permeia esta pesquisa é da educação como 
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um processo dialético, sempre em transformação, contextualizado, ou seja, sofrendo a 

influência do meio social e das relações em que a criança está inserida. Nesta visão a 

educação não é mera aquisição de conteúdos e habilidades específicas, ela precisa ser também 

uma via para o desenvolvimento psíquico e humano. Assim como a visão da educação, a visão 

do sujeito nesta perspectiva também é de um sujeito com capacidade de ação, um sujeito 

contextualizado, capaz de gerar mudanças e reconstruções. 

González-Rey (2005) não admite a possibilidade de mudança social, sem a 

participação de sujeitos com consciência crítica e capacidade de reflexibilidade. Os sujeitos 

aqui entendidos devem ter a capacidade de contribuir para a transformações nos espaços de 

subjetividade social onde atuam. Esta é a compreensão do sujeito da teoria histórico-cultural 

da subjetividade, inspirada em um pensamento dialético, e o desenvolvimento deste sujeito é 

papel fundamental da educação. Esse sujeito de pensamento e linguagem, que interage com 

outros nos espaços sociais, é também um sujeito da emoção. Emoção esta, comprometida de 

forma simultânea com sentidos subjetivos de diferentes procedências, que atuam no espaço 

social onde o sujeito mantém relações e ações. O autor enfatiza a condição de sujeito como 

essencial no processo de ruptura de limites e transformações na trama social em que o sujeito 

atua. 

Ao se compreender o modo de produção do capitalismo e sua recente reorganização, 

que gera uma sociedade impaciente e imediatista e acarreta uma reestruturação de ações, de 

comportamentos, sentimentos e afetos, não se pode deixar de considerar que as características 

humanas, e consequentemente os transtornos, como o TDAH precisam, pela ótica da 

psicologia histórico-cultural, ser analisados em suas múltiplas determinações, já que 

expressam as contradições da sociedade atual. E como o consumo é característica da dinâmica 

desta sociedade, o uso de medicamentos também é estimulado. E assim como produzem-se 



28 

 

medicamentos, coisas e objetos, produzem-se e mudanças de comportamentos humanos, e 

nesta ótica, o ser humano precisa ser muito ativo, portanto:  

Um adulto que faça muitas coisas ao mesmo tempo, polivalente, é enaltecido e 

estimulado, mas uma criança ou um adolescente, cuja hiperatividade invada os limites 

alheios é considerado patológico. “Sejamos, pois, hipoativos na infância e hiperativos 

na maturidade, desde que produtivos, eis o paradoxo!” (Eidt & Tuleski 2010, 142). 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade tem sido frequentemente usado 

pelo universo de ensino como justificativa para o fracasso escolar de um expressivo números 

de crianças, responsabilizando-as pelo desenvolvimento abaixo do esperado no aprendizado. 

Assim a escola e a sociedade nas quais estão inseridas ficam isentas à análise. Uma fórmula 

mágica e crescente nas escolas nos últimos anos, para corrigir a “indisciplina” entre as 

crianças, tem sido o diagnóstico do TDAH e sua consequente medicalização. O que sugere 

uma visão idealista, naturalizante e biologizante quanto a constituição do psiquismo da 

criança (Eidt & Tuleski, 2010). A escola tem sido historicamente um lugar disciplinador, e 

mesmo com avanços alcançados após a 1988, ainda observa-se um trabalho centralizador, 

onde alunos são culpabilizados pelo professor pelo fracasso, rotulando-o como indisciplinado 

e incapaz, contribuindo assim para a sua exclusão (Luengo, 2009).  

Moretti, Asbahr & Rigon (2011) defendem a necessidade de educação sistematizada 

em todas as fases do desenvolvimento, contribuindo assim para a organização consciente do 

processo de formação dos indivíduos. Porém cabe refletir sobre como esta educação é 

sistematizada. Que sociedade queremos construir através da educação, que relação se pretende 

construir entre pais e filhos? 

É comum se descrever como problemático, conflituoso e cansativo o ambiente familiar 

da criança com TDAH. Pais de crianças com o transtorno utilizam com frequência práticas 
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educativas de caráter punitivo. Baseando- se na literatura, pressupõe-se que as práticas 

educativas parentais estejam ligadas no surgimento e manutenção do TDAH, e possam 

agravar os sintomas do transtorno, e as práticas estariam diretamente relacionadas ao 

aparecimento de comportamentos antissociais nessas criança (Silva, 2011).  

Quando a criança nasce não encontra um ambiente neutro, e sim, um ambiente 

familiar, cheio de valores, regras metas e expectativas, esse cenário familiar é essencial para 

compreender o desenvolvimento desse indivíduo. Percebe-se a família como o primeiro e 

mais importante contexto de socialização na infância das crianças, sendo importante estudar 

as relações pais-filhos nesses primeiros anos de vida para que se possa entender o 

desenvolvimento da criança (Silva, 2011).  

Para Baumrind (1971), a exigência dos pais tem relação com a vontade de agirem 

como seres socializadores, já a responsividade está relacionada ao ato de reconhecer a 

individualidade dessa criança. Os pais visam o controle das atitudes dos filhos, impondo a 

eles limites e regras. A responsividade refere-se à compreensão que os pais têm com seus 

filhos, dando-lhes apoio emocional e atenção na comunicação, melhorando o 

desenvolvimento da independência e da autoafirmação da criança e mesmo do jovem.  

Silva (2011) observa em seu estudo que as mães de meninos portadores de TDAH 

foram mais controladoras e as crianças com TDAH demonstram maior frequência de 

comportamentos de obediência, também se percebeu maior frequência de negativismo. 

Considera importante que mais estudos sejam realizados para investigar as práticas educativas 

na interação entre mães e filhos com TDAH. Mesmo sem a comprovação da relação entre 

práticas educativas e etiologia do TDAH, estudos que investiguem várias dimensões da 

parentalidade podem contribuir para melhorar as formas de se relacionar com as crianças 

portadoras desse transtorno, podendo amenizar os sintomas. Também são importantes os 
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estudos que analisam programas de orientação para pais, contribuindo para a eficácia na tarefa 

de educar os filhos, principalmente os que são portadores de TDAH (Silva,2011). 

As relações entre pais e filhos com TDAH em geral, se caracterizam por uma 

disciplina pouco efetiva, sendo que os pais, frequentemente, acabam contribuindo para 

situações problemáticas com seus filhos. Essas estratégias parentais negativas geram muitos 

conflitos e estresse, por isso é de fundamental importância, a orientação contínua dos pais e 

familiares para que possam impor limites a seus filhos com TDAH de forma que não os 

prejudiquem futuramente (Ritter, 2009).  

Diversos autores (Amaral, Santos, Rosa, David & Przybyszeweski, 2013), apontam ser 

no ensino fundamental I, a fase escolar, que se percebem os sintomas e se diagnosticam um 

número significativo de crianças com TDAH, sendo importante saber como os professores 

trabalham com a inclusão dessas crianças em salas de aulas regulares, onde estão as maiores 

dificuldades para trabalhar com esses alunos. Segundo esses autores, nas salas de aula das 

escolas municipais de Curitiba, o número de alunos para um único professor é elevado, 

gerando maior dificuldade em trabalhar os conteúdos pedagógicos de maneira direcionada aos 

alunos que apresentam TDAH. Estes precisam de um acompanhamento mais próximo. A 

formação adequada e o comprometimento do professor para atender esses alunos é de suma 

importância nessa fase escolar em que se encontram. Porém, os dados revelam que os 

professores não estão preparados para atender esses alunos com diagnóstico de TDAH. 

Moysés & Collares (1997), criticam a defesa da determinação genética da inteligência 

por desconsiderar o fato de que o pensamento está intrinsecamente vinculado à ação. 

Defendem que as possibilidades de desenvolvimento da inteligência, assim como o 

conhecimento científico, são definidas e limitadas pelas necessidades e possibilidades 

concretamente colocadas, para a grande maioria dos homens, a cada momento histórico. Não 

negam o substrato biológico da inteligência, porém atribuem maior importância ao espaço 
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intelectual. Para as autoras as barreiras da desigualdade e das diferenças de possibilidades de 

pensamento não são fenômenos naturais, mas sociais. 

Portadores do transtorno apresentam dificuldades na realização de tarefas, sendo 

unânime entre pais e professores a queixa quanto a dificuldade em realizarem tarefas 

escolares. No entanto as habilidades sociais dos pais e as interações que estabelecem com as 

crianças tem influências positivas no desenvolvimento de comportamentos positivos e na 

realização de tarefas (Andrade, 2011). 

Eidt & Tuleski (2010, p. 142), não compreendem os possíveis transtornos de 

aprendizagem e/ou de desenvolvimento como o TDAH “como fenômenos naturais, 

individuais e orgânicos, sobre os quais pais e educadores não teriam muito como intervir.  

Eles se explicam pela apropriação parcial da atividade depositada nas produções humanas, 

materiais ou intelectuais”. Destacam a “estreita relação entre a qualidade das mediações 

realizadas entre adultos e crianças e o progressivo autodomínio do comportamento desta, seja 

da atenção ou do autocontrole”. Maior qualidade das mediações geram melhoras individuais 

no autodomínio do comportamento. Alertam portanto para a importância do papel do 

educador na efetivação da apropriação de comportamentos culturais e de conhecimentos 

científicos transmitidos pela escola. Criticam as concepções hegemônicas que legitimam a 

medicalização e patologização da infância. Para as autoras:   

Deve-se ter em mente que determinados comportamentos precisam ser desenvolvidos 

nas crianças, pois não são inatos. Não se pode, por exemplo, ler e compreender bem 

um texto andando pela sala ou mesmo interrompendo seguidamente a atividade 

proposta. A conduta adequada à atividade de leitura também é aprendida.  No caso das 

crianças que têm dificuldades no controle da atenção e/ou no domínio consciente da 

conduta, a questão está em compreender esse fenômeno não a partir das funções 

psicológicas elementares, comuns a homens e animais, mas a partir das funções 
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psicológicas superiores, especificamente humanas, que se desenvolvem pela 

apropriação da cultura humana (Eidt & Tuleski, 2010, p.138). 

 Sendo importante compreender a relação dialética entre as funções 

psicológicas elementares e o componente histórico-social do psiquismo humano. Quando se 

esfacelam os laços sociais, o que falta na sociedade por sua organização, é oferecido pela 

medicação, sendo esta: “mercadoria que traz a alegria aos tristes, a passividade aos 

hiperativos, a atividade aos apáticos” (Eidt & Tuleski, 2010, p.139). O grande desafio dos 

educadores é, portanto, promover o desenvolvimento de forma intencional e direta, com 

interação entre família e escola.  

 Ao assumir a concepção de ser humano no movimento histórico da sociedade, 

propõe-se uma análise teórica da natureza social de ser humano (e da formação da criança), 

no seu desenvolvimento sócio-histórico. Ao mesmo tempo em que age intencionalmente para 

transformar a natureza, também se transforma. A consciência é, portanto a expressão das 

relações do indivíduo com o mundo social, cultural e histórico, abrindo assim a possibilidade 

humana de compreender o mundo social e individual como passíveis de análise. (Moretti, 

Asbahr & Rigon, 2011).  

Em um trabalho importante sobre as origens sociais da auto regulação, os atores (Díaz; 

Neal & Amaya-Williams, 1996) partem da premissa de que é a transformação de processos 

básicos em funções psicológicas superiores mais elevados ocorre na interação social da 

criança e pelo uso de instrumentos e símbolos culturalmente determinados. Assim, eles 

sugerem que o ambiente adulto mediatize e regule as interações da criança com seu ambiente. 

“As palavras, os sinais e os gestos daqueles que cuidam das crianças regulam seu 

comportamento, por exemplo, direcionando a atenção da criança para longe das características 

perceptivamente proeminentes, e reorganizando socialmente o campo perceptivo da criança 

de uma maneira culturalmente relevante” (p. 124) Assim, as funções psicológicas superiores 
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são entendidas como interiorização das interações sociais reguladoras que são determinadas 

culturalmente nas mediações das relações da criança com seu meio social de 

desenvolvimento. Na autorregulação o comportamento da criança segue um plano ou objetivo 

formulado por ela mesma. Diferente do conceito de autocontrole, da teoria comportamental, 

em que o controle é a capacidade para obedecer aos comandos diretivos dos adultos na 

ausência deles. Uma diferença entre autocontrole e autorregulação é que nessa a criança não 

apenas interioriza os comando, mas toma para si o papel regulador do seu comportamento. 

Requer guiar com reflexibilidade o comportamento de acordo com regras contingentes e 

interiorizadas, portanto, “o uso ativo da consciência e de estratégias metacognitivas” (p. 128). 

A compreensão é de que as crianças começam a usar a linguagem não apenas para se 

comunicar, mas para guiar, planejar e monitorar sua atividade. O uso do discurso privado 

como instrumento de pensamento transforma a atividade, criando e possibilitando formas 

mais autorreguladas e mais adaptadas de comportamento.  

 Os estudos nessa perspectiva orientam para duas características importantes para 

promover o desenvolvimento da auto regulação: a verbalização de planos, racionalização e 

objetivos assim como o abandono sensível e gradual do papel regulador assumido pelo adulto. 

Os estudos sugerem que a “tomada do papel regulador pelas crianças ocorre, sobretudo, em 

função do uso crescente da linguagem para funções reguladoras” em um ambiente de 

incentivo afetivo e calor emocional. (Díaz; Neal & Amaya-Williams, 1996, p. 136)   

Estudos sobre o uso da linguagem pela criança no discurso privado (Díaz; Neal & 

Amaya-Williams, 1996) têm orientado práticas para o desenvolvimento das capacidades auto 

reguladoras. Essas intervenções estão fundamentadas no pressuposto de que é a atividade 

simbólica da criança, principalmente o uso da linguagem no discurso privado, que cria as 

possibilidades de organização do comportamento caracterizado pela independência das 

demandas imediatas do campo perceptivo para um nível superior de domínio e controle 
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crescente sobre as operações e atividades pela criança. Importante verificar que as funções de 

planejamento, direção e regulação do discurso originam-se no diálogo social com os adultos, 

no entanto, não o reproduzem fielmente. O discurso regulador aparece nas atividades das 

crianças, principalmente, quando surgem situações que precisam de solução de problemas.  

Ao pensar na importância do papel do educador na efetivação da apropriação de 

comportamentos culturais e de conhecimentos científicos transmitidos pela escola, como 

sugerem acima Eidt & Tuleski (2010), cabe outra reflexão:  Como usar essas estratégias de 

promoção de recursos subjetivos na questão do TDAH – tanto da criança, quanto dos pais e 

educadores em práticas educativas? 

Estudos sobre as orientações educativas de educadores com objetivo de promover nas 

crianças o domínio de estratégias cognitivas e sociais foram desenvolvidos baseados no 

conceito de armação (scaffolding) de Wood, Bruner & Ross (1976) que estudaram o papel do 

professor que auxilia a criança na resolução conjunta de problemas com a meta de incentivar 

uma forma autônoma de ação. Refere-se à retirada gradual do apoio do adulto em função do 

domínio gradativo da criança sobre uma atividade dada. Eles dividiram a atividade em ações 

mais simples e mais acessíveis e mediaram a atenção da criança dirigindo para suas 

características essenciais e relevantes. Assim, o professor mantem a atividade em um nível de 

dificuldade que desafia e incentiva e evita a frustração desnecessária e encoraja a 

independência da criança. A pesquisa mostrou que o aumento da independência e a 

capacidade de autorregulação das ações sobre uma determinada atividade dependem de 

intervenções detalhadas dos adultos em consonância com as necessidades, motivos e 

competências demonstradas pelas crianças de obterem assistência externa (Díaz; Neal & 

Amaya-Williams, 1996). 

Importante ressaltar que na perspectiva da teoria histórico cultural e seguindo as 

orientações do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, a criança não é passiva e nem 
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uma simples depositária dos ensinamentos dos adultos e não responde somente aos 

reforçamentos positivos e incentivos externos. A criança implica-se com o adulto ou outras 

crianças e se engaja na atividade conjunta da resolução de problemas ou nos desafios da 

atividade proposta, na qual ambos compartilham de conhecimento e responsabilidade pelo 

desenvolvimento da atividade. Em lugar de simplesmente modelar, o professor deve criar, 

antes de mais nada, um nível de intersubjetividade no qual a criança tenha um papel 

participante ativo em um clima de encorajamento que potencialize a sua autoestima.  A 

conclusão é de que a qualidade das interações sociais que uma criança vivencia podem ter 

efeitos significativos sobre o desenvolvimento da atenção concentrada. (Díaz; Neal & Amaya-

Williams, 1996) 

Não cabe a utilização de manuais com normas ou regras para ensinar práticas 

educativas. A possibilidade mais criativa que considera-se viável é a construção do 

conhecimento de forma participativa, valendo-se do conhecimento sistematizado, da reflexão 

e da participação dos atores envolvidos no processo ensino/aprendizagem. E, principalmente, 

criar um meio social de desenvolvimento que possibilite a ampliação do universo linguístico 

das crianças, não esquecendo das relações entre emoção e cognição como o ponto central de 

todo o problema que nos interessa, não como uma coisa inerte e pouco móvel, mas como um 

processo dinâmico que precisa ser aberto para os sentidos subjetivos dessas crianças, de seus 

pais e educadores.  
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2 FUNDAMENTOS DO MÉTODO 

 

A pesquisa e a análise dos dados aqui desenvolvidas, embasaram-se na perspectiva 

histórico-cultural, orientada pela teoria de Vygotsky e sua abordagem materialista histórico 

dialética, e sua discussão de sentido e significado e, na teoria da subjetividade de González 

Rey. A pesquisa em Psicologia, baseada na abordagem histórico-cultural, precisa ter 

conhecimento das relações complexas e inseparáveis entre sujeito e realidade. O pesquisador, 

como um sujeito histórico, também vai se constituindo na trajetória da investigação (Molon, 

2008). 

A análise das entrevistas se deu por intermédio de Núcleos de Significação (Aguiar e 

Ozella, 2013), buscando apreender os sentidos e significados das práticas educativas nas falas 

das mães, seguindo alguns princípios apontados por González Rey (2010) para uma pesquisa 

qualitativa fundamentada na subjetividade, visando conhecer os processos de produção de 

sentido e de suas diversas maneiras de organização. O que legitima a pesquisa qualitativa não 

é o número de pessoas entrevistadas, mas a singularidade das informações produzidas e a 

reflexão articulando a teoria com as informações dos sujeitos de pesquisa e sua realidade 

concreta, apreendendo significações não evidentes nos dados.  

Gonzalez Rey (2010) vê o sujeito como uma unidade essencial no processo de 

construção da pesquisa. Associa a legitimidade do conhecimento “ao desenvolvimento 

progressivo das zonas de sentido em relação ao problema estudado e à forma com que as 

novas categorias se articulam para aumentar a capacidade heurística do modelo diante dos 

desafios que aparecem na pesquisa” (p. 112). O processo de desenvolvimento da pesquisa, ao 

abrir novas zonas de sentido, confere legitimidade, ampliando a significação do modelo em 

construção, considerado pelo autor como “inseparável de uma posição ativa e produtiva do 

pesquisador” (p.119), sendo este também sujeito da pesquisa precisa ser reflexivo, articular 
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aspectos da informação em uma construção teórica, dinâmica entre o dado empírico e a 

produção intelectual, visando, neste caso, contribuir para a reconstrução de práticas 

educativas mais inclusivas. 

Práticas educativas, como já citado na introdução, dizem respeito “às estratégias 

utilizadas pelos pais para atingir objetivos específicos em diferentes domínios: o social, o 

acadêmico e o afetivo” (Cecconello; Antoni; Koller, 2003, citado em Kunrath & Wagner, 

2009, p. 258). O processo de pesquisa e as reflexões aqui realizadas deverão servir de base 

para reflexões com grupos de pais e mães de crianças com diagnóstico de TDAH, com o 

objetivo de potencializar seus recursos na construção de práticas educativas mais adequadas. 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Geral: Conhecer os sentidos e significados das práticas educativas das mães de crianças 

com diagnostico de TDAH.  

 

2.1.2 Específicos  

2.1.2.1) Identificar as práticas educativas de mães de crianças com TDAH por meio dos seus 

relatos. 

2.2.2.2) Levantar aspectos relevantes para subsidiar uma futura proposta de intervenção junto 

aos pais de crianças com TDAH. 
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2.2 Método  

 

2.2.1 Participantes da Pesquisa 

 

Participaram desta pesquisa quatro mães de crianças com diagnóstico de TDAH, com 

idades entre 32 e 48 anos, três delas com pós graduação e uma com ensino médio. Foram 

selecionadas através de amostragem por conveniência. Critérios de Inclusão: Ser mãe de 

criança com diagnóstico de TDAH. Os nomes utilizados nas análises são fictícios, 

preservando assim a identidade das mães.  

 

2.2.2 Aspectos Éticos 

 

 Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de ética competente, via inscrição no 

CEP/CONEP - Plataforma Brasil do Ministério da Saúde, CAAE nº 41681715300000103. 

Após a sua aprovação, as mães foram convidadas a participar das entrevistas e orientadas 

quanto aos objetivos do trabalho. As mães foram previamente informadas que os temas 

abordados versavam sobre a vida familiar, envolvendo a criança diagnosticada com TDAH.  

Foi solicitado que apresentassem, no momento da entrevista, o laudo de diagnóstico da 

criança e o que mais as mães julgarem necessário para subsidiar a compreensão do 

comportamento da mesma. As mães que aceitaram participar da entrevista assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi realizada uma entrevista individual encaminhada 

no formato de conversação, com duração de cinquenta minutos, que foi gravada e transcrita 

pela própria pesquisadora. As entrevistas foram realizadas em uma sala cedida pelo Setor de 

Educação da UFPR. 
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2.2.3 Instrumento de Pesquisa 

 

Entrevistas individuais semiestruturadas (APÊNDICE A), com cinquenta minutos de 

duração, visando revelar os sentidos e significados das práticas educativas das mães das 

crianças com TDAH no ambiente familiar e escolar. O instrumento de pesquisa utilizado 

incluiu dados de identificação da mãe e da criança (mantidos em sigilo), composição familiar, 

hábitos e rotinas da mãe com o filho, comportamento da criança com relação á atividades 

doméstica e escolares, auxilio da família nas atividades, relatos de problemas de 

comportamento, dificuldades, práticas educativas utilizadas, regras e limites estabelecidos, 

diálogos mãe e filho, sentimentos e emoções quanto ao diagnóstico, conhecimentos sobre 

TDAH e práticas educativas e interesse em participar de grupos de conversas com outros pais 

e mães. 

 

2.2.4 Análise de dados 

 

 As análises dos dados foram realizadas, após as entrevistas transcritas, visando a 

apreensão dos sentidos e significados das práticas educativas das mães de crianças com 

TDAH, com base nos fundamentos teóricos e metodológicos propostos por Aguiar e Ozella 

(2013), por intermédio de “Núcleos de Significação do Discurso”.  A significação é definida 

por Aguiar, Soares e Machado (2015, p 59) como a “dialética que configura a relação entre 

sentidos e significados constituídos pelo sujeito frente à realidade na qual atua”. O processo 

de análise inclui a organização das entrevistas em pré-indicadores, indicadores a núcleos de 

significação. 

Buscou-se ler na fala das mães também o não verbalizado e as implicações históricas e 

sociais em suas práticas, com atenção na complexidade do processo emocional, gerador de 
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necessidades, de tensões, que mobiliza o sujeito e cria experiências afetivas, pois a 

compreensão dos sentidos, implica entender o estado emocional que o mobiliza (Aguiar e 

Ozella, 2013).  

 

2.2.4.1 A construção dos pré-indicadores, indicadores e núcleos de significação 

 

Busca-se nas entrevistas conteúdos recorrentes, trechos de fala que demonstram carga 

emocional, que carreguem um significado, constituindo uma unidade de pensamento (Aguiar 

& Ozella 2013), nomeados como pré-indicadores, apresentados nos quadros abaixo.   

Após a identificação dos pré-indicadores, estes são organizados seguindo-se o 

princípio da similaridade, da complementaridade ou da contraposição, que irão compor os 

indicadores, também apresentados nos quadros abaixo. A constituição dos indicadores 

acontece articulando-se parte/todo, realizando-se um processo sintético (Aguiar, Soares e 

Machado 2015).  

Na sequência articulam-se os indicadores, nomeando-os e formando os núcleos de 

significação, apresentados no quadro 10.  A última fase da análise se dará intra e inter 

núcleos, identificando os sentidos e significados produzidos pelas mães, tendo sempre como 

linha condutora os pressupostos teórico-metodológicos, constituindo-se no processo dialético 

entre achados da pesquisa, teoria e realidade concreta (Aguiar, Soares e Machado,2015). 
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3 ANÁLISE DOS SENTIDOS E SIGNIFICADOS DAS MÃES 

Este capitulo traz inicialmente um quadro com os dados das quatro entrevistadas e dos 

filhos, e na sequência a análise das quatro entrevistas, apresentados em quadros com frases 

consideradas significativas (os pré-indicadores) e organizadas em indicadores, sendo no 

quadro seguinte aglutinados estes indicadores em núcleos de significação. Um último quadro 

(10) traz os núcleos de significação das quatro entrevistas, possibilitando uma melhor 

visualização comparativa. Na sequência discutem-se estes núcleos, à luz das teorias utilizadas, 

gerando algumas considerações finais. 

Quadro 1 – Dados das Participantes 

 

Questões 

 Respostas das Mães 

Paula Débora Luana Vitória 

Sexo da criança M M M 
 

M 

Idade da criança 11 anos 11 anos 13 anos 13 anos 

Ano escolar da 

criança 
3º ano 5º ano 6° ano 

  
7° ano 

Escola pública ou 

particular 
Particular Pública Pública Pública 

Responsável pela 

criança: 
Mãe Mãe Mãe Mãe 

Tempo do diagnóstico Há três anos 1 ano 
Há 5 anos 

(suspeitava) 
Desde a pré-

escola 

Aatendimento 

especializado? 

Psicóloga, neurologista 
e Homeopata 

Neurologista, 
fonoaudióloga 

Psicóloga, 

Psicopedagoga, 

fonoaudióloga, 

neurologista. 

 
Psicóloga 

Frequência: 

Psicologia 
Semanal Não Semanal 

 
Semanal 

Neurologia Trimestral Mensal Eventual 
 

Trimestral 

Hoemopatia Trimestral Não usa Não usa Não usa 

Medicação Só homeopatia Ritalina Ritalina Ritalina 

Profissão da mãe: Técnica Enf. Vendedora Enfermeira Enfermeira 

Escolaridade da mãe Pós graduação Ensino Médio Pos-graduação Pós graduação 

Tem irmãos Duas irmãs: 7 e 23 anos 1 irmã com 7 anos Uma irmã gêmea Uma irmã 

Outras pessoas na 

casa 
O pai O pai Não O pai e uma irmã. 

Rotinas da criança em 

casa 

Faz lição e estuda para 

prova com a mãe. Joga 

jogos manuais e no 

computador. Joga bola 

dentro de casa. 

Jogar vídeo game, 

internet, TV, fazer 

piquenique, organiza 

seus materiais escolares. 

Hora de dormir e de 

acordar, videou game só 

final de semana, monta 

lego, desenho, leitura. 

Hora de dormir e de 

acordar, 1 hora de 

atividade física 

diária. 

Quarto Divide com irmãs Individual Idividual Individual 
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3.1 Resultados 

Quadro 2 - Pré-Indicadores e Indicadores - Paula 

Pré-Indicadores Indicadores  
“Eu fiquei com dó” “Ele está triste” “ele disse que está muito triste” “ele disse 
que está muito cansado” “medo de deixar ele na escola” “se deixar eu fico 
muito com ele, até porque me sinto mal, dou mais atenção, tento minimizar... 
deixar mais leve a exclusão, o rótulo”  

Sentimento da mãe em relação ao 

filho 
- Indica compaixão, proteção, 
compensação. 

“Ele não tem muita noção...de perigo assim...” “ele se joga, você tem que estar 
o tempo todo falando que pode se machucar, ele não olha o que tem do lado 

dele” “eu procuro ter um tempo todo dia pra gente fazer a lição juntos, sozinho 
ele não faz” “tinha que levar ele bem preso na mão” “Ele entende... pede 
desculpas” Acho que ele tem grande dificuldade” “não é uma criança muito de 
se entregar” ”perde o interesse muito rápido” “eles não são como a maioria, 
eles são únicos” “eles tem mais dificuldade de entender” 

Visão da mãe sobre o filho 
 - Indica falta de confiança, percepção 

como diferente, limitação de 
compreensão. 

“Procuro ter um tempo todo o dia pra gente fazer a lição junto” “fizemos a 
lição, estudamos para a prova” 

Rotinas da mãe com o filho 
- Indica dedicação 

“Tenho que ligar na escola e perguntar” “Pedir para a professora mandar...por 
escrito” não dá pra confiar, não dá pra deixar sozinho”  

Relações estabelecidas 
- indicam falta de confiança. 

“Todo mundo recrimina, eu tenho que compensar, tratando bem” “eu tenho que 
deixar mais leve o rótulo, maneira de eu compensar” “a sociedade acaba não 

entendendo, eu nem saio com ele para ele não passar por este constrangimento” 
“eu queria estar em todos os lugares, se pudesse eu ficava com ele em casa, 
alfabetizava, protegia ele do mundo” 

Sentido do TDAH para a mãe 
- indica exclusão/compensação, falta de 

compreensão social, isolamento do 
mundo. 

“Conversei com ele bastante” “eu deixei ele pensando por um tempo” “eu 
procuro chamar a atenção dele... falar com ele, mas não alto, senão ele não 
presta atenção. Tem que ir na frente dele até que ele preste atenção...até que ele 
preste atenção no que eu estou falando” “Separo eles, e se ele bater nela coloco 
ele para pensar uns 15 minutos. Pouco tempo porque ele não consegue parar” 

Práticas Educativas  
- Indicam diálogo, práticas 
diferenciadas, objetividade. 

“Depende muito da criança...não tem uma coisa definida...conforme a 
necessidade do momento...cada um é um” “a cada sujeito e a cada momento” 
“depende...do ambiente que ele está inserido” “tem que ser uma coisa bem 
clara” “tem que ser objetivo” 

Conhecimento da mãe sobre práticas 

educativas 
-Indicam reconhecimento da 
subjetividade e da necessidade de 
plasticidade e clareza nas práticas. 
. 

“Na época eu não sabia praticamente nada... Fiquei assustada... Não sabia a 
quema  recorrer... então eu fiquei assustada, assustada... 

Sentimento quanto ao diagnóstico 
Indica desconhecimento, medo e 
ansiedade. 

“Tentei encontrar na internet um grupo de apoio e não achei nada, foi bem 
difícil... ”“levei primeiro ao psicólogo...começou a fazer acompanhamento no 
Instituto Pelé”.   
(opinião sobre o grupo de apoio hoje) é muito importante porque há troca... 
cada um é cada um mas cada pai poderia colocar sua experiência... Trocar as 

experiências, as informações, muito bom!” 

 Redes de apoio 
Indicam interesse x carência. 
 

“Está me ajudando bastante...a lidar melhor com ele” Pesquisas da mãe sobre o tema 
-Indicam contribuição na relação 

“Dedicação” “faço tudo o que eu puder para que o meu filho melhore” Percepção da mãe sobre si mesma 
-Indica dedicação. 

. “Passou por quatro escolas”.. “tem reclamado da professora...quer mudar de 

escola” “ele brigou com uns colegas” 
Interações na escola 

Indicam conflitos. 

 "Gosta de dormir com a irmã” ”ele não gosta de ficar sozinho” “tomou 
café...já foi jogar” “joga minecraft no videogame, quando ele enjoa do jogo 
novo... ele vai no computador” “vai para a escola á tarde” “ele vai dormir 
tarde, lá por umas 23:00 horas” “ele gosta de ler historinhas, mas ele gosta 
mais de gibi”  “briga com a irmã, (menor) se irrita com facilidade” 

Interesses da criança em casa – 

Rotina  
-Indicam interação. 

“Se for tratado, se for ajudada acriança, ela vai ser um adulto melhor...cura em 

si não tem...se não for tratado ...vai ser um adulto com bastante dificuldade, 
assim, não sabe o que quer da vida, não fica em emprego, não é uma pessoa que 
sabe diferenciar muito as coisas”. 

Conhecimentos da mãe acerca do 

TDAH 
-Indicam interesse e reconstruções. 
 

 



43 

 

Quadro 3– Indicadores e Núcleos de Significação- Paula 

Indicadores  Núcleos de Significação 
Sentimento da mãe em relação ao filho 

- Indica compaixão, proteção, compensação. 

 

Visão da mãe sobre o filho 

 - Indica falta de confiança, percepção como diferente, 
limitação de compreensão. 

 

Rotinas da mãe com o filho 

- Indica dedicação. 

 

Percepção da mãe sobre si mesma 

-Indica dedicação. 

 

Relações estabelecidas 

- indica controle, falta de confiança 

 

Interações na escola 

- Indicam + conflitos, - interação. 

 

Relações da criança em casa – Rotina 

-Indicam + interação, - conflitos. 

 

 

 

 

 

 

1) Dedicação, proteção, 

compensação e controle. 

 

Observa-se neste núcleo um excesso de 

proteção e preocupação com a 

exclusão, que acaba por reafirmá-la ao 

evitar que o filho frequente alguns 

lugares para evitar que sofra. 

Práticas Educativas  

- Indicam diálogo, práticas diferenciadas, objetividade. 

 

Conhecimento da mãe sobre práticas educativas 

-Indicam reconhecimento da subjetividade e da necessidade 

de plasticidade e clareza nas práticas. 

 

Conhecimento da mãe acerca do TDAH 
-Indicam interesse e reconstruções. 

 

 

2) Ansiedade como força motriz 

   

Este núcleo aponta para a busca 

constante por conhecimento, 

reconstrução das práticas educativas e 

o reconhecimento da subjetividade do 
filho. 

 

  

Sentimentos quanto ao diagnóstico 

Indicam desconhecimento, medo e ansiedade 
 

Sentido do TDAH para a mãe 

- indica exclusão/compensação, falta de compreensão social, 

isolamento do mundo. 

Expectativa negativa sobre o futuro do filho. 

 

Redes de apoio 

-Indicam interesse x carência. 

Pesquisas da mãe sobre o tema e participação em grupo 

de apoio 

-Indicam contribuição na relação. 
 

 

 

 

 

3 - Exclusão social e TDAH como 

geradores de ansiedade. 

 

Observa-se neste núcleo a importância 

de redes de apoio e a exclusão social e 

o TDAH como geradores de 

expectativa negativa sobre o futuro 
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Quadro 4 - Indicadores e Pré-indicadores - Débora  

Pré-indicadores Indicadores 
“O problema com ele é mais na atividade mesmo, é tipo 

concentra” “tem que ficar sentado aqui ele começa a 

ficar nervoso” “copia essa folha tudo não vai, chora” 

“ele é uma criança bem comunicativa sabe, gosta de 

conversar” “tem 11 anos mas é bem cabeça assim sabe, a 
gente conversa sabe de igual pra igual, bem tranquilo” 

“Ele é preguiçoso de lê, até o whatsApp ele em vez de 

digitar ele só fala. 

 

 

 

 

Percepções sobre o filho 
- Indica reconhecimento da capacidade e 

inteligência, julgamento pelas limitações 

em algumas atividades. 

“Ficar sentada ali do lado dele ajudando o tempo todo” 

“você tem que ir meio interagindo pra ele fazer” “eu não 

queria que eles ficassem sabendo da separação” “ele 

falou que quer conversar comigo daí do motivo da 

separação” “começou a conversar  começou a chorar” 

“a gente conversa bastante”. 

Relação mãe/filho 

- Indica interação e um momento de 

solidariedade e emoções afloradas pela 

separação do casal. 

 “Eu deixei ele de castigo, não mexeu na internet, ficou 

sem vídeo game, conversei bastante” “como se fosse fazer 

algum dever de casa, atividade com ele, eu acho que 

seria”. 

Práticas educativas 

- Indicam diálogo e imposição de limites 

“Vai tudo acho que do exemplo né...falei vamos fazer 
faxina, daí meu marido falou assim eu não vou fazer 

faxina nenhuma vou deitar e assistir e deitou no sofá, aí 

meu filho falou assim se o pai não vai também não vou” 

“ele não gosta, eu também não sei se porque ele vê que o 

pai dele também não ajuda”. 

Atividades em casa 
- Indicam negação de participação, pelo 

exemplo do pai. 

“Péssima eu me senti péssima” “de todo recurso eu fui 

atrás, de tudo o que os médios falaram, até depois quando 

apareceu eu fiquei no chão, achava que era preguiça dele, 

ele já sofreu tanto, tantos anos sofrendo”. 

 

Sentimento quanto ao diagnóstico 

- Indicam sentimento de culpa, 

compaixão... 

 

“A criançada tavam brincando e conversando e ia saindo 

as crianças que ficassem mais quietas...e conversando 

eles foram ficando...a professora falou assim vocês não 
vão sair pro recreio...ele falou eu vou sair” “tantos anos 

sofrendo, e ele falava que era a escola que a professora 

não tinha paciência, depois que eu fiquei sabendo...as 

professoras deram graça a Deus dele sair da escola, 

porque tadinho, ele não acompanhava, se irritava porque 

não acompanhava” “reprovou terceiro e quarto ano”. 

Interações na escola 

- Indicam conflitos de ritmos, exigências de 

ritmo padronizado.  

 

“Até que eu sou meio relaxada” (quanto à leitura do filho) 

“eu achei que sou uma péssima mãe, mas depois...” “eu 

faço de tudo pros meus filhos...não sou uma mãe perfeita, 

porque é difícil, mas eu tudo que tá no meu alcance...” 

“eu acho que sou uma mãe guerreira assim pelos meus 

filhos, posso falar que eu faço tudo por eles.” 

Percepção da mãe sobre si mesma 

- indicam dedicação, sentimento de dever 

cumprido x culpa... 

 

“A professora...falo que dá muita diferença ele com o 

medicamento e ele sem o medicamento” 
Conhecimentos da mãe acerca do TDAH 

- Indicam limitação à orientações médicas e 
opiniões de alguns especialistas. 

 

“Eu acho interessante passar para outros pais a 

experiência deles... acho até interessante”. 
Sobre grupos de pais e mães 

- Indica interesse pela troca de experiências 
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Quadro 5 – Indicadores e Núcleos de Significação – Débora 

 

Indicadores Núcleos de Significação 
Interações na escola 
- Indicam conflitos de ritmos, exigências de ritmo 

padronizado.  

 

Atividades em casa 

- Indicam negação de participação, pelo exemplo do 

pai. 

 

Práticas educativas 

- Indicam diálogo e imposição de limites 

 

 
 

1) Desrespeito como consequência de práticas 

educativas inadequadas. 

Observa-se neste núcleo um bom 

relacionamento com a mãe, porém desrespeito às 

tarefas domésticas pelo exemplo paterno, e 

dificuldades na escola com exigência de 

comportamento e ritmo padronizado. 

 

 

Relação mãe/filho 
- Indica interação e um momento de solidariedade e 

emoções afloradas pela separação do casal. 

 

Percepções sobre o filho 

- Indica reconhecimento da capacidade e 

inteligência, julgamento pelas limitações em algumas 

atividades. 

 

Percepção da mãe sobre si mesma 

- Indica dedicação, sentimento de dever cumprido x 

culpa. 

 

 

 
 

 

 

 2) Dedicação, apoio, interação mãe/filho 

Observa-se neste núcleo, preocupação e conflito 

de sentimentos: dever cumprido x culpa. 

 

Sobre grupos de pais e mães 
- Indica interesse pela troca de experiências 

 

Conhecimentos da mãe acerca do TDAH 

- Indicam limitação às orientações médicas e 

opiniões de alguns especialistas. 

 

Sentimento quanto ao diagnóstico 

- Indica sentimento de culpa, compaixão. 

 

 

 
 

3) Limitação do conhecimento acerca do 

TDAH 

Observa-se a limitação de informações e 

interesse em trocas de experiências 
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Quadro 6 - Indicadores e Pré-indicadores Luana  

 

Pré-Indicadores Indicadores 
“Eu amo ele, mas têm horas que eu sinto ele muito preso, 

tenho que trabalhar esse sentimento” “Tenho que estudar 

com ele” “eu guincho ele” “eu tenho que ficar em cima, e 

isso me cansa... tenho que ficar puxando” “eu estava 

estafada” “trabalho, muito trabalho”. 

Sentimentos em relação ao filho 

- Indicam amor x peso e sobrecarga de 

trabalho. 

“Tem dificuldade de fazer sozinho” “não consegue atingir a 
média” “não tem nada feito, tá tudo em branco” “ele não 

vai”. 

“Ele é maduro pra idade dele... ele solta comentários 

adultos” “Ele é mais quieto, é introspectivo” “gosta de 

desenhar” “descobriu a leitura, agora está gostando de 

ler” “gosta de montar lego, fica horas montando”. 

 Percepção sobre o filho 
- Indica falta de confiança, mas 

reconhecimento da capacidade e da 

subjetividade. 

 

“Me ajudou a limpar a casa, arrumou o quarto” “fomos ao 

shopping, almoçamos” “eu não estava bem, veio me 

perguntar se eu precisava de ajuda” “ele é bem tranquilo 

no geral”. 

Interação mãe-filho 

- Indica relação afetiva mútua. 

“A psicóloga diz eu tenho que deixar ele por conta” “que 

ele precisa ter rotina” “o livro que estou lendo... diz que 

tenho que fazer a orientação conforme o estado de humor, 

mas é difícil” “A psicóloga até fala pra mim, que diferença 
fará reprovar uma ano pra vida dele” “tem que ficar 

repetindo” “pra mim é muito difícil”. 

Práticas Educativas 

- Indica reconhecimento das orientações 

quanto a incentivar a autonomia, porém 

dificuldade em cumpri-las. 

“Eu quero que ele cumpra, ele não consegue”. 

“Aquele negócio que tinha que fazer e não tá feito” “aí eu 

coloco alguma coisa pra ele fazer, e passa uma semana... e 

eu esqueci de cobrar também” 

Estabelecimento de rotinas 

- Indica dificuldades mútuas 

“Ela se acha superior a ele” “tenho que cuidar pra ela não 

humilhar ele” “é difícil administrar isso” “o mais agitado é 

com vídeo game ou com a irmã quando pego eles na 

escola”. 

Relação entre irmãos 

- indica competitividade. 

“Nossa conversa gira mais sobre a questão de estudos 

dele” “eu não quero que reprove, se eu puder ajudar pra 

ele ir em frente eu ajudo”. 

Diálogos mãe/filho 

- Indica foco na dificuldade escolar. 

“Me perguntam sobre os dois: como é que você tá no sexto 

e você no sétimo se são gêmeos” “Mas você é menor” 
“Nossa, mas como ele é pequeno” “As pessoas fazem isso”. 

Pressões sociais 

- Indicam sofrimento pelas comparações 
e cobranças sociais. 

“Não mudou muito o fato de ter um diagnóstico fechado, eu 

já suspeitava” “Eu já li muita coisa” “no início a gente 

pensa que a criança tá de má vontade” “eu fui aprendendo 

a ter mais paciência”. 

Busca por conhecimento 

- Indica esforço da mãe por conhecimento 

e compreensão do diagnóstico. 

“A gente teve muita dificuldade com as escolas. O padrão 

de prova é igual pra todo mundo, independente da 

dificuldade de cada criança” “Ele tem um cérebro com 

potencial e por algum motivo isso não aparece na escola”. 

 

Relação com a escola 

- Indica dificuldade mútua, ensino 

padronizado. 

 

“Dividir as experiências, dividir a carga” “você vai 

filtrando algumas coisas” “você pode ver que tem luz no 

fim do túnel” “eu acho que o grupo ajuda” “a conversa, 

você dividir, isso é legal pro fortalecimento”. 

Percepção sobre grupos de pais e mães 

- Indica interesse e percepção positiva. 

“Tem que fazer as coisas mesmo sem gostar” “ele não se 
interessa” “eu não consigo limitar ele” “Você tem 

capacidade, você é inteligente, você faz coisas que eu não 

consigo fazer” “você tem um cérebro que retêm 

informações, mas que retêm só o que interessa”. 

Percepções quanto ao futuro 
- indicam ansiedade, incentivo e 

cobranças. 
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Quadro 7 – Indicadores e Núcleos de Significação- Luana 

Indicadores  Núcleos de Significação 
Sentimentos em relação ao filho 

- Indicam amor x peso e sobrecarga de trabalho. 

 

Percepção sobre o filho 

- Indica falta de confiança, mas reconhecimento da 
capacidade e da subjetividade. 

 

Relação entre irmãos 

- indica competitividade 

 

Interação mãe-filho 

- Indica relação afetiva mútua. 

 

Diálogos mãe/filho 

- Indica foco na dificuldade escolar. 

 

 

 

1) Amor, afetividade x trabalho e 

preocupações 

 
Observa-se neste núcleo uma 

ansiedade e sentimento de um peso 

pelo não reconhecimento da autonomia 

do filho. 

 

 

 

 

Práticas Educativas 
- Indica reconhecimento das orientações quanto a incentivar 

a autonomia, porém dificuldade em cumpri-las. 

 

Busca por conhecimento 

- Indica esforço da mãe por conhecimento e compreensão do 

diagnóstico. 

 

Estabelecimento de rotinas 

- Indica dificuldades mútuas 

 

Percepção sobre grupos de pais e mães 

- Indica interesse e percepção positiva. 
 

Percepções quanto ao futuro 

- indicam ansiedade, incentivo e cobranças. 

 

Pressões sociais 

- Indicam sofrimento pelas comparações e cobranças sociais. 

 

Relação com a escola 

- Indica dificuldade mútua, ensino padronizado. 

 

 

 

 

2) Incentivo, cobranças, peso do 

padrão social. 

 

Observa-se neste núcleo um esforço 

pelo crescimento e cobrança para que o 

filho responda as expectativas dos 

padrões sócio-culturais. Preocupações 

com o futuro. 
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Quadro 8 - Pré-Indicadores e Indicadores – Vitória 

 

Pré-Indicadores Indicadores  
“Se tem remédio tá ótimo, consegue resolver, mas essa parte de se relacionar 
com as pessoas, ter um convívio social e não sofrer é o que acaba com a mãe, 

porque a gente quer que vá, vá junto... “ansiedade....a medicação minimiza um 
pouco, mas não resolve” “você ficar chumbando a criança não dá, ela tem que 
aprender a conviver com aquilo alí” “tentar ao máximo o não uso de 
medicação, porque ela tem o efeito colateral” 

Sentido da medicalização. 
- Indica precaução e cuidados 

“Sozinho é complicado” “sozinho ele tem bastante dificuldades” ”ele não 
consegue, tudo ele pergunta...ele fica competindo” ”ele gosta de ler” ”ele não 
consegue se organizar” “nesse sentido de educação ele é bem bonzinho” ”sabe 
o que pode ou não pode” 

Visão da mãe sobre o filho 
 - Indica percepção da limitação e 
reconhecimento do saber. 

“Eu pergunto como foi na escola, ...ele tem que trazer pra mim o que tá 
acontecendo, ele tem que arrumar o material da escola” “ele tem que andar de 
skat lá fora... ele tem que fazer, isso é obrigatório” 

Rotinas da mãe com o filho 
- Indicam interação, cobranças e apoio 
 

Você sabe que tem alguma coisa que não tá bem, você identifica que não tá bem, 
o mais difícil é você saber como lidar, “então eu digo que é mais o 
relacionamento dele social, é o motivo” “me preocupa bastante....o TDAH, 
porque ele não é tão simples assim, ...precisa ter um diagnóstico bem preciso, 

multiprofissional” 

Sentido do TDAH  
- Indica ansiedade, dúvidas e 
preocupação 

“Fala quando a gente tá falando, tento acalmar ele, tem que deixar, dá a 
impressão que tem que deixar sair aquilo, se você travar é pior” “quando ele 
não presta atenção a gente chama a atenção...tem de puxar ele pra terra” “eu 
chamo atenção o tempo todo, se não é eu é o pai senão a irmã, bem chato o 
negócio”. 

Práticas Educativas  
- Indicam envolvimento da família 

“Práticas educativas aí é mais voltado à escola mesmo, vê com o aluno para 

que possa melhorar... utiliza essa hiperatividade do aluno para alguma coisa em 
benefício” “educar, não oprimir aquilo que ele tem, se tentar oprimir é pior”. 

Conhecimento da mãe sobre práticas 

educativas 
- Indica interesse em potencializar a 
capacidade 

“Tem gente que fica olhando diferente pela ansiedade, porque ele tem uma 
ansiedade que bloqueia ele” porque aí é lógico, tem a obesidade junto... e as 
crianças falando porque você é isso e isso e isso” “então eu digo que é mais o 
relacionamento dele social, é o motivo” 

Sentido da exclusão social 
- Indica desconforto e preocupação 

“Quando ela sente que foge do controle você tem que buscar ajuda”  Redes de apoio 
- Indica necessidade 
 

“Eu acho os educadores muito falhos, eles chegam mãe é déficit de atenção, a 
gente sabe que não é bem assim”. 

Percepção da mãe sobre a educação 

escolar 
- Indica percepção de falhas 

“Eu acho que eu ajudei ele nesse sentido, porque é muito ruim você dar uma 
medicação...a gente tá sempre na busca contínua para melhorar” “hoje me 
sinto bem, na época em que tudo aconteceu me sentia muito mal”  
Me sentia....como se eu tivesse amarrada e não conseguisse resolver os 
problemas deles, não existia uma saída, hoje eu vejo diferente....vejo que  a 
gente tem que dá o tempo também a eles, vejo que não tem que se cobrar tanto, 
que a culpa não é da gente e gente acaba se cobrando”. 

Percepção da mãe sobre si mesma 
- Indica percepção de crescimento e 
reconstrução das práticas quanto ao 
TDAH 

“A gente quer uma criança que fique sentadinha, assim, amém pra tudo que 

você fala ou você quer uma criança que seja criativa, que produza, que venha 
pro mundo, que não tenha medo”. 

Sentido de criança  

- Indica percepção de um ser com 
capacidade criativa 

“Ele é disperso na sala” “conversa com os colegas” “ele já sofreu bulling”  
 

Interações na escola. 
- Indica dificuldades de interação 

” Bastante coisa até demais... eu posso colocar pra vocês os sinais e sintomas, 
os exames de apoio...medicação também, eu vejo bastante coisa”” 

Conhecimentos da mãe acerca do 

TDAH 
- Indica busca por conhecimento 
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Quadro 9– Indicadores e Núcleos de Significação- Vitória 

Indicadores  Núcleos de Significação 
Sentido da medicalização. 
- Indica precaução e cuidados 
 

Sentido do TDAH  
- Indica ansiedade, dúvidas e preocupação 
 

Conhecimentos da mãe acerca do TDAH 
- Indica busca por conhecimento 
 

Sentido da exclusão social 
- Indica desconforto e preocupação 
 

 

 

 

1) Preocupações com o diagnóstico, 

com a medicalização e com a 

exclusão social. 
 Observa-se neste núcleo uma ênfase 

na preocupação quanto à diagnósticos 

imprecisos, medicalização indevida e 

exclusão social ocupando espaços mais 

importantes no seu imaginário do que 

as dificuldades enfrentadas na 

convivência com o filho 

Visão da mãe sobre o filho 
 - Indica percepção da limitação e reconhecimento do saber. 
 

Rotinas da mãe com o filho 
- Indicam interação, cobranças e apoio 

 

Percepção da mãe sobre si mesma 
- Indica percepção de crescimento e reconstrução das práticas 
quanto ao TDAH 

 

2) Reconhecimento da subjetividade 

do filho e apoio 

 

Este núcleo aponta para uma relação 
afetiva positiva com o filho e constante 

reconstrução do conhecimento e das 

práticas 

  
Práticas Educativas  

- Indicam envolvimento da família 
 

Conhecimento da mãe sobre práticas educativas 
- Indica interesse em potencializar a capacidade 
 

Redes de apoio 
- Indica necessidade 
 

Percepção da mãe sobre a educação escolar 

- Indica percepção de falhas 
 

Sentido de criança  
- Indica percepção de um ser com capacidade criativa 
 
Interações na escola. 
- Indica dificuldades de interação 

 

3) Percepção das próprias limitações 

e das limitações do sistema 

educacional. 

 

Percebe-se neste núcleo o 

reconhecimento da limitação e 

necessidade de apoio e o 

reconhecimento da necessidade de 

reflexão quanto à educação visando 

potencializar a capacidade da criança. 
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3.2.1 Núcleos de Significação das entrevistadas  

 

 

Quadro 10 –  

 

Paula Débora Luana Vitória 
1) Dedicação, proteção, 

compensação e controle. 

 

Observa-se neste núcleo 

um excesso de proteção e 

preocupação com a 
exclusão, que acaba por 

reafirmá-la ao evitar que 

o filho frequente alguns 

lugares para evitar que 

sofra. 

1) Desrespeito como 

consequência de 

práticas educativas 

inadequadas. 

Observa-se neste núcleo 

um bom relacionamento 
com a mãe, porém 

desrespeito às tarefas 

domésticas pelo exemplo 

paterno, e dificuldades na 

escola com exigência de 

comportamento e ritmo 

padronizado. 

 

1) Amor, afetividade x 

trabalho e 

preocupações 

 

Observa-se neste núcleo 

uma ansiedade e 
sentimento de um peso 

pelo não 

reconhecimento da 

autonomia do filho. 

 

1) Preocupações com o 

diagnóstico, com a 

medicalização e com a 

exclusão social. 
 Observa-se neste núcleo 

uma ênfase na preocupação 
quanto à diagnósticos 

imprecisos, medicalização 

indevida e exclusão social 

ocupando espaços mais 

importantes no seu 

imaginário do que as 

dificuldades enfrentadas na 

convivência com o filho 

2) Ansiedade como 

força motriz 

   

Este núcleo aponta para a 

busca constante por 

conhecimento, 

reconstrução das práticas 

educativas e o 

reconhecimento da 

subjetividade do filho. 

 

2) Dedicação, apoio, 

interação mãe/filho 

 

Observa-se neste núcleo, 

preocupação e conflito de 

sentimentos: dever 

cumprido x culpa. 

 

2) Incentivo, 

cobranças, peso do 

padrão social. 

 

Observa-se neste núcleo 

um esforço pelo 

crescimento e cobrança 

para que o filho 

responda às 

expectativas dos 

padrões sócio-culturais. 
Preocupações com o 

futuro. 

2) Reconhecimento da 

subjetividade do filho e 

apoio 

 

Este núcleo aponta para 

uma relação afetiva 

positiva com o filho e 

constante reconstrução do 

conhecimento e das 

práticas 

3) Exclusão social e 

TDAH como geradores 

de ansiedade. 

 

Observa-se neste núcleo a 

importância de redes de 

apoio e a exclusão social 

e o TDAH como 

geradores de expectativa 

negativa sobre o futuro 

3) Limitação do 

conhecimento acerca do 

TDAH 

Observa-se a limitação de 

informações e interesse 

em trocas de experiências 

 

 3) Percepção das próprias 

limitações e das 

limitações do sistema 

educacional. 

Percebe-se neste núcleo o 

reconhecimento da 

limitação e necessidade de 

apoio e o reconhecimento 

da necessidade de reflexão 

quanto à educação visando 

potencializar a capacidade 
da criança. 
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3.3 Discussão 
 

 

 “A sociedade acaba não entendendo, eu nem saio com ele para ele não passar por 

este constrangimento...eu queria estar em todos os lugares, se pudesse eu ficava com 

ele em casa, alfabetizava, protegia ele do mundo” (Paula). 

A citação acima demonstra uma preocupação com o preconceito social com a 

exclusão, e com as dificuldades vivenciadas quanto à exigência de padrões de 

comportamento, que é comum a todas as entrevistadas. O filho de Paula é o único que nunca 

fez uso da Ritalina (medicação mais usada para o tratamento de TDAH), que segundo Testi 

(2012), pode desresponsabilizar os educadores do questionamento quanto ao sofrimento da 

criança, quanto a realidade e a organização social. Por outro lado, a atitude da mãe de tentar 

proteger o filho do mundo, pelo prognóstico de exclusão e isolamento social, pode acabar 

reafirmando a exclusão, negando ao filho a possibilidade da superação dos conflitos. 

Os diferentes conflitos evidenciados na subjetividade das mães entrevistadas, que 

buscam o melhor para seus filho, e por outro lado, podem em algumas situações protegê-los 

da vida real, é um conflito importante situado no campo das emoções, e estas, segundo 

González Rey (2005) são pouco consideradas nos estudos da psicologia, porém configuram-se 

em unidades verdadeiras que mostram a complexa ecologia em que o sujeito se desenvolve.  

As emoções precisam ser consideradas, pois representam importantes registros da 

subjetividade humana, estando estreitamente associadas ás ações. Possivelmente Paula tenha 

noção do significado da proteção excessiva, porém seu sentido de proteção é mais forte, é o 

sentimento de uma mãe que quer proteger uma criança de qualquer sofrimento. E o sentido, 

conforme vários autores estudados (Vygotsky, 1998, Gonzáles Rey, 2005, Aguiar e Ozella, 

2013) é mais amplo que o significado, referindo-se à articulação dos eventos psicológicos 

produzidos pelo sujeito diante da realidade, sendo a sua expressão.  A subjetividade de Paula 
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foi sendo construída na sua experiência histórica, influenciada pela subjetividade social, que 

discrimina, que impõe um comportamento padrão, normal.   

Pela citação acima se observa que os conflitos não se limitam ao campo das relações. 

Existem conflitos significativos, e talvez os mais significativos, façam parte da subjetividade 

do educador, no caso, da mãe. Como ver um filho ser excluído e não querer protege-lo? E 

como prepara-lo para a vida sem deixa-lo enfrentar os conflitos, as dificuldades? Para uma 

compreensão do papel das emoções no desenvolvimento humano, é necessário percebê-la em 

sua relação com outras funções psíquicas e suas interações sociais (Camargo, 2006).  As 

emoções das entrevistadas são permeadas de dúvidas, de conflitos, de inquietações quanto ao 

mundo que seus filhos viverão. 

As práticas educativas de todas as entrevistadas indicam a importância atribuída ao 

diálogo com os filhos, três delas destacam a busca por conhecimento e reconstrução das 

práticas educativas. Observa-se nestas mães uma ansiedade mobilizadora. Aparecem nos 

núcleos de significação de duas entrevistadas a preocupação com o futuro de seus filhos, 

porém em algum momento todas demonstram tal preocupação. As emoções, segundo 

González Rey (2005) definem “a disponibilidade de recursos subjetivos do sujeito para 

atuar...” (p. 245). O estado afetivo da mãe, o amor pelo filho, a sua busca por qualidade de 

vida, são emoções que a mobilizam para a realização de várias atividades. Suas emoções 

atribuem sentidos às suas ações. O reconhecimento da subjetividade pela mãe é importante, 

pois evita a cobrança de comportamento padronizado. 

Observa-se nas respostas das entrevistadas uma ansiedade quanto à integração social, e 

Paula demonstra expectativa negativa sobre o futuro, o que tem influências em suas práticas 

educativas, na busca constante pela minimização do sofrimento. Sabe-se que a sociedade é 

excludente, porém González Rey (2005) destaca a possibilidade de mudanças sociais, pois os 

sistemas da vida social estão estreitamente comprometidos com a subjetividade individual dos 
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sujeitos. O que deve impulsionar ações, não de isolamento da criança com transtorno, como se 

ela fosse a culpada pelo TDAH, mas ações de integração e busca pela transformação dos 

processos educativos, visando a construção de uma sociedade mais humana, mais solidária e 

inclusiva, com respeito às diferenças. O autor defende a categoria de sentido como essencial e 

demonstra que a capacidade de gerar sentidos individuais possibilita aos sujeitos o confronto 

ativo às condições sociais onde este vive, produzindo, através do exercício de pensamento 

novos sentidos e novas opções no uso da linguagem, abrindo novas alternativas de 

reconstrução da realidade em que vive.   

As expectativas negativas quanto ao futuro de pessoas com diagnóstico de TDAH é 

utilizada por Paula como força mobilizadora para mudar esta situação.  Ela não se acomoda 

diante da situação e não aceita o rótulo atribuído pela sociedade. A constante busca por 

conhecimento e reconstrução das práticas educativas demonstra isto. E a participação de redes 

de apoio fortalece esta iniciativa. 

Todas as mães, de alguma forma denotam uma carga de responsabilidades e de 

ansiedades na busca por reconstrução das práticas educativas, na tentativa de proteger os 

filhos e compensar o que é negado pela sociedade. As suas subjetividades são tecidas neste 

emaranhado de práticas e emoções, tendo que dar conta de trabalho, educação, afetividade, 

conflitos, inseguranças. Diante deste quadro fica evidente a necessidade de redes de apoio, e 

grupos de mães de crianças com diagnóstico de TDAH pode ser muito positivo por permitir o 

compartilhamento de histórias, de angústias, de medos, conflitos e também de alternativas que 

visem minimizar o sofrimento e dar mais qualidade de vida à mãe e à criança. As 

entrevistadas evidenciam em suas práticas educativas um sentido de esperança, de proteção, 

de minimização do sofrimento dos filhos. A troca de experiências com outras mães pode 

ajudar no sentido de amenizar a proteção e a exclusão dos filhos, potencializando para outras 
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formas de enfrentamento que não sejam isolar o filho da sociedade para evitar o sofrimento. A 

troca de experiências também pode amenizar o sentimento de impotência das mães. 

Mesmo diante de tantos desafios três entrevistadas buscam por conhecimentos que 

possam melhorar suas práticas educativas, e a quarta admite tal importância, reconhecendo a 

necessidade de reconstrução permanente das mesmas, percebendo o filho como um sujeito 

singular, único, e que está sempre em transformação.  Mesmo diante da expectativa negativa 

para o futuro, verbalizada por Paula, existe uma força mobilizadora que acredita na 

possibilidade de mudanças. 

É importante, segundo Vygotsky (2000), compreender a história do desenvolvimento 

da criança não como uma história linear, mas com rupturas, com saltos, com evoluções, que 

fazem parte do processo geral do desenvolvimento. O que exige constante reconstrução das 

práticas. A busca pelo conhecimento como forma de reconstruir as práticas educativas de 

Paula e Vitória, corroboram com o que nos diz Vygotsky sobre o aprendizado. Este não é 

apenas a capacidade de pensar, mas o desenvolvimento de inúmeras capacidades 

especializadas para pensar sobre várias coisas. Percebe-se nas mães a busca do conhecimento 

para melhorar as práticas educativas e a relação com os filhos.  

As práticas educativas precisam ser um processo dialético, já que a formação do 

comportamento dos seres humanos é um processo histórico e que não pode ser igualmente 

válido para todas as épocas e lugares. A interação entre adultos e crianças vai aperfeiçoando o 

reflexo da realidade, e criando novas formas de “atenção, memória, pensamento, ação e 

imaginação”, que refletem nas ações da criança. (Eidt & Tuleski, 2010, p. 137).  

Débora demonstra a dificuldade na educação do filho como consequência de práticas 

educativas conflituosas entre a mãe e o pai, destacando o desrespeito às tarefas domésticas 

pelo exemplo paterno, e as dificuldades na escola com exigência de comportamento e ritmo 

padronizados. Segundo Camargo, 2006 a criança irá apropriar-se da linguagem e de formas 
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sociais de comportamentos, na interação com o meio e com as pessoas, o que evidencia a 

responsabilidade dos educadores e a importância de práticas educativas coerentes com modos 

de ações dos mesmos.  

Enquanto Luana demonstra uma cobrança para que o filho responda às expectativas 

dos padrões sócio-culturais, indicando preocupações com o futuro, Paula, Vitória e Débora 

destacam o reconhecimento das diferenças e a necessidade de reflexão quanto à educação 

padronizada, sendo destacado por Paula e Vitória a importância de uma educação visando 

potencializar as capacidades de cada criança. 

Todas as mães destacaram a importância das redes de apoio ou grupos de mães para 

trocas de experiências. Vários estudos (Catelan-Mainardes, 2010; Silva, 2011; Ritter, 2009) 

revelam que o contexto social e familiar em que crianças com TDAH encontram-se inseridas 

apresenta muitos conflitos e dificuldades, principalmente na relação das crianças com seus 

familiares mais próximos. Tais dificuldades corroboram a necessidade de redes de apoio, que 

visem minimizar esses conflitos e fortalecer as mães e familiares para enfrenta-los. Para 

Ratner, (1995), a sociabilidade supõe atividade conjunta, cooperação, comunicação, partilha, 

cuidados de outros, percepção se si a medida que interage com outros e compreensão das 

intenções, metas, pensamentos e sentimentos das outras pessoas.  

 Compreende-se assim que a sociabilidade fortalece, e mais fortalecidos, os familiares 

conseguirão lidar melhor com a situação sem recorrer necessariamente a soluções 

farmacêuticas miraculosas, pois segundo Eidt & Tuleski (2010), a intercomunicação com os 

adultos gera transformações, evitando a visão apenas organicista, que transfere a solução para 

a química farmacêutica. Tal preocupação é evidenciada na entrevista de Vitória, onde enfatiza 

sua preocupação quanto à diagnósticos imprecisos, medicalização indevida e exclusão social. 

Mesmo admitindo a utilização de medicação em algumas situações ou por algum tempo, tem 

uma visão bastante criteriosa e crítica quanto ao uso de medicação. Considera a necessidade 
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de aprendizado na convivência com o transtorno ao invés de “ficar chumbando a criança”, 

referindo-se à dar muita medicação. 

Testi (2012) também alerta quanto ao diagnóstico precoce, uma vez que se pode 

considerar a hiperatividade como resultante de vários fatores, e conclui que o diagnóstico 

deve ser estabelecido por equipe interdisciplinar, levando-se em conta fatores psicossociais, a 

família e a escola. A autora critica o rótulo do TDAH, que exclui a subjetividade da criança do 

processo de diagnóstico. Chama a atenção dos profissionais quanto a perceberem o lugar do 

sofrimento, quanto ao cuidado ao tentar calar uma criança por meio de drogas que controlem 

seu comportamento, subtraindo-se a liberdade de expressão da criança.  A medicalização 

pode, desresponsabilizar os adultos do questionamento quanto ao sofrimento da criança, 

quanto a realidade e a organização social. Considera-se os questionamentos de Testi 

pertinentes, pois o diagnóstico depende de avaliações complexas, devendo-se considerar no 

processo de avaliação os sentidos e os significados das ações da criança para a família, das 

relações vivenciadas e da subjetividade da família e da sociedade onde a criança está inserida.  

A causa do TDAH ainda é geradora de polêmica, porém a concepção da psicologia 

histórico-cultural, compreende a importância da aprendizagem para o desenvolvimento 

humano, percebendo o funcionamento mental mais elevado como originado da vida social 

(Daniels, 2011). Percebe-se as crianças com TDAH como sujeitos em construção, e como tal 

merecem ter sua subjetividade e seus direitos respeitados, com possibilidades de 

desenvolvimento. Considerando-se que o ambiente em que a criança se desenvolve tem 

grande importância para o seu desenvolvimento, os conflitos e dificuldades vivenciados pelos 

pais e educadores também não podem ser negligenciados, pois estes também precisam de 

apoio e de permanente processo de aprendizagem. 

Considerando-se que a Psicologia Social Comunitária compreende o homem como ser 

sócio-histórico e relacional, preocupando-se com a forma como as pessoas se sentem, pensam, 
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vivem experiências e agem, como elas trabalham juntas, resistem à opressão e lutam para 

criar um mundo melhor ( Burton, Boyle, Harris & Kagan , 2007), é um campo fértil para 

pensar e contribuir na organização de grupos de pais e mães de crianças com TDAH, 

objetivando contribuir na reconstrução de suas práticas educativas,  visando promover ações 

mobilizadoras e facilitadoras da construção de novos conhecimentos (Pereira & Diogo, 2009). 

Considerando-se que, para a teoria histórico-cultural, “tudo no comportamento da 

criança está incorporado e enraizado em relações sociais”  (Daniels, 2003, p.29) e que as 

funções psicológicas humanas são culturalmente mediadas, historicamente desenvolvidas e 

emergem da atividade prática (Cole, 1996), e ainda que, a consciência possuí um poder 

radical de transformação da realidade (Kozulin, 1994),  o aprendizado não pode ser percebido 

apenas como a capacidade de pensar, mas o desenvolvimento de inúmeras capacidades 

especializadas para pensar, sentir e agir, sobre várias coisas. Assim o aprendizado das 

crianças com TDAH são potencializados pelo aprendizado e desenvolvimento das práticas 

educativas de seus pais, que instrumentalizados, não apenas terão melhores condições de 

educar seus filhos, visando a autonomia e a integração, como de participar ativamente da 

construção de uma educação e uma sociedade mais humana. É fundamental que a construção 

do conhecimento aconteça de forma participativa, valendo-se do conhecimento sistematizado, 

da reflexão e da participação dos atores envolvidos no processo ensino/aprendizagem. E, 

ainda, criar um meio social de desenvolvimento que possibilite a ampliação do universo 

linguístico das crianças, lembrando que as relações entre emoção e cognição são o ponto 

central de todo o problema que nos interessa, não como algo estático, mas como um processo 

dinâmico que precisa ser aberto para os sentidos subjetivos dessas crianças, de seus pais e 

educadores.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visando a compreensão dos sentidos e significados das práticas educativas das mães 

de crianças com diagnostico de TDAH, e ainda buscando levantar aspectos relevantes para 

subsidiar uma futura proposta de intervenção junto aos pais de crianças com TDAH, esta 

pesquisa esteve fundamentada na perspectiva histórico-cultural, e considera-se que atingiu seu 

principal objetivo, ampliando os conhecimentos e a discussão acerca do tema. 

As dificuldades, bem como as estratégias de ação e os sentidos e significados das 

práticas educativas apontados pelas mães são contribuições importantes para pensar a 

construção de um grupo de apoio social a essas mães. Emergiu da análise das entrevistas 

alguns temas importantes como: o sentimento de sobrecarga de trabalho e responsabilidades 

dessas mães, a falta de redes de apoio e a vontade de participar de grupos de mães, as 

dificuldades do sistema de ensino padronizado, o apelo médico e das escolas quanto à 

medicalização, e a ansiedade das mães quanto à exclusão social de seus filhos, sendo este um 

fator gerador de ansiedades quanto ao futuro.  O reconhecimento da subjetividade dessas 

crianças e a necessidade de práticas educativas adequadas, de muito diálogo, do 

estabelecimento de rotinas também foram apontadas pelas mães.  

Seus sentidos mais evidentes foram de proteção, de ansiedade mobilizadora, e de 

reconhecimento da subjetividade e da capacidade dos filhos, desde que incentivados, 

apoiados. Cabe portanto pensar no papel de educadores e de educandos, com um olhar atento 

às relações estabelecidas na sociedade, na interação pais-filhos/professores-aluno, repensando 

continuamente as práticas educativas, já que a sociedade não é estática e a educação precisa 

acompanhar seu movimento, suas transformações.  As relações nas famílias, nas escolas, 

assim como nas comunidade, não são necessariamente relações harmônicas, mas sistemas 

complexos, onde existem conflitos, contradições, disputas de poder, mas o principal é que 
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todos tenham possibilidades de desenvolver suas potencialidades humanas, de sentirem-se 

incluídos, de sentirem-se sujeitos da história.  

Considera-se importante a realização de novas pesquisas quanto a interação das 

crianças com TDAH nas escolas, e de ações que visem potencializar recursos alternativos à 

patologização e a medicalização das crianças, buscando respeitar sua subjetividade, 

permitindo que vivam plenamente sua infância e que possam sempre desenvolver seu 

potencial de reflexibilidade.    

 



60 

 

Referências Bibliográficas  

ABDA (2014) – Associação Brasileira de Déficit de Atenção, disponível em 

http://www.tdah.org.br/br/sobre-tdah/o-que-e-o-tdah.html#sthash.PUyomGQY.dpuf,   

Associação Americana de Psiquiatria (2002). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 

mentais (DSM IV-TR). Porto Alegre: Artmed. 

Aguiar, W. M. J., & Ozella, S. (2013). Apreensão dos sentidos: aprimorando a proposta dos 

núcleos de significação R. bras. Est. pedag., Brasília, v. 94, n. 236, p. 299-322, 

jan./abr.  

Aguiar, W. M. J., Soares, J. R., & Machado, V. C. (2015). Núcleos de significação: uma 

proposta histórico-dialética de apreensão das significações. Cadernos de Pesquisa, 

45(155), 56-75. Disponível em https://dx.doi.org/10.1590/198053142818 

Amaral, A. B., Santos, C. O., Rosa, C. K., David, M. C., & Przybyszeweski, T. (2013), A 

formação do professor para trabalhar com crianças que apresentam diagnóstico de 

TDAH no ensino fundamental na rede municipal de ensino de Curitiba, Ensaios 

Pedagógicos, Revista Eletrônica do Curso de Pedagogia das Faculdades OPET, ISSN 

2175-1773 –  

American Psychiatnc Association (2014). M294 Manual diagnóstico e estatístico de 

transtorno5 DSM-5 / [, traduç . Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al.]; revisão 

técnica: Aristides Volpato Cordioli... [et al.]. -  Porto Alegre: Artmed. xliv, 948 p. 

Andrade, P. (2011). Procedimentos para avaliação de habilidades sociais educativas de pais 

e comportamentos voltados para tarefas escolares de crianças com TDAH. 68 f. 

Dissertação (Mestrado em Análise do comportamento) – Universidade Estadual de 

Londrina. 

Baumrind, D. (1971). Current Patterns of Parental Authority. Developmental Psychology 

Monograph, Volume 4, No. 1, Part 2, University of California, Berkeley. Disponível 

em http://psycnet.apa.org/journals/dev/4/1p2/1.pdf 

Bruner, J., & Ross, S. (1976). The role of tutoring in problem-solving. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 17, 89-100. 

Burton, M., Boyle, S. M., Harris, C., & Kagan, C. (2007). Community Psychology in Britain. 

In M. Montero (Ed.), International Community Psychology: Springer 

Camargo, D. (2006). Emoção, Primeira Forma de Comunicação, in Camargo, D., & 

Bulgacov, Y. L. M., (org.)  Identidade & Emoção, Travessa dos Editores, Curitiba, pp. 

23-33. 

Caliman, L. V.  (2006). A Biologia moral da atenção: a constituição do sujeito (des) atento. 

2006.172f. Tese. (Doutorado em Saúde Coletiva) - Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Instituto de Medicina Social, Rio de Janeiro, 2006. 

file:///C:/Users/Clotilde%20Alberici/Textos%20Roseni/Dissertação%20poós%20rev%20Denise%20pg%2028.doc%23sthash.PUyomGQY.dpuf
https://dx.doi.org/10.1590/198053142818
http://psycnet.apa.org/journals/dev/4/1p2/1.pdf


61 

 

Catelan-Mainardes, S. C. (2010). Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade na 

Infância e Adolescência pela Perspectiva da Neurobiologia, Saúde e Pesquisa, v. 3, n. 

3, disponível em periodicos.unicesumar.edu.br  

Cole, M. (1996) Desenvolvimento cognitivo e escolarização formal: a evidência da pesquisa 

transcultural. In: Moll, L. Vygotski e a educação: implcações da psicologia sócio-

histórica. Artes Médicas. Porto Alegre. p. 85-105 

Collares, C. A. L.; Moysés, M. A. A. (2011) Preconceitos no cotidiano escolar: a 

medicalização do processo ensino-aprendizagem. In: CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA DE SÃO PAULO; Grupo Interinstitucional Queixa Escolar (Org.). 

Medicalização de crianças e adolescentes: conflitos silenciados pela redução de 

questões sociais a doenças de indivíduos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011, p. 149-

161. 

Daniels, H. (2003). Vygotsky e a Pedagogia. Trad. Milton Camargo Mota. São Paulo: Edições 

Loyola. 

Daniels, H. (2011). Vygotsky e a Pesquisa. São Paulo. Ediçoes Loyola. 

Díaz, R. M.; Neal, C. J. & Amaya-Williams,M. 1996. As origens da auto-regulação.In: Moll, 

L. Vygotski e a educação: implcações da psicologia sócio-histórica. Artes Médicas. 

Porto Alegre. 

Eidt, N. M. & Tuleski, S. C. (2010). Transtorno de déficit de atenção/ hiperatividade e 

psicologia histórico-cultural, Cadernos de Pesquisa, v. 40, n. 139, p.121-146, páginas 

142e 143 

González Rey, F. L. (2005). Sujeito e Subjetividade: uma aproximação histórico-cultural, 

tradução Raquel Souza Lobo Guzzo, São Paulo, ed. Thomsom. 

González Rey, F. (2010). Pesquisa Qualitativa e Subjetividade: os processos de construção 

da informação, Tradução: Marcel Aristides Ferrada Silva, Cengage Learning, São 

Paulo. 

Kunrath, L. H., & Wagner A. (2009). Reflexões acerca das estratégias educativas nas famílias 

com crianças com TDA/H. Cadernos de Educação | FaE/PPGE/UFPel | Pelotas [32]: 

251 – 265. 

Kunrath L. H., Wagner A. & Jou, G. Y.(2006), A educação dos filhos com Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade: o que fazer? Psicol. rev. v.12 n.20 Belo 

Horizonte.  

Kozulin, A.(1994) La psicologia de Vygotki. Biografía de unas ideas. Alianza Editorial.S.A. 

Madrid 

Luengo, F. C. (2009). A Vigilância Punitiva: A Postura Dos Educadores no Processo de 

Patologização e Medicalização da Infância. 120 F. Dissertação (Mestrado Em 

Psicologia) – Faculdade De Ciências E Letras, Universidade Estadual Paulista, Assis 

SP, disponível periódicos.capes.gov.br 



62 

 

Mattos, P., & Coutinho, G. (2007). Qualidade de vida e TDAH. Jornal Brasileiro de 

Psiquiatria, 56(Suppl. 1), 50-52.  

Mano, M. S. (2009) A criança hiperativa, a família, o discurso científico e a psicanálise. 

2009. 96f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, Assis. 

Moyses, M. A. A., & Collares, C. A. L. (1997). Inteligência Abstraída, Crianças Silenciadas: 

as Avaliações de Inteligência. Psicol. USP [online]. vol.8, n.1 [cited 2016-04-23], 

pp.63-89. Available from: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65641997000100005&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1678-5177.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65641997000100005 

Molon, S. I. (2008). Questões metodológicas de pesquisa na abordagem sócio-histórica. 

Informática na educação: teoria & prática. Porto Alegre, v.11, n.1, p. 56-68. 

Moretti, V. D., Asbahr, F. S. F. & Rigon, A. J. (2011). O Humano No Homem: Os 

Pressupostos Teórico-Metodológicos Da Teoria Histórico-Cultural, Psicologia & 

Sociedade; 23 (3): 477-485. 

 Pereira, E., & Diogo, N. M. F. (2009). Interfaces entre psicologia social comunitária e 

psicodrama. Psicologia: teoria e prática, 11(2), 145-160. Recuperado em 28 de maio 

de 2016, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

36872009000200011&lng=pt&tlng=pt. 

Ratner, C. (1995). A Psicologia Sócio-Histórica de Vygostky: Aplicações 

Contemporâneas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

Ritter, H., S., (2009). Psicopedagogia atuando na reeducação dos pais de crianças com 

TDAH. Unilasalle, Janeiro, Revista da Associação Brasileiro de Psicopedagogia – 

ABPp. Recuparado de http://www.abpp.com.br/artigos/95.htm.  

Schicotti, R.V.O., Abrão, J.L.F., & Gouveia, S.A. (2014). TDAH e medicalização: 

considerações sobre os sentidos e significados dos sintomas apresentados por crianças 

diagnosticadas, Nuances: estudos sobre Educação, Presidente Prudente-SP, v. 25, n. 1, 

p. 135-154, http://dx.doi.org/10.14572/nuances.v25i1.2731135 

Silva, L. M. A. (2011). Práticas educativas de mães de crianças com transtorno de déficit de 

   Atenção/Hiperatividade. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, disponível em 

http://www.pospsi.ufba.br/ extraído 18 de novembro de 2015. 

Souza, I. G. S. de, Serra-Pinheiro, M. A., Fortes, D., & Pinna, C. (2007). Dificuldades no 

diagnóstico de TDAH em crianças. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 56(Suppl. 1), 14-

18.  

Testi, H. M. D. M. (2012). Reflexões psicanalíticas acerca do sujeito supostamente portador 

de TDAH, Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, PUC – SP, disponível em 

www.sapientia.pucsp.br 

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65641997000100005
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-36872009000200011&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-36872009000200011&lng=pt&tlng=pt
http://dx.doi.org/10.14572/nuances.v25i1.2731135
http://www.pospsi.ufba.br/
http://www.sapientia.pucsp.br/


63 

 

Vygotsky, L. S. (1991). Obras Escogidas I: Madrid, Ministerio Educación Y Ciencia. Visor. 

Vygotsky, L. S. (1993). Obras Escogidas II: Madrid, Visor Distribuiciones. 

Vygotsky, L. S.  (1997), Obras Escogidas. Madri: Centro de Publicaciones Del MEC y Visor 

Distribuciones. 

Vygotsky, L. S. (1998). Pensamento e Linguagem, tradução Jefferson Luiz Camargo, 2ª 

edição – São Paulo, Ed. Martins Fontes.  

Vygotsky, L. S. (2000). A Formação Social da Mente: O desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores, São Paulo, Ed. Martins Fontes. 

Vygotsky, L. S. (2003). Psicologia pedagógica (tradução de Cláudis Shilling) Porto Alegre: 

Artmed. 

 

 

 



64 

 

  

APÊNDICE A 

 

 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

Identificação da criança  

Nome:  

Data de Nascimento:  

Sexo:  

Ano (Série):  

Atendimentos que realiza –Frequência:  

Identificação do Responsável  

Nome Completo:  

Profissão:  

Escolaridade:  

Religião:  

Identificação familiar:  

Irmão(s), número, sexo, idade. Quem mais reside na mesma casa?  

 

1. Neste final de semana, quais atividades seu filho realizou sozinho? E quais atividades você 

realizou junto de seu filho?  

2. Seu filho tem seu próprio quarto/espaço, ou divide com os irmãos/pais?  

3. Você poderia descrever como foi a rotina de seu filho ontem? E no final de semana?  

4. A família auxilia a criança nas atividades escolares? Descreva como isto acontece.  

5. Em casa, seu filho tem acesso a materiais como livros, revistas etc? De quais tipos?  

6. Qual foi a última vez que seu filho teve um problema de comportamento? Como a família 

lidou com a situação? Descreva a situação (onde foi, quem estava presente e o que cada um 

fez na ocasião).  

7. Quais são as maiores dificuldades que você identifica em lidar com seu filho?  

8. Como você lida quando ele está agitado, não para quieto e/ou fala demais?  

9. E quando ele não presta atenção no que você fala e tem dificuldade de organizar as tarefas e 

atividades?  

10. Existem regras e limites estabelecidos?  

11. Sobre quais assuntos a família conversou com a criança ontem? E hoje?  

12. Qual o último relato que a escola lhe fez sobre seu filho? De que forma você abordou o 

assunto com ele? Descreva onde, como ocorreu, quando, quem estava presente e o que cada 

um fez na ocasião.  

13. O que você sentiu quando seu filho recebeu o diagnóstico de TDAH? O que aconteceu 

depois?  

14. O que você sabe sobre TDAH?  

15. Como você se enxerga enquanto mãe? Pode citar uma palavra para definir?  

16. O que você entende por práticas educativas?  

17. No que a sua participação em um grupo com pais que também tem filhos diagnosticados 

com TDAH pode te auxiliar na educação do seu filho? Descreva as situações relacionadas a 

esse fato.  
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