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RESUMO 
 
 

A hiperatividade não pode se manifestar em qualquer criança, ela possui um 

caráter hereditário. A diversidade humana é um dos assuntos de maior 

evidência na área educacional atualmente, assim como as diversas situações 

que provocam as dificuldades de aprendizagem dos alunos. O problema de 

pesquisa deste estudo foi “Como trabalhar a arteterapia com alunos com 

diagnóstico de hiperatividade na escola?” O objetivo geral da pesquisa foi, 

identificar a importância da arteterapia no trabalho com alunos hiperativos nas 

series iniciais. E objetivos específicos: compreender a importância da 

arteterapia e do trabalho do arteterapeuta na escola; analisar a hiperatividade 

como fator de dificuldade de aprendizagem do aluno na escola; identificar as 

situações de trabalho com a arteterapia no cotidiano da escola com alunos 

hiperativos. O processo de investigação consta de pesquisa bibliográfica e de 

campo. A opção pela pesquisa bibliográfica foi uma forma de atender as 

necessidades acerca deste tema, que ainda necessita de estudos 

aprofundados para que se amplie seu campo de discussão e mesmo de 

conhecimento na compreensão de sua realidade. A metodologia utilizada na 

pesquisa foi qualitativa, através do questionário como instrumento de pesquisa, 

aplicado a 1 (um) profissional em Arteterapia da Escola Municipal Otacília 

Barreto Malheiros em Vila Boa – GO. Os resultados apontam que a utilização 

da arteterapia como recurso no trabalho com alunos hiperativos é uma forma 

lúdica de aprender e proporciona ao aluno momentos de interação com a 

fantasia e a realidade.  

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

 

         O método de pesquisa utilizado foi o indutivo juntamente com a 

metodologia a partir dos dados qualitativos, pois esta consta de uma pesquisa 

das referências e paralela a esta a observação de dados concretos acerca do 

uso da arteterapia como recurso no trabalho com alunos hiperativos nas séries 

iniciais do Ensino fundamental.  

A pesquisa desenvolvida possui caráter teórico empírico. Na pesquisa 

bibliográfica foram destacadas teorias estudadas em livros, revistas e artigos 

da internet que tentaram responder aos objetivos traçados para o estudo.  

Na pesquisa de campo foi utilizado como instrumento de pesquisa a 

leitura de material bibliográfico que constituirão essa discussão e a aplicação 

de um questionário ao arteterapeuta, semi-estruturado com perguntas abertas 

e fechadas, tendo em vista analisar os objetivos propostos no estudo, sendo 

realizada, posteriormente foi realizada uma discussão e análise dos resultados 

obtidos na pesquisa de campo. 

Reconhecer a importância do uso da arteterapia como recurso no 

trabalho com alunos hiperativos nas séries iniciais do Ensino fundamental se 

deu através da pesquisa realizada com um arteterapeuta na escola.  A 

aplicação da pesquisa foi realizada Na Escola Municipal Otacília Barreto 

Malheiros em Vila Boa - GO. 
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INTRODUÇÃO 

 

A diversidade humana é um dos assuntos de maior evidência na área 

educacional atualmente, assim como as diversas situações que provocam as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. Diante disso, há a necessidade de 

abordar este tema, tendo a arteterapia como um valioso recurso no processo 

ensino-aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais, 

como no caso de hiperatividade, bem como a atuação dos profissionais desta 

área.  

 Neste sentido a problemática que gerou este estudo foi: 

  Como trabalhar a arteterapia com alunos com diagnóstico de 

hiperatividade na escola? 

  A importância de realizar um estudo sobre este tema está na 

necessidade de se compreender algumas das possíveis causas que 

desencadeiam este problema, bem como sobre as forma de trabalho com os 

alunos que apresentam estes distúrbios na aprendizagem. 

Portanto o objetivo principal desse estudo foi: Identificar a importância da 

arteterapia no trabalho com alunos hiperativos nas series iniciais. E os 

objetivos específicos são: Compreender a importância da arteterapia e do 

trabalho do arteterapeuta na escola; Analisar a hiperatividade como fator de 

dificuldade de aprendizagem do aluno na escola; Identificar as situações de 

trabalho com a arteterapia no cotidiano da escola com alunos hiperativos. 

E a hipótese é: A hiperatividade não pode se manifestar em qualquer 

criança, ela possui um caráter hereditário. Estudar sobre este tema é uma 

forma de compreender a importância do trabalho arteterapeuta, para que a 

criança possa se desenvolver integralmente na escola com o apoio da família, 

da escola e de profissionais qualificados na área. 

            A importância de realizar um estudo sobre este tema está na 

necessidade de se compreender algumas das possíveis causas que 

desencadeiam este problema, bem como sobre as forma de trabalho com os 

alunos que apresentam estes distúrbios na aprendizagem.  



A relevância do estudo desse tema está compreendida em dois eixos 

fundamentais: subsidiar o conhecimento do professor e favorecer a inclusão do 

aluno que tem Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). O 

estudo servirá como uma possibilidade a mais que os pais e professores de 

alunos com TDAH terão para obter informações sobre o assunto.  

Esta pesquisa pretende trazer à comunidade escolar uma reflexão sobre 

a importância do aprimoramento da relação professor/aluno, aluno/família e 

aluno/escola, informando o docente sobre possíveis sentimentos e percepções 

que os alunos com apresentam.  

 Esse estudo se divide em três capítulos. O primeiro enfatizará a história, 

o conceito e o surgimento da Arte-Terapia, bem como o processo de formação 

do profissional arteterapauta.  

 No segundo capítulo mostrar-se o papel da Escola em Relação ao Aluno 

Hiperativo, demonstrando também o papel do Professor, suas ações e 

estrategias em Relação ao Aluno Hiperativo  

 No terceiro capítulo será evidenciada a pesquisa de campo, em que se 

terá a oportunidade de relacionar a teoria e a prática, por meio da participação 

de professores de alunos com diagnóstico de hiperatividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I  

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ARTE-TERAPIA 

 

 

1.1. Contextualizando a história da Arte-Terapia 

 

 A construção é uma das possibilidades expressivas em Arteterapia. 

Conforme Reilly (1986), ela parte de técnicas básicas das artes plásticas, como 

modelagem, recorte, colagem, desenho, pintura e de outros materiais. 

Na análise dos trabalhos de construção em arteterapia, é necessário que 

o arteterapeuta observe todo o processo realizado, indicando por onde o 

paciente iniciou o trabalho, de que forma uniu as partes; se foi feito 

individualmente ou em grupo, se necessitou da ajuda do terapeuta, se fez ou 

desfez alguma parte do processo etc. Sobretudo as possibilidades de interação 

e equilíbrio da estrutura organizada devem ser observadas. 

Existem materiais e técnicas diversas de se fazer construção em 

arteterapia. Entre elas, são citados materiais como madeira, papel, arame, 

sucata e tecido, além das sugestões anteriores utilizando as artes plásticas 

como complemento. 

  Descreve-se a seguir as técnicas e suas propriedades inerentes, de 

acordo com Pillar (1990): 

• Construção em madeira: possibilita ao paciente criar objetos com 

características bem definidas quanto à espessura, à forma, ao tamanho, à cor e 

à resistência. Estas características variam de acordo com o pedaço e o tipo de 

madeira, o que leva o paciente a classificar, seriar e ordenar o material antes 

de selecionar o que necessita para construir o objeto;  

• Construção com sucata: é uma outra possibilidade de transformação da 

matéria, pois propicia explorar diferentes propriedades de cada tipo de material, 

comparando-os entre si e utilizando-os conforme suas características 



específicas. O paciente, então, é estimulado a classificar, a selecionar e 

organizar diferentes tipos de materiais;  

• Construção com tecido: permite a manufatura de bonecos, que leva o 

paciente a desenvolver e modificar o seu esquema corporal e 

consequentemente a representação da figura;  

• Construção com arame: propicia ao paciente experimentar novos e 

diferentes movimentos com o material, pela sua maleabilidade.  

A Arte-Terapia tem sua origem na Antroposofia de Rudolf Steiner 

segundo o qual “o Homem é considerado um ser espiritual constituído de alma 

e corpo vivo,” (BOSSA, 1994. p.17) onde através dos elementos (cor, forma, 

volume, disposição espacial, etc) na terapia artística, possibilita que a pessoa 

vivencie os arquétipos da criação, ou seja, re-conecte-se com as leis que são 

inerentes a sua natureza, como isso, traz um contato com a essência criadora 

de cada um. 

De acordo com Bossa, “entre 1876 a 1906, a arte era utilizada por 

criminalistas e psiquiatras para diagnóstico de doenças mentais. As motivações 

inconscientes abalaram a visão tradicional da época. Freud, de 1906 a 1913, 

aponta a comunicação simbólica como função catártica.” (1994, p. 37) 

A pedagogia contemporânea instaura métodos ativos (Decroly, Freinet, 

Montessori). Na década de XX, Jung começa a utilizar a arte como parte do 

tratamento psicoterápico; as imagens representavam uma simbolização do 

inconsciente pessoal e muitas vezes, o inconsciente coletivo, decorrente da 

cultura humana nas diversas civilizações, onde analisou culturas e mitologias.  

Criar abrange a habilidade em usar o cérebro para alterar, renovar, 

recombinar os aspectos da vida. Implica em sentir o mundo com vitalidade e 

fazer um novo uso do que se percebeu. É expressar nossas vivências, sonhos, 

conforme os sentidos e descobrir novas formas segundo as quais uma 

sociedade pode ser construída.  

 
 
A Arte-Terapia é o uso da arte como terapia. Embora seja uma 
atividade milenar, se desenvolveu há cerca de 60 anos. Consiste 
na criação de material sem preocupação estética e sim apenas de 
expressar sentimentos. Esta catarse é muito sadia e faz com que 



o indivíduo se reorganize internamente. A arte é por si só uma 
atividade regeneradora. (BOSSA, 1994. p.53) 
 
 

No processo criativo, a energia do inconsciente se liga a um arquétipo e 

o expressa numa linguagem simbólica. A arte é um canal para um nível não-

verbal de percepção que leva ao processo de individuação. Neste processo 

somos forçados a nos confrontar com diversas facetas de nosso íntimo que 

estão geralmente em conflito com nossas idéias e comportamento consciente.  

De acordo com Rubinstein (1996), a Arte-Terapia é então uma terapia 

que através da estimulação da expressão, do desenvolvimento da criatividade. 

Favorece:  

• A liberação de emoções, de conflitos internos, de imagens perturbadoras do 

inconsciente.  

• Contato com ansiedades, conteúdos reprimidos, medos  

• Coordenação motora  

• Mais e melhores "saídas" no dia a dia  

• O processo de individuação  

• Equilíbrio físico/ mental/ espiritual  

São muitos os instrumentos da Arte-Terapia:  

Os primários: Água, argila, areia, corpo  

Os demais: Desenho, pintura, colagem, sucata, escultura (massa, papel 

marchê, durepox, etc) costura, tricô, culinária, teatro, dança, literatura, enfim 

todas as formas de arte.  

Diante disso, compreende-se que os temas tratados na Arte-Terapia são 

a auto-estima, amor incondicional, valores,  expressão dos sentimentos 

bloqueados, perdão, capacidade de entrega,  afeto / ternura, agressividade,  

contato com o Divino,  autocrítica,   limites,  sexualidade / sensualidade,  

quebra da armadura corporal, medo,  produtividade,  ideais de vida,  criança 

interior, maldade x bondade,  masculino x feminino,  natureza instintiva,  morte 

x imortalidade,  intuição,  unidade do homem com a natureza,  fusão com a 

totalidade.  



1.2 O processo de formação do profissional em arteterapia.  

 

De acordo com a American Art Therapy Association (1995), 

“arteterapeuta é um profissional treinado em arte e em terapia que tenha uma 

formação em arteterapia”.  

Também é importante ressaltar: 

1. A necessidade de os arte-terapeutas e terapeutas “expressivos” serem 

formados nas áreas pertinentes aos seus campos de trabalho, ou seja, artes, 

teorias e técnicas de psicoterapia e praticarem seus trabalhos com critério, 

ética e versatilidade;  

2. Terapeutas e educadores terem cuidado em manter em mente o objetivo e 

extensão do campo de seus trabalhos, a configuração específica de suas áreas 

de atuação (psicoterapia e educação), sabendo o quanto o campo de estudo e 

aplicação da psicologia e da pedagogia se interpenetram;  

3. Os profissionais dessas áreas podem e devem construir uma prática 

psicoterapêutica ou educacional considerando a possível complementaridade 

entre elas;  

4. Precisa-se pensar, tanto em educação como em saúde, na necessidade de 

atuação de vários profissionais, dentro de uma concepção multidisciplinar. 

É condição sine qua non que a arte esteja no centro do trabalho para 

este poder ser considerado como arteterapia. (AATA, 1995, p. 40) 

Considerando que a psicoterapia é uma atividade restrita a psicólogos e 

médicos, o profissional com outras formações que lhe dão embasamento para 

melhorar a vida das pessoas são considerados terapeutas.  

Ainda de acordo com Valadares (2004):  

 

A partir de uma visão de ecologia profunda, e de uma definição de 
saúde como um estado de bem-estar psicossomático, social, 
ambiental e cósmico, postulada pela Organização Mundial de Saúde, 
três categorias de terapeutas são reconhecidas: a clínica, a social e a 
ambiental.  A primeira é reservada aos profissionais clínicos 
habilitados, como médicos, psiquiatras e psicólogos; a segunda, aos 
profissionais que cuidam do social, como educadores, empresários, 



engenheiros, arquitetos, artistas, políticos, cientistas, sacerdotes...; a 
terceira diz respeito aos cuidadores do meio-ambiente, como 
biólogos, ecólogos, etólogos, engenheiros florestais, entre outros.  A 
tarefa de ser agente de saúde, portanto, é estendida a todo ser 
humano, que se importa com o bem-estar, de si, de todos e de tudo, 
abrindo-se à responsabilidade de cuidar. (VALADARES, 2004, p.13) 

 

 

O arteterapeuta, portanto, utiliza recursos artísticos como: artes 

plásticas, poesia, dança, música, teatro, modelagem, ou outras formas de 

expressão, para proporcionar o auto-conhecimento e a melhora do estado 

emocional da pessoa que o busca como terapeuta. Ele pode focar seu 

atendimento nas mais diversas abordagens terapêuticas ou correntes 

psicológicas.  

A arteterapia vem sendo usada em clínicas, hospitais, escolas, 

empresas, como mais um recurso de crescimento interior e bem-estar das 

pessoas. Através dos meios que mais tem afinidade, percebe a arte como um 

processo de comunicação não-verbal, onde tem menos importância o resultado 

e a estética do trabalho.  A importância maior está naquilo que a arte revela do 

inconsciente e o seu efeito no consciente, melhorando o seu viver e o seu 

sentir. 

Para isso, se faz necessário um conhecimento prévio das técnicas a 

serem usadas, dos materiais expressivos, e o treinamento na escuta e 

percepção do outro, com o acolhimento e a compreensão próprios de quem 

cuida. 

Andrade (2000) ressalta que 

 

O arteterapeuta trabalha com o sujeito individualmente, ou com 
grupos, desenvolvendo práticas, dinâmicas, vivências que valorizam 
a Arte em todas as suas manifestações: pintura, escultura, música, 
desenho, teatro, poesia. Ao realizarmos uma atividade artística, não 
só interferimos na realidade, como também desenvolvemos 
competências pessoais que aprimoram a performance, o 
desempenho da pessoa, o que estabelecerá formas de comunicação 
entre o real e o imaginário, entre o pragmático e o sensível, 
transformando o ato criativo em expressão produtiva. (ANDRADE, 
2000, p.53) 
 

 
  



 Andrade (2000) elucida que as pessoas aprendem a construir espaços de 

autoria; reconhecem-se como autores e desfrutam o prazer de criar, 

valorizando a invenção de coisas originais e não a mera repetição 

estereotipada; acrescentando detalhes específicos, comprovadores de que o 

criar nos faz humanos e nos leva a sair da lógica dual: melhor ou pior. O sujeito 

artista/artesão aprende a relativizar; a perceber sua obra com diferentes 

matizes e cada uma com sua beleza única.  

 Os educadores têm a missão de ajudar seus alunos a definir seus 

pensamentos limitadores, a reconhecer e comunicar seus medos, seus 

verdadeiros sentimentos e desejos. Afinal o educador é também um agente 

atuante na formação de uma personalidade. O trabalho do arteterapeuta é de 

estimular o sujeito a criar até a finalização de sua obra. Seu bom preparo se faz 

necessário para acompanhar a execução desse trabalho, observando suas 

atividades, reações e expressões. Antes de trabalhar as técnicas, o 

arteterapeuta tem de conhecê-las, para não aplicar como se estivesse 

seguindo um manual. 

 Professor arteterapeuta deve pesquisar constantemente, buscar 

fundamentação teórica para embasar sua aprendizagem e seu trabalho, para 

poder discriminar suas possibilidades de cooperação e complementaridade, 

bem como contemplar um outro lado seu, e perceber a transformação pela qual 

está passando; perceber as vivências que lhe estão permitindo trabalhar a 

auto-imagem, bem como a percepção de que é positivo investir em 

comportamentos que não polarizem, mas ajudem a relativizar e amadurecer. 

(ANDRADE, 2000)  

 É importante que cada educador/arteterapeuta esteja desperto, atento à 

dinâmica da escola como um todo e da sala de aula em particular, cônscio de 

que é fundamental para o processo de identificação, valorizar personagens 

com traços de sabedoria e perspicácia, que usem estratégias para convencer 

os oponentes, vencendo pela sutileza e não pela força física; ciente de que 

nenhum herói sozinho dá conta de toda a diversidade, mas que, de acordo com 

a situação, cada uma das forças heróicas (prazer, competição, força, 

sabedoria, colaboração, complementaridade) deve ser resgatada/convocada, 



para agir na superação dos obstáculos, na transformação e evolução da 

própria atuação.  

 O papel do arteterapeuta no início do processo pode aqui ser bem 

entendido: “O trabalho de um arteterapeuta é o de estimular o sujeito a criar até 

a finalização de sua obra, observando neste percurso, suas atividades, reações 

e expressões orais durante a execução do trabalho” (URRUTIGARAY, 2004,p. 

30). 

  É importante que o arteterapeuta busque conhecimentos 

psicológicos, filosóficos, em artes e em oficinas laboratoriais, onde poderão ser 

testadas as atividades que pretende utilizar, conhecendo seus verdadeiros 

alcances antes da utilização. Faz-se necessário também, o apoio de um 

supervisor, uma pessoa com mais experiência, que possa auxiliar o 

arteterapeuta durante o processo terapêutico, bem como na escolha das 

técnicas mais apropriadas a cada caso.  

 A atuação do arteterapeuta em outro estágio consiste em: “...trabalhar 

junto com o cliente na percepção, estruturação e compreensão dos elementos 

de sua composição, levando-o a ‘falar’ acerca do que produziu.” 

(URRUTIGARAY, 2004, p. 102). 

 Assim, o papel do arteterapeuta é o de conduzir e facilitar o processo 

expressivo, através da utilização dos materiais e suportes, coletando dados 

que serão analisados através das imagens criadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II  

 

 

IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS DA HIPERATIVIDADE 

 

1.1. TDAH em uma perspectiva histórica e universal 

  

Segundo Benczik (2000) o primeiro médico a pesquisar sobre TDAH DI 

Galen, estudioso grego que estudou sobre a impaciência e inquietação de 

crianças. A princípio, ele considerava tais sintomas como similares aos de 

pessoas cue apresentavam conduta de indivíduos retardados.  

No relato de Benczik, (2000) em 1902, Still conceituou os 

comportamentos de impaciência e inquietação como defeito na conduta moral, 

resultado de danos cerebrais, hereditários, disfunção ou problemas ambientais, 

sem possibilidade de tratamento.  

Still descreveu um grupo de 20 crianças que se comportavam de 

maneira excessivamente emocional, desafiadora, passional e agressiva e que 

mostravam resistentes à qualquer tipo de ação com o objetivo de tornar o 

comportamento delas mais aceitável. O grupo tinha uma proporção de três 

meninos para cada menina e era composto de crianças que não tinham 

indícios de maus tratos pelos pais. Still especulou que devido à ausência de 

maus tratos, os problemas destas crianças deveriam ser de origem biológica. A 

hipótese ganhou mais força ainda quando Still notou que alguns membros das 

famílias das crianças eram portadores de problemas psiquiátricos como 

depressão, alcoolismo, problemas de conduta, etc. (HALLOWELL et al.,1994 

p.271). 

O simples fato que Still propôs uma base biológica para o problema, 

embora a evidência definitiva ainda demorou mais algumas décadas para 

chegar, já foi um grande passo. Antes disso, as crianças e os pais eram 

considerados responsáveis pela "falha moral" e o tratamento era 

freqüentemente feito através do uso de castigos e punições físicas. Os 



manuais de pediatria da época eram repletos de explicações de como bater em 

crianças e afirmavam necessidade deste tipo de tratamento. 

As observações e deduções de Still influenciaram o "pai" da psicologia 

Norte-Americana, Willian James que especulou que estes distúrbios de 

comportamento seriam devido à problemas na função inibitória do cérebro em 

relação à estímulos ou à algum problema no córtex cerebral onde o intelecto 

acabava se dissociando da "vontade" ou conduta social. 

Estudos científicos mostram que portadores de TDAH têm alterações na 

região frontal e as suas conexões com o resto do cérebro. A região frontal 

orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano em comparação com 

outras espécies animais e é responsável pela inibição do comportamento (isto 

é, controlar ou inibir comportamentos inadequados), pela capacidade de 

prestar atenção, memória, autocontrole, organização e planejamento. 

(GOLDSTEIN & GOLDSTEIN, 1998, p. 113). 

Em pouco tempo as pessoas com este problema receberam uma nova e 

obscura descrição: "Disfunção Cerebral Mínima" e começavam a serem 

tratadas com dois estimulantes que tinham se demonstrado muito eficazes no 

tratamento do problema (Ritalina e Cyclert). (BASTOS & BUENO, 2000 p. 67). 

Em 1957, Maurice Laufer tentou associar os problemas da "síndrome 

hipercinética" com o tálamo, estrutura cerebral responsável pela filtragem de 

sinais somáticos provenientes do resto do corpo. Embora esta hipótese não 

pudesse ser provada, era o começo da ligação entre a ADD e alguma estrutura 

cerebral. (BASTOS & BUENO, 2000 p. 69). 

Foi somente na década de 60 que se definiu esse Transtorno sob uma 

visão funcional enfatizando a caracterização da hiperatividade como síndrome 

de conduta e considerando-se a atividade motora em excesso como ritoma 

principal. (BENCZIK, 2000). 

Durante os anos de 70 a 90 fizeram-se estudos scbre a denominação da 

Classificação Internacional de Doenças - CID, que sofreu diversas alterações. 

No ano de 1994 o Manual Diagnóstico das Doenças Mentais, nomeou o 

Transtorno como Transtorno de Déficit de Atenção Hiperatividade dividindo em 



dois grupos de sintomas para diagnosticar: desatenção e 

hiperatividade/impulsividade.  

Nos anos 60, as observações clínicas se tornaram mais apuradas e ficou 

cada vez mais aparente que a síndrome tinha alguma origem biológica e talvez 

até genética, absolvendo os pais da culpa pelo problema definitivamente na 

comunidade científica. A população em geral continuou culpando os pais, como 

ainda acontece em populações menos informadas. 

No final dos anos 60, muito já era sabido sobre ADD, mas a falta de 

novas evidências ligando a síndrome à bases biológicas começou a criar 

discussões sobre a existência da síndrome. Muitos acreditavam que o 

transtorno eram uma tentativa de livrar os pais de culpa por seus filhos 

mimados e mal comportados. Depois deste período de incerteza novas 

descobertas começaram a ser feitas ligando os problemas associados com a 

ADD com certos tipos de neurotransmissores. (BASTOS & BUENO, 2000 p. 

70). Em 1970, Kornetsky  propôs a hipótese de que a ADD poderia estar ligada 

à problemas com certos neurotransmissores como a Dopamina e a 

Noroepinefrina embora a hipótese seja coerente, as pesquisas realizadas 

desde então na tentativa de comprovar o efeito destes neurotransmissores na 

ADD ainda não obtiveram sucesso. Embora não se saiba qual é o 

neurotransmissor específico ligado à ADD, muitos pesquisadores acreditam 

que o ADD é um problema de desequilíbrio químico no cérebro e estudos 

recentes somados à aparente melhora obtida através da psicofarmacologia 

parecem confirmar esta hipótese. (BASTOS & BUENO, 2000 p. 72). 

Na década de 1980, vários autores como Mattes e Gualtiere e Chelune 

(apud HALLOWELL 1994 et al.) especularam sobre o envolvimento dos lobos 

frontais no ADD devido à semelhança de sintomas apresentadas por pacientes 

de ADD e aqueles que sofreram danos ao lobos frontais devido à acidentes ou 

outros problemas. Em 1984, Lou et. al. (apud HALLOWELL 1994 et al.) 

acharam evidencias de uma deficiência de circulação sangüínea no lobos 

frontais e no hemisfério esquerdo de pessoas portadoras de ADD. Todos estes 

achados forma confirmados em 1990 por Zametkin (apud HALLOWELL 1994 et 

al.) graças ao desenvolvimento de novas tecnologias como o PET (Tomografia 

por Emissão de Positróns), que mostravam o funcionamento do cérebro in vivo. 



Através de exame de PET comparativo entre pessoas diagnosticadas com 

ADD e controles, Zametkin notou que o cérebro de pessoas com ADD tinham 

um consumo de energia cerca de 8% menor do que o normal e que as áreas 

mais afetadas eram o lobos pré-frontais e pré-motores que são responsáveis 

pela regulação e controle do comportamento, dos impulsos e dos atos baseado 

nas informações recebidas de áreas mais primitivas do cérebro como o tálamo 

e sistema límbico. Conforme estas novas evidências começaram a surgir e 

ficou claro que a ADD estava realmente associada à alterações do 

metabolismo cerebral, acabando definitivamente com a dúvida sobre a real 

existência da síndrome e sua ligação biológica. 

Ansiedade, inquietação, euforia e distração freqüentes podem significar 

mais do que uma fase na vida de uma criança: os exageros de conduta 

diferenciam quem vive um momento atípico daqueles que sofrem de 

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), doença precoce 

e crônica que provoca falhas nas funções do cérebro responsáveis pela 

atenção e memória.  

De origem genética, o TDAH tem como fatores predominantes, e não 

necessariamente simultâneos, a desatenção, a impulsividade e a 

hiperatividade, além de influências externas relevantes, como traumas inclusive 

cerebrais, infecções, desnutrição ou dependência química dos pais.  No caso 

das crianças, o TDAH pode aparecer desde a gravidez, quando o bebê se 

mexe além do normal, ou durante o crescimento, no máximo até os sete anos 

de idade. Se a pessoa não for tratada desde cedo à base de estimulantes, 

antidepressivos e terapias, na fase adulta poderá ter sintomas de distração, 

falta de concentração e deficiência na coordenação de idéias ainda mais 

acentuadas.  

O psiquiatra da infância e da adolescência do Instituto de Psiquiatria do 

Hospital das Clínicas, Andrade (2000), explica que 30% a 70% dos indivíduos 

que sofrem dessa doença tomam medicamentos por toda a vida. "Como as 

causas e os efeitos são de difícil diagnóstico, o tratamento não é voltado para a 

cura da doença, mas para a remissão", diz. Quando se pensa em TDAH, a 

responsabilidade sobre a causa recai sobre toxinas, problemas no 

desenvolvimento, alimentação, ferimentos ou malformação, problemas 



hereditários e familiares. Já foi sugerido que essas possíveis causas afetam o 

funcionamento do cérebro e, como tal, o TDAH pode ser considerado um 

distúrbio funcional do cérebro. Pesquisas mostram diferenças significativas na 

estrutura e no funcionamento do cérebro de pessoas com TDAH, 

particularmente nas áreas do hemisfério direito do cérebro, no córtex pré-

frontal, gânglios da base, corpo caloso e cerebelo. Esses estudos estruturais e 

metabólicos somados a estudos genéticos e sobre a família, bem como as 

pesquisas sobre reação a drogas, demonstram claramente que o TDAH é um 

transtorno neurobiológico. Apesar da intensidade dos problemas enfrentados 

pelos portadores do TDAH variar de acordo com suas experiências de vida, 

está claro que a genética é o fator básico na determinação do aparecimento 

dos sintomas do TDAH.  

Percebe-se que muitos estudos foram feitos até chegar ao que hoje 

conhecemos como Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH. O 

TDAH, algumas vezes, altera as vidas cotidianas das famílias, que precisam 

lidar com tensão e discussão do dia-a-dia, pois esse transtorno é apontado 

como um dos principais problemas de dificuldades de aprendizado e do 

insucesso escolar, quando não diagnosticado precocemente, deixando a 

criança incapaz de expressar claramente, com humor instável, desatenção 

contínua, inquietude e impulsividade. 

Barkley (2002) apresenta o TDAH como sendo um transtorno de 

desenvolvimento do autocontrole, que consiste em problemas com os períodos 

de atenção, com controle do impulso e com nível de atividade. Sendo que 

estes problemas são refletidos em prejuízos na vontade da criança ou em sua 

capacidade de controlar seu próprio comportamento.  

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um assunto 

evante, para os pais, discentes, docentes e, principalmente, para aqueles que 

:eseam se inserir na área da educação, pois o assunto em questão pode 

comprometer a aprendizagem. Diversos estudiosos pesquisam sobre o TDAH 

para melhor compreender o universo das crianças com esse transtorno.  

Topczewski (1999, p. 23) conceitua: “A hiperatividade é um desvio 

comportamental, caracterizado pela excessiva mudança de atitudes de 

atividade, acarretando pouca consistência em cada tarefa a ser realizada” . A 



criança que sofre com a hiperatividade, de uma hora para outra, muda 

completamente o seu comportamento e não consegue se fixar em uma 

atividade única, tendo sérios problemas em aceitar regras e limites.  

Benczik (2000, p.25) define o TDAH como “[...] um problema de saúde 

mental, considerando-o como um distúrbio bidimensional, que envolve a 

atenção e a hperatividade/ impulsividade”. (p25) Percebe-se que o autor define 

o TDAH como sendo um problema neurobiológico, ou seja, como um problema 

mental que atinge a concentração e a impulsividade.  

Rohde e Mattos (2003) esclarecem que o Transtorno do Déficit de 

Atenção Hiperatividade pressupõe a influência de fatores genéticos e 

ambientais no desenvolvimento do indivíduo. Apesar de várias pesquisas feitas 

neste âmbito, as causas precisas são desconhecidas.  

O Transtorno de Déficit de Atenção Hiperatividade é um dos transtornos 

mentais mais comuns na infância e adolescência sendo caracterizado por 

desatenção, hiperatividade e impulsividade. 

O TDAH é um dos transtornos mentais que mais incide sobre crianças e 

adolescentes e está freqüentemente associado a problemas com a vida 

acadêmica, social e profissional. Na maioria dos casos os sintomas 

permanecem :urante a vida adulta. (KESSLER et al., 2005 apud COUTINHO et 

al., 2007)  

Percebe-se que o comportamento de crianças com TDAH são comuns 

as de crianças sem o transtorno podendo esse comportamento ser confundido 

com bagunça e má criação. Segundo Antony e Ribeiro (2004, p. 127) “O TDAH 

tem sido objeto de estudo de inúmeras pesquisas que visam ‘damentalmente 

aprimorar os critérios diagnósticos e conhecer sua etiologia”.Compreende-se 

que ainda se tem muito para conhecer à acerca das s..as causas e diagnóstico 

do TDAH, pois não existe um exame médico que assegure a confirmação do 

transtorno. A literatura cita como sendo as possíveis causas os fatores 

ambientais e os genéticos.  

Segundo Beczik (2002, p. 78), 

 
 
 



No início do século XX, este distúrbio chamado de disfunção cerebral 
mínima, passando posteriormente a ser chamado de hipercinesia, ou 
hipercinese, logo a seguir, hiperatividade, nome que ficou conhecido 
por mais tempo. 

 

Nas últimas décadas, o estudo do distúrbio já recebeu diversas 

nomenclaturas, como DDAH (Distúrbio do Déficit de Atenção e Hiperatividade), 

mas a que ficou mais conhecida é a do (TDAH) Transtorno do Déficit de 

Atenção/hiperatividade. Este transtorno tem despertado o interesse de diversos 

psquisadores, em várias áreas, tais como: psicologia, neurologia, psiquiatria, 

aducação, dentre outros.  

Rohde et al. (2004, p.128) afirmam que  

 

No Brasil, estudos epidemiológicos reahzados com base nos critérios 
diagnósticos, situam a prevalência do TDAH entre 3% e 5%. A 
síndrome é mais comum em meninos (9%) com sintomas de 
hiperatividade do que em meninas (3%) que apresentam mais 
sintomas de desatenção.  
 
 

 
 

Portanto, na maioria das vezes, a hiperatividade atinge mais os meninos 

do que as meninas enquanto a desatenção prevalece mais nas meninas.  

O Transtorno do Déficit de Atenção Hiperatividade é muito difícil de 

notado durante os primeiros anos de vida, pois as crianças nesta idade tem 

comportamento bastante variável que pode ser confundido com excesso de 

energia de mal comportamento e também não se cobra muito a atenção da 

criança nesta fase, pois a mesma se dispersa com muita facilidade.  

Há casos em que as crianças desenvolvem o transtorno numa idade 

bem precoce. Há relatos de mães de bebês que se mexiam muito ainda no 

ventre da  

e que depois de nascidos, mostravam-se irritadiços, movendo-se durante o 

szno e acordando várias vezes durante a noite (ANDRADE, 1998 Apud 

ROHDE, 2003, p.75). 



Quando a criança tem o transtorno, os pais já podem observar reações 

no seu comportamento desde bebês, pois a inquietação, agitação são os az-es 

que mais incomodam essas crianças e, principalmente, os pais. 

Rohde e Mattos (2003, p.75) afirmam que já nos primeiros passos, 

alguns pais podem perceber que a criança com TDAH é mais agitada do que 

outras de sua idade, necessitando constantemente de vigilância, já que pode 

cometer alguma “arte”, que em geral, é mais grave do que o esperado para a 

idade.  

Círio (2004, p.08) afirma que 

 
 
As crianças e adolescentes com TDAH apresentam prejuízos claros 
no seu desempenho escolar e social. Assim, ao longo do 
desenvolvimento, o TDAH está associado com um grande risco de 
baixo desempenho escolar, repetências, expulsões e suspensões 
escolares, relações difíceis com familiares e colegas. 
desenvolvimento de ansiedade, depressão, baixo auto-estima. 
problemas de conduta e delinqüência, experimentação e abuso 
precoce de drogas, acidentes de carro e multas por excesso de 
velocidade, assim como dificuldades de relacionamento na vida 
adulta, no casamento e no trabalho.  
 
 
 

Em conformidade com o autor, analisa-se que a criança e acolescente 

que tem esse transtorno não consegue prestar atenção em detalhes, comete 

vários erros por descuido. Uma das situações mais comuns na escola é que a 

uno com TDAH não consegue terminar os exercícios escolares e evita tarefas 

exigem um esforço mental prolongado, distraindo-se facilmente com qualquer 

assunto do ambiente que está inserido. Quando na adolescência, tem muita 

dificuldade de manter a atenção no trabalho e lazer. Pessoas que possuem 

esse transtorno apresentam um difícil convívio social, pois não sabem esperar 

sua hora 

As crianças com TDAH são agitadas ou inquietas. Na idade pré-escolar, 

estas crianças mostram-se agitadas, movendo-se sem parar pelo ambiente, 

mexendo em vários objetos como se estivessem “ligadas” por um motor. 

Mexem pés e mãos, não param quietas na cadeira, falam muito e 

constantemente pedem para sair de sala ou da mesa de jantar. (BARKLEY, 

2002, p. 89). 



Diante de estudos realizados na década de 90, quatro subtipos de TDAH 

foram classificados (BARKLEY, 2002), sendo eles o tipo desatento: que é a 

pessoa apresenta pelo menos, seis das seguintes características: Não enxerga 

detalhes ou faz erros por falta de cuidado. Dificuldade em manter a atenção. 

Parece não ouvir.  

Dificuldade em seguir instruções. Dificuldade na organização. Evita / não 

gosta de tarefas que exigem um esforço mental prolongado. Freqüentemente 

perde os objetos necessários para uma atividade. Distrai-se com facilidade. 

Esquecimento nas atividades diárias.  

O segundo tipo é o hiperativo/ impulsivo que é definido se a pessoa 

apresenta seis das seguintes características: Inquietação, mexendo as mãos e 

os pés ou se remexendo na cadeira. Dificuldade em permanecer sentada. 

Corre sem destino ou sobe nas coisas excessivamente (em adulto, há um 

sentimento subjetivo de inquietação). Dificuldade em engajar-se numa 

atividade silenciosamente. Fala excessivamente. Responde a perguntas antes 

delas serem formuladas. Age como se fosse movida a motor. Dificuldade em 

esperar sua vez. Interrompe e se interrompe. 

O terceiro tipo é o combinado, caracterizado pela pessoa que apresenta 

os dois conjuntos de critérios dos tipos desatento e hiperativo / impulsivo.  

O quarto tipo de TDAH é o não específico, onde a pessoa apresenta 

algumas dificuldades, mas número insuficiente de sintomas para chegar a um 

diagnóstico completo. Esses sintomas, no entanto, desequilibram a vida diária.  

Na idade escolar, crianças com TDAH apresentam uma maior 

probabilidade de repetência, evasão escolar, baixo rendimento acadêmico e 

dificuldades emocionais e de relacionamento social. Supõe-se que os sintomas 

do TDAH sejam catalisadores, tornando as crianças vulneráveis ao fracasso 

nas duas áreas mais importantes para um bom desenvolvimento - a escola e o 

relacionamento com os colegas.  

À medida que cresce o conhecimento médico, educacional, psicológico e 

da comunidade a respeito dos sintomas e dos problemas ocasionados pelo 

TDAH, um número cada vez maior de pessoas está sendo corretamente 

identificado, diagnosticado e tratado. Mesmo assim, suspeita-se que um grupo 



significativo de pessoas com TDAH ainda permanece não identificado ou com 

diagnóstico incorreto. Seus problemas se intensificam e provocam situações 

muito difíceis no confronto da vida normal.  

O TDAH é com freqüência, apresentado, erroneamente, como um tipo 

específico de problema de aprendizagem. Ao contrário, é um distúrbio de 

realização. Sabe-se que as crianças com TDAH são capazes de aprender, mas 

têm dificuldade em se sair bem na escola devido ao impacto que os sintomas 

do TDAH têm sobre uma boa atuação. Por outro lado 20% a 30% das crianças 

com TDAH também apresentam um problema de aprendizagem, o que 

complica ainda mais a identificação correta e o tratamento adequado. Os 

pesquisadores, no entanto, sugerem que o resultado desastroso apresentado 

por alguns adolescentes não é uma conseqüência apenas do TDAH, mas, 

antes, uma combinação de TDAH com outros transtornos de comportamento, 

especialmente nos jovens ligados a atitudes criminosas e abuso de 

substâncias. (BASTOS & BUENO, 2000, p. 76). 

Um dos pontos mais marcantes que a criança com hiperatividade 

apresenta em sala de aula é a falha no funcionamento produtivo das tarefas, ou 

seja, a criança quase nunca consegue terminar as tarefas escritas.  

E isso não tem nada a ver com a inteligência da criança. O comentário 

mais freqüente dos professores é de que percebem que a criança é esperta e 

inteligente, mas ela não consegue render de acordo com a sua real 

capacidade. Apresentando uma discrepância entre o seu potencial intelectual e 

a sua realização acadêmica. Portanto, o seu desempenho escolar está 

(sempre) aquém do seu verdadeiro potencial. (BASTOS & BUENO, 2000, p. 

98). 

 

1.2 O papel da escola no trabalho com o aluno hiperativo  

 

  Uma sala de aula eficiente para crianças desatentas deve ser 

organizada e estruturada. A estrutura supõe regras claras, um programa 

previsível e carteiras separadas. A avaliação do professor deve ser freqüente e 



imediata. Interrupções e pequenos incidentes têm menores conseqüências se 

ignorados. O material didático deve estar adequado à habilidade da criança.  

Segundo o psiquiatra Ênio Roberto de Andrade, a hiperatividade só fica 

evidente no período escolar, quando é preciso aumentar o nível de 

concentração para aprender. "O diagnóstico clínico, deve ser feito com base no 

histórico da criança". Por isso, a observação de pais e professores é 

fundamental. (ANDRADE, 2000, p. 30).  

Geralmente os hiperativos, se mexem muito durante o sono quando 

bebês. São mais estabanados assim que começam a andar. Às vezes, 

apresentam retardo na fala, trocando as letras por um período mais prolongado 

que o normal. Em casa, esses sintomas nem sempre são suficientes para 

definir o quadro. Na escola, porém, eles são determinantes.  

A inteligência de pessoas hiperativas não é comprometida com a 

doença, mas “o principal empecilho para elas é a impulsividade e a falta de 

atenção, ferramentas importantes para o progresso dos estudos”, (DIAS, 1999, 

p. 90). Ao se tratar o paciente hiperativo, é notada marcante melhoria no seu 

rendimento escolar.  

Estratégias cognitivas que facilitam a auto-correção, assim como 

melhoram o comportamento nas tarefas, devem ser ensinadas. As tarefas 

devem variar, mas continuar sendo interessantes para os alunos. Os horários 

de transição, bem como os intervalos e reuniões especiais, devem ser 

supervisionados. Pais e professores devem manter uma comunicação 

freqüente. Os professores também precisam estar atentos à qualidade de 

reforço negativo do seu comportamento. As expectativas devem ser adequadas  

ao nível de habilidade da criança e deve-se estar preparado para mudanças.  

 
Os pacientes que não apresentam dificuldades no aprendizado 
conseguem executar as tarefas de modo rápido e eficiente, mas como 
terminam antes que os outros ficam a atrapalhar o trabalho dos 
colegas por conta da hiperatividade. Esse comportamento causa 
insatisfação ao grupo, que passa a reclamar e a interferência do 
professor, ao chamar a atenção do aluno, tem como objetivo 
primordial o de manter a classe organizada, provocando uma reação 
agressiva por parte do aluno, além de acentuar a hiperatividade. 
(TOPAZEWSKI, 1999, p. 57).  
 
 
 



Se o convívio social é importante para o desenvolvimento da criança, 

para quem tem TDAH não é diferente. Ao professor cabe observar sinais como 

agitação e dificuldade de assimilação. No intervalo das aulas a criança costuma 

se meter em brigas ou brincar quase sempre sozinha, tenta chamar a atenção 

ou se comporta como se fosse alienada.  

As meninas que sofrem da doença são mais distraídas, falam demais ou 

simplesmente se isolam. Os meninos não conseguem manter amizades por 

muito tempo, são agitados e interrompem a aula constantemente.  

Antes de apelar para conclusões precipitadas é preciso que se leve em 

conta que crianças hiperativas não podem ser julgadas como rebeldes. Por 

sofrerem de uma doença que provoca dificuldades de concentração, não se 

dão conta das ordens que recebem.  

Segundo Dias, (1999, p. 92), não cabe ao professor ou à escola fazer o 

diagnóstico, mas é possível observar o aluno e conversar com os pais para que 

um especialista seja procurado.  

A impossibilidade para o aprendizado satisfatório é evidente já que o 

comportamento hiperativo acarreta a dispersão e a desatenção. O aluno pode 

apresentar o problema multiplicado, pois, vem caminhando com os transtornos 

comportamentais e as dificuldades para o aprendizado, especialmente para a 

leitura, desde o problema escolar. Esta dificuldade gera um grau de 

desinteresse e mesmo desprezo para a leitura e para as outras atividades 

escolares, que culmina com o comprometimento importante do desempenho e 

do rendimento escolar. Muitos abandonam a escola e se dedicam ao trabalho, 

que, na maior parte das vezes, é pouco qualificado.  

 Quando adultos, têm raciocínio rápido, mas grande dificuldade de 

concentração durante aulas duradouras. Os hiperativos apresentam alterações 

na chamada memória de curto período, e isto se deve à baixa capacidade de 

atenção e à pouca concentração. As mães referem que, quando solicitam algo 

à criança, esta retorna após alguns minutos perguntando qual foi a solicitação, 

pois esqueceu-se do pedido que lhe fora feito. Esta falta de memória já é, por si 

só, um fator de baixo rendimento escolar que quando associado à 

hiperatividade agrava o quadro (TOPAZEWSKI, 1999, p. 57).  



Os professores devem ter conhecimento do conflito incompetência x 

desobediência, e aprender a discriminar entre os dois tipos de problema. É 

preciso desenvolver um repertório de intervenções para poder atuar 

eficientemente no ambiente da sala de aula de uma criança com TDAH. Essas 

intervenções minimizam o impacto negativo do temperamento da criança. Um 

segundo repertório de intervenções deve ser desenvolvido para educar e 

melhorar as habilidades deficientes da criança com TDAH.  

Um dos pontos mais marcantes que a criança com hiperatividade 

apresenta em sala de aula é a falha no funcionamento produtivo das tarefas, ou 

seja, a criança quase nunca consegue terminar as tarefas escritas. E isso não 

tem nada a ver com a inteligência da criança. O comentário mais freqüente dos 

professores é de que percebem que a criança é esperta e inteligente, mas ela 

não consegue render de acordo com a sua real capacidade. Apresentando uma 

discrepância entre o seu potencial intelectual e a sua realização acadêmica. 

Portanto, o seu desempenho escolar está (sempre) aquém do seu verdadeiro 

potencial. (BASTOS, 2000, p. 98). 

A impressão que a professora também tem é de que a criança vive no 

mundo da lua, ou ainda, que não tem motivação para nada. Outras crianças 

com hiperatividade, mostram-se impacientes, não podem ficar paradas e 

sentadas por muito tempo, os professores normalmente utilizam verbetes 

populares para repreender a criança hiperativa (BASTOS, 2000, p. 99). 

Há crianças que falam muito, não conseguem ter autocontrole, podem 

ser líderes, ou ainda, rejeitadas pelo grupo, em função de sua alta atividade e 

atuação. 

A criança com hiperatividade costuma não reagir às intervenções normais dos 

professores, ou seja, o que funciona para uma criança sem hiperatividade, não 

funciona para a criança com hiperatividade, esta exige sempre uma adaptação 

do professor em seu método e estilo de ensinar. (BASTOS, 2000, p. 100). 

O TDH pode variar bastante na manifestação dos sintomas e também na 

sua intensidade. É importante saber que nem todos os sintomas 

comportamentais do TAH se manifestam da mesma maneira em todas as 

crianças. Para Bastos (2000), a criança ainda pode apresentar na sala de aula 

os seguintes problemas:  



• Problemas de conduta, através de explosões de cólera e passando 

rapidamente do riso às lágrimas. Seu humor e desempenho são geralmente 

variáveis e imprevisíveis. Pode apresentar características de forte oposição e 

desafio; 

•  Implicações emocionais, tais como hipersensibilidade, baixas auto-estima 

e baixa tolerância à frustração. O auto-conceito negativo e as reações de 

agressividade da criança são observados pela percepção de não estar certa 

por dentro; Problemas de socialização, tendo dificuldades nos seus 

relacionamentos interpessoais, por não aceitar críticas, conselho ou ajuda e 

ser, muitas vezes, tirana; 

• Problemas familiares, em conseqüência das insatisfações e pressões por 

parte do adulto, pela inadequação do comportamento da criança. Além disso, 

as dificuldades escolares ou de aprendizagem são fatos que normalmente 

muitas frustrações trazem aos pais. Muitas vezes a criança torna-se ponto de 

discórdia familiar; Comprometimento das habilidades cognitivas, manifestando-

se em dificuldades de organização, de resoluções de problemas, no retardo do 

desenvolvimento da linguagem, na dislexia, na disgrafia e na discalculia; 

• Problemas neurológicos; quando a criança, em geral, tem incoordenação 

motora (é desajeitada), tem impersistência motora (incapacidade de manter 

determinada postura ou posição por algum tempo), apresenta sincinesias 

freqüentes, distúrbios da fala (dislalia entre outras.), dificuldades gnósicas 

(inclusive na formação do esquema corporal) e práxicas. Esses pacientes, em 

geral, apresentam inteligência normal. 

A escola é um dos agentes responsáveis pela integração da criança na 

sociedade, além da família. É um componente capaz de contribuir para o bom 

desenvolvimento de uma socialização adequada da criança, através de 

atividades em grupo, de forma que capacite o relacionamento e participação 

ativa das mesmas, caracterizando em cada criança o sentimento de sentir-se 

um ser social. 

Se a criança não se envolve com o grupo ou este não a envolve, 

começa haver um baixo nível de participação e envolvimento nas atividades e, 

conseqüentemente, o isolamento que interferirá no desempenho escolar. O 



comportamento retraído de uma criança no ambiente escolar pode ser 

interferência do ambiente familiar. 

A escola tem uma tarefa relevante no resgate da auto-imagem distorcida 

da criança, por ter uma concepção socialmente transmissora de educação e de 

cultura, que transcende as habilidades educacionais familiares, além da 

responsabilidade e competência em desvendar para a criança o significado e o 

sentido do aprender. 

As escolas devem buscar formas de prevenção nas propostas de 

trabalho, preparar os professores para entenderem seus alunos, diferenciar um 

a um, respeitar o ritmo de cada um. A escola deve ser um ambiente onde as 

crianças possam sentir-se bem, amadas e sempre alegres. 

A metodologia da escola deve ser adequada, envolvendo seus alunos. E 

no momento em que surgir algum problema com algum aluno é importante que 

haja uma mobilização por parte da escola, a fim de que solucionem a possível 

dificuldade. A escola deve esforçar-se para a aprendizagem ser significativa 

para o aluno. Com isso todos têm a ganhar a escola, a família e principalmente 

a criança.  Esta será uma criança mais flexível, mais motivada e mais 

interessada em aprender. Roman e Steyer (2001) ressaltam que é importante o 

estabelecimento de uma Rotina na escola. A Rotina deve ser desenvolvida 

para possibilitar, a partir da organização externa, a segurança emocional e a 

organização interna de cada criança. Desse modo, a Rotina favorece e 

complementa o processo de socialização por meio da aprendizagem das 

regras de convívio em grupo, da formação de vínculos e da aquisição de 

conhecimentos em todos os âmbitos de desenvolvimento. 

 

2.2 Hiperatividade e aprendizagem 

 

De acordo com Vygotsky (2004), a aprendizagem é um processo social. 

É possibilitada através das áreas de desenvolvimento proximal, isto é, da 

distância entre a zona de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através das soluções independentes de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, ou seja, aquilo que a criança ainda não sabe, mas 



que pode aprender. A zona de desenvolvimento proximal pode ser ilustrada 

através daquilo que a criança faz hoje com auxílio de adultos ou mesmo de 

crianças mais hábeis, mas que amanhã poderá fazer por si mesma. 

     Pode-se exemplificar através da criança que esboça o desejo de 

caminhar, a partir da visualização que faz de um adulto caminhando. O auxílio 

para caminhar que o adulto fornece exerce o papel da zona de 

desenvolvimento proximal, pois ela, sozinha, sem o apoio do adulto, não é 

ainda capaz de caminhar. A criança não caminha sozinha, mas é capaz de 

fazer com ajuda. Logo, porém, estará caminhando por si só. A zona de 

desenvolvimento proximal de Vygotsky, enfim, possibilita verificar as futuras 

aprendizagens da criança. 

     Partindo dessa premissa, pode-se afirmar que o desenvolvimento da 

criança na escola tem suma importância, pois o papel do professor é 

semelhante ao do adulto que caminha, instigando a criança a alcançar a 

plenitude de seu desenvolvimento potencial. 

     Tendo-se por norte a afirmação de Vygotsky (2004) no sentido de que, 

no processo de aprendizagem e desenvolvimento, para cada passo que a 

criança dá adiante no aprendizado, são dois passos que ela avança no 

desenvolvimento, é inegável que cresce em importância a atuação do professor 

nesse processo. De fato, cabe a ele estimular constantemente a atenção da 

criança com TDAH, para que a mesma não se perca a qualquer novo estímulo 

do ambiente. Para possibilitar que a criança fixe atenção em um único 

brinquedo ou brincadeira por um tempo suficiente para o máximo 

aproveitamento daquela experimentação, com uma melhor interação com 

aquele objeto e mesmo com os colegas. Assim pode conseguir também 

aproximação aos demais. Relacionar-se com os colegas é estar em ambiente 

proximal, aproveitar os modelos, orientações e mesmo a afetividade com os 

pares. 

     É esperado, ainda, e também dos professores e orientadores, que 

evitem ao máximo a repreensão de uma criança com TDAH, por ser a mesma 

bastante frágil às frustrações e repreensões, o que pode levar a reagir muitas 

vezes de forma violenta frente a atos como tais. Nesse sentido a compreensão, 



conhecimento e estudo dos professores para a relação com alunos com TDAH 

é fundamental. 

 

2.3 O brincar em Vygotsky e sua relação com os processos de 

aprendizagem da criança com TDAH 

 

Vygotsky (1991) destacou a importância do brincar para os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança, pois é através desse ato que a 

criança reproduz experimentações e vivências que percebe do mundo exterior, 

e, ainda, que pode relacionar-se com outras crianças. Ele também destacou 

que o brincar nem sempre é considerado uma atividade que dá prazer à 

criança, já que outras atividades dão experiências de prazer muito mais 

intensas do que o brincar como, por exemplo, o chupar chupeta, mesmo que a 

criança não se sacie com a mesma. No entanto, o ato de brincar é de suma 

importância no desenvolvimento e aprendizado da criança. 

     Pode-se considerar que a maioria das crianças admira nos adultos a sua 

força e altura, o que pode despertar para colocar em prática as suas 

imaginações e desejos sem nenhuma restrição. Com isso o professor pode 

interagir e influenciar no comportamento típico de uma criança hiperativa, 

incapaz de focar sua atenção em uma só brincadeira por mais de alguns 

instantes, mudando de brinquedo a toda hora ou andando de um lado a outro 

sem nenhum objetivo aparente, é inegável o comprometimento de sua 

aprendizagem. Assim agindo, o professor pode levar a atenção da criança a 

seus projetos de brincar, fazendo com que sua experimentação na atividade 

proposta pela mesma seja mais intensa. Nas observações realizadas pôde-se 

obter a oportunidade de verificar com evidência a importância da relação 

professor/criança e que, em tais ocasiões, que o professor se pusesse à 

disposição das crianças, a fim de servir-lhes de apoio, de orientação e de 

referência para o desenvolvimento de novas atividades e o reforço daquelas 

que as crianças já apresentavam. As crianças podem utilizarem-se disso para 

colocar em prática suas atividades que envolvem necessidades, imaginações e 

desejos. A disponibilidade dos professores foi fundamental para auxiliar em 



captar e favorecer momentos de atenção dessas crianças, intensificando suas 

experimentações nas atividades propostas. 

     O jogo e o exercício nas sessões de psicomotricidade fazem com que o 

vocabulário psicomotor da criança se desenvolva com maior significado, tendo 

maior aquisição de vivências. Como Negrine (2002, p. 38) explica: 

 

Através das modalidades perceptivas que fazem parte do 
equipamento biológico humano, a criança vai captando informações 
e, de certa forma, busca reproduzi-las. Nesse sentido, vai 
aprendendo. Como somos capazes de aprender, amadurecer. Essa 
compreensão de desenvolvimento fortalece as concepções 
que sustentam que o desenvolvimento humano é um processo 
dialético complexo, tendo como produto a inter-relação de fatores 
internos e  externos, no sentido de  que o indivíduo amadurece do 
ponto de vista biológico, porque aprende, e não ao contrario. Dentro 
dessa compreensão, a criança e também o adulto constroem seus 
vocabulários a partir das influências do contexto onde estão inseridos. 
 
 
 

     Silva (2003, p. 93) reforça: “a aprendizagem é mais do que a aquisição 

de capacidades para pensar, é a aquisição de muitas capacidades 

especializadas para pensar sobre várias coisas”. A criança com Déficit de 

Atenção Hiperatividade tem plena capacidade de desenvolver seu potencial 

criativo. Porém, sempre que perde a atenção, deixa seus projetos pela metade, 

faltando a conclusão. Insiste-se no fundamento do papel do educador, cujo 

estímulo e atenção constante é a única ferramenta capaz de proporcionar a 

plenitude das vivências e experimentações pela criança, ao menos no âmbito 

escolar, garantindo seu maior aproveitamento e aprendizagem.  

 

  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

 

RELACIONANDO A TEORIA A PRÁTICA 

 

 

3.1 Análise dos resultados 

 

Diante da necessidade de confrontar teoria e prática sobre o uso da 

Arteterapia como recurso no trabalho com alunos hiperativos nas séries iniciais 

do  Ensino fundamental, realizou-se uma entrevista com uma profissional em 

arteterapia que atua na Escola Municipal Otacília Barreto Malheiros em Vila 

Boa-GO.     

Os resultados a seguir demonstram as formas em que o trabalho vem 

sendo desenvolvido na escola, diante das necessidades apresentadas pelos 

alunos com distúrbio da hiperatividade. 

Em relação ao tempo de atuação na educação a arteterapeuta 

entrevistada respondeu 

Arteterapeuta – “Atuo a 4 anos com atendimento nesta area e como professor 

atuei 9 anos.  

Neste sentido Costa (2001, p.15) defende que:  

 

 
 
Educar é sempre uma aposta no outro. Ao contrário do ceticismo dos 
que querem ver para crer, costuma-se dizer que o educador é aquele 
que buscará sempre crer para ver. De fato, quem não apostar que 
existem nas crianças e nos jovens com quem trabalhamos qualidades 
que, muitas vezes, não se fazem evidentes nos seus atos, não se 
presta, verdadeiramente ao trabalho educativo. 
 
 

Ao ser questionada se é fácil perceber se há uma criança hiperativa em 

sala de aula respondeu que  



Arteterapeuta - “Não, principalemente quando o professor nao possui 

formação adequada e que o diagnóstico deve ser feito criteriosamente por um 

psicopedagogo”.  

 Diante disso, compreende-se que para que o diagnostico de 

hiperatividade nos alunos sejam feitos ainda em forma precoce, é necessário 

que os professores sejam capacitados para realização da obnservação, 

diagnóstico e acompanhamento.  

Em relação ao questionamento acerca do comportamento de uma 

criança hiperativa em sala de aula, a resposta foi  

Arteterapeuta - “É uma criança com pouca capacidade e concentração, não 

consegue atender ordens, não é socializada ao ambiente escolar. É uma 

criança impaciente, agitada, que quer se espelhar e imitar sempre os alunos 

que conseguem realizar as atividades que ele não consegue. Uma criança  

inquieta, que não consegue se concentrar nas atividades propostas e que se 

distrai com muita facilidade”.  

           Círio (2004, p.08) afirma que as crianças e adolescentes com TDAH 

apresentam prejuízos claros no seu desempenho escolar e social. Assim, ao 

longo do desenvolvimento, o TDAH está associado com um grande risco de 

baixo desempenho escolar, repetências, expulsões e suspensões escolares, 

relações difíceis com familiares e colegas. desenvolvimento de ansiedade, 

depressão, baixo auto-estima. problemas de conduta e delinqüência, 

experimentação e abuso precoce de drogas, acidentes de carro e multas por 

excesso de velocidade, assim como dificuldades de relacionamento na vida 

adulta, no casamento e no trabalho. 

Em relação a maneira correta de lidar com a criança hiperativa a opinião 

foi:  

Arteterapeuta - “paciência, compreensão, afeto. Muito estudo por parte dos 

pais e professores. Tentar não diferenciá-las dos outros. Não ignorar a criança, 

oferecer diversas atividades diferenciadas, olhar em seus olhos ao lhes dar 

conselhos”. 

Segundo o psiquiatra Ênio Roberto de Andrade, a hiperatividade só fica 

evidente no período escolar, quando é preciso aumentar o nível de 



concentração para aprender. "O diagnóstico clínico, deve ser feito com base no 

histórico da criança". Por isso, a observação de pais e professores é 

fundamental. (ANDRADE, 2000, p. 30).  

Na questão acerca do nível de aprendizagem a pesquisada respondeu 

que  

Arteterapeuta – “a criança hiperativa não consegue ter o mesmo nível de 

aprendizagem das outras crianças porque não se concentra, por ser ansiosa, 

ser agitada, apenas um pedagogo respondeu que sim, podendo ainda se 

sobressair aos demais colegas”. 

Tendo-se por norte a afirmação de Vygotsky (2004) no sentido de que, 

no processo de aprendizagem e desenvolvimento, para cada passo que a 

criança dá adiante no aprendizado, são dois passos que ela avança no 

desenvolvimento, é inegável que cresce em importância a atuação do professor 

nesse processo. De fato, cabe a ele estimular constantemente a atenção da 

criança com TDAH, para que a mesma não se perca a qualquer novo estímulo 

do ambiente. Para possibilitar que a criança fixe atenção em um único 

brinquedo ou brincadeira por um tempo suficiente para o máximo 

aproveitamento daquela experimentação, com uma melhor interação com 

aquele objeto e mesmo com os colegas. 

Em relação a modificação da dinâmica em sala de aula produzida pela 

criança hiperativa, a informação é de que  

Arteterapeuta – “o maior problema é que a criança hiperativa quer chamar a 

atenção o tempo todo e requer compreensão coletiva, além de o professor ter 

que dar aulas bastante diversificadas, e ter paciência com o comportamento da 

mesma, que por muitas vezes não consegue esperar a sua vez de manisfetar e 

atrapalha os colegas”. 

           O jogo e o exercício nas sessões de psicomotricidade fazem com que o 

vocabulário psicomotor da criança se desenvolva com maior significado, tendo 

maior aquisição de vivências. Como Negrine (2002, p. 38) explica: 

 

Através das modalidades perceptivas que fazem parte do 
equipamento biológico humano, a criança vai captando informações 
e, de certa forma, busca reproduzi-las. Nesse sentido, vai 



aprendendo. Como somos capazes de aprender, amadurecer. Essa 
compreensão de desenvolvimento fortalece as concepções 
que sustentam que o desenvolvimento humano é um processo 
dialético complexo, tendo como produto a inter-relação de fatores 
internos e  externos, no sentido de  que o indivíduo amadurece do 
ponto de vista biológico, porque aprende, e não ao contrario. Dentro 
dessa compreensão, a criança e também o adulto constroem seus 
vocabulários a partir das influências do contexto onde estão inseridos. 
 

 

Quanto a realização das tarefas escolares pelas crianças hiperativas a 

resposta foi:  

Arteterapeuta – “as tarefas escolares em muitos casos não são importantes 

para elas, por isso, elas não tem interesse em realizá-las.  Mas, todos 

responderam que elas não fazem, raramente fazem ou as vezes fazem as 

atividades”. 

 Neste sentido de aprender em relação aos alunos com TDAH Antunes 

(2002 p. 22), coloca que “aprender não é estocar informações, mas 

transformar-se, reestruturando passo a passo o sistema de compreensão do 

mundo”. Aprender é estruturar informações e desenvolver comportamentos, é 

conhecer, ou seja, saber. O conhecimento é a representação cognitiva das 

informações e das ações materiais ou mentais que temos de seu conteúdo. 

E em relação ao trabalho através da arteterapia como recurso de ensino 

aos alunos a pesquisada respondeu que 

Arteterapeuta – “é um momento em que o aluno expõe as suas ansiedades, 

medos e angustias, porque ele se depara com o inanimado, com algo que ele 

acha que não pode contestar a vontade que ele tem diante de muitas 

situações”. 

 
 
A Arte-Terapia é o uso da arte como terapia. Embora seja uma 
atividade milenar, se desenvolveu há cerca de 60 anos. Consiste 
na criação de material sem preocupação estética e sim apenas de 
expressar sentimentos. Esta catarse é muito sadia e faz com que 
o indivíduo se reorganize internamente. A arte é por si só uma 
atividade regeneradora (BOSSA, 1994. p.53) 

 

Na questão sobre quais os tipos de trabalhos sao desenvolvidos com 

alunos hiperativos na escola a mesma respondeu 



Arteterapeuta – “na escola temos grupos de trabalho, onde as crianças são 

divididas por tipo de dificuldade ou distúrbio de aprendizagem, então fazemos 

uma analise das situações e realizamos um trabalho interdisciplinar com artes 

visuais, teatro, música, computador e isso estimula o aluno hiperativo a 

aprender”. 

 De acordo com Rubinstein (1996), a Arte-Terapia é então uma terapia 

que através da estimulação da expressão, do desenvolvimento da criatividade. 

Neste contexto o aluno TDAH executa ações que possibilitam o conhecimento, 

a aprendizagem e a interação com o meio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSÃO  

 

A hiperatividade pode manifestar-se também como sintoma isolado, mas 

a incidência em indivíduos portadores do TDAH é muito alta, geralmente, 

sendo acompanhadas por outros problemas de saúde mental. O tratamento de 

crianças com TDAH exige um esforço coordenado entre profissionais das áreas 

médica, saúde mental e pedagógica, em conjunto com os pais, porém, não 

existe "cura" para o transtorno, no sentido de normalizar totalmente o 

comportamento da criança, isto é, precisa ser controlada por toda a infância. 

Em relação aos resultados obtidos nas entrevistas pode-se compreender 

que uma intervenção multidisciplinar pode envolver treinamento aos 

professores quanto à verdadeira natureza da hiperatividade quando se 

manifesta na criança e quando se torna necessário, aconselhamento individual 

e familiar, para evitar o aumento de conflitos, bem como a realização de um 

diagnóstico precoce, para favorecer o processo de inclusão deste aluno na 

educação.   

Um programa pedagógico adequado é essencial ao tratamento, pois o 

sucesso na sala de aula freqüentemente exige uma série de intervenções. A 

maioria das crianças com TDAH pode permanecer na classe normal, com 

pequenos arranjos na arrumação da sala. Utilização de um auxiliar e/ou 

programas especiais a serem utilizados fora da sala de aula.  

O trabalho do terapeuta na escola, não retira a responsabilidade 

pedagógica de acompanhar o aluno, mas é um instrumento que auxilia o 

trabalho do professor. O trabalho com a arte instrui até mesmo o aluno e o 

disciplina diante de suas necessidades e inquietações.  

Através dos resultados obtidos na pesquisa com a terapeuta, 

compreende-se que o tratamento deve ser iniciado logo que se percebe o 

quadro deve-se procurar um especialista para orientação adequada e quanto 

mais precoce o tratamento for iniciado, melhores serão os resultados, pois o 

comprometimento emocional será menos acentuado. 



Não se trata de normalizar os alunos com TDAH no contexto 

educacional, mas de buscar, em teorias de aprendizagem, metodologias de 

ensino, o conhecimento necessário para a intervenção pedagógica adequada, 

que possibilite adaptar estratégias educacionais que ofereçam novas 

possibilidades de organização e assimilação do conhecimento, que atendam às 

reais necessidades de todos os educandos. Embora não existam receitas ou 

fórmulas prontas, cada educador deve desenvolver com profissionais 

especializados, pais e educandos um suporte necessário para intervir com 

ferramentas e estratégias práticas na facilitação da aprendizagem dos alunos 

hiperativos no contexto educacional e social.  
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ENTREVISTA  

 

1. Tempo de atuação na educação? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. É fácil perceber se há uma criança hiperativa em sala de aula? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Como é o comportamento de uma criança hiperativa em sala de aula? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Qual a maneira correta de lidar com a criança hiperativa? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. Qual o nível de aprendizagem que o hiperativo pode conseguir? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. Qual a modificação da dinâmica em sala de aula produzida pela criança 

hiperativa? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

7. Como a criança hiperativa realiza suas atividades escolares? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. Como é o trabalho através da arteterapia como recurso de ensino aos 

alunos? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 



9. Quais os tipos de trabalhos sao desenvolvidos com alunos hiperativos 

na escola? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 
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