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RESUMO

A pesquisa se inscreve primeiramente num campo empírico que compõe o centro de outros estudos mais recentes sobre a forma como crianças 
se constituem sujeitos no interior de instituições de acolhimento em Florianópolis, e segundo por compreender que se trata de um campo cujo 
potencial temático suscita investigações em temas transversais das ciências da saúde e humanas, sobretudo no que corresponde à políticas 
públicas em saúde, os modos de construção da pessoa em "contextos" urbanos; relações de gênero; corporalidades; práticas jurídico-normativas 
na organização de grupos específicos, e tantos outros que podemos elencar no contato mais minucioso com o campo. Nas diretrizes para uma 
política de saúde mental infanto-juvenil (BRASIL, 2005, p. 11), observou-se que o texto se mantém em consonância com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, estabelecendo como princípio "adotar a ideia de que a criança ou o adolescente a cuidar é um sujeito", mas ressalta "que a 
noção de sujeito implica também a de singularidade, que impede que esse cuidado se exerça de forma homogênea, massiva e indiferenciada." 
Uma vez que a pesquisa se ancora em atendimentos realizados na interface, Serviço de Psicologia da Estácio Santa Catarina e as demandas 
oriundas da rede pública de atendimento à crianças, sua relevância também se expressa no fato de que através dela, reunir-se-á dados oriundos 
da própria pesquisa e articularemos com dados apresentados em relatórios de estágio em psicologia clínica , permitindo com isto objetificar 
pesquisa e extensão em textos que contribuam para o entendimento do fenômeno da medicalização da infância em nossos dias. Num primeiro 
momento principal objetivo da pesquisa foi analisar os prontuários do Conselho Tutelar de São José, cuja queixa inicial se relacionava à suspeita 
(ou ao diagnóstico) de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e/ou de ansiedade. Porém, diante de intercorrências do campo, 
nosso esforço foi o perceber no serviço de psicologia da Estácio Santa Catarina (São José), um campo de intervenção onde tais situações eram 
acolhidas em um projeto desenvolvido na clínica escola. Outros objetivos de igual importância tem norteado o trabalho de pesquisa que 
encontra-se atualmente em sua fase de análise de dados. Trata-se de: 1. Identificar as características que levam à suspeita de TDAH e/ou 
ansiedade; 2. Verificar quais os encaminhamentos dados para os casos; 3. Conhecer as práticas de atenção à saúde mental, oferecidas pelo 
CAPSi – São José; 4. Analisar os discursos que compõem as suspeitas.A metodologia da pesquisa corresponde a proposta da psicologia 
comunitária articulada com a prática de intervenção etnográfica que nos auxilia à percorrer o universo das práticas sociais e a produção de 
significados compartilhados pelos sujeitos que compõem o campo de pesquisa. Trata-se portanto, em considerar duas dimensões do movimento 
metodológico que nos auxilia a percorrer o campo e descrevê-lo para em seguida analisá-lo. (dimensão teórica-analítica e dimensão cartográfica). 
De acordo com as observações e entrevistas realizadas é possível dizer que no Serviço de Psicologia da Estácio, os projetos Grupo Terapêutico 
Contos Infantis e Crianças em ação: a construção de sujeitos expressas no registro do cotidiano, vêm apresentando alternativas para a diminuição 
de uso de medicação, além de possibilitar às crianças maior interação e compreensão a cerca de suas dificuldades de convivência.
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