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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa investiga e relata as contribuições do Teatro do Oprimido e de suas técnicas, 

como recurso terapêutico na formação da criança com Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade. No primeiro capitulo organizo um estudando teórico buscando conceituar e 

entender a Aprendizagem, Atenção e Hiperatividade, buscando entender melhor o 

comportamento e a conduta de crianças com TDAH. Pesquiso sobre os sintomas, as causas e 

os efeitos dessa síndrome. Traço uma relação entre Família-escola-Especialistas, na tentativa 

de provar a importância do acompanhamento familiar no processo de ensino-aprendizagem e 

no tratamento dessas crianças. No segundo capitulo começo conceituando teatro, trabalho a 

relação existente entre Teatro-Terapia-Educação, explico a diferença entre palco teatral e 

palco terapêutico. Relato a importância dos jogos teatrais na sala de aula e sua contribuição na 

formação social e educacional da criança. Justifico a escolha do Teatro do Oprimido 

reconhecendo-o como método fundamental para essa pesquisa, por se tratar de um conjunto 

de exercícios, jogos e técnicas especiais que ajudam a criança recuperar o equilíbrio das 

relações, desenvolve a autonomia, estimula a criatividade e a espontaneidade, libertando-a de 

suas opressões. Além de ser um meio eficiente na transformação do comportamento, 

melhorando a conduta, permitindo a inserção da criança na sociedade. Constata-se a eficiência 

do método e de suas técnicas no trabalho desenvolvido com as crianças da Escola Municipal 

Prof. Antônio Severiano em Natal/RN, permitindo a essas crianças desenvolver uma 

consciência corporal, trabalhar os sentidos, o pensamento, a memória, a inibição, ensinando a  

expor seu ponto de vista, compreender e lidar com suas emoções, respeitando seus limites e 

desenvolvendo suas habilidades motora e cognitiva.  

 
 

Palavras Chaves: Teatro do Oprimido. TDAH. Formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This research investigates and reports the contributions of the Theatre of the Oppressed and 

its techniques as a therapeutic resource in the education of children with Attention Deficit 

Disorder with Hyperactivity. In the first chapter organize one studying theoretical seeking to 

conceptualize and understand the Learning, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, seeking 

to better understand the behavior and the behavior of children with ADHD. Researching on 

the symptoms, causes and effects of this syndrome. Trace a relationship between family-

school-specialists in an attempt to prove the importance of family support in the teaching-

learning process and treatment of these children. In the second chapter start conceptualizing 

theater, the relationship between work-Theatre-Education Therapy, explain the difference 

between the theatrical stage and the therapeutic stage. Account the importance of theater 

games in the classroom and its contribution to social and educational training of the child. 

Justify the choice of the Theatre of the Oppressed recognizing him as the primary method for 

this research, because it is a set of exercises, games and techniques that help the child regain 

equilibrium relations, developing autonomy, encourages creativity and spontaneity, freeing 

them from their oppression. Besides being an efficient transformation behavior, improving 

behavior, allowing the inclusion of children in society. It is verified the effectiveness of the 

method and techniques in their work with children Municipal School Professor. Antonio 

Severiano in Natal / RN, allowing these children develop body awareness, working senses, 

thought, memory, inhibition, teaching to expose your point of view, understand and deal with 

their emotions, respecting its limits and develop their motor and cognitive skills. 

 

 

Key Words: Theatre of the Oppressed. ADHD. Formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Com base em uma experiência profissional de professora de arte que me põe há mais 

de trinta anos em contato com crianças, jovens e adultos com dificuldades de aprendizagem e 

atenção na escola, gostaria de demonstrar nessa pesquisa que o problema desses alunos não é 

tão complicado quanto parece e que há um modo de fazê-los avançar na classe comum sem 

com isso penalizar os outros alunos. 

Para isso, antes seria preciso deixar de ver com desprezo a dificuldade de 

aprendizagem e, também, de sempre justificá-la pela falta de motivação e pela insuficiência 

de competência, ou indisciplina da criança. Na maioria dos casos, o Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade (TDAH) responde a outra lógica, que nos recusamos a tratar: a 

lógica do medo de aprender e de sua principal consequência, o bloqueio da capacidade de 

pensar. 

É com base nesse pensamento, que o foco dessa pesquisa é investigar as contribuições 

do Teatro do Oprimido como recurso terapêutico e educativo, na formação da criança com 

TDAH.  

O Interesse pelo Teatro surgiu do trabalho voluntário junto à Secretaria de Educação 

da Prefeitura de Parnamirim/RN, em 2006. Durante todo o ano de 2006 a Prefeitura de 

Parnamirim desenvolveu um projeto junto ao CEAT - Centro de Estudos para Ações 

Transformadoras, uma organização não governamental que tem como criador e patrono o 

educador Paulo Freire. Na época tinha como presidenta da ONG a Profª. Dra. Ana Maria do 

Vale e Vice-Presidenta a Prof.ª Dra. Marli Amarilha, tendo como tema do projeto: “O Escritor 

vai à escola pública”.  

Este projeto teve como finalidade formar crianças e adolescentes dos segmentos 

menos favorecidos da sociedade utilizando a literatura do Rio Grande do Norte. Para tanto, a 

ONG trabalha 44 obras literárias de artistas potiguares consagrados na sala de aula de escolas 

públicas na cidade de Parnamirim. Entre eles: Tarcísio Gurgel, Deífilo Gurgel, Francisco Ivo, 

Marli Amarilha, Diva Cunha, Francisco Rodrigues da Costa, entre outros. 

 Neste projeto (em 2006) os contos, as lendas, os poemas, os romances, os cordéis e as 

cantigas de rua, eram trabalhados inicialmente como leitura compartilhada, depois recitada, 

cantada, dramatizada de forma lúdica e descontraída. A culminância dessa ação aconteceu 

com a montagem de uma peça teatral, onde as palavras têm voz, corpo e ação.  
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O propósito maior desse projeto foi despertar o gosto pela leitura, promover o contato 

do aluno com a obra e seu autor, levar o livro para o palco, dar vida e movimento ao texto. 

Cada grupo escolhe um autor, uma obra, ensaia a peça, constrói cenário e figurino. Apresenta 

a peça para comunidade escolar e para o autor. Esse momento embriagador não podia morrer, 

significava muito para todos os envolvidos, professores, alunos, comunidade local e autores 

que viam no projeto um espaço de reconhecimento e valorização da obra. 

Dois anos depois, tive então, em janeiro de 2008 a ideia de reformular esse projeto, 

trazendo-o para Prefeitura de Natal na Escola Municipal Professor Antônio Severiano, 

adaptando-o a crianças do ensino infantil, com faixa etária entre 6 e 13 anos, que 

apresentavam dificuldades no relacionamento interpessoal, déficit de Atenção com 

Hiperatividade, dificuldade na aprendizagem e transtorno do conduta. 

Inicialmente a proposta dessa pesquisa, assim como no projeto anterior (em 2006), era 

desenvolver atividades teatrais que permitissem a socialização e a inserção dessas crianças no 

grupo e na sociedade. 

Em se tratando de crianças com necessidades especiais, torna-se objetivo dessa 

pesquisa estudar, conhecer e aplicar as técnicas do Teatro do Oprimido como recurso 

terapêutico na formação dessas crianças, buscando a transformação do comportamento e a 

libertação dos conflitos interiorizados.  

O teatro como recurso terapêutico, possibilita a mudança de conduta, desenvolve as 

habilidades para o letramento – facilidade na leitura e aquisição básica para escrita, ajudando 

a resolver e achar soluções para problemas emocionais, desenvolvendo a criatividade, 

imaginação, memória e a autonomia dessas crianças. 

Foi quando perpassando pela obra de Paulo Freire dentro do projeto anterior – O 

escritor vai à Escola Pública, que encontrei „Augusto Boal, teatrólogo brasileiro e o Teatro do 

Oprimido‟. Em especial, as técnicas do Teatro-Fórum e do Arco-Íris do Desejo, que atendem 

as necessidades dessa pesquisa. 

Segundo Angeli (2008, p. 123) “O teatro é um lugar de combinatórios, de histórias 

vividas, contadas e compartilhadas, é um local de possíveis, é um pulsar que inventa um lugar 

de desfazimento e de composição, estético e terapêutico”. 

Torna-se necessário, no entanto, estudar alguns assuntos relevantes entre eles: „ As 

Dificuldades na Aprendizagem‟, „Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade‟, O 

Transtorno de conduta, O Transtorno da Atenção, O Teatro e sua ação terapêutica e O teatro-

Educação.  
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No primeiro capítulo faço um levantamento bibliográfico para coletar as informações 

necessárias, no sentido de garantir o sucesso dessas ações. Trabalho inicialmente com 

diferentes conceitos de aprendizagem, os processos e as abordagens da aprendizagem, o 

transtorno da aprendizagem. Discuto o conceito de atenção, relato os diferentes tipos de 

atenção, explico o que é Hiperatividade, seus sintomas e diagnósticos, exponho a importância 

do acompanhamento familiar durante o tratamento, mostro a necessidade de um diálogo 

aberto e construtivo entre escola – família – especialista, na busca do bem estar da criança. 

Aproveito o espaço para analisar o perfil das crianças escolhidas nessa pesquisa, explico 

como acontece o processo de seleção dessas crianças na escola, apresento as SAPES (Salas de 

Apoio Pedagógico Especializado) e as Instituições que nos apoiaram nessa prática terapêutica 

e educativa. 

 No segundo capitulo, apresento alguns conceitos de Teatro, discuto a relação Teatro-

Educação com diferentes autores, entre eles: Piaget, Freire, Boal, Koudela e Reverbel. Falo 

sobre a importância do uso da leitura dramatizada e dos jogos teatrais na formação do leitor 

com TDAH, trazendo para esse diálogo autores como: Spolin, Amarilha e Bareicha. Justifico 

a escolha do Teatro do Oprimido e do uso de suas técnicas como recurso terapêutico, e 

eficiente instrumento de formação emocional, educacional e social da criança com TDAH.  

O Teatro do Oprimido é o método teatral mais adequado a essa pesquisa, por entender 

de acordo com Boal (1996, p.30) que é “Um conjunto de exercícios, jogos e técnicas especiais 

que ajudam a qualquer cidadão, a qualquer pessoa, independente da idade ou profissão, a 

perceberem que falam e são teatro”. Ele permite a criança recuperar o equilíbrio das relações, 

desenvolve a autonomia, estimula a criatividade e a espontaneidade. 

Ainda no segundo capitulo identifico a Catarse Aristotélica, a Catarse Moreniana 

(1889-1974), traçando um diálogo com a Catarse do Teatro do Oprimido. Apresento as 

técnicas do Teatro do Oprimido: teatro imagem, teatro invisível, teatro jornal, teatro-fórum, 

teatro legislativo e a estética do oprimido, no sentido de explicar os exercícios, as dinâmicas e 

os jogos propostos por cada uma e suas respectivas contribuições a pesquisa. 

No terceiro capitulo apresento algumas das inúmeras práticas desenvolvidas na Escola 

Municipal Professor Antônio Severiano em Natal/RN durante toda execução da pesquisa. 

Segundo Brook (2010, p.12) “Embora considerado espaço de representação, o teatro 

não se resume a presença de um palco, ou ao uso de figurinos e mascaras”. Porém, é preciso 

tomar cuidado para que a arte não se perca na clínica e os objetivos terapêuticos não mudem 

seu rumo para objetivos puramente estéticos.  



13 

 

Segundo BUSTOS (2005, p.204) “Ensinar é descobrir, mais do que transmitir 

fórmulas prontas para alunos doutrinados e passivos a modelos e a regras impostas”.  

O teatro estimula a capacidade de resposta, integração e ação, melhorando e ajudando 

no processo de leitura. O espaço dramático permite a criança com TDAH, assim como aos 

demais participantes, a prática da autodisciplina e da cooperação com os outros no uso 

criativo da liberdade, podendo desenvolver um comportamento social.  

Vamos deixar de lado esses intermináveis debates sobre os métodos de leitura ou 

sobre o papel da pedagogia. Já é mais que tempo de se preocupar com o essencial, e não tanto 

definir pela milésima vez a base dos fundamentos, na tentativa de resgatar os velhos métodos 

de pedagogia, os quais, aliás, já denunciaram amplamente os seus limites. 

Esta experiência de inserção do Teatro do Oprimido na escola permite aos professores 

da rede pública de ensino de Natal/RN, perceber que sua ação foi, e ainda é participativa e 

criativa, não se restringindo apenas à observação passiva do fenômeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

CAPITULO 1 – APRENDIZAGEM, ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. 

 

 

1  O CONCEITO DE APRENDIZAGEM 

 

 

Para suprir as necessidades almejadas neste trabalho torna-se necessário estudar o 

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH. Em especial, aprendizagem, 

atenção e hiperatividade. No começo reflito um pouco sobre aprendizagem (conceito, teoria, 

processo, desenvolvimento, abordagens e o transtorno de aprendizagem). A aprendizagem 

vem sendo estudada desde a antiguidade. Segundo Coelho (2011, p.3) “no Egito, na China e 

na Índia a finalidade da aprendizagem era transmitir as tradições e os costumes”.  

 

 

Na antiguidade clássica, na Grécia e em Roma, a aprendizagem passou a seguir duas 

linhas opostas, porém complementares: - “primeiro a pedagogia da personalidade 

que visava à formação individual, segundo a pedagogia humanista, que desenvolvia 

os indivíduos numa linha onde o sistema de ensino era representativo na realidade 

social e dava ênfase à aprendizagem universal”. (COELHO, 2011, p. 3).  

 

 

 

Somente na Idade Média, a aprendizagem e, consequentemente, o ensino passaram a 

ser determinados pela religião e seus dogmas. Para Coelho (2011, p. 3) “Do século XVII até 

início do século XX a doutrina central sobre a aprendizagem era demonstrar cientificamente 

que determinados processos universais regiam os princípios da aprendizagem, tentando 

explicar causas e formas de seu funcionamento [...]”. Surgi com isso uma metodologia que 

pretendia emoldurar o comportamento a um sistema unificado de leis.  

De acordo com Coelho (2011, p. 4) “Muitos acreditavam que a aprendizagem estava 

intimamente ligada ao condicionamento, a exemplo das ideias do filósofo russo Ivan Pavlov 

(1849-1936)”.  

 

Na década de 30 Edwin R. Guthrie, Clark L. Hull, Edward C. Tolman pesquisaram 

sobre as leis que regem a aprendizagem. Guthrie acreditava que as respostas, ao 

invés da percepção/percepções ou os estados mentais, poderiam formar os 

componentes da aprendizagem. Hull afirmava que a força do hábito, além dos 

estímulos originados pelas recompensas, constituía um dos principais aspectos da 

aprendizagem, a qual se dava num processo gradual. Tolman seguia a linha de 

raciocínio de que o objetivo visado pelo sujeito era a base comportamental para a 

aprendizagem. Percebendo o ser humano na sociedade em que está inserido, se faz 

necessário uma maior observação de seu estado emocional. (COELHO, 2012, p. 4). 
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Segundo Cerqueira (2010, p.4) “A aprendizagem é, portanto, um processo que 

provoca uma nova modalidade funcional do organismo. O resultado da aprendizagem é assim, 

uma organização da conduta”.  

Para Gessel e Amartruda, (1976 apud CERQUEIRA, 2010, p. 4) “comportamento e 

conduta são termos adequados para todas as reações do indivíduo, sejam reflexas, voluntárias, 

espontâneas ou aprendidas”.  

Aprender é incorporar um novo comportamento. Logo, aprendizagem é o processo 

pelo qual as competências, habilidades, conhecimentos, comportamentos ou valores são 

adquiridos ou modificados, como resultados de estudos, experiência, formação, raciocínio e 

observação. 

 

Segundo alguns estudiosos, a aprendizagem é um processo integrado que provoca 

uma transformação qualitativa na estrutura mental daquele que aprende. Essa 

transformação se dá através da alteração de conduta de um indivíduo, seja por 

Condicionamento operante, experiência ou ambos, de uma forma razoavelmente 

permanente. As informações podem ser absorvidas através de técnicas de ensino ou 

até pela simples aquisição de hábitos. O ato ou vontade de aprender é uma 

característica essencial do psiquismo humano, pois somente este possui o caráter 

intencional, ou a intenção de aprender; dinâmico, por estar sempre em mutação e 

procurar informações para a aprendizagem; criador, por buscar novos métodos 

visando à melhora da própria aprendizagem, por exemplo, pela tentativa e erro. Um 

outro conceito de aprendizagem é uma mudança relativamente duradoura do 

comportamento, de uma forma sistemática, ou não, adquirida pela experiência, pela 

observação e pela prática motivada. (COELHO, 2011, p. 4-5). 

 

 

 

Sendo a aprendizagem humana relacionada à educação e desenvolvimento pessoal, 

torna-se relevante quando o sujeito está motivado. A motivação é um conjunto de fatores que 

determinam a atividade e a conduta individual. Ele precisa querer aprender. Logo, para que o 

processo de aprendizagem aconteça torna-se importante o estímulo, que é aquilo que ativa a 

função orgânica do homem, que o incita a algo, que impele à ação, e que vem do meio em que 

está inserido. Nesse caso utilizam-se os conhecimentos e as teorias da neuropsicologia, 

psicologia, pedagogia e educação para desenvolver estudos sobre aprendizagem.  

O ser humano nasce predisposto a aprender, precisando de estímulos externos e 

internos para o aprendizado. Alguns aprendizados mesmo sendo considerados natos, como: o 

ato de aprender a correr, falar, andar e comer, entre outros, necessitam de maturação física, 

psicológica e social.  

A aprendizagem do indivíduo se dá no meio social e temporal de seu convívio diário. 

Ele modifica sua conduta normalmente ou por predisposições genéticas. O meio a que me 

refiro aqui, é tudo aquilo que envolve cultura, sociedade, práticas e interações.  
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Desde cedo à criança perpassa por fases que são necessárias para o seu 

desenvolvimento neurológico e cognitivo, deixando-a capaz de receber informações do meio 

em que está inserida. O desenvolvimento torna-se amplo e vinculado à evolução, maturação e 

aprendizagem, interferindo diretamente na conduta da criança. 

 

 

A conduta motriz com suas implicações neurológicas, que é o ponto de partida 

natural na sua maturação: abrange grandes movimentos corporais; bem como as 

coordenações motoras mais finas; as reações posturais (sustentar a cabeça, sentar, 

engatinhar, andar). A conduta adaptativa voltada à coordenação de movimentos 

oculares e manuais para alcançar e manipular objetos. A conduta da linguagem 

inclui a imitação e a compreensão do que expressar às outras pessoas. A conduta 

pessoal-social, que envolve as reações pessoais da criança frente à cultura social do 

meio em que vive. (GESSEL; AMARTRUDA, 1976, apud CERQUEIRA, 2010, 

p.4). 

 

 

 Para Queirós; Sahranger (1980 apud CERQUEIRA, 2010, p. 5) “a aprendizagem é a 

aquisição de condutas do desenvolvimento que dependem de influências ambientais”. 

Para Piaget (1974 apud FORTES, 2007, p.13) “[...] a aprendizagem não se resume 

somente em desenvolvimento” [...] Piaget não pensava a aprendizagem desvinculada do 

desenvolvimento, mas não possui a tese que primeiro precisa desenvolver para depois 

aprender. Toda pessoa que passa por um processo de transformação qualitativa na sua 

estrutura mental tem como resultado a aprendizagem. 

 

 

[...] a aprendizagem não se confunde necessariamente com o desenvolvimento, e 

que, mesmo da hipótese segundo a qual as estruturas lógicas não resultam da 

maturação de mecanismos inatos somente, o problema subsiste em estabelecer se 

sua formação se reduz a uma aprendizagem propriamente dita ou depende de 

processos de significação ultrapassando o quadro do que designamos habitualmente 

sob este nome. (PIAGET, 1974, p.34). 

 

 

 

 

1.1 UM BREVE RELATO SOBRE AS TEORIAS, PROCESSOS E ABORDAGENS DA 

APRENDIZAGEM. 

 

 

 Segundo Darsie (1999, p.9) “Toda prática educativa traz em si uma teoria do 

conhecimento. Esta é uma afirmação incontestável e mais incontestável ainda quando referida 

à prática educativa escolar”.  
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Partindo desse pressuposto, busco refletir sobre as concepções de aprendizagem que 

contribuem para as práticas pedagógicas fazendo uma análise comparativa com a prática 

teatral.  

Para Giusta (1985, p.26) “O conceito de aprendizagem emergiu das investigações 

empiristas em psicologia, ou seja, de investigações levadas a termo com base no pressuposto 

de que todo conhecimento provém da experiência”.  

 

Nessa concepção, as características individuais são determinadas por fatores 

externos ao indivíduo. Igualmente, desenvolvimento e aprendizagem se confundem 

e ocorrem simultaneamente. Essa maneira de se conceber o conhecimento 

influenciou amplamente teorias psicológicas e pedagógicas que se traduziram em 

concepções de ensino e aprendizagem também empiristas. (NEVES; DAMIANI, 

2006, p. 2). 

 

 

Enfatiza-se nesse momento a relevância dos processos mentais no processo de 

aprendizagem, na forma como se percebe, seleciona, organiza e atribui significados aos 

objetos e acontecimentos. Afinal, o homem não pode ser considerado um ser passivo em 

algumas abordagens cognitivas. 

Percebe-se que a maioria dos conceitos encontrados de „aprendizagem‟ remete-nos à 

aquisição de algum tipo de conhecimento ou habilidade, por meio de atividades formais de 

instrução. Esses conhecimentos e habilidades são direcionados a algum tipo de desempenho. 

Porem, a aprendizagem também é relacionada à vivência individual. Refiro-me ao uso 

de conhecimentos e experiências passadas que foram incorporadas pelo indivíduo, auxiliando-

o em suas novas aquisições. Este passaria a aprender, segundo esta perspectiva, de acordo 

com aquilo que já vivenciou, e tal aprendizagem seria capaz de nortear sua ação futura. 

Para Skinner (apud PRÄSS, 2012, p.6) “defendia o condicionamento controlado das 

massas (no lugar da educação atual, que seria também um condicionamento massivo, porém 

sem controle), como meio de controle da ordem social, orientado a felicidade do indivíduo”. 

Skinner acreditava nos padrões de estímulo-resposta de uma conduta condicionada. 

 

 

[...] a proposta de Skinner está totalmente baseada no condicionamento operante, 

onde o organismo está em processo de „operar‟ sobre o ambiente. [...] isto é no 

condicionamento operante: o comportamento é seguido de uma consequência, e a 

natureza da consequência modifica a tendência do organismo a repetir o 

comportamento no futuro. (PRÄSS, 2012, p.6). 
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 No esquema de reforço de Skinner existe uma relação entre sua ideia de 

condicionamento e a conduta do jogo. O intervalo de tempo existe como artifício para manter 

o comportamento desejado. Nem sempre o animal vai bater o pedal e ganhar a comida. A 

variável de tempo permite manter a resposta ao estímulo (reforço) por mais tempo. Ou seja, 

ele continuará tendo um comportamento desejável por não saber quando será alimentado, o 

que acontece nos jogos. 

A criança (protagonista-paciente) não saberá ao certo se o resultado será o mesmo: 

vitória ou derrota, sucesso ou insucesso da ação. A sua continuidade no jogo será estimulada 

pela integração da equipe, a afetividade, a segurança a ela concedida, pela influência 

ambiental, mantendo por mais tempo a sua participação e, consequentemente, o 

comportamento desejado por todos. 

Para entender comportamentos mais complexos, Skinner chegou à modelagem. Que 

consiste em reforçar um comportamento levemente similar ao desejado ou controlar 

lentamente chegando ao mais próximo possível do desejado e agradável a sua vida cotidiana. 

A modelagem é adotada por alguns psiquiatras no tratamento de fobias. Trabalha também: o 

medo, a ansiedade e a frustração.  

A relação de segurança e afetividade é fundamental para o sucesso do processo de 

ensino aprendizagem. Quanto mais a criança tem confiança, segurança e é inserida no grupo, 

maior será a sua participação, acomodação e assimilação.  

Na visão de Freire (2007) a nossa capacidade de aprender, vai muito além da 

adaptação, principalmente no que diz respeito à transformação da realidade, para que 

possamos intervir e recriar que é distinto do nível do adestramento do animal ou do cultivo 

das plantas. 

 

A nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, surge ou, mais do que 

isso, implica a nossa habilidade de aprender a substantividade do objeto aprendido. 

A memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro do 

objeto ou do conteúdo. Neste caso, o aprendiz funciona muito mais como paciente 

da transferência do objeto ou do conteúdo do que como sujeito crítico, 

epistemologicamente curioso, que constrói o conhecimento do objeto ou participa de 

sua construção. [...] Mulheres e homens, somos os únicos seres que social e 

historicamente, nos tornamos capazes de aprender. Por isso, somos os únicos em 

quem aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do 

que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, 

constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. 

(FREIRE, 2007, p. 69). 
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O processo ensino-aprendizagem desenvolve a socialização, que aumenta 

principalmente quando a criança com TDAH percebe a possibilidade de interagir com o 

grupo, cada vez mais próxima da sua realidade. 

 

Vygotsky abordou o desenvolvimento cognitivo por um processo de orientação. Em 

vez de olhar para o final do processo de desenvolvimento, ele debruçou-se sobre o 

processo em si e analisou a participação do sujeito nas atividades sociais. Ele propôs 

que o desenvolvimento não precede à socialização. Ao contrário, as estruturas 

sociais e as relações sociais levam ao desenvolvimento das funções mentais. Ele 

acreditava que a aprendizagem na criança podia ocorrer através do jogo, da 

brincadeira, da instrução formal ou do trabalho entre um aprendiz e um aprendiz 

mais experiente. O processo básico pelo qual isto ocorre é a mediação (a ligação 

entre duas estruturas, uma social e uma pessoalmente construída, através de 

instrumentos ou sinais). Quando os signos culturais vão sendo internalizados pelo 

sujeito, é quando os humanos adquirem a capacidade de uma ordem de pensamento 

mais elevada. (COELHO, 2011, p.44). 

 

 

 

Para Vygotsky (1998), a aprendizagem é uma condição prévia para o 

desenvolvimento, pois por meio da aprendizagem, na interação com o outro, é que a criança 

poderá avançar em seu desenvolvimento psicológico. Cada criança desenvolve um 

pensamento e raciocínio de acordo com as oportunidades oferecidas pelo meio. Vygotsky 

(1998) considera que os fatores biológicos exercem influência somente no início da vida da 

criança. Com o passar do tempo, as interações sociais com adultos ou companheiros mais 

experientes irão direcionar o desenvolvimento do pensamento e do comportamento. 

É da convivência contínua com adultos e da sua vida social, que surge a formação do 

pensamento da criança, o qual permitirá a assimilação da experiência de muitas gerações. 

Nesse momento a linguagem ou a fala, torna-se fundamental na organização do pensamento 

complexo e abstrato a nível individual. 

É por esse motivo que a socialização só acontecerá se houver um equilíbrio entre os 

participantes do grupo, para isso, é preciso reconhecer as diferenças existentes no ser social, 

nas suas fases distintas de desenvolvimento e na sua mudança de conduta. 

 

 

A modificação de conduta é a técnica terapêutica baseada no trabalho de Skinner. É 

bem direta: extinguir um comportamento indesejável (a partir da remoção de um 

reforço) e substituição por um comportamento desejável por um reforço. Foi 

utilizada nas mais diversas situações, tais como neuroses, timidez, autismo, 

esquizofrenia, etc. [...] Uma variante interessante da modificação de conduta é a 

chamada de ‘economia simbólica’, muito utilizada em hospitais psiquiátricos, 

instituições de recuperação de menores e presídios. (PRÄSS, 2012, p.9). [grifo do 

autor]. 
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A economia simbólica funciona também em casos extremos de transtorno postural, 

transtorno de conduta ou do déficit de atenção e hiperatividade. A troca torna-se positiva e 

corresponde ao nível de envolvimento da criança na atividade e no grupo. O que não quer 

dizer que sempre possa dar certo, vai depender do nível de comprometimento da criança e dos 

diferentes sintomas causados pelo transtorno. Afinal, cada criança é um caso, onde o 

transtorno desenvolve sintomas, ações e reações diferentes.  

A técnica consiste em tornar explícitas certas regras que devem ser respeitadas e, caso 

sejam, os sujeitos ganham créditos que podem ser trocados por algum prêmio. Caso o 

comportamento seja inadequado, eles perdem os créditos. Apesar das críticas em casos 

extremos torna-se útil a sua aplicação.    

Jean Piaget (1896-1980) “investigou, estudou e explorou a mente humana. Seus 

estudos foram relevantes para educação e psicologia”. Segundo Fortes (2007, p.12) “O ser 

social de uma criança com cinco anos não é o mesmo de um adolescente. Há de se considerar 

o nível de desenvolvimento, as formas de pensamento, a relação interindividual, o 

reconhecimento do eu e do outro”. 

Para Piaget (1988, apud FORTES, 2007, p.12) “o ser humano nasce com estruturas 

inatas do sistema nervoso [...] e forma de adaptação biológica, no entanto, nossas ações que se 

elaboram a partir do estofo inicial biológico se constitui progressivamente graças aos fatores 

sociais”. O que não quer dizer que toda estrutura se modifique, algumas conseguem outras 

não.  

 

Desde que os homens falam, por exemplo, nenhum idioma se implantou por 

hereditariedade, e é sempre através de uma ação educativa externa do ambiente 

familiar junto à criancinha que essa aprende a sua língua, [...]. Sem dúvida as 

potencialidades do sistema nervoso humano tornam possível tal aquisição, [...] a 

posse de uma certa „função simbólica‟ faz parte destas disposições internas que a 

sociedade não cria mas utiliza; todavia sem uma transmissão social exterior (isto é, 

em primeiro lugar educativo), a continuidade da linguagem coletiva tornar-se-ia 

praticamente impossível. (PIAGET, 1988, p.30). 

 

 

 

“Piaget considera a aprendizagem e a maturação, porém, existe uma complexa relação 

entre os processos biológicos [...] e as experiências físicas ou sociais, que resultam na 

aprendizagem”. (FORTES, 2007, p.13).  

Para Fortes (2007, p. 13) “A união destes fatores originará um terceiro fator que não 

pode ser caracterizado nem como uma estrutura inata (hereditária) nem como resultante da 

experiência do meio, é o fator de equilibração”. 
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Assim, parece altamente provável que a construção das estruturas seja 

principalmente obra de equilibração, definida não pelo equilíbrio entre forças 

opostas, mas pela auto-regulação; isto é, a equilibração é um conjunto de reações 

ativas do sujeito às perturbações externas [...]. (BECKER, 1997, p. 91). 

 

 

 

 

Segundo Fortes (2007, p. 13) “Esta equilibração sinônimo de desenvolvimento 

cognitivo é resultado de atividades intelectuais intensas [...]”. Isso pode acontecer, durante a 

discussão de um problema, na busca de uma solução, ou para garantir os objetivos de uma 

ação que necessita da participação da criança. “Piaget explica o processo de aprendizagem 

através da assimilação, acomodação e equilibração das estruturas”. (FORTES, 2007, p. 14). 

Na visão de Freire (2005) para que a sociedade alcance o equilíbrio não se faz 

necessário que opressores se tornem oprimidos e oprimidos se tornem opressores, se isto 

acontecesse teríamos um grande equívoco e uma grande contradição. Sua luta é para diminuir 

as distorções com qualidade e quantidade. O autor defende uma Pedagogia que liberte os 

marginalizados de sua condição de explorado e alienado, que estes possam se comunicar, agir 

e pensar. 

 

 

Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência 

realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste validade do ensino de 

que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou 

de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido não pode realmente 

ser aprendido pelo aprendiz. (FREIRE, 2005, p.6). 

 

 

Todos nós possuímos esquemas para realizar com sucesso as atividades e desafios do 

cotidiano, buscando soluções para os problemas e para a construção de novos conhecimentos. 

 

 

A construção do conhecimento ocorre quando acontecem ações físicas ou mentais 

sobre objetos que, provocando o desequilíbrio, resultam em assimilação ou 

acomodação e assimilação dessas ações e, assim, em construção de esquemas ou de 

conhecimento. Em outras palavras, uma vez que a criança não consegue assimilar o 

estímulo, ela tenta fazer uma acomodação e após, uma assimilação e o equilíbrio é 

então alcançado. (PRÄSS, 2012, p. 16). 

 

 

 

“Os esquemas são unidades de comportamento suscetíveis de repetição mais ou menos 

estáveis e de aplicação a situações ou objetos diversos”. (BECKER, 1997, p.34).  

Para Piaget (1973, apud FORTES p.14) “A assimilação é definida como uma forma de 

adaptação do sujeito ao meio. Ocorre assimilação quando o sujeito incorpora os dados 
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externos aos esquemas que possui”. Logo, a acomodação é a modificação necessária dos 

esquemas para incorporar as informações externas. (PIAGET, 1973). 

Para o leitor entender melhor vou dar um exemplo. Quando uma criança enfrenta um 

problema novo, ela utilizará seus conhecimentos prévios para identificar esse problema. Em 

seguida ela utilizará seus conhecimentos físicos e lógico-matemáticos para resolver o 

problema. Logo, não se trata de uma associação, pois assimilar é mais do que associar, é 

incluir um significado e incorporar as informações. 

 

É uma ação que possui significado para a criança, pois a ação sobre o problema 

possibilita transformá-la, resignificá-la.[...] Copiar, memorizar e associar não 

envolve a atividade do sujeito, pois estão ligados à passividade, ao receber de um 

superior e arquivar o que fora transmitido. (PIAGET, 1973, p.14).  

 

 

 

Na criança com TDAH nem a cópia nem a memorização interferem, ou melhoram a 

aprendizagem. A memorização só acontecerá de modo significativo quando trabalhada em 

atividades lúdicas. Brincando a criança consegue entender e registrar conteúdos que de outra 

forma não conseguiria. A aprendizagem será uma mera reprodução dos conteúdos das 

disciplinas através de memorizações que serão verificadas (medidas) com as avaliações. Ou 

seja, não existirá abertura para que o aluno explore, manipule, formule e exponha seu ponto 

de vista, suas conjecturas sob determinado conhecimento. 

A cópia é para ela um processo mecânico, cansativo, que na maioria das vezes não 

consegue concluir. Em desvantagem deixa de participar da ação. Ela precisa da adaptação 

para acomodar-se ao grupo e da atividade lúdica para assimilar o conteúdo, tornando a 

aprendizagem significativa, viabilizando a sua participação. Lembrando que a assimilação 

ocorre no ser humano quando o organismo utiliza algo do ambiente e incorpora. 

Segundo Piaget (1978, p. 117) “Se denominarmos acomodação a esse resultado de 

pressões exercidas pelo meio, [...] podemos dizer, portanto, que a adaptação é um equilíbrio 

entre a assimilação e a acomodação”.  

Para Freire (2007, p. 49) “É no processo de aprender que descobrimos ser possível 

ensinar. [...] É um processo que cria no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo 

mais e mais criador”.  

Para ser criativo é preciso proporcionar mudanças não só no processo de ensino-

aprendizagem, mas também na convivência diária, no ambiente familiar, escolar e social em 

que a criança está inserida. Somente assim haverá uma mudança de conduta. 
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Ainda na infância, a criança que se encontrar livre de preconceitos e imposições 

sociais que influenciem fortemente sua personalidade, pode exercer sua criatividade 

de forma mais autêntica. O preconceito e ideias preestabelecidas do que é bom, 

bonito, atraente já pode ser evidente desde os primeiros anos de vida e fugir da 

influência dos meios de comunicação, família, escola é algo muito difícil. Porém, se 

utilizando do pensamento sensível, na praia, pode construir esculturas de areia, 

castelos com torres e pontes, que logo serão destruídos pelas ondas do mar. O que 

não a impede de voltar a esculpir na terra molhada e novamente erguer edifícios 

imaginários. (SANCTUM, 2011, p. 78). 

 

 

Se as competências necessárias ao aprendizado não estão disponíveis, a ação 

pedagógica será comprometida. Por isso, torna-se perigoso sobrecarregar alunos com TDAH a 

treinamentos suplementares e exercícios repetitivos. A abordagem pela repetição e pelo 

reforço acaba marcando o destino dos oprimidos e comprometendo nossos professores. A 

prioridade aqui é fazer com que essas crianças pensem. Acabar de vez com o uso de 

exercícios que preenchem apenas lacunas, ou reforçam as bases, baseando-se no 

funcionamento intelectual recolocado em movimento pelo interesse e pelo desejo de saber.  

 

 

 

1.2 TRANSTORNO E DIFICULDADES DA APRENDIZAGEM. 

 

 

 O Transtorno da Aprendizagem trata da persistente dificuldade no aprendizado, 

independente do motivo ou causa. É a discordância visível entre o potencial intelectual e o 

desempenho acadêmico que denuncia a existência do transtorno. Em geral o que determina 

esta alteração é um desequilíbrio emocional que não promove disponibilidade interior para 

manter a vontade de aprender. São inúmeros os transtornos que uma criança com TDAH pode 

adquirir, entre eles: Transtorno postural, Transtorno de conduta, Transtorno Opositivo 

Desafiador, etc. É por isso que os especialistas chamam de comorbidade, um conjunto de 

doenças que ocorrem em um mesma indivíduo.  

No ponto de vista terapêutico o especialista deve avaliar qual sintoma deverá ser 

tratado em primeiro lugar, e qual será considerado primário e secundário. Mesmo 

apresentando exame neurológico clássico normal, essas crianças se examinadas com mais 

detalhes, apresentaram alterações e/ou transtorno de aprendizagem. Por isso torna-se 

necessária uma equipe de diferentes especialistas para analisar a criança. Para Stevanatol; 

Loureiro; Linhares (2003, p. 67-76) os problemas de aprendizagem mais encontrados em 

associação com o TDAH são: 
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Dislexia: o disléxico não identifica nem codifica os sinais gráficos que caracterizam 

as letras, por isso tanta dificuldade na aquisição da leitura e escrita. Disgrafia: é a 

dificuldade ou ausência na aquisição da escrita. O indivíduo fala, lê, mas não 

consegue transmitir informações visuais ao sistema motor. Na maioria dos casos, 

está ligado a distúrbios neurológicos. Discalculia: caracteriza-se pela dificuldade ou 

incapacidade para reconhecer e codificar sinais numérico-geométricos. Limitropia: 

caracteriza-se por dificuldades de concentração, falta de equilíbrio e coordenação 

motora, problemas de articulação da fala e dificuldade na aquisição de leitura. 

Hiperlexia: É o contrário da dislexia. A criança possui aprendizado acelerado de 

leitura e escrita, pode até se alto alfabetizar e tornar-se autodidata, com excelente 

memória e capacidade para cálculos complicados. No entanto, quase sempre são 

hiperativas, tem dificuldades de relacionamento, abandonam a escola tradicional 

muito cedo por não se adaptarem aos métodos usados, tem mais facilidade no 

aprendizado cinestésico (experimentação) e apresentam impaciência, impulsividade, 

agressividade, e incapacidade para prestar atenção a qualquer ensinamento. 

(STEVANATO; LOUREIRO; LINHARES, 2003, p. 67-76).  

 

 

 

Segundo o sistema preconizado no DSM-VI (Dicionário de Saúde Mental) atual esses 

transtornos são hierárquicos, ou seja, - “na presença de dois ou mais diagnósticos, um deve 

ser considerado primário e ser responsável por muitos dos sintomas observados na síndrome 

secundária”. Por exemplo, o Transtorno Postural, segundo Conceição (2002, p. 9): 

 

 

É uma dificuldade na aquisição de ações úteis ou aprendizado (incluindo leitura-

escrita) tendo como consequência de falhas em distintos órgãos, aparelhos e 

estruturas que permitem a potencialidade corporal suficiente que a exclusão de toda 

interferência corporal que dificulte a aprendizagem. A dificuldade de manter a 

postura atrapalha o desenvolvimento da leitura e escrita de forma direta já que é 

necessário movimentos finos e mobilidade ordenada dos olhos. (CONCEIÇÃO, 

2002, p.9). 

 

 

 

Crianças com esses sintomas não possuem lateralidade bem definida, comprometendo 

sua postura e apresentando alterações espaciais. Mostram uma conduta inquieta e instável que 

a levará a problemas emocionais na escola e na família. 

Para Conceição (2002, p. 9) “[...] alterações proprioceptivas, visões-espaciais, 

dinâmicas do movimento e/ou labirínticas a evolução motora é prejudicada no que diz 

respeito às aquisições posturais e do equilíbrio [...]”. Nessas crianças o aparecimento da fala é 

tardio. 

A propriocepção a que se refere à autora, também é conhecida como cinestesia. É a 

capacidade de reconhecimento e localização espacial do corpo, ou seja, sua posição e 

orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às 

demais sem usar a visão. É um tipo específico de percepção que permite a manutenção e o 

equilíbrio postural, garante a realização de diversas atividades práticas. 
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As atividades teatrais ajudam na recuperação desse transtorno. Permite a criança 

recuperar sua consciência espacial, descobrindo seu corpo e suas potencialidades, respeitando 

seus limites. As crianças com TDAH apresentam sintomas de desatenção que comprometem a 

aprendizagem. É a atenção que responde a estímulos externos, seleciona estímulos e organiza 

a própria conduta como explico mais adiante. 

 

 

1.3 O CONCEITO DE ATENÇÃO 

 

 

 A atenção é a aplicação cuidadosa da mente a alguma coisa. É um processo cognitivo 

pelo qual o intelecto focaliza e seleciona estímulos, estabelecendo relações entre eles. 

 A partir da visão sócio histórica de Luria e Vygotsky, “a atenção pode ser definida 

como a direção da consciência, o estado de concentração da atividade mental sobre 

determinado objeto”. (TANAKA, 2007, p. 63).  

Segundo Vygotsky (OLIVEIRA, 2003), a atenção faz parte das funções psicológicas 

superiores, tipicamente humanas. O funcionamento da atenção baseia-se inicialmente em 

mecanismos neurológicos inatos e involuntários. 

Para absorver tais definições, é preciso conhecer o campo interno da atenção. Saber 

como acontece à motivação, para que o sujeito possa agir e ter êxito em suas ações. Pois, 

sabemos que a atenção responde a estímulos externos. 

 

 

O campo interno da atenção inclui: a atividade do sujeito, sua motivação e interesse 

(nem sempre conscientes), o grau de automação (quanto maior, mais se domina a 

ação de poder fazer mais de uma coisa concomitantemente), o êxito ou fracasso da 

atenção. [...] Para isso o psicopedagogo, ao propiciar condições no processo de 

aprendizagem para que a atenção seja desenvolvida como voluntária, ou seja, 

controlada pelo indivíduo, proporcionará a autonomia no aprender, superando o 

problema de aprendizagem. A relevância dos objetos da atenção voluntária está 

relacionada à atividade desenvolvida pelo indivíduo e ao seu significado, sendo, 

portanto, construída ao longo do desenvolvimento do indivíduo em interação com o 

meio em que vive. (OLIVEIRA, 2003). [...] Com base nestas informações, no 

processo de diagnóstico é recomendável que o psicopedagogo investigue o curso da 

atenção do cliente no processo de aprendizagem: se o cliente está sendo capaz de 

selecionar os estímulos que recebe, se a estabilidade está sendo adequada. Portanto, 

se está conseguindo fixar a atenção adequadamente, e também, se a quantidade de 

oscilações apresenta-se compatível com sua idade e situação de aprendizagem. 

(TANAKA, 2007, p. 65). 
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Abre-se um espaço nessa pesquisa, para relatar que este assunto (TDAH) tem 

levantado interesse dos estudiosos, especialistas, jornalistas, programas de TV, revistas e até 

mesmo de algumas empresas nesses últimos 15 anos. 

 

 

O DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção) acontece como resultado de uma 

disfunção neurológica no córtex pré-frontal. Quando uma criança que tem DDA 

tenta se concentrar, a atividade do córtex pré-frontal diminui, ao invés de aumentar. 

Quanto mais ela tenta, mais difícil fica, por que a função foi desligada, ao invés de 

ligada. No caso da criança com TDAH mesmo sobre pressão ela não corresponderá 

as expectativas dos pais, do professor, ou dos colegas. Na verdade, em geral, 

estamos acostumados a responder melhor a elogios, a reações positivas, para poder 

participar e produzir melhor. (METAS & OBJETIVOS, 2012, p.2). 

 

 

As empresas buscam melhorar as relações de grupo, a socialização e a desinibição 

dentro do ambiente de trabalho. Procuram a todo instante solucionar problemas de 

convivência, de comportamento, de postura e conduta inadequadas ao trabalho. Visam 

melhorar o relacionamento interpessoal e à qualidade no atendimento ao cliente. Para atender 

a essa necessidade do mercado de trabalho, surgem os grupos Teatrais como: „o Teatro 

Empresarial‟ e o „Teatro Corporativo‟.  

Segundo a Atriz e Diretora Najla Raja em entrevista ao repórter Fernando Baltazar 

(2008) divulgado em vídeo no You tube e em entrevista ao Globo TV – Revista do Sábado 

(2010) o objetivo do Teatro Empresarial é proporcionar aos funcionários, espetáculos sobre a 

rotina de seus trabalhos, onde eles assistem situações do cotidiano, fazendo com que se 

sensibilizem, se identifiquem com as histórias apresentadas, levando-os à reflexão. 

Trata-se de uma proposta aberta a ser trabalhada de acordo com o perfil e objetivos de 

cada empresa, onde a característica principal dessa metodologia é propor a formação de uma 

nova cultura, uma mudança de comportamento, sobre como proceder em situações do dia-a-

dia da organização, enfatizando os procedimentos valorizados pela empresa, - O que fazer? O 

que não fazer? Como fazer? Analisando os impactos causados pela adoção do caminho 

errado, com reflexo imediato sobre o ambiente de trabalho e a produtividade.  

O Teatro Corporativo é considerado uma forma lúdica e eficaz de transmitir conteúdos 

relevantes para os funcionários na empresa. É a forma significativa de aprender brincando o 

que não consegue fazer no dia-a-dia do trabalho. O que reflete a proposta do Teatro do 

Oprimido quando, através de exercícios e jogos teatrais, levamos para o palco problemas 

interiorizados, individuais e coletivos para serem repensados e debatidos na busca de 

soluções. Além da vantagem de ser executado no ambiente de trabalho, é uma excelente 
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ferramenta de treinamento, fazendo uso da linguagem lúdica, promovendo mudanças de 

comportamento e conscientização, favorecendo a participação de todos os funcionários, 

facilitando a identificação de problemas relacionados à convivência em equipe. Atinge o 

espectador em três níveis: racional, emocional e estético, com registro muito mais eficiente na 

memória, agregando valores ao associar diversão e treinamento.  

Percebe-se então que a falta de atenção que antes atingia diretamente a criança na 

escola, atualmente é percebida com frequência nos adolescentes, jovens, funcionários, 

motoristas, médicos e enfermeiros, estudantes universitários tornando-se um grande 

problema.  

Torna-se relevante perceber que a falta de diagnóstico e tratamento adequado, pode 

levar essa criança a situações desastrosas no futuro, promovendo consequências graves no 

ambiente de trabalho. A dificuldade para pesquisar, organizar os estudos, manter o foco no 

trabalho, relacionar-se com o eu e o outro, compromete seu desempenho profissional, 

refletindo de modo considerável no aumento de licenças médicas e demissões. E o mais 

grave, afetando a qualidade no atendimento interno e externo.  

Quantas vezes você enfrentou no ambiente de trabalho dificuldades de relacionar-se 

com pessoas aparentemente inteligentes, mas de difícil convivência? São desatenciosas, 

desorganizadas, atrasadas em seus compromissos, com dificuldade de concentração, agitadas, 

deprimidas, excessivamente alegres, ou de péssimo humor. 

Tudo isso é resultado da falta de acompanhamento especializado na idade certa. A 

criança acaba chegando ao ensino médio e, posteriormente, no ensino superior com uma 

acentuada deficiência na atenção e consequentemente na aprendizagem e no desempenho. O 

que não quer dizer que a falta de atenção justifique atitudes negligentes no trabalho. 

Outro aspecto a ser lembrado, nessa questão da atenção é a mecanização das ações. 

Estamos sempre usando o mesmo caminho para ir ao trabalho, a escola, vendo as mesmas 

imagens, observando as mesmas coisas, trabalhando do mesmo jeito, indo aos mesmos 

lugares, fazendo as mesmas coisas, sem nenhum esforço para pensar ou agir diferente, e com 

criatividade.  

 

O ator, como todo ser humano, tem suas sensações, suas ações e reações 

mecanizadas, e por isso é necessário começar pela sua desmecanização, pelo seu 

amaciamento, para torná-lo capaz de assumir as mecanizações da personagem que 

vai interpretar. As mecanizações da personagem são diferentes das mecanizações 

do ator. É necessário que o ator volte a sentir certas emoções e sensações das quais 

já se desabituou, que amplifique sua capacidade de sentir e se expressar. (BOAL, 

2011, p. 62). 
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O cérebro acaba criando um padrão para economizar energia. Ele diz que não 

precisamos mais observar as coisas a nossa volta. Não precisamos mais nos preocupar com 

coisas usuais, do dia-a-dia, e nos acomodamos. Ai é à hora de descobrir outro caminho para 

casa, ler outro livro, ir ao teatro, ouvir outro tipo de música, até mesmo usar o „mouse‟ com a 

outra mão, escrever com a mão esquerda, por que só assim a criatividade será estimulada e 

voltamos a „pensar‟ melhor e diferente.  

Essa mecanização pode acontecer em qualquer idade, principalmente com crianças na 

fase inicial do desenvolvimento que não são estimuladas a pensar, a achar outra resposta, a 

frequentar um teatro, a ler bons livros, agir diferente. Deixando de lado o „A Xuxa‟, „O 

Programa do Faustão‟, „O Big Brother‟, „A Malhação‟, etc.  

Torna-se cômodo para a família e para escola limitar seu espaço de ação, determinar a 

forma como pensar e agir na busca de uma falsa segurança, visando apenas à diminuição do 

seu trabalho educativo. Isso só alimenta a apatia, a timidez, o medo e a desatenção.  

Para agravar mais ainda a situação das crianças com necessidades especiais, a escola 

pública faz uso de planejamentos repetitivos, ultrapassados, de métodos inadequados à 

realidade atual. Elas são obrigadas a acompanhar um currículo imposto, com tempo 

determinado pelo calendário escolar do Município, muitas vezes com profissionais antigos, 

despreparados, sem qualificação para lidar com transtorno de aprendizagem e de atenção. A 

própria escola impõe um tempo de atuação para cada atividade excluindo assim a criança com 

necessidades especiais. Ela não consegue acompanhar o ritmo da turma. 

É preciso entender que esse mundo midiático que disponibiliza inúmeros objetos, que 

facilitam as ações diárias, que acelera o processo de desenvolvimento, é o mesmo que 

prejudica o desempenho da memória e da imaginação de algumas crianças com necessidades 

especiais, ou até mesmo “ditas” normais. Muitas delas dominam essas ferramentas no tempo e 

na forma como são impostas. Dependendo do transtorno, essa atividade pode gerar momentos 

de interesse, depressão ou apatia, mas também pode gerar um exacerbado interesse ao ponto 

de inibir o pensamento e a integração com o grupo social, o contato físico, o calor das 

relações.  

 

A atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural de hoje não 

tem necessidade de ser explicada em termos psicológicos. Os próprios produtos, 

desde o mais típico, o filme sonoro, paralisam aquelas capacidades pela sua própria 

constituição objetiva. Eles são feitos de modo que a sua apreensão adequada exige, 

por um lado, rapidez de percepção, capacidade de observação e competência 

específica, e por outro é feita de modo a vetar, de fato, a atividade mental do 

espectador, se ele não quiser perder os fatos que rapidamente se desenrolam a sua 

frente. (ADORNO, 2002, apud SANCTUM, 2011, p.81). 
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As calculadoras, os computadores, o tablet, agenda eletrônica, celular, a internet, tudo 

isso, sem o devido controle, ao alcance das mãos de qualquer criança, de qualquer idade e sem 

o acompanhamento dos pais, acabam achatando, diminuindo, cada vez mais a capacidade de 

raciocinar, imaginar, memorizar, interagir socialmente. Cria uma dependência, torna-se um 

vício. Sem falar no isolamento e na banalização das relações interpessoais que esse contato 

midiático em excesso pode causar.  

 

A indústria da imagem e do som tem sujeito e objeto, opressor e oprimido. A 

indústria da palavra tem remetente e destinatário. O primeiro diz o que pensa; o 

segundo pensa o que lhe dizem. O cidadão que desenvolve em si o artista que é, 

mesmo sem sabê-lo, pode enfrentar melhor as indústrias da palavra, do som e da 

imagem. O cidadão que se deixa ritualizar na obediência, torna-se ventríloquo do 

pensamento alheio e mímico dos seus gestos. O tênis de marca é o testemunho triste 

e sombrio da submissão de certa paupérrima juventude, existente em nossas 

comunidades pobres, aos padrões da moda imposta. (BOAL, 2009, apud 

SANCTUM, 2011, p. 78). 

 

 

O dominador faz do dominado massa de manobra, o sujeito é educado para não 

desenvolver a consciência crítica, é negado o direito do homem de se humanizar e o direito do 

pensar autêntico como menciona Freire (2005).  

 

Freire coloca a Humanização como algo que é vocação de todos os homens e a 

desumanização, que está presente na realidade opressora, como uma distorção 

histórica. Entretanto a realidade opressora apresenta o direito de o ser mais como 

vocação dos dominadores e o ser menos como a vocação dos dominados. (FORTES, 

2007, p.32). 

 

 

 

O ideal de Freire era a busca da conscientização para o conhecimento da realidade e 

das relações de poder existente na sociedade. Tudo isso para que o indivíduo pudesse 

transformar, modificar o que lhe é oferecido como se fosse o máximo que poderíamos ter e 

muitas vezes ver o dominador como um sujeito generoso, porque sua ideologia já corrompeu 

e alienou o sujeito. 

Outra questão importante é o volume excessivo de informações e compromissos que 

são impostos à criança com TDAH em curto espaço de tempo, que estão relacionados ao 

cumprimento do conteúdo planejado e os objetivos a serem atingidos durante o ano letivo. O 

tempo dessa criança não é o mesmo tempo das demais crianças. Sua visão espacial e noção de 

tempo são diferentes das demais crianças. Isso pode interferir consideravelmente na 

acessibilidade da criança à escola, em especial à aprendizagem e à atenção. 
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O conteúdo a ser ministrado, o currículo pré-estabelecido pela escola, obriga ao 

professor, a família e até mesmo aos colegas, a usarem estratégias que facilitam e aceleram as 

ações, oferecendo praticidade e ao mesmo tempo excluindo do processo de ensino-

aprendizagem a criança com TDAH. 

 

 

 

O professor no seu imaginário, ele, e somente ele, pode produzir algum novo 

conhecimento no aluno. O aluno aprende se, e somente se, o professor ensina. O 

professor acredita no mito da transferência do conhecimento: o que ele sabe, não 

importa o nível de abstração ou de formalização, pode ser transferido ou transmitido 

para o aluno. Tudo que o aluno tem a fazer é submeter-se à fala do professor: ficar 

em silêncio, prestar atenção, ficar quieto e repetir tantas vezes quantas forem 

necessárias, escrevendo, lendo, etc., até aderir em sua mente o que o professor deu. 

(BECHER, 1993, p. 19). 

 

  

Devido à dificuldade de concentração, atenção e coordenação motora, a criança atinge 

certo nível de ansiedade, depressão e apatia durante o processo de aprendizagem. Quanto mais 

ela tenta corresponder, mais desatenta se torna. Se sente excluída e não incluída e sua atenção 

passa a ser vigiada, controlada. 

 

Nesse caso a atenção vai gradualmente sendo submetida a processos de controle 

voluntário, que em grande parte está fundamentado pela mediação simbólica. A 

atenção responde a estímulos externos e cada espécie de animal tem uma capacidade 

de atenção que inicialmente volta-se à sua sobrevivência [...]. A memória e o 

aparelho sensorial estão relacionados ao aspecto perspectivo, para o homem [...]. O 

homem sofre, no entanto, uma variedade muito grande de estímulos advindos do 

meio em que vive. (TANAKA, 2007, p. 63-64). 

 

 

 

 

 A atenção não apenas responde, mas seleciona esses estímulos. Sem a seleção de 

estímulos a criança não sabe como se orientar, para que lado deve seguir no que prestar 

atenção, tudo ou qualquer coisa desvia a sua atenção. 

De acordo com Luria (1979 apud TANAKA, 2007, p.63-64) “O ato de focar a atenção 

em determinado estímulo e não noutro está ligado ao interesse e à seleção dos estímulos para 

optar pelo predominante”. 

 Nesse caso, a atenção tem caráter seletivo, consciente e exige memória. Seleciona 

estímulos e objetos específicos para determinar um foco, um estado de concentração. Sem ela 

não seria possível uma ação organizada. “A direção da atenção é determinada pelo estímulo e 

a intensidade desses estímulos afeta a aprendizagem” (TANAKA, 2005, p. 65). 
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A seguir cito alguns tipos de atenção, para que o leitor perceba que ela varia em 

função do campo interno da atenção, de um transtorno para outro, de uma pessoa para outra, 

do meio em que está inserido, da sua motivação, da sua atividade, do êxito ou do fracasso, e 

que pode ser trabalhada, independentemente de sua origem ou causa, com jogos teatrais e 

atividades lúdicas. 

 

1.4 TIPOS DE ATENÇÃO. 

 

 Alguns autores usam nomenclaturas diferentes para citar os dois tipos básicos de 

Atenção que são: Involuntária e a Voluntária assim nomeada por Vygotsky.  

 Apesar da existência de um processo de aquisição de atenção voluntária, não deixamos 

de ter a involuntária a qual nascemos com ela. Os estímulos externos estão presentes no dia-a-

dia: uma música, uma buzina, um jogo de luz no salão de festa, etc. Mesmo sendo 

involuntária, essa atenção pode ser mediada pelos signos adquiridos. Quando alguém fala seu 

nome, a reação é imediata, involuntária, isso só acontece porque associamos um signo a esta 

linguagem que é específica, afinal é o seu nome. 

Agora se imagine numa sala de aula, durante a explicação do conteúdo. Ilhado por 

ruídos, pessoas que passam e batem na porta, colegas que chegam à janela, a iluminação 

insuficiente, o barulho dos ventiladores, o calor sufocante e o professor que reclama atenção e 

explica ao mesmo tempo. No entanto, você supera tudo com tranquilidade, escolhe o que quer 

ouvir, escolhe um lugar para ficar, responde ao que lhe perguntam numa ordem tal que sua 

organização mental e física não se confunde. 

Uma mãe no meio do pátio da escola cheio de crianças correndo, gritando e pulando. 

Seu filho cai e chora imediatamente ela escuta o choro dele em meio a tantos outros ruídos. 

Não importa quantas crianças estejam ali, naquele momento é seu filho que grita e chora. 

 

 

Essa pré – seleção dos objetos que serão fruto de nossa atenção é a atenção 

voluntária (CONCEIÇÂO, 2003). Ela só é possível pelo nosso desenvolvimento e 

pela mediação dos signos e símbolos que assimilamos no contato com o outro social 

e com a cultura que nos rodeia. A atenção voluntária nos permite fazer uma escolha 

do objeto a que voltaremos nossa atenção. Essa atenção, a voluntária, nos leva a 

focalizar um determinado objeto, “desligando-nos” dos demais estímulos que estão 

ao nosso redor. [...] ao longo do nosso desenvolvimento, vamos substituindo 

estímulos externos por estímulos internalizados e somos capazes de dirigir, 

voluntariamente, nossa atenção para elementos do ambiente que temos definido 

como relevantes. (TANAKA, 2007, p. 66). 
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Atualmente os adolescentes e jovens quase que de modo geral estudam lendo, 

escrevendo, ouvindo música, tudo ao mesmo tempo. De acordo com Fernandez (2001, p.218) 

“O mercado de trabalho e suas exigências cada dia usa mais a chamada feminização do 

trabalho, que trata da atenção dispersável típica da mulher [...]”. É dona de casa, trabalha, 

atende aos filhos, ao marido, cozinha, toma conta da casa, participa das ações na Igreja, vai à 

academia, ao supermercado, médico, etc. A faz tudo! 

 

 

Freud desenvolveu o conceito de atenção flutuante, que se refere ao estado pelo qual 

deve funcionar a atenção do psicanalista durante uma sessão analítica. Ele não deve 

privilegiar a atenção a qualquer elemento do discurso ou do comportamento do 

paciente, o que implica deixar funcionar livremente suas próprias atividades 

mentais, conscientes e inconscientes [...]. Em outras palavras, a atenção flutuante 

nos permite atender de modo simultâneo a várias situações. É um estado artificial da 

atenção, cultivado pela necessidade do momento. [...]. (FERNANDEZ, 2001, p. 

218). 

 

 

 

A atenção passa por várias etapas do desenvolvimento e o psicopedagogo por 

conhecer essas etapas, deve diagnosticar como a criança passou por cada fase, investigando as 

rupturas existentes no processo de ensino-aprendizagem que dificultou o seu 

desenvolvimento.  

 

O que Boal sugere com suas práticas é, em primeiro lugar, que cada indivíduo 

reencontre sua sonoridade interna. Re-descubra seu ritmo internalizado, o timbre de 

seu coração, de seus órgãos, de seu corpo. O som está ligado ao movimento 

corporal. A partir dessa descoberta, encontrando o ritmo individual e coletivo 

daquele grupo, há práticas de criação de novos ritmos, danças inspiradas no 

cotidiano, experimentação de novos movimentos corporais provenientes da música, 

criação de instrumentos musicais a partir do lixo reciclado, etc. [...] Os jogos que se 

utilizam de sons são classificados, em sua maioria, na segunda categoria de 

exercícios do arsenal do Teatro do Oprimido. Essa categoria tem o objetivo de 

sensibilizar os ouvidos a escutar tudo que somente ouvimos. Para Boal o ato de 

ouvir é algo físico, produzido pelo ouvido. Porém, precisamos perceber além dos 

sons e palavras que ouvimos, necessitamos também refletir sobre o que ouvimos e 

avançar para o escutar. (SANCTUM, 2011, p.86-87). 

 

 

 

Em geral, na criança com TDAH uma dessas etapas não teve o desenvolvimento 

esperado, comprometendo as demais. O uso de exercícios teatrais recupera a consciência 

corporal, possibilita à criança expressar em movimentos, seus pensamentos e emoções, 

tornando-se fundamental para a manutenção do ritmo individual e coletivo. Desenvolve os 

sentidos, ensina a perceber além do som tudo que falamos ou ouvimos, restaurando a atenção 
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e garantindo a sua participação no processo. Cada criança pode ter uma dificuldade de atenção 

diferente da outra.  

 

[...] a alteração mais comum e menos específica da atenção é a diminuição global da 

capacidade de prestar atenção, chamada hipoprosexia. Esse quadro se observa em 

casos de bloqueio emocional e processos regressivos, tais como: a depressão, a 

fadiga e a astenia. Aqui se verifica uma perda básica da capacidade de concentração, 

com fadigabilidade aumentada, o que dificulta a percepção dos estímulos ambientais 

e a compreensão; as lembranças tornam-se mais difíceis e imprecisas, há dificuldade 

crescente em todas as atividades psíquicas complexas, como o pensar, o raciocinar, a 

integração de informações, etc. [...] Aprosexia é a total supressão da capacidade de 

atenção, por mais fortes e variados que sejam os estímulos que se utilizem. Esta 

patologia é causada por um déficit senso-neuronal ou mental [...]. A hiperprosexia é 

um estado da atenção exacerbada, na qual há uma tendência incoercível a obstinar-

se, a se manter indefinidamente sobre certos objetos com surpreendente 

infatigabilidade. [...] crianças que demonstram sintomas de desatenção, 

hiperatividade e impulsividade persistentes e inapropriados para a idade – o Déficit 

de Atenção e a Hiperatividade [...] suas manifestações ocorrem geralmente na idade 

escolar, entre os sete e os oito anos. [...] são nitidamente diferentes das outras 

crianças, que não possuem o distúrbio, que está relacionado à desatenção, à 

inquietude e a hiperatividade. (DALGALARRONDO, 2000 apud TANAKA, 2007, 

p. 71-72). 

 

A fim de entender melhor todo esse processo de desenvolvimento da aprendizagem e 

atenção, trago a seguir, um breve relato sobre hiperatividade, suas causas e efeitos. 

 

 

1.5 O QUE É HIPERATIVIDADE?  

 

 

 Para Rohde; Constantino; Benetti (2004, p. 125) “o TDAH é um problema de saúde 

mental que promove um grande impacto na vida da criança, adolescente, e das pessoas com as 

quais convive, podendo levar a dificuldades emocionais, de relacionamento familiar e social 

[...].” É um transtorno que causa uma movimentação excessiva, falta de atenção, impaciência, 

impulsividade, distração, incapacidade de abstração por tempo prolongado, o que promove ao 

indivíduo rejeição, dúvida quanto à sua capacidade intelectual e baixa autoestima. 

 

A hiperatividade infantil é definida pela Associação Americana de Psiquiatria 

(APA) como Transtorno do déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), 

apresentando um padrão persistente de desatenção e hiperatividade, mais freqüente e 

severo do que aquele tipicamente observado em indivíduos com nível equivalente de 

desenvolvimento neuropsicomotor. A maior parte dos sintomas hiperativo-

impulsivos estão presentes antes dos sete anos e manifesta-se em pelo menos dois 

contextos (ambientes) diferentes (em casa e na escola, por exemplo), com claras 

evidências de interferência no funcionamento social e acadêmico. (STRALIOTO, 

2005, p. 20). 
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Segundo Stralioto (2005, p.21) “O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade, 

de acordo com a definição do Manual Estatístico e Diagnóstico de Desordens Mentais – IV 

Edição (DSM-IV) pode ser considerado a afecção neurológica mais em crianças com idade 

escolar”. 

 

A Classificação Internacional das Doenças (CID-10) elaborada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), classifica a Hiperatividade Infantil através do código F90 

– dos Transtornos Hipercinéticos – e os caracteriza por início precoce; combinação 

de comportamento hiperativo (e pobremente modulado) com  desatenção marcante e 

falta de envolvimento persistente nas tarefas; conduta invasiva nas situações; e 

persistência dessas características de comportamento (BARKLEY, 2002, apud 

STRALIOTO, 2005, p. 21). 

 

 

 

Apesar da hiperatividade ser considerada uma perturbação típica da infância, 

principalmente nos primeiros  anos de escola, a previsão é que cerca de 70% permaneça com 

os sintomas na adolescência.  

Em publicação de 2001, Souza, Serra e Mattos comentam que: 

 
 

 

[...] apesar da hiperatividade ser considerada uma perturbação típica da infância, 

sendo, geralmente, identificada nos primeiros anos de escola, estima-se que cerca de 

70% das crianças afetadas continuam a sofrer com os mesmos comportamentos na 

adolescência. Assim, continuam a sofrer de atividade motora excessiva, de maus 

resultados escolares e de rejeição por parte dos colegas e manifestam um 

comportamento problemático em casa e na escola. Os traços de hiperatividade e 

impulsividade podem decrescer com a idade, e não e raro encontrar pessoas que 

foram hiperativas quando crianças, não o sendo mais quando adultos. Por outro lado, 

as características de desatenção raramente desaparecem com a idade. Uma outra 

constatação relativamente recente e que cerca de 1/3 dos casos cursam sem os 

componentes de hiperatividade e impulsividade desde a infância (SOUZA; SERRA; 

MATTOS, 2001, p. 402). 

 

 

É cada vez mais comum o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH). Cada dia aumenta o número de crianças com TDAH e a Escola Pública é recordista 

no diagnóstico da doença. Isso também interfere no mercado de trabalho com a sobrecarga de 

atividade, estresse físico e mental, e consequentemente a baixa remuneração que acarreta 

insatisfação, depressão e endividamento das famílias. Todos esses aspectos interferem na 

qualidade de vida e afetam as relações sociais. No Rio Grande do Norte, segundo o Instituto 

Nacional de Seguridade Social-INSS (2012), “a maior incidência de auxílio-doença está 

relacionada aos transtornos mentais e comportamentais”. 
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De acordo com a jornalista Carla França do jornal „Tribuna do Norte‟, de 13 de 

outubro de 2012, “O mercado de trabalho tornou-se um foco de doenças como 

depressão e estresse”. No RN, de Janeiro a setembro de 2012 o INSS concedeu o 

auxílio-doença a 186 pessoas com algum tipo de transtorno mental. A maior 

incidência – 144 trabalhadores – está relacionada aos transtornos mentais e 

comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias 

psicoativas. Dados mais recentes do Ministério do Trabalho apontam que as 

concessões de auxílio-doença para casos de transtornos mentais cresceram 19,6%, 

no primeiro semestre de 2011 em relação ao mesmo período de 2010. Qualquer 

profissional está sujeito a ter algum tipo de transtorno mental, mas existem algumas 

profissões que estão mais susceptíveis. De acordo com o psiquiatra clínico, 

Fernando Portella, “profissionais como médicos, garçons, motoristas, bancários, 

professores e policiais figuram entre os mais afetados”. (JORNAL TRIBUNA DO 

NORTE, 2012, p. 3). 

 

 

 

 

Em entrevista publicada na Folha de São Paulo, no dia 22 de maio de 2011, a 

jornalista Patrícia Brittorelata relata dados do Projeto „Atenção Brasil‟ divulgado pelo Diretor 

do Instituto Glia e Secretário Municipal de Administração da Prefeitura de São Paulo, o 

Neurologista Marcos Antônio Arruda, que durante o „Congresso Aprender Criança 2012‟, 

cujo tema foi: „Entendendo a diversidade para incluir de verdade‟, revela dados alarmantes 

sobre a prevalência do TDAH em nosso país. A pesquisa foi feita com base nos critérios da 

DSM-IV (Dicionário de Saúde Mental) em questionários validados e aplicados aos pais e 

professores de mais de 8 mil crianças e adolescentes de 87 cidades, 18 estados e 5 regiões do 

Brasil. 

 

A casuística final, com todas as informações completas além de um consentimento 

pós-informado, foi de 5.961 crianças e adolescentes de ambos os sexos (49,8% 

meninas), idade entre 6 e 18 anos, sendo 88,4% deles estudantes da rede pública de 

ensino. A prevalência nacional de TDAH obtida no estudo foi de 4,1%, sendo 

significativamente mais freqüente em meninos (6,7% vs. 2,1% em meninas), em 

crianças das classes C (4,9%), D e E (7,4%) do que nas de classes A e B (3,8%). 

Essa maior prevalência do TDAH em classes sociais mais baixas é reportada na 

literatura e está relacionada a condições maternas, gestacionais e pós-natais diversas. 

Um desses aspectos que nos chamou a atenção no estudo foi a maior prevalência de 

TDAH em crianças e adolescentes expostos intra útero ao tabaco ou ao álcool. A 

prevalência foi de 5,9% em filhos de mães “fumantes passivas” e 7,3% nos filhos de 

mães “fumantes ativas”. Essa prevalência foi de 3,1% nos filhos de mães que não 

tiveram contato com tabaco durante a gestação. Achados semelhantes encontramos 

na comparação da prevalência de TDAH entre filhos de mães que ingeriram álcool 

durante a gestação (9,5%!) e filhos das que não ingeriram (4,0%). Tendo como base 

esses achados estimamos que cerca de 2,9 milhões de crianças e adolescentes 

brasileiros são portadores de TDAH, sendo a devastadora maioria deles de classes 

sociais mais baixas e não tendo acesso adequado para o diagnóstico e tratamento. 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2011, p.2). 

 

 

 

Ainda nessa entrevista ao Jornal Folha de São Paulo (2011, p.2) e segundo o 

Neurologista Marco Antônio Arruda, há muitos médicos prescrevendo remédios, mas não 
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conhecem bem o problema. Porém, o psiquiatra da USP, Guilherme Polanczyk, também 

entrevistado pela jornalista, relativiza a conclusão do estudo dizendo: „Muitas das crianças 

avaliadas podem estar sem sintomas por conta do uso dos medicamentos‟.   

Segundo DuPaul; Stoner, (2007, p.7) “existem três subtipos de TDAH: tipo 

combinado, tipo predominantemente desatento e tipo predominantemente hiperativo-

impulsivo”.  

 

As crianças com o tipo combinado exibem pelo menos seis dos nove sintomas de 

desatenção e pelo menos seis dos nove sintomas de hiperatividade-impulsividade. O 

tipo desatento é indicado para crianças que exibem pelo menos seis dos sintomas de 

desatenção [...]. Inversamente, as crianças com TDAH do tipo hiperativo-impulsivo 

exibe pelo menos seis sintomas de Hiperatividade-impulsividade, mas menos que 

seis sintomas de desatenção. (DUPAUL; STONER, 2007, p.7). 

 

 

 

 

O transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é caracterizado por uma 

constelação de problemas relacionados com a falta de atenção, hiperatividade e 

impulsividade. Trata-se de uma síndrome com diferentes sintomas de uma mesma patologia 

que juntos definem um diagnóstico. É considerado como síndrome por agregar sinais e 

sintomas associados a uma mesma patologia e que, em seu conjunto, definem o diagnóstico e 

o quadro clínico de uma condição médica. A síndrome não caracteriza necessariamente uma 

só doença, indica uma elevada comorbidade, um grupo de doenças da mesma patologia ou 

mesma condição médica. Ninguém adquire TDAH na vida adulta, nasce com ele. O 

transtorno do déficit de atenção é uma condição que acompanha a pessoa desde sempre, sendo 

constitucional e inerente à sua biologia. 

Segundo Smith; Strick (2001, p.21) “os fatores biológicos que contribuem para as 

dificuldades de aprendizagem podem ser divididos em quatro categorias gerais: lesão 

cerebral, erros no desenvolvimento cerebral, desequilíbrios neuroquímicos e hereditariedade”. 

 

 

A desnutrição e a exposição a substâncias químicas tóxicas (como chumbo e 

pesticidas) também causam danos cerebrais, levando a problemas de aprendizagem. 

As crianças que receberam tratamentos com radiação e quimioterapia para câncer 

ocasionalmente desenvolvem dificuldades de aprendizagem, em especial se a 

radiação foi aplicada ao crânio. Eventos que causam privação de oxigênio no 

cérebro podem resultar em dano cerebral irreversível em um período de tempo 

relativamente curto; incidentes envolvendo sufocação, afogamento, inalação de 

fumaça, envenenamento por monóxido de carbono e algumas complicações do parto 

também se enquadram nessa categoria. (SMITH; STRICK, 2001, p.21). 
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Durante anos, se pensou que toda criança com dificuldade de aprendizagem havia 

experienciado alguma espécie de dano cerebral. Atualmente, entende-se que a maioria das 

crianças não possui um histórico de lesão cerebral. Se tiver, não é certo dizer que esse é o 

motivo da sua dificuldade escolar. Existem sintomas mais decisivos para o diagnóstico do 

transtorno.  Apoiados em imagens tecnológicas usadas para estudar o córtex cerebral, os 

cientistas identificaram três padrões que acontecem com frequência em jovens com 

dificuldades acadêmicas. Segundo Smith; Stick (2001, p. 24-25): 

 

 O hemisfério esquerdo é hipoativo / o hemisfério direito é hiperativo; 

 O hemisfério direito é hipoativo / o hemisfério esquerdo é hiperativo; 

 Hipoatividade nos lobos frontais. 

 

O que na verdade se pretende entender são as diferentes manifestações relacionadas a 

vários níveis de dificuldade na aprendizagem e como elas interferem de modo significativo no 

processo de leitura e escrita da criança com TDAH. Alguns até influenciam na fala, na 

coordenação, na audição, etc. 

De acordo com Smith; Stick (2001, p. 24) “Quando o hemisfério direito é hipoativo e 

o hemisfério esquerdo é hiperativo, o lado direito do cérebro geralmente organiza e processa 

informações não verbais”. 

 

 

O hemisfério esquerdo é hipoativo/ o hemisfério direito é hiperativo. O hemisfério 

cerebral esquerdo geralmente se especializa nas funções da linguagem, e os jovens 

que exibem esse padrão têm problemas com vários aspectos do processamento da 

linguagem (leitura, escrita, ocasionalmente fala). Dificuldades com a linguagem 

também estão associadas à fraca compreensão e memória para materiais verbais. 

Além disso, normalmente esses alunos têm dificuldades com tarefas que envolvem 

lógicas e análise: eles assumem uma abordagem “global” para o problema e não 

entendem facilmente que seqüência específicas de atividades ou eventos são 

necessárias para chegar-se a uma solução ou a um produto final. A hiperatividade 

no hemisfério cerebral direito pode produzir atrasos na aprendizagem da leitura, já 

que o lado direito do cérebro está fracamente adaptado à tarefa de decodificação de 

palavras por sua decomposição em sons e sílabas individuais (SMITH; STRICK, 

2001, p.24-25). 

 

 

 

Os indivíduos com deficiências no córtex cerebral direito podem ter problemas com o 

senso de tempo, consciência corporal, orientação espacial, percepção e memória visuais, 

(SMITH; STICK, 2001, p. 25). 
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As crianças com TDAH apresentam problemas ao enfrentar muitas atividades, perdem 

o senso de organização, têm dificuldades com textos, raciocínio matemático e leitura. Logo, 

desenvolver processos alternativos para que essas crianças possam corrigir seus erros nas 

atividades, no tempo adequado aos sintomas é de fundamental importância. Caso contrário, o 

risco de ver esses erros serem mecanizados torna-se grande e de difícil correção. 

Elas podem tornar-se tão presas a detalhes triviais que perdem o ponto mais 

importante da lição. Esses alunos no futuro podem apresentar problemas com muitas tarefas 

acadêmicas de nível superior, incluindo organização de projetos de pesquisas, redação de 

textos coerentes e raciocínio matemático avançado. 

Quando a hipoatividade situa-se nos lobos frontais do córtex cerebral que governam o 

comportamento motor, envolvendo o planejamento e o julgamento, no foco da atenção, na 

organização e na avaliação de informação e na modernização das emoções, as causas são 

diversas como: problemas de coordenação muscular, articulação e manutenção da atenção. 

Problemas desse tipo afetam a prontidão da criança para a instrução em sala de aula e criam a 

impressão geral de imaturidade mesmo quando as crianças são capazes de funcionar em um 

alto nível intelectual. 

 No caso do atraso maturacional o cérebro pode eventualmente desenvolver-se, mas 

mesmo depois do amadurecimento esses alunos podem continuar deficientes, porque o que 

aprendiam estava fora de sincronia com o que estavam aptas a aprender. 

 A Criança com TDAH é deficiente em relação a uma classe de neurotransmissores 

chamados catecolaminas.  

 

As Catecolaminas controlam diversos sistemas neurais no cérebro, incluindo aqueles 

que governam a atenção, o comportamento motor e a motivação. Uma visão da base 

neurológica para o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade é que baixos 

níveis de catecolaminas resultam em uma hipoativação desses sistemas. Portanto, os 

indivíduos afetados não podem moderar sua atenção, seus níveis de atividade, seus 

impulsos emocionais ou suas respostas a estímulos no ambiente tão efetivamente 

quando as pessoas com sistemas nervosos normais. (SMITH; STRICK, 2001, p.27). 

 

 

 

A Hereditariedade é outro fator importante no diagnóstico do déficit de atenção e 

hiperatividade. Para Smith; Strick (2001, p. 28) “As pesquisas conduzidas desde meados da 

década de 80 indicam que a hereditariedade exerce um papel bem maior na determinação do 

desenvolvimento de dificuldades de aprendizagem do que se pensava anteriormente”. 

É fácil encontrar pais, mães, avós com sérios transtornos, mas sem nenhum 

diagnóstico devido à falta de conhecimento sobre o assunto. Antigamente a desatenção, a falta 
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de organização, teimosia, agressividade, desinteresse nos estudo, era sinônimo de preguiça, 

falta de corretivo, onde o castigo resolvia. Caso não atendesse às expectativas dos pais a 

criança era levada ao trabalho para ajudar em casa. Ser inquieto era ter saúde, ser ativo e 

dinâmico. São raros os casos relacionados à hereditariedade, mas existem atualmente alguns 

registros que tornam esse fato, uma realidade possível e em maior escala, chegando a chamar 

atenção dos especialistas.  

As dificuldades na socialização, a timidez, o isolamento, a depressão e a vergonha de 

se expor em público era educação em excesso, polidez. Essa era a ideia dos pais para justificar 

o comportamento e descartar a hipótese de problema. Afinal, eram leigos no assunto. Esse 

pensamento destrói a curiosidade da família em investigar se havia ali um distúrbio, uma 

dificuldade, uma doença. 

É preciso investigar as causas que levam ou ocasionam o transtorno para poder 

combater na fonte tal distúrbio, minimizando ou eliminando o problema com ações 

preventivas de curto e longo alcance. A inibição intelectual, por exemplo, aparece como uma 

defesa que se deve respeitar, ou encaminhar com prudência, sob pena de suscitar um conflito 

mais grave. 

 

A criança que elaborou relativamente bem suas fases de desenvolvimento, quando 

entra na idade escolar, já está com sua ambivalência, em relação aos pais, 

equilibrada não projetando de forma intensa a imagem da mãe maldosa na 

professora, relacionando-se sem grande angústia com esta estranha. A professora 

passa se converte assim em personagem familiar e a criança passa a ter um interesse 

crescente em todos os exercícios propostos. (TINOCO, 1999, p. 32). 

 

 

 

Ao inserir-se no processo da linguagem escrita a criança após a identificação com as 

figuras paternas, e por identificação de seus desejos mais íntimos, passa a ler, aprendendo os 

símbolos, num processo irreversível e de fácil generalização. Será através da leitura que irá 

desenvolver a sua fantasia com os personagens imaginários dos livros, o que lhe dá imenso 

prazer em relação a seus objetivos internos. 

Hoje existem evidências substanciais de que algumas deficiências de processamento 

da linguagem que afetam a capacidade de leitura, normalmente agrupadas sob o termo 

Dislexia (o disléxico não identifica nem codifica os sinais gráficos que caracterizam as letras, 

por isso tanta dificuldade na aquisição da leitura e escrita), ocorrem dentro das famílias sem 

que percebam. Tornando-se difícil ter sucesso no letramento. É comum que crianças com 

hiperatividade apresentem alterações de leitura e de escrita, apesar de possuírem nível de 
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inteligência normal. A desatenção e o comprometimento das funções executivas dificultam a 

compreensão da leitura. 

As influências ambientais, as condições da família, o ambiente escolar, na verdade 

fazem a diferença entre uma leve deficiência e um problema grave e incapacitante. Essa 

carência gera uma perturbação e pode dificultar as possibilidades de integração da imagem 

corporal, a diferenciação entre si e os outros, a fragmentação do tempo e do espaço.  

Sabe-se que o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) está 

associado a problemas que vão de moderados a graves na área da linguagem. Durante a 

execução de uma leitura dramatizada percebe-se que a criança com TDAH guarda por mais 

tempo na sua memória as representações dos sons, ruídos, música, imagens, gestos, 

movimentos do que propriamente as palavras do texto. Um ambiente doméstico estimulante e 

encorajador em casa produzem crianças adaptáveis e dispostas a aprender. Porém, é preciso 

construir um ambiente favorável a ação desejada, onde os estímulos que podem confundir, 

atrapalhar e dividir a atenção sejam eliminados, criando um  foco, possibilitando a 

concentração. 

De acordo com Tinoco (1999, p.33) “a ansiedade provocada por um Édipo não 

resolvido pode provocar uma inibição maciça do indispensável desejo de ver, necessário para 

leitura”. 

 

A criança deve sentir a aprendizagem como neutra, não conflitiva, como uma forma 

de adaptar-se às exigências internas e externas; caso contrário, poderá desenvolver 

formações reativas expressas por resistências, as mais variadas, a aprender, 

começando estas já em manifestações pré-verbais e pré-escolares, como no 

brinquedo, no desenvolvimento de fantasias e mesmo em todas as formas de 

comunicação e de linguagem. De modo geral são formas de negar a realidade 

externa e de se refugiar em seu mundo interno. (TINOCO, 1999, p.33). 

 

 

Na verdade, a criança com hiperatividade pode ter um imenso potencial criativo que 

não é direcionado de maneira adequada. São pessoas dotadas de uma energia extraordinária, 

não conseguem manter a calma, a atenção, a concentração e acabam gastando essa energia 

excedente de forma errada.  

No próximo item discuto a relação escola e TDAH possibilitando ao leitor entender 

como esse transtorno chega até a escola e como vem sendo tratado.  
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1.6 OS SINTOMAS, O DIAGNÓSTICO E O ACOMPANHAMENTO FAMILIAR. 

 

 

Após levantamento de dados de uma pesquisa realizada numa escola “X” do 

Município de Natal no Rio Grande do Norte, que possui cerca de 250 alunos, foram 

encontradas 22 crianças com sintomas e características de TDAH.  

Dessas 22 crianças, apenas 12 foram contempladas com as ações desse trabalho. 

Quanto às demais crianças, as famílias se recusaram a participar do acompanhamento 

especializado, tendo como justificativa: 

 

 Ser apenas uma agitação normal da idade, que não teriam tempo para tais 

consultas; 

 A transferência de uma escola para outra acarreta essa mudança de 

comportamento, que com o tempo e a formação de novas amizades tudo voltaria 

ao normal; 

 Alguns afirmavam ser - “ruindade mesmo”- uma punição resolvia; 

 O trabalho que não permitia sobrar tempo para acompanhar a criança, mesmo 

sabendo ser necessário o tratamento; 

 A dificuldade de acesso à escola no contratempo; 

 E principalmente aqueles pais que não acreditam na avaliação feita. 

 

Dessas 12 crianças do grupo, apenas 3 participaram de todas as ações (terapias,  

atividades lúdicas, jogos teatrais, etc.) perpassando também por uma avaliação médica 

detalhada (entrevistas, questionários, consultas e testes). 

As demais crianças tiveram acesso a algumas atividades propostas em sala de aula por 

fazerem parte do grupo e estarem presentes na escola, mas não foram avaliadas da mesma 

forma. Não participaram das reuniões e consultas com especialistas, assim como não 

frequentaram regularmente as reuniões de terapia do grupo. 

Sabe-se que a criança pode sofrer com a separação dos colegas de escola ao passar por 

um processo de transferência, como também pode ter uma energia excedente, maior do que 

previsto para sua idade e não ser TDAH. Essa criança tende a adaptar-se com o tempo e 

realmente criar novos vínculos e melhorar o comportamento. O mesmo não acontece com a 
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criança com TDAH, os sintomas são persistentes e vão sendo somados a outros, como já foi 

dito anteriormente. 

Segundo Farrel (2008, p.9) Como ponto de partida o Código das Necessidades 

Educacionais Especiais (DFES, 2001a, Capitulo 7, seção 60, parafraseado) apresenta uma 

descrição básica das dificuldades comportamentais, emocionais e sociais. Os alunos com 

dificuldades de relacionamento pessoal, social e emocional podem:  

 

 Ser retraídos ou isolados,  

 Ser disruptivos e perturbadores,  

 Ser hiperativos e apresentar concentração insuficiente,  

 Ter habilidades sociais imaturas,  

 Apresentar comportamentos desafiadores decorrentes de outras necessidades 

especiais complexas. 

 

 

Segundo Farrell (2008, p. 29) “Porém, se essa mudança já foi resultante de um 

comportamento desafiador, ao ponto de ser convidada a sair da escola ou trocar de sala, e se 

sua energia excedente ultrapassa os limites de convivência social, sinaliza algum distúrbio”. 

 

 

O termo „comportamento desafiador‟, às vezes, é empregado como um eufemismo 

para as dificuldades comportamentais, emocionais e sociais e outras vezes se refere a 

uma variedade de comportamentos que esticam ao máximo os recursos e as 

habilidades de professores e outras pessoas. É esta segunda interpretação que é 

explorada nesta seção. Uma definição de comportamento desafiador é o 

comportamento que é socialmente inaceitável e bloqueia significativamente a 

aprendizagem. Sua intensidade, duração ou freqüência são tais que a segurança da 

pessoa que apresenta o comportamento ou a segurança dos outros fica em risco. Esse 

comportamento tende a limitar o acesso às oportunidades da comunidade ou 

impedem completamente. (FARRELL, 2008, p. 29). 

 

 

Um ponto relevante para o surgimento dessa pesquisa foi à necessidade de investigar e 

relatar as contribuições do Teatro do Oprimido na vida dessas crianças com TDAH, 

desmistificando a avaliação grosseira da Escola Mul. Profº Antônio Severiano e dos leigos, de 

que são crianças indisciplinadas, agressivas ou incapazes. 
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[...] a psicanálise em sua tríplice dimensão, dinâmica, tópica e econômica é um 

excelente meio para se estudar a relação entre fracasso escolar e formação da 

personalidade da criança. Constata que existem crianças sem nenhuma dificuldade 

no aspecto temporal, espacial e esquema corporal, com um bom nível de 

inteligência, mas que fracassam na escola. Quando se investiga estas crianças a nível 

afetivo-emocional, descobrem-se conflitos relativamente graves na família 

interferindo em seu desenvolvimento no sentido de promoverem regressão ou 

fixação em fase anterior de desenvolvimento. A alfabetização, primeiro passo da 

aprendizagem escolar pode ser bloqueada pelos conflitos internos da criança, 

relacionados com a não elaboração da situação Edípica [...] a partir do desejo de 

exploração do interior do corpo da mãe, ou da curiosidade relativa aos mistérios da 

sexualidade. Neste nível o conflito se situa em relação à culpabilidade 

consubstancial ao conjunto destes desejos. [...] A aprendizagem da leitura, vivida 

como um dos passos simbólicos fundamentais do acesso ao saber e à cultura 

articula-se, pois, claramente, no complexo de Édipo; aprender a ler dissimula um 

sentido preciso com relação ao desejo e ao medo de ser igual ou superior ao pai, de 

ser admirado pela mãe e, portanto, de poder ou não se referir e se identificar com 

uma terceira pessoa, além da relação dual com a mãe. (AJURIAGUERRA, 1988 

apud TINOCO, 1999, p.27-28). 

 

 

 

 

As crianças não devem estar apenas prontas para aprender, mas também devem ter 

oportunidades apropriadas de aprendizagem. Se o sistema educacional não oferece isso, os 

alunos talvez nunca possam desenvolver sua plena capacidade, tornando-se efetivamente 

deficiente, embora não haja nada de errado fisicamente com elas. Essa mudança deve ser 

significativa, duradoura e espontânea, sem imposição.  

 

Ele desde o começo é um bom leitor que continuará a ser se os adultos que o 

circundam alimentarem seu entusiasmo em lugar de pôr à prova sua competência, 

estimularem seu desejo de aprender, antes de lhe impor o dever de recitar, 

acompanharem seus esforços, sem se contentar de esperar na virada, consentirem 

em perder noites, em lugar de procurar ganhar tempo, fizerem vibrar o presente, 

sem banir a ameaça do futuro, se recusarem a transformar em obrigação aquilo que 

era prazer, entendendo esse prazer até que ele se torne um dever, fundindo esse 

dever na gratuidade de toda a aprendizagem cultural, e fazendo com que encontrem 

eles mesmos o prazer nessa gratuidade. (PENNAC, 1998, p.55). 

 

 

 

Um aluno cuja orientação é principalmente visual e exploratória, por exemplo, precisa 

ver e tocar as coisas a fim de entendê-las. Ela jamais aprenderá com professores que falam o 

tempo todo, não importando o quanto possam ser inteligentes não aprenderá nada com ele. Da 

mesma forma, uma criança cuja abordagem à aprendizagem é basicamente reflexiva, que 

precisa de tempo para entender todos os aspectos de um problema, antes de tentar uma 

solução, irá sair-se muito mal em sala de aula, pois os alunos são levados apressadamente de 

uma tarefa para outra para atender ao currículo imposto. 
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Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da paz com que 

viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os 

conteúdos, mas também ensinar a pensar certo. Aí a impossibilidade de vir a tornar-

se um professor crítico se, mecanicamente memorizador, é muito mais um repetidor 

cadenciado de frases e de ideias inertes do que um desafiador. O intelectual 

memorizador, que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso de arriscar-se, 

fala de suas leituras quase como se estivesse recitando-as de memória - não percebe, 

quando realmente existe, nenhuma relação entre o que leu e o que vem ocorrendo no 

país, na sua cidade, no seu bairro. Repete o lido com precisão, mas raramente ensaia 

algo pessoal. Fala bonito de dialética, mas pensa mecanicistamente. Pensa errado. É 

como se os livros todos a cuja leitura dedica tempo parte nada devessem ter com 

realidade de seu mundo. A realidade com que eles têm que ver é a realidade 

idealizada de uma escola que vai virando cada vez mais um lado aí, desconectado do 

concreto. Não se lê criticamente como se fazê-lo fosse à mesma coisa que comprar 

mercadoria por atacado. Ler vinte livros, trinta livros. A leitura verdadeira me 

compromete de imediato com o texto que a mim se dá e a que me dou e cuja 

compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. Ao ler não me acho no 

puro encalço da inteligência do texto como se fosse ela produção apenas de seu 

autor ou de sua autora. Esta forma viciada de ler não tem nada de ver, por isso 

mesmo, com o pensar certo e com o ensinar certo. (FREIRE, 2005, p.7). 

 

 

Nesse momento, é relevante que os pais percebam que o tratamento para crianças com 

dificuldades de aprendizagem e déficit de atenção, frequentemente exige menos uma correção 

da criança que a melhora no ambiente no qual ela está sendo educada. 

Nesta perspectiva tanto terapêutica quanto educacional, é mais importante perguntar 

como o problema ocorre do que por que ele ocorre. O teatro é uma porta, um caminho aberto 

para essa possibilidade de restauração comportamental, mudança de conduta, inserção social e 

desenvolvimento educacional.  

 

 

[...] para uma boa aprendizagem, tanto na escola quanto nas fases de 

desenvolvimento da criança é necessário: 

1º que a criança ouça o conteúdo a ser aprendido através de pessoas com as quais 

deseja se identificar, encontrando nisto gratificação;  

2º que seja educada por pais com condições de suprir suas necessidades afetivo-

emocionais; 

3º que seus pais tenham condições materiais suficientes para poder dispor de tempo 

livre e se dedicarem aos filhos por prazer; 

4º que não sofram privações muito grandes no plano cultural. (AJURIAGUERRA 

apud TINOCO, 1999, p.32). 

 

 

  

Crianças que receberam ao longo de suas vidas estímulos positivos, carinhosos, da 

família são capazes de contornar problemas os problemas com mais eficiência. Ao contrário, 

crianças que foram privadas de um ambiente estimulante nos primeiros anos de vida, não 

conseguem enfrentar com ânimo os desafios e obstáculos que surgem no seu dia-a-dia. Elas 

têm fracas habilidades sociais e tendem a comunicar-se mal. 
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Outro ponto importante é a nutrição. Crianças que não obtêm nutrição alimentar ou 

sono suficiente obviamente sofrerão em sua capacidade para concentrar-se e absorver 

informações. O mesmo ocorre com crianças que estão frequentemente enfermas devido à 

fraca higiene ou cuidados médicos abaixo do aceitável. Outro vilão nessa relação entre pais, 

aluno e escola é a falta de formação dos pais. Em geral pais que não sabem ler ou possuem 

fraca pronuncia, interferem de modo decisivo na formação de seus filhos. 

Alguns pais chegam a escolher a sala e o professor que desejam para o filho. Afirmam 

que a criança melhora na sala X e piora na sala Y, que o professor A é melhor que o professor 

B. Quando na verdade a diferença reside na flexibilidade e na criatividade de alguns 

professores. Eles são mais criativos e flexíveis fazem um esforço para combinar as tarefas 

com os níveis de prontidão e os estilos de aprendizagem de seus alunos.  

 

Freud, 1970, v.3, no seu texto “Algumas reflexões sobre a Psicologia do Escolar” 

diz que a atitude do aluno para com o professor é ambivalente: corteja-o ou dá-lhe as 

costas; imagina simpatias ou antipatias com relação a ele, estuda seu caráter e forma 

– ou deforma – o seu próprio, de acordo com este modelo; opõe-se a ele ou se 

submete, observa suas fraquezas ou se orgulha de suas perfeições. No fundo quando 

o professor permite, sente grande afeto por ele, mas também o odeia, critica-o e o 

respeita. Freud (apud TINOCO, 1999, p. 30). 
 

 

Segundo Smith; Strick (2001, p. 34) “A classe certa, o currículo certo e o professor 

certo são críticos para essas crianças, e sua escolha, em geral, faz a diferença entre o fracasso, 

frustrado e o sucesso sólido”. 

O estresse emocional também compromete a capacidade das crianças para aprender e 

manter a concentração. Isso coloca em risco a confiança, provocando rejeição a mudanças que 

são importantes para o sucesso na escola. 

Em entrevista a Revista Perspectiva Levoyer (2007, p.41) diz que: “Existem dois eixos 

que discutem o diagnóstico desse transtorno, o eixo biológico assumindo que os problemas 

psicológicos decorrem das desordens do cérebro ou do sistema nervoso”. 

Neste modelo, o TDAH é percebido como uma doença de origem endógena e cujos 

sintomas precisam ser controlados por psicoestimulantes, como a Ritalina entre outros. A 

psicoterapia é fortemente recomendada como tratamento auxiliar nesse modelo. (LEVOYER, 

2007, p. 41). 

O problema da utilização desses medicamentos é que afetam de modo significativo à 

escrita e à coordenação motora da criança. Na sua grande maioria, esses medicamentos 

conseguem acalmar a criança, mas não servem como solução para seus conflitos. 
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O outro eixo, segundo Levoyer (2007, p.41) “é o psicológico que enfoca o papel 

causal dos fatores psicológicos no desenvolvimento da psicopatologia”. Procuram-se 

identificar experiências de vida, traumas, conflitos, estilos parentais, entre outros aspectos que 

levam o sujeito aos distúrbios psicológicos. 

Para isso precisa-se fazer uma pesquisa nas ações passadas, nos fatores ligados à 

hereditariedade, aos relacionamentos e aos conflitos entre eles, que sejam examinadas as 

condições do ambiente que mantêm os problemas emocionais atuantes.  

Os defensores deste modelo afirmam que, no caso do TDAH, ocorre um enorme 

excesso de diagnósticos. Chamam a atenção para o perigo de se rotular as crianças, que 

crescem acreditando que têm algo de errado em seu cérebro.  

Para Levoyer (2007, p.41) “Apontam para a perigosa consequência que a prescrição 

medicamentosa traz à família, que é a de interromper a busca de fatores predisponentes na 

dinâmica familiar e nas escolas que exercem um rígido controle comportamental de seus 

alunos”. 

É importante perceber que a criança com TDAH muitas vezes se sente isolada, 

excluída dentro do grupo e na escola, tem medo de se expor publicamente, mas não entende 

por que é tão diferente.  

Segundo Smith; Strick (2001, p.26) “Embora seu comportamento possa não parecer 

seriamente diferente em casa ou no playgroumd, elas são facilmente identificadas na sala de 

aula por sua incapacidade para sentarem-se quietas e manterem a concentração”. 

Na maioria dos casos são crianças talentosas, porém imprevisíveis na maneira como 

tratam diferentes assuntos. Persistência e resiliência são características marcantes e às vezes 

podem parecer agressivos e intolerantes. Mesmo assim, conseguem ser afetuosas e generosas 

quando tratados com atenção. São altamente instintivas, agitadas, ansiosas, e dependendo da 

situação e dos laços afetivos criados com o grupo, tornam-se distantes e ausentes.  

São inúmeros os sintomas que identificam o TDAH, diagnosticando o transtorno. Uma 

dificuldade encontrada no comportamento da criança com TDAH é transformar suas ideias 

em ações verdadeiras. Regularmente, não conseguem explicar seu ponto de vista, não 

possuem iniciativa, o humor é volúvel, passam da raiva para a tristeza rapidamente, têm medo 

de tocar nas pessoas ou tocam desajeitadamente. Não sabem lidar com suas frustrações, 

derrotas, medo, e ansiedade, tende a ser desorganizado, não sabem gerenciar seu tempo, 

necessidade incessante de adrenalina, provocam inconscientemente conflitos, tentando 

satisfazer a sua necessidade de estímulo e raramente aprendem com seus próprios erros. 
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Não se concentram na leitura, dificilmente participam de uma leitura em voz alta 

diante do grupo, dificuldades para relaxar, parar sentado na cadeira, preferem acompanhar a 

leitura, interferindo o tempo todo na história. Não prendem atenção a textos longos, sem 

figuras, cores, ação, ou a leituras silenciosas e solitárias. Sentem dificuldade de seguir normas 

ou instruções, desviam a atenção para outra atividade, não terminam o que começam, perdem 

os objetos com facilidade, distraem-se facilmente com as coisas alheias ao que estão fazendo, 

esquecem-se dos compromissos e quase sempre chegam atrasadas nos eventos. Têm 

dificuldade de memorizar, lidar com tempo, espaço, acham monótonas as tarefas complexas 

de leitura e escrita, dificuldades para planejamento curto ou em longo prazo, dificuldade de 

socialização.  

O Hiperativo impulsivo remexe as mãos, os pés, não ficam sentados por muito tempo, 

gostam de pular, correr excessivamente em situações inadequadas, são barulhentos, ruidosos 

em atividade lúdica, falam demais e sem pensar, apresentam tique nervoso, não percebem o 

humor dos outros se tornando indesejáveis, às vezes intrometidos. 

No diagnóstico dos meninos apresentam o TDAH com hiperatividade física. Neles, 

manifestam-se mais do que nas meninas, numa proporção de 3 por 1. Quando acontece nas 

meninas são mais quietas, desligadas, sonhadoras e, por isso mesmo, não chamam a atenção 

colocando em dúvida o diagnóstico da síndrome. Gostam do isolamento, falam pouco, 

mostrando um comportamento retraído, tímido demais. Dentre as disfunções do TDAH, 

temos o comprometimento das funções executivas.  

Segundo Mattos e colaboradores (2003, p.66-67) “compreendem uma classe de 

atividades altamente sofisticadas, que capacitam o indivíduo ao desempenho de ações 

voluntárias, independentes, autônomas, auto organizadas e orientadas para metas específicas”. 

 

 

Estas atividades estendem-se a todos os processos responsáveis por focalizar, 

direcionar, regular, gerenciar e integrar funções cognitivas, emoções e 

comportamentos visando à realização de tarefas simples, cotidianas, levando à 

solução de novos problemas. Essas funções reguladoras englobam subdomínios 

específicos do comportamento como: gerar intenções, iniciar ações, selecionar alvos, 

inibir estímulos competitivos, planejar e prever meios de resolver problemas 

complexos, antecipar conseqüências, mudar estratégias, ser flexível, monitorar o 

comportamento. (MATTOS, 2003, p.66-67). 

 

 

 

Tudo isso compromete a atenção e a aprendizagem, gerando outras dificuldades que 

afetam o desempenho em atividades de estudo, entre elas a dificuldade de planejamento, de 

organização e de memória, o que leva à dificuldade de reconstituição, de análise e de síntese. 
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O transtorno da Atenção dificulta o processo de leitura, especialmente a aquisição de 

estratégias de leitura e estudo. Cada atividade humana seja o mais simples possível, como 

andar a pé, é uma operação extremamente complicada e solicita atenção, concentração e 

equilíbrio físico e mental. 

Outro aspecto importante para o diagnóstico é a mecanização. Às vezes é entendida 

como apenas uma forma puramente física; ao repetir sempre os mesmos movimentos, o corpo 

é mecanizado para melhor executá-los, privando-se então de possíveis alternativas para cada 

situação original.  

 

Por que é que o corpo do ator está mecanizado? Pela incessante repetição de gestos 

e expressões. Nossos sentidos têm enorme capacidade para registrar sensações, e 

igual capacidade para selecioná-las e hierarquizá-las: para exprimir nossas idéias e 

emoções, e para selecioná-las e hierarquizá-las igualmente. (BOAL, 2011, p. 60). 

 

 

Esse processo de estruturação e seleção produzido pelos sentidos leva à mecanização, 

porque os sentidos selecionam sempre os mesmos estímulos da mesma maneira. O 

movimento torna-se possível porque os sentidos são capazes de selecionar após captarem 

todas as sensações, à consciência do movimento segundo uma determinada hierarquia e certa 

estrutura. Expressar emoções e ideias, transformando-as em movimento harmonioso e 

compatível com o esperado é muito difícil para a criança com TDAH, isso gera um conflito 

nas suas ações.  

Segundo Bauman, (1975 apud CARLSON, 2010, p. 16) “toda performance envolve 

uma consciência de duplicidade, por meio da qual a execução real de um ato é colocada em 

comparação mental com um modelo – potencial, ideal ou relembrado – dessa ação.” 

Para o aluno/paciente não importa o resultado das ações, e sim como podem fazer. Daí 

a importante contribuição das ações teatrais sobre a consciência corporal. Essas crianças são 

extremamente impulsivas.  

 

O ator, como todo ser humano, tem suas sensações, suas ações e reações 

mecanizadas, e por isso é necessário começar pela sua desmecanização, pelo seu 

amaciamento, para torná-lo capaz de assumir as mecanizações da personagem que 

vai interpretar. As mecanizações da personagem são diferentes das mecanizações 

do ator. É necessário que o ator volte a sentir certas emoções e sensações das quais 

já se desabituou, que amplifique sua capacidade de sentir e se expressar. (BOAL, 

2011, p. 61-62). 
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É nesse momento que os exercícios do Teatro do Oprimido são usados para trabalhar a 

musculatura, fazendo o ator/paciente relaxar todos os músculos do corpo, tomando 

consciência de cada um deles, concentrando-se nele mentalmente, andando, curvando-se, 

apanhando algo no chão, sentando, deitando, movendo-se lentamente, percebendo e 

memorizando todas as estruturas musculares envolvidas na realização dessas ações, antes 

esquecidas ou efetuadas sem controle, desordenadamente, no caso do hiperativo, 

desastrosamente. O grupo foi convidado a fazer vários exercícios como: vestir-se ou despir-

se, pegar uma cadeira, uma caixa no chão e depois fazer de conta que vai pegar o mesmo 

objeto agora sem nada, apenas imaginando a cadeira a caixa. Colocar e retirar os sapatos, 

pegar um balde cheio de água e outro vazio, jogar bola com bola e depois sem bola, andar de 

bicicleta com bicicleta e sem bicicleta, comer com comida e sem comida, deitar no chão de 

diferentes maneiras, sentindo o contato do corpo e suas respectivas partes, a cada mudança de 

posição, etc. Sem a preocupados com a imitação exterior, mas com a compreensão interior 

dos mecanismos de cada movimento. Levar o grupo a refletir: „O que leva MEMO II a 

esbarrar nos objetos?‟, ou „Quebrar o braço de uma colega durante os movimentos de uma 

dança?‟ ou, „O que faz MARI andar assim?‟. Propor uma reflexão sobre as ações que geram 

conflito dentro do grupo, ou que atrapalham o desempenho individual. 

Os exercícios sensoriais também foram usados desde o degustar da comida para 

despertar para as reações físicas que acompanham a ingestão desses alimentos (azedos, 

salgados, amargos, doces, etc.) ao cheiro de diferentes essências (perfumes, temperos, tecidos, 

frutas, remédios, etc.) tocarem diferentes objetos (grosseiros, de madeira, de plástico, vidro, 

gelados, quentes, ásperos, macios, lisos, pontiagudos, etc.), algumas vezes com os olhos 

abertos outras com os olhos vendados.  

A proposta não é fazer simplesmente uma mímica, mas expor as reações físicas 

proporcionadas por diferentes alimentos, objetos, cheiros, pelo tato, aguçando os sentidos e a 

memória. Retomar algumas ações do cotidiano que passam despercebidas, que são 

mecanicamente repetidas, e que às vezes não percebemos como e porque fazemos, causando 

inúmeros problemas por não compreendermos a dimensão dessa ação. 

A criança com TDAH sintetiza um pouco de cada corpo, na verdade. Longe da 

opressão ele é capaz de reproduzir diferentes sons, gestos e imitar outros corpos com grande 

facilidade. Há momentos que se mostra um corpo absolutamente imperfeito, mas também um 

corpo de todas as experiências possíveis.  
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Esse corpo que vem ao mundo não tem inicialmente preconceitos, ideias, mas tem 

um cérebro em formação. E é no estudo desse órgão especial do nosso corpo que 

Boal se baseia para sustentar sua teoria. Ele acredita que o ser humano não traz 

nenhuma influência genética comportamental, mas sim aprende e é influenciado a 

partir de suas experiências. Ele defende que a comunicação enquanto linguagem, 

mesmo antes do bebê nascer, pode interferir na formação nervosa e pessoal desse 

indivíduo. Em seus estudos científicos descobriu que língua é linguagem, pois tem 

um suporte fisiológico/cerebral e muscular para ser decodificada. Para essa 

conclusão se baseou nos cientistas Paul Broca (1824 - 1880) e Carl Wernicke 24 

(1848 - 1905). Desta forma, todo tipo de comunicação exterior, como músicas, 

afeto, brigas, gritos e sentimentos influenciam na formação de personalidade do feto. 

(SANCTUM, 2011, p. 75-76). 

 

  

Apresenta-se muitas vezes como uma máquina ruidosa a ser reparada a cada momento, 

um cristal a ser lapidado. Um corpo que sofre com a sua insegurança, não si reconhece, mas 

se sente ligado a tudo e a todos, sensorial e sensitivamente. 

Encontram-se casos em que, embora saiba ler, domine a mecânica da leitura, possua 

competência para compreender textos instrucionais de estrutura simples, na sua maioria não 

consegue se sair bem nos estudos. A sua memorização é temporária, fragmentada, não 

consegue organizar as ideias, fazer comparações, contextualizar e armazenar com facilidade o 

conhecimento precisa da leitura dramatizada, da ludicidade, dos jogos teatrais, de artifícios 

mais atraentes para que o processo de leitura seja construído de modo significativo. 

O aluno diagnosticado TDAH tem essas dificuldades ainda mais acentuadas, pois não 

adquiriu a organização e a disciplina necessárias para o estudo, para leitura por não ter o 

domínio de suas emoções. Algo que se torna evidente no seu diagnóstico logo no começo da 

sua avaliação individual. Outro sintoma frequentemente observado nessa criança é a 

dificuldade para controlar o impulso, comprometendo o seu desempenho na sala. Aos poucos, 

se percebe que tem dificuldade para manusear pequenas peças de um jogo (é o chamado 

desastrado que não consegue pegar nada direito). 

Todos esses alunos têm dificuldades de aprendizagem, com/ou sem problemas 

neurológicos que afetam a capacidade do cérebro para entender, recordar ou comunicar 

informações. Não é difícil entender o termo dificuldade de aprendizagem, pois se refere não a 

um único distúrbio, mas a uma ampla gama de problemas que podem afetar qualquer área do 

desempenho acadêmico. 

Às vezes as dificuldades de aprendizagem são tão sutis que em algumas crianças não 

parecem ser problemas, dificultando o diagnóstico. Em determinados casos a inteligência 

superior (mesmo que excepcionalmente) é um problema, como o aluno que lê três anos à 

frente do nível do seu ano/série e entrega um trabalho por escrito completamente 
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incompressível, ou lê um texto impecavelmente e não recorda ou entende seu conteúdo cinco 

minutos depois, ou, ainda, copia fielmente um texto do quadro, do livro, e não sabe ler o que 

escreveu. Tal discrepância entre o que parece que a criança deveria ser capaz de fazer e o que 

ela realmente faz, marca esse tipo de deficiência. Essas crianças às vezes agem normalmente. 

O que possuem em comum é o baixo desempenho. Algumas, diante de determinadas 

atividades, parecem ter o cérebro congelado, sem nenhuma reação. 

Embora os prejuízos neurológicos possam afetar qualquer área do funcionamento 

cerebral, as deficiências que mais tendem a causar problemas são aquelas que afetam a 

percepção visual, o processamento da linguagem, as habilidades motoras finas e a capacidade 

para concentração, atenção, imaturidade social e dificuldades para seguir instruções. Outros 

sintomas comuns são: dificuldade com a conversação, inflexibilidade, fraco planejamento e 

habilidades organizacionais, distração, falta de destreza, falta de controle nos impulsos. Em 

geral elas agem como se fossem mais jovens que a sua idade cronológica e pode preferir 

brincar com crianças menores.  

A criança com TDAH quando colocada diante de uma tarefa complexa, não consegue 

começar, ou dividir por etapas as ações e acaba abandonando a atividade antes mesmo de 

tentar responder. Um simples quebra-cabeça, por exemplo, diante da sua dificuldade em 

manusear pequenas peças, de pensar nas partes comparando ao todo, de perceber o formato 

das peças e fazer uma relação de encaixe, de observar a imagem e associar ao tema, ela 

prefere abandonar o jogo. O mesmo acontece com jogos de memória, lembrar-se da imagem e 

fazer uma relação com local, espaço, é muito difícil para crianças desatentas. Ao levantar uma 

peça e outra diferente ela não memoriza a sua posição e imagem ao mesmo tempo. Mesmo 

que outro colega levante em seguida uma das peças de novo ele só lembrará uma coisa por 

vez, ou da imagem ou do local onde largou a peça. E logo perde o interesse pelo jogo.  

Outro sintoma do TDAH é não lembrar e não levar a sério compromissos sociais. A 

melhor forma para garantir a sua presença e participação é criar laços afetivos, despertando 

sua curiosidade e interesse, criando uma ligação da pessoa querida ao evento. Isso vai 

despertar o seu interesse em participar.  

Alguns comportamentos surgem a partir das mesmas condições neurológicas que 

causam problemas de aprendizagem. Há criança que se sente à vontade com a sua dificuldade. 

São participativas, porém intrometidas, são alegres e leva tudo na brincadeira, até mesmo a 

rejeição, pois não entendem com facilidade piadas, insultos, ou as mudanças de humor dos 

outros. São tão desatentas e desprovidas de malícia (e entendimento) que não conseguem 

manter a atenção nas provocações e não percebem a gravidade das opressões, chegando a 
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sorrir de si mesmo. Em outros casos partem com facilidade para agressão por qualquer 

bobagem. Furiosas reagem a qualquer sensação de rejeição tornando-se indesejável pelo 

grupo. 

 

Na Leitura - Confunde letras de aparência similar (b com d); Dificuldade para 

reconhecer e recordar palavras que vê (mas pode pronunciá-las foneticamente); Com 

frequência, perde-se durante a leitura; Confunde palavras com aparência similar 

(preto com perto); Inverte as palavras (lê mala por lama); Tem problemas para 

encontrar letras em palavras ou palavras em sentenças; Fraca memória para a 

palavra impressa (também para seqüência de números, diagramas, ilustrações, etc.); 

Fraca compreensão das ideias principais e dos temas; Dificuldades com conceitos 

matemáticos de nível superior. (SMITH; STICK, 2001, p. 43). 

 

 

 Segundo Smith; Stick (2001, p. 43) Nos problemas relacionados: 

 

Confunde esquerda com direita; Tem dificuldades para estimar hora, para ser 

pontual; Fraco senso de direção; demora em aprender o caminho correto em local 

novo; Dificuldade para julgar velocidade e distância (interfere em muitos jogos; 

pode ser um problema ao dirigir um veículo); Tem dificuldade para chegar ao ponto, 

perde-se em detalhes; Não capta o humor e os sentimentos de outras pessoas 

(frequentemente acaba dizendo as coisas erradas no momento errado); Fraco 

planejamento e habilidades de organização; Antipatia por quebra-cabeças, labirintos, 

ou outras atividades com forte elemento visual; Dificuldade para perceber 

estratégias que garantam o sucesso em jogos (podem não compreender os objetivos).  

 

 

Alguns sintomas são importantes para perceber a deficiência de processamento da 

linguagem. O atraso para aprender a falar, por exemplo. Existem pais que estimulam esse 

retardamento achando „bonitinho‟ falar errado como um bebe. Sem querer, mascaram os 

sintomas do transtorno. Fica difícil perceber que a criança não modula o tom da voz 

apropriadamente, fala em tom monótono ou muito alto, tem problemas para citar nomes de 

objetos ou de pessoas. Estão sempre falando coisas sem nexo, utilizando uma linguagem vaga 

e imprecisa, possui um vocabulário pequeno.  

As crianças com TDAH são acusadas de não prestar atenção, mas na verdade elas 

prestam atenção a tudo. O que não possuem é a capacidade para planejar com antecedência, 

focalizar a atenção seletivamente e organizar respostas rápidas. É preciso conhecer bem essa 

criança e o meio em que vive para fazer uma avaliação consciente do seu comportamento. 

O mais importante nisso tudo é observar atentamente a mudança de comportamento da 

criança, e uma vez percebendo sintomas de desvio de conduta ou atitudes indesejáveis ao 

convívio social, persistentes e duradouras, que não são compatíveis com a idade, investigar e 

buscar apoio especializado, que possibilite um tratamento imediato. Seus altos e baixos 
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emocionais podem levar toda a família e amigos a um grande conflito. Porem, o que mais tem 

sucesso, é aquele que tem uma família informada sobre o transtorno e procuram os 

especialistas com frequência. Esse fator supera a importância dos programas de ajuda, 

projetos escolares e até mesmo a gravidade da deficiência.  

Tudo começa na família, depende dela e evolui através dela. Repito „essa foi à maior 

dificuldade enfrentada nesse trabalho‟, despertar na família o interesse em tratar a criança, o 

abandono da família durante o tratamento, a falta de acompanhamento nas reuniões, sessões 

terapêuticas, ensaios, ou até mesmo o desprezo pela atividade em casa, sem garantir uma 

continuidade do tratamento. 

Não basta ter um projeto, uma equipe de especialistas ou até mesmo um planejamento, 

ou uma mudança de comportamento. A família deve prestar atenção e ter tempo e 

disponibilidade para tratar da criança. Os pais não precisam de um título de PHD, ou serem 

formados para tratar do filho. Os especialistas e toda equipe da escola envolvida nesse 

trabalho, transmitem as informações necessárias para esse acompanhamento. 

Entre os aspectos mais importantes dessa ajuda familiar está o poder de 

convencimento, o apoio, a motivação para que a criança chegue o mais próximo possível da 

realização das tarefas, dentro da sua capacidade, respeitando os seus limites. Encorajando-as a 

acreditar que podem superar os obstáculos, ajudando-as a estabelecer objetivos realistas, 

mostrando o orgulho que tem dela, despertando confiança e determinando responsabilidades 

em casa e na comunidade. 

 

Com relação ao afeto, tanto a superproteção materna, quanto a carência de afeto 

podem interferir na aprendizagem segundo Cahan (apud Ajuriaguerra, 1984). A 

superproteção mantém a criança na passividade, dependência e medo de crescer. Já a 

carência pode levar a uma procura de carinho que absorve a criança ficando esta sem 

outras possibilidades de investimento. (TINOCO, 1999, p.29). 

 

 

Ninguém melhor do que um pai e uma mãe para saber das dificuldades do seu filho. 

Porem, se resolvem dizer que não existe nada, nenhuma doença a ser tratada, determinam com 

isso, um futuro incerto para seus filhos. Nos primeiros anos de vida essa relação é 

fundamental para despertar o gosto pela leitura. Ao ler uma historinha para os filhos antes de 

dormir ou em momentos de lazer, despertam com eficiência o gosto pela leitura. Logo, eles 

estarão lendo para os pais, pelo prazer de imitá-los, de serem agentes ativos no processo de 

leitura e entusiasmados por poder contar uma história também.  
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Essa imitação já é por si só teatro. Quando essa relação de leitura compartilhada é 

quebrada ou esquecida pelos pais no meio do caminho, pela falta de tempo, muito trabalho, 

fadiga, com certeza esta criança irá quebrar com facilidade sua relação com o texto e com a 

fantasia na escola também. 

Segundo Smith; Strick (2001, p. 22) “A exposição pré-natal a drogas (álcool, nicotina, 

e alguns medicamentos prescritos, bem como drogas de rua) está claramente associada a uma 

variedade de dificuldades de aprendizagem, incluindo atrasos cognitivos, déficits da atenção e 

memória”. 

 

O desenvolvimento de um feto é tão frágil que até mesmo danos menores podem ter 

efeitos duradouros significativos. O sistema nervoso de bebês prematuros também é 

vulnerável a lesões, e uma incidência significativamente maior de prematuridade 

encontrada entre crianças que têm problemas escolares e comportamentais. [...] Os 

efeitos da lesão cerebral podem ser súbitos e dramáticos, mas com a mesma 

frequência são sutis e atrasados. (SMITH; STRICK, 2001, p. 22). 

 

 

 

Algumas crianças sabem da sua capacidade na maior parte das coisas que se propõe a 

fazer. Existem aquelas que sabem lidar com os seus limites. Essa segurança vem na sua 

maioria da relação positiva com os pais. O que facilmente acontece ao contrário na 

adolescência, torna-se rebelde, inseguro e imaturo socialmente. Nesse momento corrigir o que 

não foi percebido e trabalhado antes, na infância, torna-se mais difícil.  

Embora as dificuldades de aprendizagem sejam consideradas condições permanentes, 

elas podem ser melhoradas, fazendo-se mudanças em casa e na escola. O mais importante 

nesses casos é a rapidez do apoio e do tratamento da lesão cerebral. Com isso a família 

aumenta a chance de recuperação ou até mesmo de aprender estratégias para compensar as 

habilidades que foram afetadas e perdidas.  

Algumas crianças deixam de receber o tratamento do déficit de atenção e 

hiperatividade por terem também outros problemas físicos que são levados em conta, 

deixando de lado a importância do déficit. Os pais percebem mais o defeito físico do que os 

emocionais.  

 

Um período desenvolvimental particularmente crítico é do quinto ao sétimo mês de 

gestação, quando as células se movem para suas posições apropriadas no córtex 

cerebral. O córtex, é uma estrutura de múltiplas camadas que forma a carapaça 

externa do cérebro, está envolvido em praticamente todos os aspectos da atividade 

consciente. [...] Em alguns anos, o cérebro desenvolve-se a ponto de a criança poder 

assumir desafios notadamente sofisticados. A tarefa de ler em voz alta, por exemplo, 

envolve a atividade coordenada de 14 áreas do córtex cerebral, incluindo aquelas 

envolvidas na visão, no processamento da linguagem, na audição e na fala. (SMITH; 

STICK, 2001, p.24). 
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No caso de MARI a primeira menina acompanhada nesse trabalho (que apresentarei 

mais adiante). Ela vem de uma gestação difícil e perigosa, a mãe fez uso de sedativos, bebida 

alcoólica, cigarro e tomou remédio para abortar. De parto pré-maturo, nasceu com dificuldade 

respiratória, comprometendo a oxigenação do cérebro.  

Considerando o papel da linguagem (oral e escrita) em praticamente todas as esferas 

de nossa vida social, não é difícil imaginar a série de questões (educacional, pessoal, 

profissional, emocional, etc.) com que se depara o indivíduo com Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade, a partir do qual o preconceito e o isolamento social são as mais 

evidentes, ao lado do esforço levado a cabo pela criança com TDAH para se comunicar e 

fazer valer seu direito à expressão. 

 

Os sentidos, antes explorados e ampliados, aos poucos vão sendo podados e 

atrofiados. O Pensamento Sensível vai sendo desvalorizado e somente a linguagem 

instrumental tem valor. De acordo com Boal, esse é o princípio do domínio 

opressivo da sociedade, o início da guerra dos sentidos. [...] esse processo de 

inibição da sociedade através da arte foi discutido por outros pensadores como 

Walter Benjamin e Theodor Adorno, que estudaremos adiante. (SANCTUM, 2011, 

p. 79). 

 

 

É a opressão da sociedade que influencia e determina dentro da escola a formação 

dessa criança. Mesmo sendo a comunicação humana cheia de obstáculos de diferentes níveis, 

o TDAH por suas implicações psicossociais, não deixa de nos fornecer elementos para 

questionar parâmetros culturais cristalizados e idealizados a respeito da linguagem e do corpo; 

recusando diferenças profundas entre o normal e o patológico, para ressaltar algumas de 

nossas vontades e verdades a respeito do cérebro e da mente. 

 

Reconhecer nos novos integrantes suas características, limitações e potencialidades 

leva, quase sempre, a um novo olhar sobre os propósitos básicos do trabalho: 

compartilhar e produzir sentidos, reinventar modos de dizer, uma vez mais, com 

base em uma nova realidade. Isso, de certa maneira, remete às características 

inerentes ao próprio teatro, arte da atualização, do presente, do inusitado, 

profundamente marcada por sua efemeridade e pelo imponderável caráter de sua 

fugacidade. E também ao processo de representação, que impõe ao ator uma criação 

que se faz constante, já que, em verdade, em nenhum momento o resultado por ele 

alcançado estará definitivamente posto, necessitando a incorporação permanente de 

fatores quase sempre imprevisíveis (público, estados psicológicos, condições 

técnicas, etc.). (TONEZZI, 2007, p.53-54). 

 

 

Em alguns casos a criança com TDAH nos coloca frente à possibilidade da não 

comunicação, do silêncio, da ausência, da apatia e da incompreensão. Algumas crianças 
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assumem essa postura como defesa, tentando evitar o desconforto causado pela ação e 

exposição. Torna-se cômodo observar sem participar. 

No próximo capítulo, trago ao conhecimento do leitor parte de um logo e extenso 

perfil de 3 das 12 crianças acompanhadas nessa pesquisa como exemplo. Busca-se fazer uma 

comparação com tudo que foi explicitado anteriormente, na tentativa de fazer o leitor perceber 

nessas crianças os sintomas e as dificuldades que serviram como parâmetro para o surgimento 

dessa pesquisa e, consequentemente, o uso das técnicas teatrais como recurso terapêutico.  

 

 

1.7 O PERFIL DE TRÊS DAS DOZE CRIANÇAS ACOMPANHADAS 

 

1.7.1 Mari 

 

Toma-se como base para elaboração desse perfil, informações e relatos de professores, 

familiares, amigos e médicos que acompanharam essas crianças. São relatos da convivência 

dentro e fora da escola. 

A primeira criança é uma menina com oito anos de idade, chamarei de MARI. Ela é 

aluna do 2º ano (antiga primeira série). MARI sempre teve dificuldade de manter-se sentada 

na cadeira. Apresenta dificuldade de concentração e atenção nas tarefas propostas. Mexe com 

os colegas, sempre arranjando confusão. Perde o material com frequência e nunca esta 

disposta a escrever.  

Sua maior dificuldade é ler, escrever, interpretar textos. Fala rápido demais 

atropelando as palavras. Esta sempre pronta para chamar a atenção de todos, agitada, buliçosa, 

intrometida, não deixa ninguém falar. Começa a colorir uma tarefa, desiste pega outra, toma a 

do colega, rasga joga fora. Sai sem permissão do seu lugar, interfere na brincadeira do colega 

sempre dizendo que sabe brincar.  

O seu maior interesse está em manter o contato com o outro. Interfere sem pedir 

licença nas conversas acabando sempre em confusão. Tem muita sensibilidade, se emociona 

facilmente e apresenta uma enorme carência afetiva. Muda rapidamente de humor. 

Toda aula de arte pede material, mesmo que no final do dia já não tenha mais nada. 

Distribui com os colegas em troca de amizade. Não sabe lidar com a rejeição e acha que 

dando de presente um material novo, vai ganhar um amigo.  

MARI chega sempre com muita fome na escola, desarrumada, suja, despenteada, nariz 

escorrendo, unhas grandes, e às vezes com roupa de dormir. Parece ter saído da cama direto 
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para a escola. Sofre com a rejeição e às vezes se torna agressiva impondo sua presença nos 

grupos e nas brincadeiras.  

Tem-se a impressão de que ela não resiste à tentação de comentar sobre tudo que vê. 

Os colegas da sala sentem-se perturbados por sua inquietação e interrupção, mas nem 

punições nem recompensas produziram qualquer mudança duradoura em seu comportamento. 

Rejeita qualquer atividade escrita e vez ou outra consegue copiar um pouco do conteúdo do 

dia.  

Sua letra não respeita as linhas do caderno, num eterno sobe e desce, em meio a letras 

grandes e pequenas (não consegue diferenciar maiúsculas de minúsculas). Sem coordenação 

motora, perde o controle da atividade irritando-se com a dificuldade de pintar as ilustrações 

como os colegas, dentro do espaço do desenho, rabiscando mais do que pintando, perdendo a 

paciência ao ponto de abandonar a atividade. 

Tem dificuldade de socialização em casa e na escola, sofre com o preconceito a ela 

imposto (batem, usam apelidos do tipo: monstrinho, ceguinha) rejeitam a sua companhia por 

usar roupas simples, sem muita higiene. Tem as mãos constantemente geladas, suadas e em 

alguns momentos apresenta tremores. Não consegue expressar sua opinião e acaba distraída, 

esquecendo o que tinha a dizer. Perde-se durante a leitura, não entendendo a ideia central do 

texto. Porém reage positivamente a cotação de história e dramatização do texto. 

Sua dificuldade na coordenação motora fina aumenta com a deficiência visual, 

comprometendo a sua concentração. Perde o interesse no que vê, e viaja olhando os outros e 

tudo a sua volta. Vive em ambiente hostil, sem nenhum acompanhamento ou atenção especial. 

Percebe-se o quanto se esforça na escola, mas seu progresso é lento, está a mais de um ano 

atrás de seus colegas, tanto na matemática como em leitura e escrita. Além das características 

do TDAH tem dislexia. A dislexia como citei anteriormente, é a incapacidade de compreensão 

do que se lê, devido à lesão do sistema nervoso. Ela provoca no processo de leitura sensações 

desagradáveis, de fadiga, gerando desatenção.  

Percebe-se a dificuldade e o bloqueio de MARI no processo de leitura. Ela copia do 

quadro algumas frases automaticamente, sem codificar ou entender o que escreve. Por 

diversas vezes mencionou a vontade de saber ler como os colegas.  

Sua dificuldade em participar das atividades e a rejeição do grupo, provoca na criança 

um processo profundo de depressão e desatenção. Esse será nosso desafio com relação à 

MARI, descobrir e usar as técnicas do Teatro do Oprimido para promover a sua inserção no 

grupo e possibilitar o acesso ao processo de leitura. 
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Para piorar ainda mais a situação da criança, ela sofre de Estrabismo Divergente (que é 

a perda do paralelismo ocular) os olhos desviados para fora. Durante toda gestação, a mãe 

fazia uso de bebida alcoólica e cigarro, além do nascimento pré-maturo, MARI não foi 

desejada pelos pais que nunca se casaram e tentaram fazer o aborto duas vezes.  

Além dos conflitos e das dificuldades da convivência familiar, MARI é rejeitada pelo 

pai e ignorada pela mãe. Conta apenas com os cuidados do irmão mais velho de 13 anos, filho 

da segunda união que demonstra carinho pela irmã. A mãe tem baixo nível socioeconômico, 

só estudou até o 4ª ano do ensino fundamental, teve 4 filhos, com o seu atual parceiro. 

Nota-se que o fator hereditariedade nesse caso é bem forte. A mãe não aceita que 

também tem transtorno e nunca procurou ajuda. É uma mulher de temperamento forte, às 

vezes agressivo, passa a maior parte do dia fora de casa trabalhando fazendo faxina. É agitada 

não consegue dormir direito, faz uso de sedativos. Perde regularmente os compromissos, não 

se concentra no que faz, quebra as coisas com facilidade, está sempre trocando de emprego, é 

desorganizada, não consegue ficar calada por muito tempo, fala muito alto e é extremamente 

agressiva. 

No começo das reuniões a mãe de MARI achava que tudo se resolveria com o uso dos 

óculos. Na mente dela a criança passaria a ler, escrever e ter atenção. MARI passou pelo 

oftalmologista e cinco dias depois recebeu os óculos, e não aconteceu nenhuma mudança 

significativa em seu comportamento. Depois de ouvir atentamente as queixas de cada 

professor durante a reunião pedagógica a mãe aceitou fazer o tratamento de MARI. 

Organiza-se por escrito um relatório sobre suas dificuldades, a Direção recolhe e 

encaminha a solicitação do acompanhamento especializado nas SAPES (Sala de Apoio 

Pedagógico Especializado) que apresento mais adiante. 

Esta sala tem todo atendimento especializado (fonoaudiólogo, psicopedagogo, 

neurologista, clinico, terapeuta, etc.) as quais apresento mais adiante. Cabe a escola o trabalho 

educativo (jogos teatrais, leituras dramatizadas, teatro, tec.) ou a execução de atividades 

lúdicas que serão orientadas pela equipe especializada. O desfio aqui é além da socialização 

da criança, trabalhar as habilidades para o letramento. 

 

1.7.2 Memo I 

 

A segunda criança é um menino chamarei de MEMO-1. Ele tem 10 anos de idade está 

na mesma sala de MARI, ele é tratado com excessivo carinho pela mãe, que faz todos os seus 

gostos. Fala errado como se estivesse começando a pronunciar as primeiras palavras, embora 
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às vezes, longe da influência afetiva dos pais consiga pronunciar melhor algumas palavras. O 

excesso de carinho nesse caso atrapalha a sua independência social comprometendo a 

elaboração do seu diagnóstico. 

De raciocínio lento, sua dificuldade afeta o processamento da linguagem, da fala e da 

leitura. Sua habilidade motora fina é comprometida e de baixa capacidade para concentração e 

atenção. É imaturo e sente dificuldade para absorver instruções. Não dá atenção ao que se 

fala, gosta de andar na sala, demonstra indisposição na execução das atividades. Tem com 

frequência, momentos de agressividade gratuita, jogando fora o material ou quebrando tudo 

por não conseguir executar com habilidade e sucesso sua atividade. Ele não convive bem com 

seus erros. Falta muito às aulas alegando não ter amigos na escola.  

De comportamento desafiador torna-se mais agitado, não demonstra cuidado com a 

atividade, faz de qualquer jeito para terminar logo. Tem dificuldade em administrar o tempo, 

irrita-se facilmente, nunca termina o que começa. Quebra a ponta do lápis com frequência por 

não saber lidar com sua força. Perde regularmente o material, é muito desorganizado, tem 

dificuldade de socialização, gosta de bater nos colegas. Não gosta de ler e escrever, para ele é 

melhor que o professor conte uma história, cheia de efeitos, barulho e ação.  

Sua coordenação motora fina é fraca, não tem noção de espaço, sua caligrafia não se 

acomoda as linhas, seu traço é forte, chegando ao ponto de rasgar a folha do caderno. Não 

consegue fazer atividades simples como apontar o lápis, abrir o caderno sem amassar ou 

rasgar as folhas, tudo cai da sua mesa. É uma criança intelectualmente lenta e às vezes chega a 

ser intolerante por não entender o que fazemos em sala de aula. 

A mãe é mais cuidadosa, interessada, participativa. Quando necessário chama atenção, 

exige, castiga, orienta, cuida, e se faz presente a todas as consultas. A família de MEMO-1 

tem um pouco mais de poder aquisitivo, e está sempre presente na escola. Ele está sempre 

limpo, com todo material necessário para aula, mesmo que quebre ou perca em fração de 

segundos. Seus pais dominam o conteúdo ministrado em sala, podendo auxiliar nas atividades 

de casa. O nível de instrução dos pais nesse momento é decisivo para o sucesso e 

continuidade desse trabalho.  

MEMO-1, entretanto, não mantem um bom relacionamento com os irmãos em casa. 

Ao contrário do que gostaríamos que fosse, tem os mesmos problemas de integração em casa. 

Ao participar de um jogo com os irmãos, fica ansioso, quer ganhar sem saber jogar, não 

manuseia as peças do jogo com facilidade, ficando irritado como se todos tivessem culpa.  
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Não tem paciência para jogar, quer terminar logo e partir para outra brincadeira. 

Derrama comida na mesa, bate nos móveis, não tem equilíbrio e noção de espaço. Não anda, 

sempre está correndo e esbarrando em tudo e todos. 

Um desenho para pintar, por exemplo, se a professora não estiver por perto orientando, 

ele pinta todo de uma só cor, passando dos limites da atividade e do papel. O importante para 

ele é cobrir o desenho e concluir a atividade seja como for. Em geral rasga a folha por usar 

excessivamente a borracha e as mãos suadas estão sempre sujando a atividade. 

Tem-se aqui um problema diferente a ser trabalhado. Possui um medo enorme de falar 

em público, chegou duas vezes a passar mal em apresentações e eventos e tem pânico de 

lugares escuros. Busca-se devolver em MEMO-1 o seu equilíbrio e segurança emocional, 

promover a sua inserção no grupo e socialização na escola e na família. Trabalhar a 

coordenação motora fina, e a consciência corporal e espacial. Caso contrário MEMO-1 

continuará faltando às aulas, tornando-se mais agressivo em casa. 

 

1.7.3 Memo II 

 

A terceira criança é outro menino, chamarei de MEMO - II. Ele tem 13 anos, porém a 

mentalidade é de seis anos. Adora brincar com crianças menores. Não tem noção de força, 

velocidade e tempo. Por causa disso machuca sem querer as crianças, na tentativa frustrada de 

abraçar, fazer um carinho, transformando tudo em grande confusão. Por duas vezes machucou 

seriamente duas crianças na sala. Uma vez brincando no intervalo, ficando profundamente 

deprimido ao ponto de não querer mais ir à escola. E outra vez durante um ensaio de 

quadrilha quebrou o braço de uma menina sendo punido pela escola. Ele não anda, corre e 

atropela tudo e todos. Outra vez foi organizar os livros na estante a pedido da professora e 

derrubou tudo, estante, livros, jarros, brinquedos, até mesmo um retroprojetor. Esse é um dos 

problemas mais graves de MEMO II a dificuldade de mover-se e impor limite a sua força. 

Toda a equipe teve que fazer um trabalho de apoio diferenciado para que depois de dois 

longos meses ele resolvesse voltar à escola. Ele passou a ter medo de tocar nas pessoas.  

Outro problema causado pelo transtorno são seus atrasos, está sempre chegando 

atrasado à escola, nos eventos, nos jogos, ficando de fora das atividades lúdicas, dando a ele a 

impressão de rejeição. Faz uso de medicação para controlar sua agitação excessiva e isso 

provoca sonolência, causando atraso em seus compromissos.  

Tem medo de barulho e ao sinal de qualquer ruído mais alto: um carro de som, fogos 

de artifício, música, toque do celular, fica assustado chegando a torcer e retorcer o rosto e o 



61 

 

corpo. Tem crises acentuadas de tiques nervosos, não pronuncia corretamente as palavras, não 

consegue falar frases inteiras sem fazer uso de gestos, caretas, ou gemidos para comunicar-se. 

Ele não identifica ou codifica com facilidade letras e palavras dificultando o processo de 

leitura (é dislexo). Algumas alterações provocadas pelo desequilíbrio emocional causam 

desinteresse nas atividades, inibindo a vontade de aprender. 

Não consegue comer sem derramar a comida do prato, está sempre de boca aberta, 

com a língua para fora, babando na roupa. Tem momentos de silêncio profundo (ausência), 

quando se sente ameaçado ou diante de problemas disciplinares fica nervoso e chora.  

Está sempre com as mãos suadas, geladas e tremulas. Em momentos de grande 

emoção, vai do riso ao choro com facilidade. Em determinadas ocasiões fica descontrolado 

chegando fica correndo no pátio em círculo durante horas, até esgota-se fisicamente.  

Não entende o que escreve, embora domine a escrita. Se alguém contar uma história, 

ou explicar em voz alta para ele, criando efeitos, gestos, ele entende o conteúdo com 

facilidade.  

A família de classe média tem plano de saúde, acompanhamento médico, faz uso de 

forte medicação, tem diagnóstico comprovado de TDAH Bipolar. Já vem sendo acompanhado 

por especialistas desde os 5 anos de idade. Torna-se mais fácil lidar com os seus problemas na 

escola. Uma vez detectado o transtorno as ações educativas são diferenciadas e a escola já 

pode, em contato com a família e com os especialistas, traçar mecanismos e estratégias que 

irão facilitar a sua convivência na sala de aula. 

Demonstra muita inteligência ao responder certas perguntas sobre o conteúdo 

ministrado, quando raramente fica dentro da sala ou vem disposto de casa. Em outra ocasião 

chega a dormir na sala devido à dosagem do remédio que é aumentada em período de grande 

agitação. No esporte se destaca na tentativa de compensar a sua fraqueza na habilidade motora 

fina. Na quadra se sente bem, pode esbarrar gritar, correr, gastar sua energia, tornando-se um 

sucesso entre os amigos, já que a atividade permite exibir e purgar suas tensões, gastando sua 

energia excedente. 

Devido à forte medicação (Ritalina, Neuleptil 4%, Torval 300, Carbolitio 450, Pipotril 

injetável 25mg) às vezes não controla as necessidades fisiológicas, está sempre molhado e 

com cheiro de urina. Segundo a mãe de MEMO - II o médico trocou recentemente, em janeiro 

de 2010 a Carmabazepina por Torval e Pipotril por Haldoldecanoato.  Recentemente teve que 

associar outras medicações na tentativa de controlar suas idas ao banheiro. A agitação às 

vezes excedente ocasiona o aumento da dose do medicamento interferindo consideravelmente 

na escrita e na coordenação motora. 
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De mente dispersiva, ele não consegue planejar com antecedência e deixar de lado as 

distrações, de modo que consiga concentrar-se, não importando o quanto tente. Ao final do 

dia ele esta exausto por responder a todos os sons, sinais e perguntas que o cercam, mas ainda 

assim não desliga para dormi, só com a medicação.  

Não tem coordenação motora para andar, quando não está correndo desesperadamente, 

caminha desordenadamente batendo nos objetos, nas pessoas, e anda com os pés dobrados 

para dentro precisando de calçado ortopédico. É o chamado „Pé Torto Congênito‟, a criança já 

nasce com os pés virados para dentro, necessitando de calçado ortopédico, tratamento com 

tala, ligadura ou botas.  

Em geral, não sabe administrar suas emoções, tem ciúmes tornando-se agressivo, 

impedindo a pessoa de se aproximar de outra criança. Isso acontece com a mãe, com a avó, o 

avô, a tia, a professora e demais colegas. Apega-se com facilidade a pessoas da família 

ficando sem apetite, febril e deprimido em sua ausência.  

Tem dificuldade de falar palavras completas e corretas, ou seja, problemas na 

articulação da fala que estão relacionados a outro transtorno, a limitropia. Ele está sempre 

usando onomatopeia para relatar acontecimentos do cotidiano. Usa frases incompletas para 

contar as coisas substituindo palavras por ruídos estranhos, mas que para ele completa a sua 

comunicação. Cria com isso um meio próprio de comunicação que devemos nos adaptar se 

quisermos manter um diálogo com ele.  

 

MEMO II Professora, eles - eles, BRUM...BRUM..eu - vi, ia...é – AH! Todo mundo, 

BRUM...BRUM. Bat..Pá!..hum..é-e assim oh - oh! BRUM... na mesa...foi.. foi eles. 

A PROFESSORA: “Estavam batendo na mesa é isso?”. 

MEMO II: É..e...upa..pá! Subiu assim Oh! Oh! Puf, puf, puf! Pulando..é, e Bá..eu vi. 

 

Em alguns momentos ele demonstra sintomas de Afasia, que é a impossibilidade por 

lesão cerebral, de expressão pela escrita ou por sinais, ou de compreensão da fala ou da 

escrita. 

Segundo Tonezzi (2007, p. 11-12) “As afasias são, em termos gerais, problemas de 

linguagem decorrentes de lesão cerebral que afetam pessoas até então sem queixas (pelo 

menos, sem queixas de ordem neurológica) com relação às suas condições linguístico-

discursivas”. As afasias não só limitam como projetam a criança para os desafios constantes 

do exercício da comunicação humana. Isso não significa a ausência de uma linguagem, mas a 

construção de uma nova linguagem que se torna necessária para manter o diálogo. Todos os 
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familiares, amigos e professores devem adaptar-se a essa nova linguagem para garantir a sua 

inserção no grupo.  

Outra grande dificuldade para MEMO II é a socialização, uma vez que sua turma é 

bem menor na idade e na estatura. Embora tenha apenas 13 anos, tem a estatura de um adulto, 

chegando a medir 1m 55 cm de altura, pesando 52 quilos dentro de uma sala de 3º ano (antiga 

2ª série) com crianças de até 7 ou 8 anos de idade. 

Sua mãe repassa todo o conteúdo da escola em casa, como se estivesse contando uma 

história, motivo pelo qual tem sucesso nas avaliações. Gosta de responder a perguntas quando 

organizadas de forma lúdica, num momento de descontração, perguntas essas que se fossem 

escritas talvez não às respondessem. 

MEMO - II é um menino que aprende com facilidade as informações que são 

repassadas como histórias, ricas no gestual, na fantasia, na ilusão, na entonação de voz. Nesse 

momento a mãe deixa de ser espectadora dentro do processo de ensino aprendizagem e passa 

a ser espect.- ator, como dizia Boal (1996). Ela não só observa, mas participa da ação. 

Percebe-se que durante um jogo teatral ou brincadeira ele memoriza com mais 

eficiência as informações. Para surpresa de todos tem um bom desempenho nas atividades 

teatrais. Seus tiques nervosos acabam sendo engraçados durante a dramatização, servem como 

complemento da ação cênica, outra criança não arrancaria tantos risos da plateia. 

 

 

 

A linguagem, que de início é movimento, grito, choro ou riso, vai gradualmente 

adquirindo os mais diversos matizes sonoros, até converter-se em palavra. [...] pouco 

a pouco, os saltos. Os gritos e as garatujas vão se transformando em mímica, dança 

canto, desenho e modelagem. O jogo lúdico muda espontaneamente para o 

dramático. (REVERBEL, 1989, p. 18).  

 

 

No período de avaliação na escola, ele não lê a prova, mas se alguém fizer a leitura e 

perguntar, ele responde prontamente e acerta a maioria das questões. 

Não consegue parar sentado para ler e escrever todas as provas. Em geral gosta de 

matemática e quase sempre lê e responde uma ou duas das cinco provas do bimestre. É o seu 

limite! Quanto ao processo de leitura às dificuldades são inúmeras, mas a principal é a 

dificuldade e o medo de se expor diante da turma. 

MEMO-2 aprendeu a ler tarde demais, tem dificuldade em descriminar o som das 

palavras, tenta adivinhar palavras estranhas, ao invés de usar habilidades de análise da 

palavra. Lê muito lentamente, silabicamente, a leitura oral deteriora-se após algumas 
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sentenças. Ele não consegue recuperar com facilidade os sons e a compreensão para o que 

está sendo lido e acaba se perdendo na leitura. Isso o leva a antipatizar a leitura. 

Em geral não consegue manter uma conversa por muito tempo, não entende as piadas, 

trocadilhos, mas mesmo assim consegue sorrir com tudo, mesmo sem entender. 

A deficiência motora fina faz com que MEMO-2 não consiga controlar plenamente 

grupos de pequenos músculos em suas mãos. Essas dificuldades não causam impacto na 

capacidade intelectual, mas interferem no desempenho escolar, porque prejudicam a 

capacidade para comunicar-se pela escrita.  

Letras malformadas, caligrafia ilegível por mais que tente não consegue manter as 

margens do papel. Entra em conflito com as inúmeras atividades escolares, não gosta de 

escrever. Sonha em aprender a desenhar. A mãe vai à escola na semana de prova para ler as 

perguntas e a professora faz a avaliação do que escuta como resposta. 

Em geral no início da semana avaliativa ele consegue responder escrevendo a primeira 

e a segunda prova (português e matemática), depois reclama de fadiga física e mental. A partir 

desse momento não consegue continuar com a avaliação, ele fica sonolento e calado. A prova 

de história, geografia, ciências não consegue escrever só responde oralmente, porém acerta 

tudo ou quase tudo. Apesar de memorizar o conteúdo esquece com a mesma rapidez. Precisa 

de tempo, um momento somente dele para decidir quando vai participar da ação, da atividade, 

é nessa hora que podemos explorar suas habilidades. No laboratório de ciências e informática 

sempre acaba estragando tudo, pela forma desastrosa com que lida com os materiais. Os 

objetos pequenos e frágeis são difíceis de manusear, a fragilidade do material provoca medo 

nele, fica nervoso e acaba quebrando. 

Também se sente constrangido com a sua falta de destreza em ambientes não 

escolares: derrama o leite na mesa de casa, derruba o lanche em restaurantes, suja a roupa ao 

comer. O medo da repreensão ou do castigo o leva a crises demoradas de tiques nervosos. 

Joga a cabeça de um lado a outro contorcendo todo o corpo, lembrando um ataque de 

epilepsia. Até que sua musculatura relaxe, ele perde completamente o controle do corpo. 

Apavora-se no escuro e não consegue ficar sozinho por muito tempo mesmo em casa. É uma 

criança emocionalmente dependente. 

Ao colorir uma atividade o lápis de cor se transforma em uma arma. A mão transpira a 

ponta quebra devido à força que impõe ao lápis, borra todo o trabalho, não define as cores em 

relação ao desenho e suas partes, gosta de ver tudo bonito, mas por não conseguir fazer igual 

aos colegas, fica deprimido e desiste da atividade. Neste momento os laços afetivos são 

relevantes para manter sua segurança emocional e permitir o retorno à atividade.  
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Ele responde positivamente a elogios e gestos de carinho. A manutenção da 

afetividade, da confiança, da segurança é de fundamental importância para assimilação do 

conteúdo e acomodação no grupo. Com ele todo o sucesso é imprevisível e temporário. 

Nenhuma criança do grupo possui uma comorbidade tão alta e complexa, além do uso de 

medicação que compromete o seu desempenho, retardando a memória, impulsos e reações.  

 

 

1.8 DA SELEÇÃO DAS CRIANÇAS AS INSTITUIÇÕES DE APOIO. 

 

 

Essa pesquisa começou selecionando crianças da Escola Mul. Profº Antônio Severiano 

de Natal no Rio Grande do Norte, de salas e séries diferentes. Foram feitos testes: oral, escrito 

e prático; como também relatórios com anotações e registros das atividades e impressões dos 

professores, as quais serviram como base para elaboração do diagnóstico especializado. 

Procura-se o apoio de algumas instituições locais além das Salas de Apoio Pedagógico 

Especializado. As SAPES são espaços inseridos nas escolas, previstos nas determinações das 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica/2003, objetivando 

viabilizar intervenções pedagógicas especializadas.  

Os serviços nelas desenvolvidos são diversificados e se configuram como 

complementares e suplementares aos conteúdos curriculares, utilizando procedimentos, 

equipamentos e materiais específicos junto ao aluno com necessidades especiais. 

O atendimento deve centrar o foco nas formas específicas pela qual cada aluno se 

relaciona com o saber, logo observando suas diferentes possibilidades de acessar o 

conhecimento, assim como a sua dificuldade de relacionar-se socialmente.  

Para obter esse atendimento, a escola deverá enviar um encaminhamento da direção, 

junto à autorização dos pais e um parecer por escrito das dificuldades da criança elaborado 

por pelo menos três professores de diferentes áreas e/ou disciplinas. 

Esse atendimento começa com a visita dos pais, depois dos pais com a criança. Em 

seguida o psicopedagogo atende em separado, primeiro a mãe depois a criança. Passada essa 

etapa de entrevista, mediante avaliação médica e laudo, começa a terapia ocupacional.  Todo 

mês os especialistas repassam para a escola o desempenho da criança. Informam o que estão 

fazendo, sugerem atividades, e quando necessário enviam um laudo citando não só a doença, 

mas todo o procedimento a ser planejado pela equipe pedagógica da escola. A partir daí, a 

escola organiza uma estratégia de trabalho inserindo teatro, dança, música, pintura, jogos 
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teatrais, leitura dramatizada, etc. A escola também repassa mensalmente a avaliação de 

desempenho da criança para os pais que encaminham para o especialista.  

Em reunião os professores, diretores e coordenadores estudam a possibilidade de pelo 

menos uma vez na semana trabalhar dentro da sala de aula e nos demais dias da semana no 

contratempo da escola, criando estratégias de atendimento e agendando algumas atividades 

lúdicas para o grupo. Cabe aos professores escrever os relatórios, entrar em contato com a 

família, encaminhar para a direção à solicitação de acompanhamento especializado e aguardar 

o retorno da instituição (diagnóstico e sugestões de trabalho). O professor não elabora 

diagnóstico clínico, essa parte fica por conta da instituição que apoia a pesquisa. Cabe à 

escola elaborar uma proposta de trabalho educativo, organizar a equipe, planejar as aulas, 

escolher as estratégias de trabalho (métodos e técnicas), dividir as tarefas, selecionar o 

material teórico e prático, garantir um espaço adequado e partir para ação.  

A troca de informações entre escola e clínica será intermediada pelos pais. Logo, essa 

troca será de fundamental importância para essa pesquisa, uma vez que estamos investigando 

a contribuição do teatro do oprimido para a formação dessa criança. 

Percebe-se, porém, que com ou sem acompanhamento de todas as famílias, as crianças 

que à priori não foram autorizadas a participar dos trabalhos e das consultas fora da escola, 

(ao todo nove crianças) serão contempladas com parte desse atendimento diferenciado. Pelo 

menos no que se refere ao ambiente escolar. Afinal, frequentam regularmente a sala de aula e 

serão inseridas no contexto do trabalho, não com a mesma intensidade que as outras, mas com 

o apoio da equipe. Lembrando ao leitor que foram selecionadas 22 crianças, 10 os pais 

recusaram o atendimento especializado (o tratamento) e 12 aceitaram. Dessas 12 apenas 3 

passaram por todas as atividades e reuniões, 9 delas ficaram apenas no atendimento escolar 

sem participar das terapias. 

 

 

1.8.1 Os objetivos das Salas de Apoio Pedagógico Especializado - SAPES. 

 

 

 Desenvolver estratégias que minimizem as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos inseridos em salas de ensino regular, advindas de suas diversas 

deficiências; 

 Atender individualmente ou em grupos, numa perspectiva estimuladora, 

fazendo uso das artes, ludicidade e contextualização; 
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 Favorecendo o desenvolvimento da capacidade dos alunos em se tornarem 

presentes em seu meio tanto escolar quanto comunitário; 

 Subsidiar o trabalho do professor do ensino fundamental, cuja turma o aluno 

esteja frequentando, através de um acompanhamento direto; 

 Proporcionar benefícios escolares para que todos os alunos possam alcançar os 

mais elevados níveis de aprendizagem, segundo a capacidade de cada um, 

tendo esses, asseguradas, respostas educativas adequadas às suas necessidades 

educacionais. 

 

 Cumpre-se dizer que as SAPES devem estar contempladas no projeto 

político pedagógico das escolas, bem como nos demais planos por elas implementados, tendo 

por base os princípios da educação inclusiva.  

Foram feitas sete escolas, denominadas escolas – polo, em localidades estratégicas, 

nas diversas regiões de Natal/RN, sendo seis com funcionamento matutino e vespertino e uma 

nos três turnos. A cada escola corresponde um universo de no mínimo cinco outras 

circunvizinhas, cujos alunos se constituem em clientes da escola – polo, caso as vagas não 

tenham sido preenchidas. 

No entanto como todo serviço público as SAPES não atendem a todas as necessidades 

das crianças. Para complementar esse atendimento, torna-se necessária à ajuda de outras 

Instituições.  

Não foi fácil o contato e muito menos o acesso. Após diversas investidas consegue-se 

o apoio de alguns especialistas voluntários que se comprometeram em apenas avaliar e 

diagnosticar o transtorno, depois encaminhar a escola sugestões de tratamento.  O que para 

todos já foi uma grande ajuda, pois a escola e os professores dominavam a parte pedagógica e 

artística da ação, não compete a eles a parte clínica.  

Algumas crianças tiveram a sorte de ter uma assistência médica e dar continuidade ao 

atendimento especializado, outras tiveram o atendimento agendado nas SAPES. Após 

receberem o diagnóstico as crianças foram devolvidas a escola, trazendo apenas um laudo 

médico, e em anexo uma proposta de intervenção educativa, um trabalho diferenciado, 

descrito pelo psicopedagogo.  

Os educadores envolvidos observaram com cuidado as orientações e adaptaram as 

condições de trabalho da escola. 
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1.8.2 As Instituições que contribuíram para essa pesquisa. 

 

 ADOTE – Associação de Orientação dos Diferentes recebe alunos 

encaminhados pelo médico ou pela escola. Trabalha com psicomotricidade, 

estimulação, reforço pedagógico, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, 

oficina de linguagem, curso profissionalizante, hidroterapia. 

 APAE – Associação de Pais e amigos dos Especiais. Recebem 

encaminhamento médico e escolar. Triagem em novembro da cada ano letivo 

para atendimento no ano seguinte. Trabalham com psicomotricidade, 

estimulação, reforço pedagógico, fonoaudiologia, psicologia, psicopadagogia, 

oficina de linguagem e brinquedoteca. 

 CEESP – Centro Estadual de Educação Especial e Psicomotricidade. Recebe 

encaminhamento pela escola e pelo médico. Além de todos os trabalhos acima 

citados nas primeiras associações, oferece curso profissionalizante, Libras, 

oficina pedagógica, estímulo auditivo, oficina de dança, cartonagem, 

reciclagem, costura, serigrafia, computação. 

 CRI – Centro de Reabilitação Infantil. Recebe encaminhamento pela escola e 

pelo médico. Usam também a terapia ocupacional, trabalha com ADV, 

neurologia, Fisioterapia, Diagnóstico Genético Avaliação/diagnóstico, Serviço 

Social, Brinquedoteca, Musicoteca, Psicomotricidade. 

 CPHC – Clinica Pedagógica Heitor Carrilho. Recebe encaminhamentos pelo 

médico e pela escola. E se diferencia das demais pelo emprego de oficina de 

linguagem. 

 CASE (Centro Avançado de Saúde Escolar) atendendo na cidade de 

Parnamirim/RN e recebendo dentro da procura e necessidade crianças que são 

encaminhadas de acordo com a aproximação de sua residência. Fazem reforço 

pedagógico, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, oficina de linguagem, 

readaptação escolar, etc. 

 HPPSL (Hospital Psiquiátrico Profº. Severino Lopes) consultas com 

Psiquiatra-Psicoterapeuta, Dr. Francisco das Chagas Rodrigues. 

 Prof. Adj. IV e Integrante Oficial da Junta médica da UFRN- Dr. Oswaldo 

Ferreira de Azevedo (Psiquiatra Ocupacional). Consulta Médica. 
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 Universidade do Vale do Acaraú – UVA (alunos da turma de graduação em 

Arte 2009.1, como voluntários). 

 

Outro grande parceiro foi o Centro Nordestino do Método PADOVAN. Aproveita-se o 

espaço para agradecer a Dra. Yara Dantas Caldas Pinheiro (Fonoaudióloga). Este método está 

baseado na reorganização neurológica, desenvolvido por Temple Fay, neurologista e 

neurocirurgião americano na Filadélfia. Por volta de 1950, nos ensinamentos de Rudolf 

Steiner, filósofo e pedagogo alemão – austríaco (1861-1925), sobre a natureza do ser humano 

e nos estudos e observações clínicas da pedagoga e fonoaudióloga Beatriz Padovan que, além 

disso, acrescentou aquela base seu método Mioterápico de Reeducação das funções orais. 

Este método foi publicado pela primeira vez em 1976, na revista Ortodontia, São 

Paulo, vol. 9, 1 e 2, jan/abr, sob o Título de “Reeducação Mioterápica nas Pressões Atípicas 

de Língua – Diagnóstico e terapêutico”. Beatriz Padovan formou assim, um método composto 

de: 

 

 Exercícios corporais, em grande parte derivados da reorganização Neurológica, 

na sequência preconizada por Rudolf Steiner e complementados pela própria 

Beatriz Padovan; 

 Exercícios oro-buco-faciais do método Padovam de Reeducação das funções 

Orais; 

 

A Organização Neurológica é um processo dinâmico e complexo, mas natural, que 

leva a uma maturação do sistema nervoso central, tornando o indivíduo apto a cumprir o seu 

potencial genético, ou seja, pronto para adquirir todas as suas capacidades incluindo a 

locomoção, a linguagem, e o pensamento. 

 

 

A Reorganização Neurológica consiste na recapitulação daquelas fases do 

desenvolvimento natural do ser humano, que dessa forma, vai preenchendo 

eventuais falhas da organização neurológica original. Andar, falar, pensar, quando 

apresenta falha ou falta em seu processo de desenvolvimento, pode-se, através da 

reorganização neurológica impor os movimentos de cada fase, utilizando-se de 

exercícios específicos que recapitulam o processo de andar, desde os movimentos 

mais primitivos até o indivíduo alcançar a postura ereta, dominando o espaço com 

ritmo e equilíbrio. (Jornal Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Maxilar, 1997, p.3-

11). 
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Esse Método trabalha a maturação do andar, atingindo consequentemente o falar, que 

também é trabalhado com exercícios para reeducação das funções reflexo-vegetativas orais 

(respiração, sucção, mastigação e deglutição). 

Ajuda o indivíduo à melhor expressar seus sentimentos e emoções e trabalha o pensar 

abrangendo também áreas específicas da percepção auditiva e visual (atenção, memória, 

discriminação, análise-síntese) e processo do desenvolvimento da fala, linguagem espontânea, 

fluência e ritmo, melhorando a leitura e a escrita.  

Os atendimentos são individuais ou em pequenos grupos de até quatro alunos, pelo 

menos duas vezes por semana, com duração de cinquenta minutos no mínimo, podendo 

estender-se até uma hora. Esse atendimento é oferecido no contra turno, respeitando-se o 

horário de frequência do aluno na classe regular, com posterior registro do desempenho 

desses através de relatórios diários. Depende também da aceitação dos responsáveis, do 

acompanhamento da família, e da participação em algumas sessões. 

Os encaminhamentos acontecem ou por apresentar um problema físico ou por 

encaminhamento do professor que pode citar, por exemplo, o incômodo regular na sala de 

aula provocado pelo aluno, dificuldade ou troca na pronuncia de determinadas palavras, 

dificuldades para movimentar-se, andar, correr, falar, ler, escrever, distúrbios bipolares, entre 

outros aspectos. 

Não é que o professor estabeleça diagnóstico, pois essa não é tarefa sua, conforme 

defende Mantoan, 2003 (apud FREITAS, 2005, p.162) “o que ele faz é manter-se no papel de 

observador e que isso lhe permita identificar as preferências e facilidades de cada aluno, bem 

como suas limitações”. Cabe ao professor possibilitar esse acesso a profissionais 

especializados e juntos traçarem estratégias e técnicas que venham melhorar a atuação e 

integração do aluno na sala de aula e demais ambientes.  

 

1.8.3 Quem são os alunos das SAPES? 

 

São alunos das SAPES aqueles que apresentam dificuldades acentuadas de 

aprendizagem, atribuídas a limitações e disfunções orgânicas clinicamente diagnosticadas por 

uma equipe de profissionais especializados. Alunos que enfrentam limitações decorrentes de 

problemas circunstanciais, psicossociais, no processo de desenvolvimento, cujas necessidades 

particulares interferem no processo de acompanhamento das atividades curriculares. 
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São também aqueles que apresentam dificuldades de comunicação e sinalização 

diferenciadas dos demais alunos, demandando adaptações de acesso ao currículo, com 

utilização de linguagem e códigos aplicáveis, a exemplo de BRAILLE, SOROBÃ e LIBRAS. 

Igualmente, faz parte desse contingente os portadores de altas habilidades os 

chamados superdotados. No conjunto dos atendimentos nas SAPES, registra-se a frequência 

de alunos com síndrome de DOWN, surdos, com perdas auditivas leves, deficientes mentais, 

paralisados cerebrais, autistas, crianças com déficit de aprendizagem TDA e os TDAH ditos 

hiperativos, o qual em específico se pretende avaliar nesse trabalho. 

 

1.8.4 Quem são os professores das SAPES? 

 

 Para o professor atuar nas SAPES segundo o próprio MEC, deve ser licenciado e ter 

comprovada capacitação em curso de educação especial ou alfabetização, com carga horária 

de 40h/aula; complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da Educação 

Especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento (arte, psicopedagogia, 

psicologia, pedagogia, neurologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, etc.); 

comprovado exercício de docência em salas inclusivas ou de recursos em instituições e 

formação continuada. 

 O professor da escola passa a ser chamado de auxiliar. Deve atuar como mediador no 

processo de aquisição do conhecimento, onde facilitará sua aprendizagem adotando medidas 

diferenciadas que favoreçam as funções cognitivas, buscando diferentes recursos junto aos 

orientadores das instituições de apoio, coordenadores escolares e supervisão. 

Neste caso é responsável pela escolha de estratégias, técnicas e métodos que 

viabilizem o desenvolvimento do aluno junto aos demais recursos específicos dos 

profissionais especializados. 

A integração, o contato permanente, e a socialização dos meios são de fundamental 

importância ao tratamento das dificuldades. Aos professores das SAPES competem 

atribuições semelhantes, com a diferença de que eles atuam numa sala individualizada, cuja 

organização diverge da sala de aula regular, por ser dotada de equipamentos e materiais 

específicos e suplementação curricular. 

Após esclarecer para o leitor o que é aprendizagem, atenção e hiperatividade na 

tentativa de fazê-lo entender o que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH), conhecer seus sintomas, e as causas que levam a criança a exclusão e opressão 

escolar e social, trago no próximo capítulo uma série de argumentos que comprovam a 
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contribuição do teatro, mais especificamente „O Teatro do Oprimido‟ e suas técnicas para a 

formação da criança com necessidades especiais. 

 

1.8.5 Como são as salas das SAPES? 

 

São salas ambiente onde o tratamento das atividades, as práticas são diferenciadas em 

relação à escola. Nesse espaço realizam-se diferentes atividades lúdicas, jogos, dinâmicas, 

atividade física, trabalha-se o corpo, a mente, a reorganização postural, a conduta, espaço para 

terapia, atividades artísticas, etc.  

Nelas encontram-se profissionais habilitados (fonoaudiólogo, neurologistas, 

psicólogos, psicopedagogos, professores de diferentes áreas, etc.) que trabalham em conjunto, 

cada um em sua área específica, tudo isso dentro de um padrão de atendimento específico 

baseado no atendimento e nas normas da educação inclusiva. 

Considerando que o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade pode afetar 

tanto as atividades discursivas quanto a sua relação com outros processos cognitivos 

(percepção, memória, atenção, gestualidade) e ações simbólicas, prolongando-se também a 

socialização da criança, esse trabalho visa contribuir, efetivamente, para a ampliação dos 

parâmetros de expressividade e de comunicação verbal e não verbal dos pacientes. 

Argumenta-se no próximo capitulo a importante contribuição do teatro na formação da 

criança com TDAH.  
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CAPITULO II - O TEATRO  

 

 

2 O CONCEITO DE TEATRO. 

 

 

Para Tonezzi (2007, p. 83) “Em suas raízes, o „teatro‟ deriva do grego Theatron, 

vocábulo cujo significado é „o local onde se vê‟, de onde se assiste a um fato de maneira 

privilegiada, designando, a posteriori, o hemiciclo que rodeia a orquestra, no espaço 

reservado às representações na Grécia antiga”. Entende-se por hemiciclo um espaço 

semicircular destinado aos espectadores. Logo, o teatro é a arte de representar acontecimentos 

em que estão envolvidos seres humanos que agem e falam perante um público, seguindo 

convenções que variam de acordo com a época e a civilização.  

 

 

O teatro, através dos séculos, tem sido definido de mil maneiras diferentes. De 

todas, a que parece a mais simples e a mais essencial é a definição dada por Lope de 

Vega para quem o teatro é um tablado, dois seres humanos e uma paixão: o teatro é 

o combate apaixonado de dois seres humanos em cima de um tablado. [...] Dois 

seres – e não um só! – porque o teatro estuda as múltiplas relações entre homens e 

mulheres vivendo em sociedade, e não se limita à contemplação de cada indivíduo 

solitário, tomado isoladamente. Teatro é conflito, contradição, confrontação, 

enfrentamento.  E a ação dramática é o movimento dessa equação, dessa medição de 

forças. (BOAL, 1996, p.30). 

 

 

O teatro é a arte de representar um conjunto de acontecimentos em que estão 

envolvidos seres humanos que agem e falam perante um público, segundo convenções que 

variam de acordo com as épocas e as civilizações. (GIRARD; OUELLET; RIGAULT, 1980, 

p.12 apud TONEZZI, 2007, p. 83). 

Muitos concebem o teatro como sendo um lugar, um edifício, um espaço projetado 

para espetáculos, shows, representações teatrais. Dar-se também o nome de teatro às ações 

repetitivas da vida cotidiana. Encena-se no café da manhã, no trabalho, na rua, na escola, em 

qualquer lugar. A palavra teatro reúne, nesse sentido, todo e qualquer objeto pessoal, material 

necessário para a produção teatral, desde a cenografia, luz, figurinos, máscaras, etc. como 

todos os seus agentes: autores, atores, diretores e outros.  

Para Brook (2010, p. 12) “Embora considerado espaço de representação, o teatro não 

se resume a presença de um palco, ou ao uso de figurinos e máscaras. Tanto pode ser um 
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palco armado em praça pública, como pode ser qualquer outro espaço do ponto de vista físico, 

que possui três dimensões: comprimento, largura e altura”.  

A arte pública abre a possibilidade de se expressar livremente, no espaço aberto em 

contato direto com a população, sem distinção de classes, sem separações, somos todos Spect-

Ator, agente sobre o ator que atua. 

De acordo com Brook (2010, p.12) “Se o hábito nos leva a crer que o teatro tem por 

base um palco, cenário, luz, música, poltronas, partimos do princípio errado”. 

O autor afirma ainda que “O teatro talvez seja uma das artes mais difíceis porque 

requer três conexões que devem coexistir em perfeita harmonia: os vínculos do ator com sua 

vida interior, com seus colegas e com o público” Brook (2010, p. 26). 

 

O teatro é um tempo de vida em comum que atores e espectadores passam juntos no 

ar que respiram juntos daquele espaço em que a peça teatral e os espectadores se 

encontram frente a frente. [...] A representação faz surgir a partir do comportamento 

no palco e na platéia um tetxo em comum, mesmo que não haja discurso falado. 

Desse modo, uma descrição pertinemte do teatro está ligada à leitura desses textos 

em comum. (LEHMANN, 2010, p.18). 

 

Segundo Lehmann (2007, p.18) “O teatro não é apenas o lugar dos corpos submetidos 

à lei da gravidade, mas também o contexto real em que ocorre um entrecruzamento único de 

vida real cotidiana e de vida esteticamente organizada”. 

Segundo Rosenfeld (2009, p.66) “O teatro chamava-se theatron, que, como já vimos, 

significa instrumento ou lugar de ver”. Ingrid Dormien Koudela argumenta que – “o teatro é 

um exercício de cidadania e um meio de ampliar o repertório cultural de qualquer estudante”. 

(KOUDELA, 2006). 

Segundo a Enciclopédia Britannica - Theological Dictionary of the New Testament 

vol.5, p. 315-706, “a palavra teatro deriva do grego theaomai (θεάομαι) - olhar com atenção, 

perceber, contemplar (1990, vol. 28, p. 515)”. Theaomai não significa ver no sentido comum, 

mas sim ter uma experiência intensa, envolvente, meditativa, inquiridora, a fim de descobrir o 

significado mais profundo; uma cuidadosa e deliberada visão que interpreta seu objeto. 

Segundo Bareicha (2004, p.11) afirma – “que a magia da arte está no fato de que, na 

busca incessante de recriação e reapresentação da realidade, ela acaba revelando uma 

realidade passível de transformação, de se tornar um brinquedo”.  
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De acordo com Boal (2011, xiv) “todo mundo atua, age, interpreta. A linguagem 

teatral é a linguagem humana por excelência. No palco atores fazem o que fazemos na vida 

real”. 

 

No sentido mais arcaico do termo, porém, teatro é a capacidade dos seres humanos 

(ausente nos animais) de se observarem a si mesmos em ação. Os humanos são 

capazes de se ver no ato de ver, capazes de pensar suas emoções e de se emocionar 

com seus pensamentos. (BOAL, 2011, xiv). 

 

 

  “O teatro é um espaço estético rico em plasticidade que permite total criatividade, que 

libera a memória e a imaginação, é dicotômico e nele tudo se dicotamiza” (BOAL, 1996, 

p.34). É um espaço tele microscópico nele tudo se redimensiona magnífica, aumenta todos os 

gestos e palavras que são aí pronunciados tornam-se grande, mais evidente, mais enfático. 

 

 

2.1 TEATRO – EDUCAÇÃO. 

 

 

O mundo vive em contínuo desenvolvimento. A escola faz parte do mundo e uma de 

suas funções é contribuir para a formação de indivíduos, permitindo o exercício da cidadania, 

participando das transformações da sociedade, em um processo de construção, abrindo novos 

horizontes, assumindo novos hábitos, conhecimentos, percepções, promovendo a capacitação 

profissional. 

 Faz-se necessário hoje refletir sobre o ensino que temos e o ensino que queremos ter. 

É preciso melhorar a ação docente, acabar com a monotonia das aulas sem atrativos para o 

aluno, sem atualização da realidade sociocultural em que está inserido. É importante 

descrever a realidade encontrada na sala de aula para entender o significado real de limite, 

poder e afetividade no processo pedagógico. 

Diante de uma educação em que o desenvolvimento cognitivo é de extremo valor 

social, é preciso tratar com mais eficiência os aspectos emocionais e as diferenças. Embora na 

psicologia a afetividade, a emoção e o sentimento sejam conceitos distintos, essa diferença 

não é percebida entre os professores. A emoção é a perturbação do espírito provocada por 

situações diversas e que se manifesta com alegria, tristeza, raiva, etc. Afetividade nada mais é 

do que a qualidade ou caráter do indivíduo. Ele é ou não é afetivo. Já o sentimento é a 
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sensibilidade, a disposição afetiva em relação às coisas de ordem moral ou intelectual entre 

elas o pensar, o amor, o afeto, etc. A falta de clareza sobre o que é emoção não se resume à 

escola, mas também está presente na fala das pessoas, na literatura, na música, no cinema, na 

novela, em vários segmentos socioculturais. 

 A ausência de uma educação que abrace a emoção na sala de aula traz prejuízos para a 

ação pedagógica e atinge a todos, em especial o aluno com TDAH (Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade). A falta de uma formação adequada para administrar as 

imprevisíveis crises emocionais provoca um desgaste físico e psicológico no professor e gera 

atitudes que muitas vezes olhamos e rotulamos como indisciplina por parte do aluno. 

 

 

Jean Piaget e Paulo Freire criticavam a educação tradicional por ocultar 

responsabilidades, colocando-se como vítima frente aos problemas e transferindo 

assim, a culpa para os alunos, os quais rotulavam de incapazes, inoperantes e 

passivos ao processo de ensino aprendizagem. Enquanto Piaget via a educação 

tradicional como empirista, Freire a entendia como uma pedagogia bancária. 

(FORTES, 2007, p.44). 

 

 

Ao defender uma educação de qualidade, percebe-se as ideias de ambos como sendo 

uma teoria voltada à ação, a conscientização, na busca de um método que conduza a criança à 

autonomia, à criatividade e à curiosidade. Piaget não negava os conteúdos, defendia o uso de 

estratégias que permitiam ao aluno a participar e descobrir o mundo. Considera importante 

partir do conhecimento prévio do aluno para contextualizar aquilo que se ensina. 

Ao estudar teatro-educação faz-se relação entre dois extensos complexos campos do 

conhecimento humano: o Teatro e a Educação. Tornam-se evidentes as diversas 

possibilidades de uso e prática do teatro como um eficiente meio de reflexão sobre a chamada 

realidade social, e isso se reflete nesse trabalho.  

 

Dessa relação teatro-psicologia, surge um tema que agrega a aprendizagem e o 

teatro: o Teatro-Educação. Desde a Grécia Clássica, com Platão e Aristóteles, 

passando-se por Roma, com Horácio, até os filósofos modernos, como Montaigne e 

Rousseau, o teatro tem sido concebido como ferramenta na educação acadêmica do 

ser humano (REVERBEL, 1989). No Brasil, embora o teatro "pedagógico" tenha 

sido instituído pelos jesuítas, o ensino do teatro na escola pública foi inserido na 

matéria de Educação Artística, por força da Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, que 

fixa as diretrizes e bases do ensino de 1º e 2º graus, posteriormente revogada pela 

Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. O ensino do Teatro na educação escolar básica nacional foi 

formalmente implantado há cerca de quase trinta anos no âmbito dos conteúdos 

abrangidos pela matéria Educação Artística, oferecida obrigatoriamente por força da 

Lei 5692/71 (JAPIASSU, 1998, p. 82). 
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Apesar do esforço histórico de unir teatro e educação, alguns educadores da atualidade 

ainda ignoram essa possibilidade e continuam vendo o teatro como uma atividade supérflua.  

Tentam, em parte, justificar a ausência do teatro em sala de aula, sendo substituído por 

outros conteúdos relacionados à arte, principalmente os que são formados em Educação 

Artística. Tudo isso reforçado por interpretações equivocadas da lei. No § 2º O ensino da arte 

constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos (BRASIL, 1996). 

 

Na realidade, a medida em que esta modalidade educativa se reduz a um conjunto de 

métodos e de técnicas com as quais educandos e educadores observam a realidade 

social (quando a observam), simplesmente para descrever, esta educação é tão 

domesticada como qualquer outra. A educação para libertação não pode ser a que 

procura libertar os educandos das pirraças para lhes oferecer projetores. Pelo 

contrário, é a que se propõe, como práxis social, contribuir para libertar os seres 

humanos da opressão que se encontram na realidade objetiva. Por isto mesmo, é 

uma educação, tão política como aquela que, servindo as elites do poder, se 

proclama apesar de tudo neutra. Daí que esta educação não possa ser posta em 

prática, em termos sistemáticos, antes da transformação radical da sociedade. 

(FREIRE, 1977, p. 118). 

 

 

É preciso estudar a criança e a escola de um ponto de vista relacional, podendo ter 

uma compreensão da multiplicidade dos conflitos, de suas soluções e da estrutura das 

motivações internas e externas. O ambiente escolar e toda escolaridade acontece em meio a 

sucessivos mal entendidos resultantes da divergência dos projetos conscientes e das projeções 

inconscientes das crianças, dos pais, dos professores e da sociedade.  

Busco aqui uma educação nova que aceite as mudanças sociais. De professores 

qualificados, especializados, conhecedores das relações sociais, para poder construir um 

mundo de informação e cultura. 

 

Freire busca como ideal a conscientização para o conhecimento da realidade e das 

relações de poder existente na sociedade, isto para que o indivíduo possa 

transformar, modificar o que lhe é oferecido como se fosse o máximo que 

poderíamos ter e muitas vezes ver o dominador como um sujeito generoso, porque 

sua ideologia já corrompeu e alienou o cidadão. (FORTES, 2011, p. 32). 

 

 

 

Apesar da capacidade de adaptação presente no corpo e na mente humana, são muitos 

os caminhos percorridos pelo nosso cérebro para atender às novas necessidades (formação 

acadêmica, promoção no trabalho e na escola, visualizar e planejar o futuro, etc.), 

permanecendo tal percurso ainda como um mistério. Cada criança sofre de um tipo específico 



78 

 

de transtorno. Suas ações e reações são diferentes e estão associadas aos estímulos ambientais 

que também são imprevisíveis.   

O Teatro se propõe a desmistificar determinados comportamentos e a indicar um 

caminho para que as qualidades sejam exploradas de forma eficiente e transformadora. As 

experiências e os conhecimentos vivenciados na escola, e por meio da escola, possuem um 

importante significado para o desenvolvimento social e emocional da criança. Quando ela 

chega à escola, carrega consigo tanto os conhecimentos já construídos, quanto os previamente 

formados no seu cotidiano.  

Logo, o processo dramático é muito importante para o desenvolvimento de qualquer 

criança enquanto corpo. Sem ele, seria meramente uma massa de reflexos motores, com 

poucas qualidades humanas. 

A abordagem dialógica do teatro para o desenvolvimento de Freire e Boal é de 

fundamental importância para entender a contribuição da arte no fortalecimento de grupos, 

sociedades, como meio de produção da comunicação, criando um diálogo entre diferentes 

setores da comunidade, na busca de soluções para os problemas individuais e coletivos.  

 

Segundo Teixeira, (2007, p. 121) Freire e Boal: 

 

 

Defendem a educação como ato dialógico, destacando a necessidade de uma razão 

dialógica comunicativa. Reconhecem que o ato de conhecer e de pensar está 

diretamente ligado à relação com o outro. O conhecimento precisa de expressão e de 

comunicação. Não é um ato solitário e se estabelece na dimensão dialógica. 

(TEIXEIRA, 2007, p. 121). 

 

 

 

Trata-se de um teatro que envolve a comunidade escolar em todo o processo teatral, 

incluindo a criação de texto e representação, que é baseado em problemas apontados pelos 

participantes. Esse método de trabalho visa o respeito ao conhecimento e as formas de 

expressão da cultura local. 

Para Tonezzi (2007, p.23) “O teatro pode ser essa ponte entre vida e arte, ao longo do 

qual estará o sentido maior para um trabalho como esse, que solicita do sujeito uma ação 

concreta de observação, assimilação e intervenção, qualidades que são próprias do fazer 

teatral”. 
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Courtney (2001) enfatiza através da história do teatro-educação dos gregos à 

atualidade que essa é uma maneira fundamental de aprendizagem por permitir o 

confronto dos problemas da existência e das modificações mentais necessárias para 

resolvê-los. Nessa perspectiva, o jogo teatral pode ser aplicado em todas as áreas 

com a importância de sua força motivadora que é a de criar o significado da 

existência humana. O autor aborda o jogo, teatro e pensamento baseado nas teorias 

de antropologia e psicologia social, psicanálise e psicologia infantil, nas modernas 

teorias do conhecimento, behaviorismo da imitação, na psicolingüística e também na 

psicologia do desenvolvimento de Piaget. Em psicanálise, ele demonstra que o jogo 

é reflexo do pensamento inconsciente baseado na experiência da criança cujo 

objetivo é a reprodução em forma simbólica das experiências não solucionadas da 

vida e a busca de soluções. Freud acreditava que a criação é uma continuação e 

substituição para o jogo infantil. O jogo permite, assim, a criança re-experimentar os 

acontecimentos e através da repetição ganhar o domínio sobre eles. Courtney tem 

considerável pesquisa que demonstra a relação direta entre o Jogo Dramático e o 

processo criativo essencial para o desenvolvimento imaginativo. O autor defende 

que a imaginação dramática está no centro da criatividade humana, já que desde a 

infância a criança, ao final do primeiro ano, quando brinca pela primeira vez finge 

ser outra pessoa e desenvolve o humor, personifica o outro. (CAVASSIN, 2008, 

p.41). 

 

 

Torna-se relevante lembrar que a criança com TDAH tem uma vida normal, com suas 

atividades, dificuldades e experiências diversas com a linguagem. E, antes de qualquer 

anormalidade, são apresentadas como cidadãs comuns que, na maioria dos casos quase nunca 

tiveram antes uma experiência estética, seja na sua realização ou na sua apreciação. 

 

 

 

As teorias de Piaget e Freire se assemelham ao colocarem a ação como condição 

necessária a uma educação que tem como objetivo a qualidade, a transformação, a 

mudança. A ação como sinônima da significação é um ato que embasa o 

conhecimento crítico. (FREIRE 1979 apud BECKER 1997, p. 104). 

 

 

É preciso conhecer essas crianças, saber das suas angústias e conflitos, entender suas 

limitações e descobrir suas habilidades. É através do grupo que se vai estabilizando os 

conflitos, na medida em que seu processo de formação vai se desenvolvendo as 

particularidades de seus integrantes, os interesses e necessidades marcam suas características 

e seu histórico. 

 

O teatro escolar “tem um efeito benéfico tanto sobre o espectador quanto sobre o 

ator: exige grandes habilidades de memória, gestos e disciplina interna. A 

improvisação é de grande valor, ela molda os pensamentos mais íntimos e dessa 

forma os libera, desenvolvendo a imaginação”. (GOETHE apud COURTNEY, 

2003, p.16). 
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O Teatro na sala de aula é na verdade uma atividade artística coletiva, que visa à 

educação dos participantes, espera-se a sua mudança de comportamento a sua socialização. 

Busca-se favorecer o reconhecimento e a reorganização gestual da criança com TDAH, por 

meio de exercício contínuo de representação e reflexão, baseado em suas atividades lúdicas e 

atitudes do dia a dia, sendo este o principal eixo dessa investigação.  

Reconhece-se a necessidade de haver mais estudos direcionados à inserção do teatro 

na educação como instrumento pedagógico e recurso terapêutico e não apenas manifestação 

artística.  

 

Em seus estudos sobre os jogos dramáticos, Slade (1978, p. 18) discorre que o 

"atuar" é inerente na criança, sendo o "drama" - palavra grega que significa "ação", 

"eu faço" - um comportamento natural na busca de experimentação e vivência. "O 

jogo dramático infantil é uma forma de arte por direito próprio; não é uma atividade 

inventada por alguém, mas sim o comportamento real dos seres humanos" (SLADE, 

1978, p. 17). 

 

 

É preciso saber o que é ensinar e o que é aprender; como os sistemas e métodos 

educativos e os problemas estruturais contribuem para o surgimento das dificuldades de 

aprendizagem atingindo o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Elas assumem um 

papel importante na vida de cada pessoa com as quais se envolvem. É um processo de 

aprendizagem e de troca, que possibilita uma situação de participação criativa, construtiva, 

solidária e afetiva na busca de soluções de problemas reais na escola, na comunidade e na 

vida social.  

O jogo teatral é um valioso instrumento para aquisição de conhecimentos. É uma das 

peças mais importantes para a solução de problemas pedagógicos, devendo ser levado à 

categoria de fundamento de métodos educacionais. (KOUDELA, 1991, p. 46). 

Segundo Koudela (1991, p. 47) “Os jogos teatrais foram desenvolvidos para todas as 

idades e contextos. Quando necessário, os jogos podem ser modificados ou alterados para 

adaptar-se às limitações de tempo, espaço, deficiências físicas, distúrbios de saúde, medos 

etc.”. Ao mesmo tempo em que a criança consegue solucionar os problemas do jogo, adquire 

condições para solucionar outros tipos de problemas em diferentes áreas de estudo. Excitação 

e entusiasmo são condições para a transformação. Os jogos teatrais contem oportunidades 

para despertar o espontâneo. Porem, tanto a intuição quanto a criatividade não pode ser 

programado.  

A experiência com os jogos teatrais aproxima a criança com TDAH do professor. 

Prepara o aluno para a objetividade em outras atividades, incentiva-o a utilizar suas melhores 
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habilidades. Ética e disciplina são trabalhadas uma vez que o jogador (paciente) entende as 

normas, os acordos do grupo e ficam livres da necessidade de ser o melhor. 

Segundo Slade (1978 p.17-18) “O jogo dramático é uma parte vital da vida jovem. 

Não é uma atividade de ócio, mas antes a maneira da criança pensar, comprovar, relaxar, 

trabalhar, lembrar, ousar, experimentar, criar e absorver”. 

Considerado o pai do psicodrama Moreno, valorizou em seus trabalhos o Jogo 

Dramático, por entender que nele se encontra a liberdade, tudo é válido em um jogo, desde 

que todos estejam de acordo. Até o mais absurdo pode acontecer: a parede derreter, o frio 

queimar, animais falarem, pessoas encolherem (MORENO, 2009, p.29). 

Segundo Moreno (2009, p. 29) “Somente o jogo propicia uma aproximação entre 

todos do grupo, numa situação em que chorar ou rir é válido e necessário. O riso e/ou o choro 

produzem encontros extraordinários”. O teatro dialoga com diferentes áreas do conhecimento 

e essa abertura possibilita a escola e aos professores o uso de dinâmicas e estratégias que 

facilitam a inserção da criança no grupo, viabilizando o processo de ensino-aprendizagem.   

Com relação à intersecção de áreas e interesses no âmbito do teatro, creio que sempre 

ocorrem, não sendo possível uma arte pretensamente neutra, uma vez que não há, por parte de 

nenhuma estética ou estilo, uma completa isenção de fins. (TONEZZI, 2007, p. 33). Segundo 

Brasil (2005, p. 7) Ministério da Educação, Secretaria de Especial: 

 

A escola não pode tudo, mas pode mais. Pode acolher as diferenças. É possível fazer 

uma pedagogia que não tenha medo da estranheza, do diferente, do outro. A 

aprendizagem é destoante e heterogênea. Aprendemos coisas diferentes daquelas 

que nos ensinam, em tempos distintos, (...) mas a aprendizagem ocorre, sempre. 

Precisamos de uma pedagogia que seja uma nova forma de se relacionar com o 

conhecimento, com os alunos, com seus pais, com a comunidade, com os fracassos 

(com o fim deles), e que produza outros tipos humanos, menos dóceis e 

disciplinados. (ABRAMOWICZ, 1997 apud BRASIL, 2005, p.7). 

 

 

 

Nesse trabalho levam-se para a cena os problemas encontrados na sala de aula, onde 

através dos jogos teatrais, os atores encenam esses conflitos e a plateia sugere soluções, 

interfere no jogo, até que se esgotem todas as possibilidades de resolução. 

 

 

A peça didática, criada a partir de teorias musicais, dramáticas e políticas, visando 

exercícios artísticos coletivos, foi feita para o autoconhecimento dos atores e 

daqueles que dela querem participar. Elas não pretendem ser um acontecimento para 

qualquer pessoa. Ela não está sequer concluída. Portanto, aquele que não está 

diretamente empenhado no experimento não deverá ter o papel de receptor, estando 

presente simplesmente. (STEINWEG apud KOUDELA, 1999, p. 14). 
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A peça didática diferentemente da peça épica de espetáculo, não exige dos 

participantes a arte da interpretação. Nela a plateia participa do processo de aprendizagem e 

“o seu foco é a investigação das relações dos homens entre os homens.” (KOUDELA, 1999, 

p.15).  

É endereçada diretamente ao leitor que passa a ser ator e que pode alterar o texto 

inserindo conteúdo próprio. Segundo Koudela (1999, p.15) “A peça didática ensina quando 

nela se atua e não através da recepção estética passiva”. 

 

Os jogos teatrais podem trazer frescor e vitalidade para a sala de aula. As oficinas de 

jogos teatrais não são designadas como passatempos do currículo, mas sim como 

complementos para a aprendizagem escolar, ampliando a consciência de problemas 

e ideias fundamentais para o desenvolvimento intelectual dos alunos. (SPOLIN, 

2007, p.29). 

 

 

 

Se a função da escola fosse apenas transmitir conhecimentos talvez os fracassos não 

fossem tão grandes, mas ela também transfere valores, vícios, comportamentos, preconceitos, 

modos de agir e ensinam a aceitar passivamente os condicionamentos. Interfere diretamente 

na formação de uma personalidade passiva, apática, sem identidade, acrítica, sendo esse o 

momento crítico da sua relação com o teatro. A escola nesta dimensão é uma extensão da 

sociedade opressora, que baseia suas relações através da cultura do silêncio.  

 

Os oprimidos, neste panorama, são vistos como os “anormais” da sociedade. [...] 

expõe o pensamento desta pedagogia bancária: “Os oprimidos, como casos 

individuais, são patologia, da sociedade sã, que precisa, por isto mesmo, ajustá-los a 

ela, mudando–lhes a mentalidade de homens ineptos e preguiçosos”. (FREIRE, 

2005, p. 69). 

 

 

 

Percebe-se que existe certo estreitamento interligando teatro-educação-família. Em 

uma escola a estrutura organizacional pode influenciar a percepção e o comportamento dos 

alunos de maneira que sejam rotulados problemáticos por aqueles que tentam manter a 

estrutura. 

A forma mais prática de perceber o teatro como instrumento para discussão concreta 

de problemas, conflitos, ligados à realidade de determinados grupos ou comunidades é a 

abordagem de Boal, nas técnicas de Teatro do Oprimido, especificamente as do teatro fórum, 

que convidam o espectador a participar da encenação e a propor, através da ação, possíveis 

soluções para um problema apresentado.  
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 Na família é preciso ter um líder, alguém no comando, uma pessoa que vai estabelecer 

regras consistentes que as comunique aos filhos. Isso ajuda a criança a se sentir segura e a 

compreender as consequências de seus atos ao romper com as regras a ela determinada. O 

importante agora é facilitar a comunicação entre escola e família, esclarecer as diferentes 

visões sobre o mesmo problema, ao descobrir como ele ocorre e não por que ocorre. Negociar 

metas, escolher estratégias que garantam a aceitação de todos, começar a explorar medidas 

específicas, métodos e técnicas para obter mudanças comportamentais. 

 

 

Não é de hoje que o teatro, mas do que uma “ponte entre arte e vida”, como dizia 

Patrícia Galvão, ajuda-nos a estender os limites e os alcances de nossas 

possibilidades de compreender e expressar o mundo.  Aproxima e nos faz ver  com 

densidade as relações entre linguagem e corpo, reflexão e ação, real e imaginário, 

subjetividade e intersubjetividade, significação verbal e significação não verbal etc. 

(TONEZZI, 2007, p.13). 

 

 

Segundo Courtney (2003, p.47) “O jogo dramático infantil se caracteriza por um fluxo 

de linguagem, discurso espontâneo que é estimulado pela improvisação e enriquecido pela 

interpretação”. No jogo dramático, o TDAH consegue mover-se e falar com confiança, em 

diferentes situações, preparando para vida, desenvolvendo a imaginação e a simpatia.  

Descobre-se aqui um caminho que desenvolve a formação objetiva e subjetiva dessa 

criança, possibilitando imaginar e memorizar, pois - “memória e imaginação fazem parte do 

mesmo processo psíquico; uma não existe sem a outra”. (BOAL, 1996, p.35).  

Não podemos imaginar sem ter memória, como também não é possível lembrar sem 

imaginar, uma faz parte do processo da outra. 

 

Partindo de elementos pedagógicos de cunho sociointeracionista e de um conjunto 

de pressupostos estéticos próprios do trabalho teatral dirigido a não atores, pautado 

sobre a reflexão em torno da relação estreita entre o cotidiano e o imaginário, [...] 

bem expressa os desafios que marcam a trajetória dos que atuam na inter-relação de 

vários campos do conhecimento (a pedagogia, as artes cênicas, as neurociências, a 

linguística). [...] No limite, marca um gesto de aproximação do olhar pedagógico e 

estético com o terapêutico, lembrando que um dos sentidos que podemos extrair 

deste último termo é precisamente uma ideia de reflexão conjunta. (TONEZZI, 

2007, p. 13). 

 

 

 

2.2 A LEITURA DRAMATIZADA E A CRIANÇA COM TDAH 
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“A dramaturgia também renova o seu sentido de acordo com o entendimento de texto 

como algo aliado à ação, e não mais como resultado unicamente literário e prévio, resultante 

da imaginação de um único autor”. (TONEZZI, 2007, p.24).  

Ler é a decodificação dos símbolos gráficos. A leitura é um processo perceptivo 

durante o qual se reconhecem símbolos, gerando transparência nos conceitos intelectuais onde 

a continuidade desse processo resulta num treinamento de qualidade especial. 

Ao expandir os limites dessa proposta mais essencialmente pedagógica, explorando a 

estética teatral com não atores, embriaga-se nesse trabalho com o espetáculo que constitui a 

comunicação humana em relação aos processos de significação não verbais como, por 

exemplo: gestos corporais, expressão fisionômica, entonação de voz entre outros, que surgem 

como elemento importante e não como meros coadjuvantes da linguagem. 

 

 

O recurso visual, tanto quanto o auditivo e vários outros, pode funcionar portanto 

como forma auxiliar de compreensão e comunicação. Faz-se necessário, dessa 

maneira, que o orientador esteja atento em comunicar-se não apenas verbalmente, 

mas por meio de gestos, inflexões diferenciadas de voz, exemplificações visuais, 

toques físicos. Num segundo momento, nos trabalhos de voz, são desenvolvidas 

articulações com vogais, tonalidades, timbres e ressonâncias diversas. (TONEZZI, 

2007, p.51). 

 

 

 

Não se trata aqui, de exercícios de improvisação e criatividade com voz, em que a 

sonoridade trabalhada permite a exploração de novas formas de comunicação e expressão. Na 

verdade são exercícios puramente técnicos de articulação e projeção, onde o objetivo é a 

percepção e o uso de determinados músculos e movimentos necessários à projeção do som na 

articulação de palavras e sentenças. 

Utilizando-se de um método muito particular, que integra dramaturgia, temas atuais 

relacionados aos alunos e a sua realidade, e atividades teatrais diversas, oferece um conjunto 

de variados exercícios, que constituem um estímulo à arte de fazer teatro na escola, é claro, 

em outros espaços. 

 

 

Muitos são os sentidos utilizados para a palavra „representação‟. Dentre eles, 

destaca-se o sentido comum de „tornar presente‟ e de „significar‟; nas artes 

plásticas, o de „ser imagem ou a reprodução de alguma coisa‟; no teatro, 

„representar‟ é utilizado não só no sentido de „montar uma peça, leva à cena, exibir 

montagem final de um espetáculo‟, mas também no sentido de „participação de um 

ator na encenação ou na interpretação de personagens de uma peça‟. Ainda no 

teatro, a palavra refere-se também à função maior do trabalho do ator, que é 

justamente representar (BAREICHA, 2004, p. 26). 
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 De acordo com Bareicha (2004, p.26) “O conceito de representação foi cunhado e 

estudado inicialmente como fenômeno psicológico e depois como fenômeno sócio-

psicológico. De modo geral, significa „algo que é impresso em nossas mentes e que interfere 

nas decisões do indivíduo”.  

 Portanto as representações sociais são na verdade um processo dinâmico de criação e 

recriação permanente de uma realidade em uma interação constante e dialética entre o 

indivíduo e o grupo a que pertence, diz (BAREICHA, 2004, p.26). 

Muitos de nós, quando crianças, já adormecíamos ao som da voz de nossos pais, que 

nos abriam as portas do mundo encantado, ao ler os livros e contar histórias. Para onde vai o 

prazer infantil, quando essas mesmas histórias são reduzidas a fichas de leitura para serem 

entregues ao professor? 

 

Contar uma história é abrir uma janela para o mundo. A imagem de janela traz à 

nossa mente o desenho geométrico de um certo enquadramento do mundo. Em 

assim sendo, o narrador, aquele que traça essa janela, escolhe de acordo com seus 

objetivos e interesses, declarados ou não, conscientes ou não, chamar a atenção do 

seu interlocutor para alguns aspectos da realidade. Para participar dessa seleção de 

imagens, o leitor olha para esse ângulo do mundo projetado sobre ele o que suas 

necessidades e expectativas o estimulam. Nesse processo, os fatores desejo e prazer 

entram em circulação. (AMARILHA, 2000, p.13). 

 

 

A questão que se impõe aos professores hoje é a recuperação do prazer de ler, perdido 

já nos primeiros anos de escolaridade. Cabe aos professores e a escola a busca de novas 

metodologias de ensino, como a inclusão de expressões artísticas, nesse caso o teatro, na 

prática pedagógica, contribuindo para a formação do leitor. 

O teatro é um meio de formação de leitores que pode motivar contagiar o leitor com 

TDAH para o hábito de ler, em todos os graus de ensino, é o teatro. Ele auxilia a criança com 

TDAH no aprendizado e na memorização de um determinado conteúdo que na sala de aula 

em condições normais não conseguiria. 

É um recurso dramático utilizado por atores e diretores, para iniciar os trabalhos de 

criação de personagens. Torna-se, portanto, difícil afirmar que a leitura dramatizada não pode 

ser considerada uma ação teatral, quando durante seu processo se faz uso de gestos, 

movimento, corpo, improvisação, máscaras, entonação de voz, temos um texto, assumimos 

personagens e temos um público. A condição primeira para um gesto ou uma situação estar 

assinalada pela substantividade teatral é a intenção de ser teatro.  
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A leitura não é uma via de mão única, os livros, os textos não são fontes de 

conhecimento para cabeças vazias, mas sim um diálogo entre autores e leitores possuidores de 

uma cultura, com formações e opiniões próprias. É desse diálogo que surge a produção do 

sentido. É isso que chama a atenção da criança TDAH, a possibilidade de uma leitura 

interessante, a ideia de ser e de viver o personagem. Ela não está preocupada com 

significados, palavras, mais com a imitação, com a ação. Em alguns casos após a leitura 

percebe-se que o aluno mais disponível a imitação, dramatização do texto é o TDAH.  

É agindo, atuando, que consegue demonstrar o nível de interação, receptividade e 

apreensão; do que sentado conversando a respeito. Não descartando aqui é claro, a 

possibilidade de uma reação contrária de inibição, intimidação e medo. Cada criança, cada 

grupo tem a sua característica. Dificilmente encontraremos a mesma reação, é pouco 

provável. Cada texto promove uma empatia diferente em cada ouvinte. Considera-se nesse 

processo de leitura as pré-condições (nível de domínio das habilidades de leitura, fluência e 

repertório), as expectativas positivas (satisfação na leitura, segurança ao se expor em público, 

as relações interpessoais), seleção adequada dos textos, contos e lendas a serem trabalhadas, 

de preferência escolhidas pela criança. 

 

 
A leitura lúdica, conforme a entendemos, depende de dois aspectos: da proposição 

do texto e da participação do leitor, isto é, inclui em sua dinâmica os aspectos 

objetivos e subjetivos do processo de leitura. Como aspecto objetivo, consideramos 

o próprio texto que já possui uma determinada materialidade lingüística e se 

apresenta ao leitor. Como aspecto subjetivo, entendemos a colaboração do leitor 

que em sintonia com o texto tece a leitura. Para entendermos essa intersecção é 

preciso acompanhar, temporariamente, esse processo. (AMARILHA, 2000, p. 16). 

 

 

 

 

Jogar com as palavras do texto, fazer entonação da voz, gesticular, atrair a sua atenção 

e entusiasmo da criança pelo texto lido é de fundamental importância para o processo de 

leitura. Segundo Sanctum (2011, p. 91) “De acordo com Boal, a Palavra é uma das maiores 

criações do ser humano. Através da palavra nossa comunicação pode se ampliar e podemos 

organizar o mundo através de conceitos”. 

Segundo Amarilha (2000, p.17) ”Embora o simples conhecimento de todas as palavras 

de um texto não assegure sua compreensão genérica, é fato, porém, que o leitor não pode 

dispensar as bases linguísticas expostas no texto para processar uma leitura significativa”. 
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As práticas da Estética do Oprimido que se concentram na palavra é a produção de 

poesias, escritos de fatos que mais impressionou o grupo nos últimos tempos. Uma 

atividade interessante é a Declaração de Identidade, onde cada participante se 

declara para três destinos diferentes. Poderia escolher me declarar para minha mãe, 

meu cachorro e meu chefe, por exemplo. De acordo o destinatário da declaração, a 

forma e o conteúdo do que é escrito se modifica necessariamente. Depois uma 

análise é feita coletivamente do que foi escrito e lido. É uma forma de vermos as 

palavras de outra maneira, representando a mesma pessoa de formas distintas. 

(SANCTUM, 2011, p. 91). 

 

 

 

Nesse caso, sem essas condições anteriormente organizadas e pensadas pelo professor, 

a criança compensará a ausência de prazer com: desatenção, sonolência, irritação, devaneio, 

hostilidade, inquietação, e por fim abandono da leitura. Cabe ao professor utilizar meios que 

possibilitem o interesse e chame a atenção.  Esses aspectos atrapalham a compreensão da 

leitura, porque além de haver dificuldade no processamento, as representações não são 

mantidas pelo tempo necessário para que possam ser processadas. É nesse momento que o 

teatro, como recurso a leitura dramatizada, gestos, entonação de voz, e movimentos chama a 

atenção do TDAH, contribuindo como instrumento e meio facilitador desse processo. Após 

entender esses aspectos, no que se refere à inserção dos participantes, Spolin (2007, p.32) 

apresenta os pontos essenciais de todo jogo teatral: 

 

O primeiro deles é o foco. Este permite manter o jogo em movimento e é o meio de 

se chegar ao objetivo. Ao mesmo tempo, apresenta um “problema” a ser 

solucionado. A sua função é de suma importância: “Através do foco entre todos, 

dignidade e privacidade são mantidos e a verdadeira parceria pode nascer”; A 

instrução, segundo ponto a ser valorizado, é o que permite “guiar” o jogo na direção 

do foco. “A instrução pode ser evocativa, plena de potencialidades; pode ser um 

catalisador estimulante, provocante”; O terceiro ponto é a avaliação. Esta não se 

pauta em julgar ou criticar, mas simplesmente “contabilizar” o que foi apreendido 

ou realizado no decorrer do jogo. “A avaliação, muitas vezes, é uma oportunidade 

para o professor e os jogadores emitirem uma opinião sobre a „maneira certa‟ de 

fazer algo”. (SPOLIN, 2007, p.32-35). 

 

 

 

A leitura ativa uma série de ações na mente do leitor, denominadas estratégias de 

leitura. Uma estratégia é um amplo esquema para obter, avaliar e utilizar informações. O mais 

importante nesse momento para o professor, enquanto mediador desse processo é a 

possibilidade que surge de construir significados, que se desenvolvem e se modificam durante 

a leitura. 

Percebe-se, no entanto que a leitura como a escuta dos textos dramatizados reativam 

zonas do cérebro que nos esquecemos de usar na percepção rasa, plana da linguagem. 
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A brincadeira como a arte proporciona no ambiente escolar, infinitas possibilidades de 

construção e criação facilitando a leitura e a contextualização de todos os conteúdos, 

independentemente de sua área específica. 

É nesse aspecto que as técnicas, exercícios e jogos teatrais do Teatro do Oprimido 

somam a esse trabalho práticas que contribuem para a construção do processo de leitura, 

consciência corporal, desenvolvimento da imaginação, memorização e autonomia da criança 

com TDAH.  

Estabeleci, pois, o teatro do oprimido para compor o campo de trabalho teórico-

prático, por acreditar que ele é um conjunto de técnicas que convergem para o tema e que se 

firmam a partir de uma contribuição equilibrada de trabalho coletivo, contribuindo para a 

formação da criança com TDAH nos vários contextos, mas, principalmente, no contexto 

dramático e com a manutenção do vínculo educacional.  
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3 O TEATRO DO OPRIMIDO 

 

 

Augusto Boal, nascido em 1931 no bairro da Penha, foi engenheiro químico, depois 

teatrólogo, diretor, dramaturgo, ensaísta, criador do Teatro do Oprimido nos anos 1970, 

professor na New York University, na Harvard University e na Université de La Sorbonne-

Nouvelle. Recebeu pela Unesco em 2009 o título de Embaixador Mundial do Teatro, esteve 

entre os 197 candidatos ao Prêmio Nobel da Paz em 2008, viveu seus anos de glória, entre 

1971 e 1986, tempo em que esteve exilado desenvolvendo suas experiências teatrais.  

Voltou ao Brasil em 1986, a convite do Secretário de Educação do Rio de Janeiro, 

Darcy Ribeiro onde cria o Centro do Teatro do Oprimido – CTO. O Centro do Teatro do 

Oprimido é um centro de pesquisa e difusão, que desenvolve metodologia específica do 

Teatro do Oprimido em laboratórios, seminários, para revisão, experimentação, análise e 

sistematização de exercícios, jogos e técnicas teatrais. Sua missão é: “Promover o 

fortalecimento da cidadania e a justiça social através do Teatro do Oprimido, como meio 

democrático na transformação da sociedade”. Sua visão é: “Atuarmos para que as camadas 

oprimidas e marginalizadas da sociedade se afirmem como produtoras de sua própria arte e 

protagonistas de suas vidas”. Seus valores são: “Vida, Ética, Solidariedade, Estética e 

Diálogo”. 

 

O Teatro do Oprimido é conhecido no mundo inteiro por ser um método que 

trabalha os conflitos sociais usando a linguagem teatral com atores e não atores. É 

apresentado como um método latino-americano, que somente mais tarde separa-se 

de suas origens geográficas e culturais, principalmente a partir da criação da série de 

técnicas introspectivas do Arco-íris do desejo totalmente elaboradas na Europa. 

(BOAL, 2011, p.4). 

 

 

É um conjunto de exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas por Boal que lidam 

em especial com as emoções, os conflitos e as opressões. Seu principal objetivo é colocar 

algumas maneiras de fazer teatro a serviço da transformação social, possibilitando a seus 

praticantes expressar e debater, através da cena, situações opressivas, descobrindo várias 

formas de lidar com seus conflitos, compartilhando-os com o espectador na busca de 

alternativas para o fim dessas opressões. 

Segundo Boal (1996, p.53) “O Teatro do Oprimido apresenta dois princípios 

fundamentais: ajudar o espectador a se transformar em protagonista da ação dramática, para 



90 

 

que possa, posteriormente, extrapolar para sua vida real as ações que ele repetiu na prática 

teatral”.  

 

Nossa primeira proposta foi a de valorizar a emoção, torná-la primeira e prioritária, 

para que ela pudesse determinar, livremente, a forma final. As técnicas do Teatro do 

Oprimido nos proporcionaram essa experiência. Atores e não atores trabalhando 

com seus corpos para melhor conhecê-los e torná-los mais expressivos, livres da 

opressão. (BOAL, 2011, p.59). 

 

 

Utiliza-se o Teatro do Oprimido nessa pesquisa por ser um método muito particular, 

que integra dramaturgia a temas atuais relacionados aos alunos e a sua realidade, e atividades 

teatrais diversas que constituem um estímulo à arte de fazer teatro na escola ou em qualquer 

outro espaço. Este método ajuda a qualquer pessoa, independente da idade ou profissão, a 

perceber que fala e é teatro. Tenta recuperar o equilíbrio das relações. O que deve prevalecer é 

o diálogo, mas sabe-se que ao longo da vida, em todas as relações isso não acontece. Em 

quanto um é protagonista o outro é espectador, um é sujeito o outro é objeto da ação, um 

coordena o outro obedece. A meta é restabelecer o diálogo no sentido de transformar todo 

mundo em espect-ator. 

 

 

É um teatro da primeira pessoa do plural. É absolutamente preciso começar pelo 

relato individual, mas, se ele mesmo não se pluralizar por si só, torna-se necessário 

ultrapassá-lo por meio da indução analógica, para que possa ser estudado por todos 

os participantes. (BOAL, 1996, p.58). 

 

 

Para Boal (1996, p.29) “O Teatro do Oprimido desenvolve-se em três vertentes 

principais: educativa, social e terapêutica”. Nesta perspectiva tanto terapêutica quanto 

educacional, é mais importante perguntar como o problema ocorre do que por que ele ocorre. 

O teatro é uma porta, um caminho aberto para essa possibilidade de restauração 

comportamental. Nele encontramos diversos exercícios dentre eles: os de memória, muscular, 

sensoriais, imaginação, emoção, etc.  

No exercício de memória orienta-se a criança todo dia antes de dormir procurar 

lembrar tudo que aconteceu durante o dia, com o máximo de detalhes. Formas, fisionomias, 

fatos, em que tempo e lugar. Como foi a sua reação e como poderia ter sido. Pela manhã o 

primeiro exercício é sentar e falar para o grupo sua experiência passada, revendo quase que 

fotograficamente.  
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Nesse momento de acolhimento inicial, tento estimular a memória buscando fatos 

agradáveis e desagradáveis à convivência do grupo, na tentativa de corrigir ou restaurar, 

alguns entraves que ainda não foram totalmente solucionados. A ideia é começar o dia 

pensando no que poderíamos ter feito melhor no dia anterior e propor esse resgate, essa 

revisão, na tentativa de nos libertarmos desses conflitos buscando novas conquistas. 

Nas atividades musculares, a proposta é o relaxamento e alongamento de todos os 

músculos do corpo, de descobrir cada musculo, ter consciência dos movimentos, 

concentrando-se em cada um deles, percebendo o andar, o curvar-se, o apanhar algo no chão, 

e a partir dai explorar todas as possibilidades do corpo. Trabalhar gestos, movimentos, 

fisionomias, etc.  

No sensorial, por exemplo, o ator começa ingerindo alimentos de diferentes sabores, 

um após o outro, até que concorde com todas as provas e depois seja estimulado a recordar os 

gostos, manifestando fisicamente (expressões fisionômicas, gestos, pulos, etc.) todas as 

reações que acompanham a ingestão desses ingredientes. Qual a sua reação física ao colocar 

limão puro na boca? Será a mesma reação após degustar um chocolate? Esse é apenas um de 

muitos trabalhos que podemos explorar com jogos teatrais os sentidos.  

Fechando os olhos, desenvolvemos todos os demais sentidos, harmoniosamente, 

dentro dos limites de cada qual.(BOAL, 1996, p.45). 

Na imaginação pode-se ir mais além, com o uso da câmara escura, contação de 

história, olhos vendados, etc. Na emoção existe um muro entre o que sente o ator e a forma 

final como expressar esse sentimento. Esse obstáculo é criado pelas mecanizações do próprio 

ator (paciente). Esses e outros exercícios servem para anular a chamada personalidade do ator 

(a sua máscara, a sua forma) e permitir que nasça a personalidade da personagem, que é, 

necessariamente, outra. É preciso sentir as emoções da personagem como se fossem nossas, 

onde no corpo descontraído do ator a forma adequada e eficaz surge para transmitir ao 

espectador essas emoções, que despertaria nele emoções iguais às suas.  

Ao contrário também poderia o personagem uma vez incorporado, emprestar suas 

emoções (coragem, por exemplo) para purgar seus conflitos interiorizados, levando essa 

experiência para vida real. 

O exercício do teatro do oprimido é uma reflexão sobre si mesmo. Os jogos são 

diálogos, exigem um interlocutor, é extroversão. Nesse momento ensina-se aos atores 

(pacientes) a diferença entre olhar e ver, tocar e sentir, escutar e ouvir.  

Para o TDAH é de suma importância esclarecer isso, pois uma coisa é olhar, olhamos 

tudo, porém ver é um ato consciente, assim como sentir e ouvir. “Os sentidos têm memória! E 
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tendo memória os sentidos, façamos exercícios para aguçá-los e desenvolvê-los”. (BOAL, 

1996, p. 45). 

 

 

3.1 A CATARSE NO TEATRO DO OPRIMIDO 

 

 

Para Boal (1996, p.81) “Independentemente de sua forma, a catarse (do grego: 

katharsis) significa purga, purificação, limpeza. [...] existem quatro principais formas de 

catarse: uma forma clínica, uma forma aristotélica, a forma utilizada por Moreno e a usada 

pelo Teatro do Oprimido”. 

Segundo Boal (1996, p.81) “A catarse clínica busca eliminar os elementos ou as 

causas de sofrimentos físicos, psicológicos ou psicossomáticos dos indivíduos”. Em outras 

palavras trata-se de eliminar alguma coisa cuja origem se encontre dentro ou fora da pessoa e 

que a ela provoca uma doença. 

Toda sensação no ser humano provoca emoção, seja prazer ou dor, podem-nos levar a 

emoções de amor, ódio, medo, etc. “A catarse Aristotélica é a trágica. Trata-se de uma forma 

teatral coercitiva, [...]”. (BOAL, 1996, p. 82). Os espectadores da tragédia grega se submetem 

a um processo que começa pela exaltação de suas próprias culpas trágicas, coincidentes com 

as do protagonista, do herói. Esse processo desemboca na confissão de culpas (anagnorisis), 

assimilada empaticamente pelos espectadores que também procedem a fazer seu mea culpa, e 

na Katastrophé (os olhos furados de Édipo, a morte de Bonnie e Clyde). (BOAL, 1996, p.82). 

Na catarse aristotélica, o que se elimina é a tendência do herói de violar a lei, mesmo 

que seja de origem humana ou divina. Os espectadores se assustam e sofrem a catarse, 

purificam-se de seu desejo de transformação. Com isso a ação enquanto desmobiliza 

tranquiliza o participante que busca na catarse adaptar-se à sociedade. Esse pensamento é 

próprio para quem está de acordo com os valores dessa sociedade. No entanto, é preciso 

descobrir se todos estão sempre de acordo com esses valores. 

Para Boal (1996, p.82) “Na catarse moreniana o que expulsa é, de certo modo, um 

veneno. Podemos afirmar que o que se busca é também a felicidade do indivíduo [...]”. Nesse 

caso trata-se da purificação de um ódio, uma violência um sentimento que trás sofrimento, 

tortura a pessoa impedindo-a de adaptar-se à vida social. Na catarse moreniana busca-se a 

purgação de distúrbios individuais, mesmo que em alguns momentos, esses conflitos sejam 

trabalhados dentro do grupo.  
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Quando um comportamento natural é bloqueado por um conflito, ou uma deficiência 

pessoal, gera uma frustração. Isso pode acarretar respostas agressivas, regressão, apatia, 

depressão ou medo. Torna-se necessário reagir evitando situações que causam frustrações. 

 O psicodrama trabalha através dos sonhos, da sensibilização corporal, dramatizando 

situações do dia-a-dia, na construção de histórias familiares, possibilitando ao indivíduo 

descobrir como ele é visto no meio social em que vive, entendendo assim a sua maneira de 

pensar e agir. 

 É nesse momento que o teatro pode interferir e promover mudanças desejadas de 

comportamentos, adquirindo maior confiança, segurança e socialização. A psicoterapia 

esclarece o objeto de busca, orientando o indivíduo sobre seus conflitos ao mesmo tempo em 

que ajuda a entender o medo da mudança, de conhecer o novo, de compreender suas 

frustrações, permitindo o direcionamento adequado acelerando e sistematizando o processo de 

ensino aprendizagem, recuperando a criatividade e a espontaneidade. 

 O teatro terapêutico nos leva a algo bem maior que uma mera repetição de papéis, tais 

como são desempenhados no dia-a-dia. A ação dramática tanto no psicodrama quanto no 

teatro permite insights profundos por parte do paciente e/ou do grupo a respeito do significado 

dos papéis assumidos no cotidiano. 

Para o psicodrama, toda ação leva o paciente a interação através dos papéis. No 

cotidiano assumem-se papéis de filho, pai, mãe, marido, esposa, aluno, professor, etc. Ao 

procurar entender a forma de comportamento assumido em cada papel, descobre-se a si 

mesmo e ao outro. 

O jogo dramático usado no psicodrama tem como objetivo permitir uma aproximação 

terapêutica do conflito. A cena dramática está exatamente na expressão do conflito; sem 

conflito não existe a dramaticidade e a cena se torna vazia, sem sentido. 

O teatro possibilita ao indivíduo expressar livremente as criações interiores, 

realizando-as na representação de papéis, através da produção mental de uma fantasia ou 

atividade corporal. O trabalho terapêutico realizado em grupo no psicodrama permite ao 

cliente trabalhar sua intimidade frente a um público numa relação mais próxima das relações 

da vida real. O que provoca um estreitamento entre o vivenciar terapêutico e o real. 

Já na Catarse do Teatro do Oprimido Boal (1996, p. 83) afirma que: “Em um 

espetáculo do Teatro do Oprimido, os espectadores não existem no simples “spectare = ver”; 

aqui, ser espectador significa ser participante, intervir; aqui, ser espectador quer dizer 

preparar-se para a ação, e preparar-se já é por si só uma ação”.  
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O ator age em meu lugar no teatro convencional, enquanto que no teatro do oprimido 

ela age em meu nome. Em um espetáculo do teatro do oprimido todos podem parar a cena e 

intervir, qualquer um pode entrar na cena, a qualquer momento e se assim o fizer, será em 

meu nome não em meu lugar. A finalidade é dinamizar, e essa dinamização provoca o 

desequilíbrio necessário para realização da ação. Uma ação que é exercida pelo espect-ator 

em nome de todos. E isso destrói todos os bloqueios que proíbem a ação, purifica os espect-

atores. 

 

No teatro convencional, existe um código: aquele da não-ingerência dos 

espectadores. No teatro do oprimido, vige outra proposta: a interferência, a 

intervenção. No teatro convencional, apresentam-se imagens do mundo para que 

sejam contempladas, já no Teatro do Oprimido, essas imagens são oferecidas para 

serem destruídas e substituídas por outras. No primeiro caso, a ação dramática é uma 

ação „fictícia‟, que substitui a ação real; no segundo, a ação que é mostrada no palco 

se constitui numa possibilidade, numa alternativa, e os espectadores-interventores 

(observadores ativos) são convidados a criar novas ações, novas alternativas que não 

são substitutas da ação real, mas repetições, pré-ações que precedem – e não 

substituem – a verdadeira ação que se quer transformadora de uma realidade que se 

pretende modificar. (BOAL, 1996, p.83). 

 

 

 

 

No teatro do oprimido todos podem participar mãe, pai, irmão, amigos, professores 

qualquer pessoa. De acordo com Courtney (2003, p.65) “O inconsciente são as emoções 

reprimidas para Freud, são as atividades não verbalizadas para Adler e potencialidades não 

realizadas para Jung”.  

Segundo Sanctum (2011, p.119) “O Teatro do Oprimido não propõe a ocultação dos 

conflitos ou sua sublimação, mas sim o enfrentamento desses mesmos conflitos. Através dos 

conflitos revelados, podemos analisa-los e buscar forma de o resolvermos”.          

 

 

3.2 AS TÉCNICAS 

 

 

3.2.1 Teatro Jornal 

 

O teatro jornal tem na sua metodologia a transformação de notícias de jornal ou 

qualquer outro material não dramático em cenas teatrais. O que permite à criança desenvolver 

a imaginação, a fantasia e a criatividade. Possibilita descobrir afinidades com o texto 
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definindo o papel que poderá assumir. Nesta técnica, encena-se o que se perdeu nas 

entrelinhas das notícias censuradas, criando imagens que revelam silêncios. 

Foram usadas notícias sobre violência na escola, para trabalhar questões e conflitos 

que refletiam a nossa realidade escolar. Aqui foram levadas para a cena e para o debate, 

agressões ao professor, ao colega na sala, questões de preconceito, racismo, sexualidade, entre 

outros temas. 

Durante uma aula, em meio às folhas de jornais, revistas, na busca de uma notícia, um 

aluno achou um comunicado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte proibindo o 

trote nos calouros. A notícia trazia as fotos de moças e rapazes sujos de tinta, ovos, farinha, 

sendo espancados, obrigados a beber, outros melados com graxa de carro. Outros raspavam o 

cabelo a força, chegando aferir a cabeça. Assustado o aluno perguntou: 

- Professora isso não é bullying? 

Aproveitando a oportunidade, joguei a pergunta dele para turma e abri um diálogo. 

Todos estavam sentados lado a lado, formando um grande círculo, rodeada de jornais, 

revistas, cortando notícias, quando pararam diante da pergunta. Fiz à mesma pergunta outra 

vez a turma e esperei as respostas, que depois de alguns minutos em silêncio, começaram a 

aparecer.  

Alguns alunos fizeram imediatamente a associação a diversos acontecimentos na 

escola, tipo: comemoração de aniversário, pichação do material do colega, das mesas, das 

paredes, chiclete na cadeira da professora, riscar com caneta a farda do colega no fim do ano 

letivo, etc.  

Cada criança deu a sua contribuição durante o debate e criticaram alguns colegas que 

abusam da força e machucam na hora de jogar o ovo no rosto do aniversariante. Pedi que 

mostrasse como acontecia. O aluno levantou, chamou o colega e encenou a agressão, que com 

riqueza de detalhes mostrou como machucou o colega. Não era um ovo na cabeça. Jogavam 

nos olhos, no nariz, onde pegasse e com força, todos ao mesmo tempo. 

Outra criança contou da surra que levou quando chegou à casa da avó com a farda toda 

riscada de caneta, com os nomes dos colegas da turma comemorando o final do ano. Ela não 

autorizou ninguém a riscar, mas em meio à ação coletiva, não teve como reagir. –“Ninguém 

me escutou!”. Disse ela aos colegas. Após a sua representação todos perceberam que ela não 

teve alternativa, se não ficar parada no meio de todos e chorar, pois sabia que a mãe ia brigar 

com ela. 

Um colega relatou que ele detesta melar os cabelos, que gosta de andar sempre com 

um penteado e os meninos zombavam dele, davam tapas na sua cabeça com a intenção de 
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desarrumar seu cabelo. Ele também demonstrou a sua agressão. Era seu aniversário nesse dia. 

Ele escolheu o colega, o mesmo que praticou a ação e outro que não havia participado, mas 

aceitou fazer a cena. O menino pulou e o agarrou, jogando a tinta em seu cabelo, o outro veio 

por trás, tirou o chiclete da boca e esfregou no cabelo dele, bem no meio da cabeça. Os três 

estavam no centro do circulo agarrados, um em cima do outro. Pareciam estarem lutando, 

nada próximo de uma brincadeira. Todos condenaram a ação dos colegas, chamando de 

nojenta. Tirar algo da boca e colocar no cabelo do outro. 

- “Isso não parecia brincadeira”. 

Disse uma amiga irritada com a ação.  

De imediato, perguntei por que tanta rejeição a atitude do colega? Disseram ser 

desnecessário o chiclete, pois a tinta podia lavar e chiclete não saia com facilidade. Grudava 

nos cabelos, na roupa da professora, quando colocado na cadeira e foi o que aconteceu.  

No dia seguinte a mãe foi à escola reclamar da violência, pois seu filho teve que raspar 

o cabelo para tirar a goma colada. E com vergonha não queria ir à escola. Durante o debate, 

perguntei qual seria a atitude correta da direção? Proibir o chiclete na escola? Acabar de vez 

com as festas de aniversário? Fazer igual à Universidade, proibir o trote? Qual a diferença 

entre o trote na Universidade e bullying na escola?  

Foram horas de debate, relatos, propostas de solução, até chegamos a um acordo 

satisfatório a todos. Criamos normas a serem seguidas por todos: a farda não deve ser riscada, 

pois nem todo ano o governo distribui uniforme, e precisamos guardar a farda com cuidado. 

Pichar o material do colega nem pensar é caro e os pais não podem comprar outro. Sujar 

cabelo, roupa, jogar ovos nos olhos, na testa é errado machuca e pode causar acidente. A ideia 

é presentear o aniversariante com presentes engraçados, divertidos, fazendo uma pegadinha, 

onde terá que descobrir o que tem dentro da embalagem e se errar pagará uma prenda.  

Bom depois de várias representações o debate termina com uma proposta definida por 

todos. Outra sugestão foi dada por uma aluna, comprar uma cartolina e todos assinarem no 

fim do ano, colocando uma mensagem, um desenho e depois fazer um quadro e colocar no 

quarto de lembrança da turma. Um colega acrescentou que colocaria uma foto e a ideia foi 

comemorada. 

 Tivemos como resultado algumas práticas entre elas: o teatro jornal, por que a ação 

partiu da notícia lida, o teatro fórum (pelo debate e o convite à representação, na busca de 

uma solução), e o teatro legislativo que após o debate foram criadas normas, leis que 

determinam uma conduta social e educativa para o grupo seguir. 
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 As técnicas do teatro do oprimido se completam se fundem, e formam um caminho 

para encontrar soluções para conflitos simples, mas que no dia – a – dia e juntos, tomam uma 

dimensão inesperada. Esse diálogo, esse momento de integração, de repensar, de pensar certo, 

sobre as ações passadas e presentes, possibilitando planejar as ações futuras, são de 

fundamental importância para o relacionamento social, para determinar a mudança de conduta 

e restaurar o comportamento de crianças com TDAH ou até mesmo das crianças ditas 

normais.  

 

 

3.2.2 Teatro Imagem 

 

 

No teatro imagem as encenações baseiam-se em linguagens não verbais, uma 

alternativa encontrada por Boal para trabalhar com indígenas, no Chile. Que participavam de 

um programa de alfabetização e precisavam se comunicar entre si.  

No teatro Imagem os espectadores intervêm diretamente usando composições 

corporais com os corpos dos demais participantes. Pede-se a eles que esculpam como 

escultores um conjunto de estátuas, isto é, imagens formadas com os corpos dos colegas e 

objetos presentes no local, e apresentem visualmente uma opinião individual ou coletiva, sem 

falar, de um problema exposto, um conflito ou um tema escolhido. 

 

Naquela época, utilizávamos técnicas muito simples, quase intuitivas. Mas tarde, 

desenvolvemos outras mais elaboradas e complexas, especialmente no Arco-Íris do 

Desejo, que trata das opressões interiorizadas. As deste relato, no entanto, são de 

1976. A assim chamada imagem de transição tinha por objetivo ajudar os 

participantes a pensar com imagens, a debater um problema sem o uso da palavra, 

usando apenas seus próprios corpos (posições corporais, expressões fisionômicas, 

distâncias e proximidades, etc.) e objetos. (BOAL, 2011, p.5).  

 

 

 

A ideia é transformar questões, problemas e sentimentos em imagens concretas. É na 

leitura corporal que se busca a compreensão dos fatos representados na imagem. Tudo é real 

enquanto imagem e ao mesmo tempo representa a realidade vivenciada. 

Segundo Boal (2011, p. 88) “Um movimento corporal é um pensamento. Um 

pensamento também se exprime corporalmente. É fácil compreender isso observando os casos 

mais evidentes: a ideia de comer pode provocar salivação, [...], o amor pode provocar um 

sorriso, a raiva pode provocar o endurecimento da face etc.”. 
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As crianças com TDAH apresentam problemas que vão além do âmbito da 

transmissão de conhecimento. Como podemos transmitir o saber a crianças que se sentem 

inseguras diante do voltar-se para si mesmas, necessário à busca, à associação, à formação da 

imagem da palavra a ser lida ou do conflito a ser solucionado? São os sentimentos 

contraditórios e as inquietações que rapidamente penetram no trabalho reflexivo dessas 

crianças. Resultam da dificuldade em produzir imagens e em enfrentar opressões. Na verdade 

elas querem aprender tanto quanto as outras, mas com uma condição: não querem se 

confrontar com as exigências e pressões do aprendizado. O medo a questionamentos, a 

exposição pública, afasta de imediato essa criança do convívio coletivo, fazendo surgir ideia 

de incapacidade e insegurança. Esse medo e preocupação com a identidade costumam reativar 

uma frustração intensa que traz a agitação, o sono, a apatia, a desatenção, etc. 

Para Boimare (201, p.20) “A dificuldade específica em produzir imagens leva essas 

crianças a não conseguir dispor de representações com qualidade suficiente para alimentar o 

desenvolvimento do pensamento”. 

As imagens fabricadas não são ricas, nem desligadas de emoções o suficiente para 

poderem servir de suporte para o funcionamento intelectual. (BOIMARE, 2011, p. 20). 

 

 

Através das Imagens, podemos entender o mundo em suas particularidades e mostrar 

nosso ponto de vista sobre determinado assunto. As imagens falam o tempo todo, e 

qualquer leitura que façamos delas pode ser considerada verdadeira, pois projetamos 

nela nossas vivências, experiências, desejos e frustrações. Por isso Boal diz que as 

imagens são polissêmicas. Com essa possibilidade de diversas leituras criamos um 

universo que pode ser questionado, pois a verdade da imagem se torna relativa. Cada 

um teria sua leitura de mundo, pois ele vai depender de um ponto de vista 

individual. Mas como não utilizamos a linguagem imagética a nosso favor, 

acreditamos nas ideias impostas a nós. A leitura da realidade, que seria relativa, se 

torna única e absoluta a partir dos pensamentos dominantes. O que resta a nós é 

acreditar. (SANCTUM, 2011, p.87- 88). 

 

 

 

Para Boimare (2011, p.19) “Essa parasitação, que embaraça e freia o funcionamento 

intelectual, constitui a base do bloqueio da capacidade de raciocinar”. 

  

[...] Às vezes as desordens provocadas são até mesmo de ordem instrumental 

(problemas de memória, atenção, instabilidade, lentidão...) e levam erroneamente a 

suspeitar da existência de uma causa orgânica para as dificuldades. Ou seja, essa 

parasitagem encontra-se também na origem de muitos distúrbios de comportamento 

que emergem de modo específico na sala de aula. (BOIMARE, 2011, p. 19). 
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 Esses conflitos interiorizados atingem as crianças que, em seus primeiros anos de vida, 

não foram motivadas a expressar em palavras o que sentem, ou a lembrar de sentimentos 

passados e futuros. A falta de estímulo do ambiente, a falta de iniciação a palavra e a 

interação com o outro prova o quanto o pensamento precisa da linguagem para se estruturar. 

 Durante dois anos, trabalhando nessa pesquisa, atuando na escola, visitando as 

clínicas, acompanhando pais, alunos, vivenciando na sala de aula inúmeros problemas, 

tentando achar soluções para tantos conflitos, em contato por muito tempo com crianças com 

TDAH, posso afirmar que a produção de imagens pobre e de risco é de fato responsável pela 

maior parte das confusões instrumentais. 

 

Se acreditarmos na prioridade de suscitar o interesse e o desejo de saber, talvez 

tenhamos a lucidez e a sensatez de admitir que a pedagogia já traz em si as duas 

ferramentas mais eficazes para responder ao desafio do bloqueio do pensamento: a 

cultura e a linguagem. (BOIMARE, 2011, p.13). 

 

 

  

Se a escola souber conduzir a cultura e a linguagem para o centro das aprendizagens, 

oferecendo meios de se utilizar regularmente delas para interessar e sustentar seus alunos, na 

busca de novos pontos de apoio que deem significado aos saberes transmitido, então talvez 

encontre uma escola nova. Nesse caso, entendo que o bloqueio do raciocínio é mais 

responsável pelo fracasso escolar do que a falta de competências, que podem ao longo do 

processo, serem adquiridas e transformadas. 

 

Na maioria dos casos, a dificuldade de aprendizagem responde a uma lógica, que 

nos recusamos a ver e, mais do que isso, nos recusamos a tratar: a lógica do medo de 

aprender e de sua principal consequência, o bloqueio da capacidade de pensar. Por 

causa desses dois fatores, as crianças em questão já não dispõem dos meios de se 

servir normalmente de sua inteligência. (BOIMARE, 2011, p.11). 

 

 

 

Em diferentes momentos levamos nossas crianças a criarem imagens de opressões 

vivenciadas em casa, na sala de aula, na tentativa de purgar esse medo interiorizado, buscando 

o seu equilíbrio dentro do grupo, de fundamental importância para sua autonomia. Essa 

dificuldade do mundo interior, de produzir imagens que representam claramente uma 

opressão, um conflito vivenciado, impede a passagem do perceptivo ao representativo, 

provocando uma ruptura entre o domínio do código e a conquista do sentido, atrapalhando de 

modo considerável o processo de leitura. Elas acabam se fechando em seus problemas, 

bloqueando a capacidade de representar com imagens o que leem. 
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Os meios usados para encontrar esse equilíbrio precário perturbam e enfraquecem os 

quatro pilares da aprendizagem. A curiosidade, as estratégias cognitivas, o comportamento e a 

linguagem tornam-se de utilização limitada. (BOIMARE, 2011, p. 25). 

A curiosidade, aos poucos devorada pelos conflitos pessoais, impede o acesso à 

descoberta de sua identidade (De onde venho? Como fui criado? O que sou?). Esses 

questionamentos dominam o interesse, constituem um freio considerável para aquisição do 

simbólico.  

Para Boal (2011, p. 233) “[...] Gosto de lembrar a diferença abismal que existe entre as 

linguagens simbólicas e as sinaléticas. [...] Símbolo é aquilo que está no lugar de outra coisa, 

como a bandeira no lugar da pátria, [...] Na linguagem sinal ética, significante e significado 

são indissociáveis”. 

 

No meu livro O arco-íris do desejo, desenvolvo mais extensamente essas técnicas, 

que se tornaram cada vez mais introspectivas e terapêuticas. [...] Para que se 

entendam e se possam praticar as técnicas do Teatro Imagem, é necessário ter em 

mente um dos princípios básicos do Teatro do Oprimido: “A imagem do real é real 

enquanto imagem”. Quando, usando meus atores e objetos disponíveis, faço uma 

imagem da minha realidade, essa imagem, em si mesma, é real. Devemos trabalhar 

com a realidade da imagem, e não com a imagem da realidade – é bom repetir. Uma 

imagem não requer ser entendida, e sim sentida. (BOAL, 2011, p.233). 

 

 

   

 Durante toda essa etapa do trabalho, foram escolhidos diferentes temas relacionados 

aos problemas da escola, da sala de aula e da família. No primeiro momento, os alunos teriam 

que usar o próprio corpo para apresentar imagens estáticas, sem falar, sobre o tema escolhido. 

Um após o outro. Depois o participante teria que usar o corpo do colega para criar a imagem. 

Para dinamizar a ação, sugerimos que todos retornassem a apresentação da mesma imagem, 

mas agora juntos, e não individualmente. 

 Os temas foram bem variados desde as brigas que acontecem durante o intervalo, a 

problemas com escolha do time para jogar pela escola, as confusões na fila do lanche, dos 

apelidos colocados nos colegas, até mesmo o preconceito dentro da sala de aula, na 

convivência diária com alunos negros, pobres, ou com TDAH. Muitas vezes percebíamos que 

a violência não era física, mas moral, levando algumas crianças à depressão.  

O teatro imagem é uma ferramenta essencial para envolver o espectador, estimulando 

sua criatividade, desenvolvendo a sua autonomia, trabalhando o pensamento, possibilitando a 

criança entender melhor a sua realidade. 
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3.2.3 Teatro Invisível 

 

O teatro invisível consiste em atuar representando papéis em lugares públicos, sem 

que haja conhecimento prévio das pessoas que lá se encontram, de que se trata de uma cena 

teatral. Aqui a criança desenvolve a capacidade de falar em público, trabalhando a inibição e o 

medo de se expor diante das pessoas. 

Segundo Boal (2011, p. 23) “O Teatro Invisível não é realismo: é realidade. Realidade 

e ficção se interpenetram, mas nós sabemos que a ficção é sempre uma das múltiplas formas 

que a realidade assume, tão real como qualquer outra”. 

 

O teatro do invisível não comete violências, apenas revela as violências que 

porventura existam na sociedade! [...] o espectador torna-se protagonista da ação, 

um espect-ator sem que, entretanto, disso tenha consciência. Ele é o protagonista da 

realidade que vê, mas ignora a sua origem fictícia: atua sem saber que atua, em uma 

situação que foi, em seus largos traços, ensaiada... e que não teve a sua participação. 

(BOAL, 2011, p.25 -27). 

 

 

 

 É fundamental ir além da ação esperada, fazer a plateia participar de uma ação 

dramática com pleno conhecimento de causa. A escolha do tema proposto e o aquecimento 

com jogos e atividades lúdicas são necessários para encorajá-los a participar. 

 

No teatro invisível, existe uma peça que se desenrolará, mesmo sem a participação 

dos espectadores. Estes, por sua vez, não são obrigados nem induzidos a entrar em 

cena: entram se quiserem e quando o desejarem. E jamais fazemos qualquer coisa 

que ponha os participantes em ridículo ou que os faça revelar mais do que aquilo 

que desejam revelar. (BOAL, 2011, p.27). 

 

 

 Tomamos como exemplo um problema sério que se tornava uma constante durante o 

intervalo. A hora de comprar o lanche na lanchonete em frente à escola. Os alunos maiores 

tiravam da fila os menores, tomando a frente, e impedindo muitas vezes que os pequenos 

comprassem a tempo o lanche. Por outro lado os menores reclamavam do troco que não 

recebiam, ou recebiam errado. 

Quando tocava o retorno do intervalo, lá estavam várias crianças chorando por que não 

conseguiram comprar nada para comer. Tentamos conversar com o jovem que atendia na 

lanchonete. O nome dele é Raimundo, mas foram inúteis as tentativas de negociação, ele dizia 

que não podia tomar conta de fila. Afirmou que as crianças demoravam a escolher o lanche, 
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outras compravam e queriam trocar, reclamavam do troco errado por que não sabiam o valor 

que traziam de casa, muitas vezes inferior ao preço do lanche. 

A princípio aceitamos as argumentações de Raimundo, mas ficamos preocupados, pois 

as reclamações aumentavam dia após dia. Resolvi então colocar três atores na fila do lanche. 

Primeiro fizemos uma reunião com as crianças que reclamavam regularmente. Formamos 

uma fila, e pedimos a todas que nos mostrassem como acontecia a opressão. Todos eufóricos 

queriam dar seu depoimento e mostrar a sua indignação.  

Algumas crianças choravam durante a apresentação. Percebíamos claramente o nível 

de revolta dos menores. Algumas cenas se repetiam, embora apresentadas por crianças 

diferentes. Sempre na hora de pagar e não receber o lanche, e começamos a entender o 

problema.  

Percebi com isso que o rapaz da lanchonete estava fazendo realmente algo de errado. 

Propositalmente ou não, teríamos que descobrir. Cada criança acrescentava um detalhe a mais 

no que contava, mas sempre saiam sem o lanche. O que mais chamou a nossa atenção. 

Fiz outra reunião com os atores voluntários, precisava orientá-los uma vez que não 

seria apenas um jogo teatral, mas a reconstrução de problema sério. Alguém que poderia estar 

lesando as crianças e isso implicaria em provas concretas, que iam além de uma intervenção 

educativa e social. Tive que chamar o diretor e deixá-lo ciente da ação.  

Para atuar dentro da escola no meio das crianças, não havia problema algum, mas em 

se tratando de um ambiente público, envolvendo crianças, precisava ter muito cuidado. 

Começo orientando os atores voluntários, a não acusar ninguém de nada, não tínhamos um 

texto definido, apenas ações a combinar. O maior de 14 anos chamava-se Robson, o outro 

tinha 13 atendia pelo nome de Junior e o menor com 7 anos, era Tiago irmão de Robson. 

Todos participavam das aulas de teatro no contra turno comigo.  

Raimundo o jovem que atendia na lanchonete conhecia os três atores voluntários. 

Estudavam no 9º ano, à tarde eram fregueses da lanchonete, o que facilitou a ação. Chegou a 

perguntar aos colegas o que faziam de manhã na escola. Os garotos responderam que estavam 

fazendo trabalho de arte. Na hora do lanche acompanhavam as crianças e começavam a 

encenar.  

Robson mais conhecido de Raimundo assim que chegava era atendido. Raimundo 

tinha acabado de receber o dinheiro das mãos de uma menina na fila, quando viu Robson 

chegar. Aproximou-se do colega, começou a conversar, pegou seu pedido, o dinheiro, e em 

seguida entregou o lanche. A menina reclama na fila que entregou o dinheiro e não recebeu 

ainda o lanche. Raimundo aborrecido pede calma. Nesse meio tempo, chega Junior (o 
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segundo ator) que entra em cena furando a fila e deixando as crianças irritadas. Está formado 

o conflito.  

Raimundo sorridente recebe das mãos de duas crianças o dinheiro, e entrega apenas 

um lanche. Começa a falar com Junior e juntos debocham das crianças que reclamam a vez 

tomada por Junior na fila. Instaurada a confusão, Junior aproveita para pegar o lanche com 

Raimundo, e ali mesmo encostado ao balcão, começa a comer sem pagar. As crianças 

avançam no balcão, na esperança de receber o lanche pago.  

Raimundo pede de novo o dinheiro e o bate boca recomeça. Nesse momento sai da fila 

o terceiro ator, já querendo chorar diz que vai chamar o diretor por que o irmão dele pagou o 

lanche e ele não tinha recebido ainda. Raimundo sem saber quem era o irmão dele, sorri e diz 

que o garoto estava brincando com ele. Robson interrompe Raimundo e se apresenta como 

irmão do garoto, afirmando que pagou o lanche dele e do irmão Tiago. Raimundo agitado diz: 

- Não boy, você só pagou um lanche. Eu lembro! 

Robson reclama que deu R$ 10,00 reais e quer seu troco. Raimundo nega e afirma ter 

recebido apenas R$ 3,00 reais das mãos de Robson. Em meio à confusão Raimundo sai do 

balcão, pega o lanche e entrega a Tiago que começa a chorar.  

A menina que espera na fila, cobra o lanche que pagou e diz que o dinheiro que está na 

mão de Raimundo é o dela. Tiago começa a comer seu lanche, sem pagar nada. Robson no 

meio do bate boca pede a Raimundo seu troco, pois precisa ir embora. Raimundo fala irritado:  

- Não tenho troco para dar a você. 

Robson pega o irmão e chama o dono da lanchonete. 

Raimundo todo enrolado, gritando com as crianças, tentava resolver a situação 

entregando um lanche, outro não. Mostrava claramente o seu despreparo para o trabalho. 

Robson chega até o dono da lanchonete que se nega a resolver o problema. Raimundo irritado 

questiona o colega. 

- Ei boy você quer me prejudicar? 

Robson se junta a Junior e diz que vai levar o problema ao diretor, caso não receba o 

troco. Depois do intervalo foram todos para a sala do diretor. Raimundo pede o dinheiro de 

Junior, reclamando não ter recebido. Robson afirma que pagou os dois lanches com R$ 10,00 

e reclama o troco.  

Nesse momento entra na sala do diretor, o dono da lanchonete, eu e dois pais. E 

começamos o debate. Explicamos tudo que acontecia durante o intervalo, escutamos os pais, a 

o dono, Raimundo, os atores voluntários, que até esse momento continuavam atuando. 

Passamos nada menos que duas horas para chegarmos a um acordo. 
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Raimundo nervoso admitiu errar nas entregas e no troco, alegou ser muita criança para 

atender sozinho. O dono assume a culpa dizendo ser negligente, deixando Raimundo sozinho 

por não ter condições de pagar a outro empregado, mas explica que não é obrigado a 

organizar fila. 

O diretor diz que as crianças não recebem o lanche, e não é a primeira vez que isso 

acontece. Nervoso Raimundo pede desculpas. Os pais aceitam as desculpas, mas exige a 

retirada de Raimundo do balcão. Após escutar a todos, eu pedi para falar e perguntei: 

- Qual seria a melhor solução para esse problema? O dono trocar de lugar com 

Raimundo? 

Robson sugere a criação de uma ficha que os pais comprariam logo cedo, e deixaria 

com a criança para receber somente o lanche no intervalo, sem pegar em dinheiro. O dono 

gostou da ideia. 

 O diretor deu a sugestão de colocar um professor durante o atendimento às crianças, 

mas logo foi questionado pela professora presente: 

- Não temos obrigação de ficar na porta da lanchonete comprando o lanche das 

crianças no intervalo. 

 O dono acrescenta ao fato, a dificuldade de pagar a outro ajudante. Junior sugere a 

troca do horário de lanche dos menores. Seriam dois horários diferentes. O dono da 

lanchonete lembrou que não podia passar a manhã toda servindo lanche para escola, tinha um 

mercadinho ligado à lanchonete e precisava de Raimundo para repor mercadoria. Se o horário 

fosse separado ficaria mais de 40 minutos atendendo somente as crianças da escola.  

Depois de muita conversa chegamos a um acordo e acabamos com o problema. Não 

seria mais aberto o portão para nenhuma criança durante o intervalo comprar lanche fora da 

escola. Os pais ficariam responsáveis de comprar esse lanche e a criança já entraria na escola 

portando o alimento ou lancharia a merenda escolar. 

O diretor avisa que não permitirá mais a abertura dos portões para as crianças durante 

o horário de aula. Era um perigo, pois atravessavam a rua e distraídos poderiam sofrer algum 

acidente, ou não voltar para a escola. Os pais ficaram satisfeitos, o problema dentro da escola 

foi resolvido, e o dono da lanchonete ficou furioso. Teria que se adaptar a nova realidade, a 

diminuição das vendas. Afinal, o importante aqui é o bem estar e a segurança da criança.  

A prática terminou e ninguém percebeu que os jovens eram atores. Todos participaram 

da ação, no local público (a lanchonete) e resolveram a situação conflito sem saber que 

estavam atuando. Este relato tem a intenção de mostrar como são relevantes as técnicas do 
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teatro do Oprimido para resolver questões, problemas e conflitos dentro da escola, embora 

não tenham sido escritas e elaboradas para crianças. 

 

3.2.4 Teatro-Fórum 

 

Boal utilizava o Teatro-Fórum para trabalhar com a comunidade arranjando uma 

maneira de identificar seus problemas e trabalhá-los até achar uma solução e não fazer um 

simples espetáculo de solução.  

Deve ficar claro que o contato com o público, no caso do Teatro-Fórum, era sempre 

estabelecido numa mesma sequência: exercícios, jogos, teatro-imagem e por fim, cenas de 

teatro-fórum.  

Os temas tratados eram propostos pelo grupo ou pelos espect-atores jamais impostos. 

Sendo uma prática para libertação nada mais justo que os próprios interessados proponham 

seus temas. Nessa forma de teatro trabalha-se o erro cometido pelo protagonista/aluno, que 

não deve agir como um herói. O que se deseja dos espect-atores é que intervenham e mostrem 

soluções, ou a melhor saída para o problema, o caminho justo. Qualquer um pode expor seu 

problema ao grupo. 

 

O objetivo do teatro-fórum não é “vencer” o opressor ou apresentar uma alternativa 

“correta” para o problema, e sim, provocar a criação de possibilidades distintas de 

leitura da realidade, em um ensaio para a revolução da vida social. É mostrar que as 

relações são mutáveis, a partir da atuação e da luta por aqueles que não concordam 

com o modo como esta se apresenta. Com este exercício de crítica e de simulação da 

realidade, possibilita-se a afirmação das “cenas” e atos cotidianos como passíveis de 

mudança e de transformação por meio da alteração do sujeito nas relações na vida 

social. (CANDA, 2012, p. 203). 

 

 

No teatro-fórum qualquer pessoa pode propor soluções para a resolução de um 

problema trazendo isso para a cena, porém terá que ir ao palco (ou outro espaço determinado) 

e mostrá-la por meio de atuação cênica. Foro, porque no teatro popular em muitos países da 

América Latina é muito comum que os espectadores reclamem um “foro” ou debate no fim 

dos espetáculos. [...] Foro é o espetáculo. (BOAL, 1996, p.22). 

 

O encontro entre os espectadores que debatem suas ideias com os atores que lhes 

contrapõem as suas. De certa forma, uma profanação: profana-se a cena, altar onde 

costumeiramente oficiam apenas os artistas.  Destrói-se a peça proposta pelos 

artistas para, juntos, construírem outra. Teatro, não didático no velho sentido da 

palavra e do estilo, mas pedagógico no sentido de aprendizado coletivo. (BOAL, 

1996, p. 22). 
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Segundo Boal (2011, p.29) “O Teatro-Fórum se aplica ao estudo de situações sociais 

bem claras e definidas – opressões interiorizadas devem ser estudadas com as técnicas do 

Arco-Íris do desejo”. 

Para Boal (2011, p. 28) “O teatro – fórum é um tipo de luta ou jogo, e, como tal, tem 

usas regras. Elas podem ser modificadas, mas sempre existirão, para que todos participem e 

uma discussão profunda e fecunda possa nascer”. 

Essas regras são necessárias na produção das reações e efeitos desejados, quais sejam: 

os mecanismos pelo qual uma opressão se produz a descoberta de táticas e estratégias para 

evitá-las e o ensaio dessas práticas no sentido de trabalhar conflitos em cada indivíduo 

envolvido.  

O teatro-fórum tem ação terapêutica, não é terapia, é uma maneira de ensinar as 

famílias e a todos, a lidarem com seus problemas diários dentro e fora da escola ou em 

qualquer lugar. É o momento em que se pode interferir, dar sugestões, inserir-se na cena, onde 

o espectador age e participa. Deixa-se de ser espectador e passa a ser „espect-ator’.  

Para Boal o espect-ator pensa a nossa relação com o mundo e não vê passivamente as 

coisas acontecerem, mas vê-las acontecerem pensando e agindo sobre elas, transformando-as. 

O espect-ator é o outro que fala e age, mas também é o ator que interfere na ação, que não é 

apenas espectador da ação alheia, mas que também si desoprime. 

Segundo Boal (2011, p.29) “O Teatro-Fórum não é teatro-propaganda, não é o velho 

teatro didático; ao contrário, é pedagógico, no sentido de que todos aprendemos juntos, atores 

e plateia.”  

Segundo Sanctum (2011, p. 29) “No Teatro-Fórum o poder que o ator detém é 

socializado com a plateia. Não há monólogos e sim diálogos permanentes entre espetáculo e 

espectador”. 

Afirma Sanctum (2011, p. 29) “pode-se dizer que no Teatro de Boal não existem 

espectadores passivos que contemplam a obra de arte, mas sim espect-atores – aqueles que 

estão na expectativa de entrar em cena e agir”.  

 

 

3.2.5 Arco-Íris do desejo 

 

Nos anos de 1980, na França, Boal e Cecília Boal se deparam com opressões ligadas a 

subjetividade. Não se tratava mais de agressões físicas ou repressões políticas. 
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Foi com a técnica do Arco-Íris do Desejo que Boal passou a entender a razão do 

extraordinário poder do fato teatral, essa intensa energia, tão eficaz em outros domínios não 

teatrais: a política, a educação e a psicoterapia. 

A técnica do Arco-Íris do Desejo é um método totalmente terapêutico desenvolvido 

por Boal, direcionada a cura de traumas e distúrbios psicológicos ou psicossomáticos das 

pessoas. Na prática, buscam-se estratégias e prováveis soluções para esses problemas 

interiorizados. Esta técnica foi a mais estudada nessa pesquisa. 

 

Morando primeiro em Lisboa e logo depois em Paris, comecei a trabalhar em vários 

países da Europa. Nas minhas oficinas de Teatro do Oprimido começaram a aparecer 

“oprimidos” de opressões “desconhecidas” para mim. Eu trabalhava muito com 

imigrantes, professores, mulheres, operários, gente que sofria as mesmas opressões 

latino-americanas bem conhecidas: racismo, sexismo, condições de trabalho, 

salários, política, etc. Mas, ao lado destas, começaram a aparecer “solidão”, 

“incapacidade de se comunicar”, “medo do vazio”, e outras mais. Para quem vinha 

fugindo de ditaduras explícitas, cruéis e brutais, era muito natural que esses temas 

parecessem superficiais e pouco dignos de atenção. Era como se eu estivesse 

involuntariamente perguntando: Sim, mas onde está a polícia? Porque eu estava 

habituado a trabalhar com opressões concretas e visíveis. [...] E imaginando o 

sofrimento de alguém que prefere morrer a continuar com o medo do vazio ou 

angústias de solidão, fui-me obrigando a trabalhar com essas novas opressões e 

aceitá-las como tais. (BOAL, 1996, p.23). 

  

 

De acordo com Boal (1996, p.37) “Em qualquer forma de teatro, o ator mantém 

sempre uma relação binária de atração e repulsão, de identificação e de afastamento, com o 

personagem que interpreta”. 

As técnicas usadas no Arco-Íris do desejo são apresentadas ao público através de 

sessões que estabelecem a confiança e a desinibição. Nelas trabalham-se as opressões 

interiorizadas. São exercícios e jogos teatrais que são usados para a preparação de cenas de 

Teatro-Invisível e Teatro-fórum. 

No palco teatral, o ator produz pensamentos e libera emoções e sentimentos que, 

embora seus, supomos também ser do personagem.  No palco terapêutico o paciente reproduz 

seus pensamentos e relibera suas próprias emoções e seus próprios sentimentos, reconhecidos 

e declarados como seus, afirma BOAL (1996). Uma criança na vida real e um ator no ensaio 

buscando um personagem. Têm-se então duas pessoas, o eu que viveu a cena e o eu que 

conta. Essa é a dicotomia produzida pelo espaço estético. O reviver simultâneo do eu e do não 

eu separados no espaço e no tempo. 

No início vive a cena com emoção, depois no palco terapêutico ou teatral, diante da 

plateia desconhecida ou dos companheiros de grupo, revivem com emoção. No primeiro 
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momento uma descoberta, no segundo uma revelação, um diálogo. “O espaço estético é 

dicotômico e dicotomizante e quem nele penetra se dicotomiza”, afirma BOAL (1996, p.36). 

  

 

Nos dois casos, o ator e o paciente tentam mostrar o personagem como um ele, 

mesmo quando esse ele seja um eu-antes, como no caso do paciente. [...] Têm-se 

então duas pessoas, o eu que viveu a cena e o eu que conta. Essa é a dicotomia 

produzida pelo espaço estético. O reviver simultâneo do eu e do não eu separados no 

espaço e no tempo. (BOAL, 1996, p.38). 

 

 

Esse avanço no espaço e no tempo já é por si só uma terapia, uma alternativa possível. 

Possibilita uma escolha que permite ao paciente durante o processo teatral contar no presente, 

em público, uma cena vivida no passado, permitindo a si mesmo observar-se em ação, pois o 

seu próprio desejo de mostrar obriga-o a ver e a ver-se. 

O processo terapêutico não para na criança, ele se complementa na família e continua 

na escola, pois todos participam, interferem no desenvolvimento da ação. Não são 

espectadores passivos, são ativos no processo. Essa relação entre teatro, terapia, escola e 

família é muito forte durante o processo de formação da criança com TDAH nesse ou em 

qualquer outro trabalho.  

 

Nas psicoterapias teatrais, o importante não é a mera entrada do corpo humano em 

cena, mas sim os efeitos dicotomizantes do espaço estético sobre esse corpo e sobre 

a consciência do protagonista que, em cena, torna-se sujeito e objeto, torna-se 

consciente de si mesmo e de sua ação. (BOAL, 1996, p.39). 

 

 

Quando existe um problema, é melhor considerá-lo um problema de todos. Os 

membros da família, os amigos na escola. Os especialistas nas clínicas são incentivados a 

interagir e buscar soluções para o problema conforme ele se apresenta e de acordo com suas 

possibilidades e áreas específicas.  

O terapeuta, o professor e a própria escola podem oferecer diferentes estratégias para 

ajudar a família a se comportar, pensar e sentir de modo diferente as ações e reações da 

criança com TDAH. São exercícios que facilitam o desenvolvimento cognitivo, a coordenação 

motora, a atenção, a memória, permitindo a criança libertar-se de suas opressões e do 

opressor. 
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Utilizo a palavra “Exercícios”, para designar todo movimento físico, muscular, 

respiratório, motor, vocal que ajude aquela criança que o faz a melhor conhecer e 

reconhecer seu corpo, seus músculos, seus nervos, suas estruturas musculares, suas 

relações com outros corpos, a gravidade, objetos, espaços, dimensões, volumes, 

distâncias, pesos, velocidade, e as relações entre as forças. Os exercícios visam a um 

melhor conhecimento do corpo, seus mecanismos, suas atrofias, suas hipertrofias, 

sua capacidade de recuperação, reestruturação, re-harmonização. O exercício é uma 

reflexão física sobre si mesmo. Um monólogo de introversão. [...] Na realidade, os 

jogos e exercícios que aqui descrevo são antes de tudo joguexercícios havendo 

muito de exercício no jogo, e vice-versa. A diferença é, portanto, didática. (BOAL, 

2011, p.87)  

 

 

 

 

No Arco-Íris do desejo encontram-se os „Modos‟ que são técnicas preliminares. O 

modo constitui uma técnica auxiliar e pode ser usado de forma complementar a outra técnica. 

Nesse caso utilizam-se os modos de acordo com a necessidade e principalmente em função do 

conflito e/ou problema que foi escolhido. Reuni-se a equipe para escolher o modo ou técnica a 

ser utilizada a partir do problema proposto pela turma. Usa-se esse espaço para de forma 

resumida apresentar esses modos, para que o leitor conheça as inúmeras possibilidades dessa 

técnica - Arco-Íris do Desejo, o que não significa dizer que todos os modos foram usados 

nessa pesquisa.  

A técnica de Arco-Íris do Desejo nos oferece os seguintes „Modos‟: Normal, Romper a 

Opressão, Parem e Pensem, Suave e Macio: Lento e Baixo, Fórum Relâmpago, Ágora, Feira, 

Três Desejos, Decalagem e Representando para surdos. 

Segundo Boal (1996, p.70) “O modo normal é a base real sobre a qual uma 

improvisação é efetuada. [...] Numa improvisação, é preciso que se tenha a realidade como 

objetivo e não o realismo. O protagonista e os outros atores  devem ter a verdade em mente, e 

não a verossimilhança”.  

Tudo é real quando é sentido. O mais importante é trazer para a ação a verdade do 

protagonista/paciente, e se for por ele representada, melhor ainda. Não se trata, no entanto, de 

diminuir a importância das imagens elaboradas pelos participantes, até por que, em 

determinadas situações o próprio protagonista deverá si ver no outro e ver-se, para poder 

assimilar as causas e os efeitos do seu conflito. É nesse momento que o personagem revive o 

fato e permite ao protagonista refletir, transformar, reagir e avaliar sua ação e reação. 

 Antes de começar a improvisação torna-se necessário assegurar que a estrutura da 

improvisação seja suficientemente teatral, seu ponto de partida é a crise, o conflito, e mesmo 

seu desfecho pode ser conhecido sem que, contudo se saiba. É nesse momento que acontece a 

improvisação, como ação que se desenrolará e de acordo com suas características.  
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Segundo Boal (1996, p.70-71) “Toda improvisação se constitui em uma busca, em 

uma descoberta. Para que essa busca se mostre eficaz, é necessário que a estrutura do ponto 

inicial seja a mais dinâmica possível”. Aqui o diretor deve ter certeza de que cada ator sabe o 

que cada personagem quer. Todos devem viver intensamente o desejo da sua personagem e 

não apenas exibir no palco. Esses desejos entrarão em conflito e desse conflito surgirá à ação 

dramática. „Teatro é conflito e não mera exteriorização de estados de espírito‟. (BOAL, 1996, 

p.71).  

No modo „romper a opressão‟ as histórias que os participantes contam revelam um 

protagonista fraco, despojado de desejos, que acha não ter mais nada a fazer, já renunciou. 

Essa impressão vem do fato de que a cena real já aconteceu ou vem acontecendo em graus 

variados de intensidade. Vai depender da importância emocional que o fato tem para o 

protagonista. Ele demonstra vontade em contar a cena vivida, na busca de transformá-la. Pode 

parecer no começo, frágil, sem interesse. (BOAL, 1996, p. 72). 

Segundo Boal (1996, p.72) “[...] A experiência demonstra que o protagonista pelo 

simples fato de contar a cena vivida ou de propor uma improvisação da mesma, revela seu 

desejo de revivê-la, transformá-la, examinar suas variantes e alternativas” [...].  

É preciso muito cuidado nesse momento, para reorganizar as ações e mais adiante 

garantir a sua participação e a intervenção dos outros. É preciso recarregar o protagonista do 

desejo de transformar a cena e arriscar-se na busca de novas alternativas. 

 O ponto chave desse modo é fazer com que o protagonista possa reviver a cena não 

como ela realmente ocorreu, mas como ela poderia ou poderá acontecer. Nesse momento os 

antagonistas, entram em ação, o conflito aumenta e as alternativas tornam-se mais evidentes. 

 

No modo „parem e pensem‟, é uma técnica de repetição que venho utilizando há 

vários anos durante ensaios de espetáculos do chamado teatro normal. Esse modo 

está baseado no fato de que, da mesma forma como não podemos impedir nossos 

corações de baterem e nossos pulmões de respirarem, não podemos evitar que nosso 

cérebro pense. (BOAL, 2011, p. 73). 

 

 

  

 Nessa pesquisa usa-se esse modo para reviver problemas do cotidiano escolar, ou até 

mesmo acontecimentos oriundos do lar, que venham a acarretar algum dano à convivência e a 

socialização da criança com TDAH. Fatos que marcaram a criança, tornando-a incapaz, 

aparentemente, de reagir. Até por que, pode ser uma opressão causada por um superior ou 

pelo pai, mãe ou irmão mais velho. Isso leva para a criança a sensação de impotência diante 
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do fato, e ela sofre calada. Essas opressões refletem diretamente em seu desempenho na 

escola. Suas ações e reações ficam comprometidas. 

 É um modo simples, começa a improvisação, todos se movimentam, e cada vez que o 

diretor perceber alguma coisa, ou sensação escondida, ele congela, para tudo, e todos viram 

estátuas. Naquele momento todos são convidados a pensar, sem nenhum bloqueio ou censura, 

e deverão falar tudo que tiverem na cabeça, todos os pensamentos. A qualquer momento o 

diretor dirá „ação‟ e a improvisação continua. É na repetição da ação que surge a intenção de 

colocar para fora, a cada parada, todos os pensamentos, sensações e emoções que incomodam 

e que podem acarretar consequências graves. Esse modo ajuda a diluir verbalizar, expressar o 

as emoções interiorizadas. 

 No modo „Suave e Macio: Lento e baixo‟ permite perceber com maior clareza como 

anda a sua relação com as outras pessoas. São exercícios que deixam a sensibilidade dos 

atores a flor da pele. Quando a cena se torna demasiadamente violenta, dependendo do 

conflito apresentado pelo protagonista, o diretor poderá balancear as improvisações. 

Começando com as ações bruscas, carregar, arrastar, gritar, pular, usar força física, exercícios 

com tensões musculares, e em seguida propor que todos falem baixo, andem lentamente, em 

câmera lenta. Essa troca de movimentos promove aos atores/alunos o poder de auto-

observação, ficam mais atentos a si mesmo e a sua ação, ao corpo, a respiração, equilíbrio, 

pois a lentidão oferece ao gesto, a amplitude, a intensidade e a extensão o reconhecimento do 

corpo em movimento. Esse modo foi extremamente utilizado durante essa pesquisa, 

principalmente com os conflitos apresentados por MEMO I e MEMO II, crianças 

anteriormente citadas. Quase sempre os conflitos por eles apresentados, referiam-se ao 

emprego exagerado da força, a falta de controle do corpo, a dificuldade de locomover-se em 

sala, que trazia para o grupo problemas graves (acidentes com outras crianças). 

 O modo „Fórum relâmpago‟ consiste, em um teatro-fórum rápido, no qual o diretor 

pode colocar os participantes em fila, diante do protagonista que observa a improvisação, 

mandá-los ao palco, cada um terá seu tempo para improvisar o conflito apresentado pelo 

colega, ele expõe sua alternativa, depois vem outro, e outro. O antagonista continua a ação até 

que o último ator tenha se apresentado e o verdadeiro protagonista retome seu lugar na cena.  

 Segundo Boal (1996, p. 75) “Não se trata de verificar o que nós poderíamos fazer em 

tal situação, mas o que o protagonista pode fazer numa situação como essa, e se ele é capaz de 

fazê-lo”. Esse modo substitui com eficiência e rapidez uma sessão de teatro-fórum mais 

complexa e demorada. Oferece praticidade ao trabalho diário sem perder a qualidade e os 

objetivos do teatro-fórum. 
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  No modo „Ágora‟ verificam-se as forçar internas do protagonista, que agem dentro 

dele, durante seu momento de repouso e não as forças que agem durante a própria ação (a 

ação de conflito em relação a outras personagens), mas as que agem quando ele está em 

conflito consigo mesmo. 

 

Se possível, sempre que utilizamos uma técnica que, de modo geral, analise e 

decomponha os elementos da vontade ou desejo do protagonista, como ocorre na 

técnica específica chamada Arco-Íris de desejo, é desejável concluir pelo modo 

ágora. Isso consiste em fazer o protagonista sair do palco e pedir às outras 

personagens que é desejo do protagonista que dialoguem entre si. (BOAL, 1996, 

p.76).  

  

 

 No „modo feira‟ libera-se os atores da pressão excessiva que o público exerce. Mesmo 

como espect-atores em alguns momentos, nem sempre acontece, o público presente transmite 

uma forte tensão aos atores/alunos. Até mesmo pelo nível de parentesco, ou pelos laços 

afetivos. Todo conflito gera uma ação e reação, mesmo que seja o medo de se expor ou a 

expectativa da solução. Esse modo permite que sejam apresentadas várias improvisações ao 

mesmo tempo e cada ator/aluno deve se concentrar exclusivamente na sua improvisação. 

Todos juntos, ao mesmo tempo e no mesmo espaço. 

 As ações desse modo podem parecer um paradoxo ao trabalho de reorganização 

postural e funcional, assim como ao combate da desatenção causada pelo transtorno do déficit 

de atenção e hiperatividade, mas não é.  

 Para Boal (1996, p. 76) “A confusão reinante em uma sala possui efeitos estimulantes 

e exacerba a criatividade de cada ator. Às vezes, a multiplicação de movimentos e de sons 

ajuda a concentração ao invés de prejudicá-la”. 

 Nesse caso, como bem traduz o autor, trata-se de movimento, ação conjunta, dinâmica, 

assimilação e acomodação à atividade proposta pelo grupo, para o grupo na busca de 

soluções, e não um ato isolado de hiperatividade e impulsividade. 

 

Para o ator concentrar-se não significa colocar-se num estado próximo ao nirvana, 

num estado de vazio. Para ele, concentrar-se quer dizer dotar-se da capacidade de 

dirigir intensamente sua atenção e percepção para aquilo que realmente o interessa, e 

com o qual entra em contato, estabelece uma relação. Se esse „aquilo’ é o autor, 

concentrar-se significa estabelecer com ele, uma inter-relação intensa, ao falar e ao 

ouvir, ao ver e ao ser visto, ao dar e ao receber. (BOAL, 1996, p.76). 

 

 

 

 Essa é a essência da contribuição do „Teatro do Oprimido‟ para a criança com TDAH. 
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Se não existisse mais nada apenas isso, já era o bastante para justificar a escolha desse método 

para essa pesquisa, e sabemos que tem muito mais a oferecer. 

 Proporcionar um caminho para que essa criança concentre-se na sua produção, naquilo 

que faz, em meio a tantos acontecimentos a sua volta, permitindo purgar seus conflitos, se 

relacionar com os outros, entender a si mesmo e participar da ação, é tudo que se busca aqui. 

É a verdadeira „Eureka’ de Arquimedes.  

Compara-se esse modo a uma „feira‟ no sentido popular da palavra, um lugar onde de 

tudo se encontra, tudo se faz, onde as pessoas se relacionam, todos falam ao mesmo tempo, 

comungam o mesmo espaço, trocam e vendem objetos, alimentos, emoções, sentimentos, 

sensações, ideias, estão em constante movimento, gritam, cantam, correm, andam, se tocam, 

esbarram um no outro, carregam peso, arrastam coisas, e ao final de tudo a satisfação de 

interagir com o outro e achar o que precisa.  

No modo „Três desejos‟ nesse modo, acontece algo interessante. Por desconhecer o 

desenrolar do problema proposto pelo protagonista, afinal nem sempre se pode presenciar a 

opressão no momento exato em que acontece, às vezes torna-se difícil ajudá-lo. Logo, nesse 

modo dos três desejos pode-se desbloquear a situação. Ou seja, o diretor impõe a formação da 

cena em „imagem fixa‟, e o protagonista ao sinal dado, terá três chances de transformar a 

imagem de acordo com o seu desejo. E o fará sozinho. 

No modo „Decalagem‟ têm-se três momentos. Primeiro Alguém apresenta um conflito, 

se cria uma imagem estática, imóvel, e pede-se aos atores/alunos que verbalizem, por alguns 

minutos, os seus pensamentos, o que passa pela cabeça. No segundo momento, propõe-se a 

construção de um diálogo entre eles, mantendo é claro, na medida do possível a rigidez 

(continua imóvel). No terceiro e último momento deverão mostrar seus desejos em ação física 

muda, seus desejos transformados em realidade, a imagem em movimento. 

Por fim o modo „Representando para surdos‟ foi um modo muito usado na pesquisa 

em detrimento de crianças que não pronunciarem palavras ou frase inteiras, possuem 

dificuldade na linguagem, fala fragmentada, dificuldade na pronuncia, etc. Essas crianças são 

constantemente excluídas das atividades e do convívio com os demais alunos da turma. Estão 

sempre fazendo uso de gestos ou gemidos para se comunicar. As crianças rejeitam, excluem, 

zombam, criticam, imitam de modo debochado, o colega com necessidade especial. Tenta-se 

criar um clima de acolhimento e adaptação, para essa criança.  

Nesse modo o que para muitos espect-atores seria improvisação, para outros é a sua 

mais profunda verdade. 
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Essa técnica é particularmente útil quando uma cena parece depender muito das 

palavras, à custa da ação ou expressão corporal; em tais casos, parece às vezes que a 

cena pode ser trabalhada como uma radio-novela. Em representando para surdos, os 

atores retomam a improvisação de uma cena, procurando, dessa vez, torná-la o mais 

clara possível para os espectadores como se eles fossem surdos. Os gestos se 

tornarão, assim, mais significativos, mais densos, mais fortes. Sem auxílio de 

palavras, os atores se aplicarão a fazer compreender através de seus corpos, seus 

movimentos, os objetos que utilizam a duração de suas ações – em suma, através de 

seus sentidos, tudo aquilo que, anteriormente, era traduzido em palavras. (BOAL, 

1996. p.78). 

 

 

 

No Arco-Íris do Desejo temos as Técnicas Prospectivas e Introspectivas. Em geral 

devemos iniciar o trabalho com um novo grupo com a técnica „a imagem das imagens‟. Ela 

ajuda a avaliar o grupo diariamente, pois permite relacionar os problemas individuais com os 

coletivos. Primeiro são as imagens individuais. Nessa experiência forma-se o grupo 

determina-se um tempo de ação, escolhe-se uma opressão atual, que ainda esteja 

incomodando o grupo ou que aconteceu recentemente e poderá incomodar de novo.  

A criança pode representar essa imagem de forma realista ou surrealista, simbólica ou 

metaforicamente, desde que seja verdadeira para o protagonista. Proibido de falar, o 

protagonista vai esculpir a imagem e depois assumir o seu lugar na imagem de oprimido. Ele 

pode utilizar a linguagem de espelho, produzindo ele mesmo os gestos e as expressões do 

rosto que ele quer reproduzir ou então a linguagem da modelagem, tocando os participantes 

como se fosse o escultor.  

Segundo Boal (1996, p.87) “A imagem é uma linguagem; se ela for falada, todas suas 

possíveis interpretações serão reduzidas a uma só e a polissemia da imagem pode ser 

destruída”. 

Em outra etapa tem-se o desfile de imagens. Divididos em grupos, todos vão desfilar a 

sua imagem. Cada grupo terá a sua chance. A turma que assiste deve fazer seus comentários 

objetivos. O diretor deve avisar que não se trata de interpretações, afinal são percepções 

individuais. Logo, todas as imagens devem desfilar diante do grande grupo. E o diretor vai 

destacar os pontos comuns às diferentes imagens. 

Na imagem das imagens, o diretor deve propor ao grupo a união de todas as imagens. 

Começando com a imagem do oprimido, os participantes deverão uma a um, apresentar suas 

imagens do oprimido, utilizando seus próprios corpos. Todos votarão na imagem mais 

próxima do oprimido principal. Depois em volta serão colocadas todas as outras imagens.  

Outra técnica interessante é a imagem da palavra. O diretor pede aos participantes que 

formem com seus corpos a imagem de uma palavra que deve ser escolhida. De preferência 
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uma palavra que represente algo ou alguém ligada ao grupo. Depois cada um apresentará a 

sua imagem simultaneamente, depois se juntam todas, observando as semelhanças. Depois se 

pode escolher um tema para representar com o corpo ou ilustrar um tema com os corpos dos 

outros colegas. 

Ainda nessa técnica tem-se a „imagem e contra imagem‟ que também trabalha com o 

grupo o problema de alguém. Aqui o diretor pede para alguém contar uma opressão vivida. 

Formam-se as parcerias, podem ser duplas, (que Boal chama de piloto e co-piloto) para contar 

uma história. Nessa dupla existe alguém que conta (piloto) e alguém que reproduz (co-piloto) 

para o grande grupo. É importante que ambos estejam de olhos vendados para não sofrerem 

nenhuma influência (dos gestos e reações do outro) durante a narração. É preciso ter muito 

cuidado para não magoar a sensibilidade do narrador e de seu ouvinte. Depois que todos se 

apresentam, o grupo escolhe a melhor dupla. Em seguida vem à etapa da formação das duas 

imagens, a de quem contou (o piloto) e a do reprodutor (co-piloto). Segundo Boal (1996, 

p.108) “Trata-se de uma elaboração poética, verdadeira e não superficial”.  

“De costas um para o outro, construirão suas imagens e tomarão lugar nelas no fim, 

sendo que o protagonista da opressão assumirá sua própria posição, enquanto que o co-piloto 

encarregar-se-á do papel do narrador, do oprimido”.  (BOAL, 1996, p.108). 

Depois vem o processo de observação das duas imagens. É o momento que surge a 

relação do protagonista com os outros, em seguida a dinamização que acontece de acordo com 

a natureza das imagens e o interesse que o grupo possa ter quanto a elas. Nesse momento é 

dado ao protagonista o modo dos três desejos no qual ele pode modificar sua imagem três 

vezes na tentativa de atingir o seu real objetivo.  

São inúmeras as práticas encontradas no livro Arco-Íris do Desejo e que ao longo da 

convivência com os alunos (crianças com TDAH) foram sendo selecionadas e usadas na 

medida em que as ações iam evoluindo. Entre elas: A imagem calidoscópica, a improvisação, 

a imagem projetada, a imagem da hora, etc. A escolha da técnica é feita com cuidado, visando 

sempre à relação com as opressões vivenciadas na escola. Cabe à equipe avaliar antes o efeito 

que poderá causar no grupo. 

 A técnica Introspectiva nos trás a imagem do antagonista (que ou quem atua no 

sentido oposto, adversário).  

 

Esta técnica pode ser utilizada apenas no estudo de relações a dois. A situação na 

qual o protagonista está envolvido e que deseja analisar pode incluir mais 

personagens, porém só será possível utilizá-la se todas essas inter-relações se 

concentrarm no conflito principalmente, protagonista versus antagonista. (BOAL, 

1996, p.154). 
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 No primeiro exemplo tem-se a „imagem de si mesmo‟.  

Para Boal (1996, p.154) “O grupo se concentrará na análise do problema e da situação 

que ele apresentar, ou também no modo feira, quando todo o grupo se concentrará no estudo 

simultâneo de cada indivíduo e do próprio grupo, representado por quatro ou cinco 

protagonistas”. 

 Ainda na introspecção encontra-se: “O medo do vazio, A imagem do Caos, A imagem 

dos tiras na cabeça dos espectadores, A imagem do Arco-Íris do Desejo”. Nenhuma emoção, 

sensação ou desejo apresenta-se no ser humano em estado puro. Mesmo que seja amor, 

tristeza, covardia, etc. sempre são contraditórios, se misturam e se confundem sempre em 

proporções diferentes.  

A técnica do Arco-Íris do Desejo serve para esclarecer esses desejos, emoções e 

sensações. Permite ao protagonista/aluno se veja a si mesmo, não como sua imagem física no 

espelho, mas como imagem refletida nos participantes. Suas emoções, sensações, são 

divididas e refletidas em cores diferentes, invisíveis a espelho nu, transforma-se em Arco-Íris. 

  

3.2.6 Teatro Legislativo 

 

No teatro Legislativo tem-se na verdade a apresentação de uma cena de teatro fórum 

em que através de cédulas os espectadores sugerem propostas de lei sobre o tema da peça 

encenada e encaminhada para uma célula metabolizadora formada por pessoas que entendem 

de lei, que vão analisar e sistematizar propostas que serão votadas, encaminhadas, para depois 

serem transformadas em lei. Nesse momento em sala de aula trabalham-se as questões de 

integração e socialização de criança com necessidades especiais junto ao grupo e as regras da 

instituição. 

Busca-se a resolução dos conflitos encontrados na sala de aula, no cotidiano escolar, 

através de acordos e regras elaboradas e discutidas pelo grupo e para o grupo, com o intuito 

de promover a inserção do leitor TDAH nas atividades práticas, o respeito a suas dificuldades, 

ao medo de expor em público, que de certa forma amenizará a opressão e o preconceito 

imposto pelo grupo.  

Usa-se essa técnica para determinar no grupo escolhido, as normas ou regras do jogo, 

no sentido de ajudar na organização dos trabalhos e criar uma convivência saudável e 

harmoniosa no grupo. Já que se trata de uma experiência, onde o sucesso depende da 

socialização e da ação do grupo diante das ideias que serão propostas. 
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De acordo com Boal (2011, p.32) “Os espect-atores, pondo em cena suas ideias, 

exercitam-se para a ação na vida real; e atores e plateia, igualmente atuando, tomam 

conhecimento das possíveis consequências de suas ações”.  

Ficam conhecendo o arsenal dos opressores e as possíveis táticas e estratégias dos 

oprimidos. Enfatiza Boal (2011, p.32) “que o fórum é um jogo, é lúdico – uma maneira rica 

de aprendermos uns com os outros”. 

 

3.2.7 Estética do oprimido 

 

 Nessa etapa do trabalho falar sobre o pensamento sensível e o pensamento simbólico é 

na verdade fazer uma revisão em todas as técnicas criadas por Boal. Aqui tudo se resume. 

Afinal, explorar os sentidos, usar a linguagem imagética, encontrar o „ritmo‟ da criança com 

TDAH, trabalhar palavra, é parte fundamental das atividades propostas nessa pesquisa e nas 

técnicas criadas pelo autor. 

 

 

O ponto de partida da teoria de Boal é a existência dessas duas formas de 

pensamento: o Pensamento Sensível, representado pelos sentidos, e o Pensamento 

Simbólico, representado pelas palavras. Para Boal, desde gerados somos estimulados 

a perceber o mundo de forma sensível, através de nossas sensações. Uma criança, 

que ainda não consegue falar, comunica-se através das percepções que tem do 

mundo e as que transmite. O primeiro contato de um bebê é com sua mãe, ainda na 

vida intra-uterina. Nesse pequeno espaço interno, o bebê sente tudo que sua 

progenitora transmite. Medos, tristezas, alegrias, frustrações, vícios, amor, tudo é 

percebido pelo pequeno ser antes mesmo de sua chegada ao mundo. (SANCTUM, 

2011, p. 75) 

 

 

A criança com TDAH tem sua leitura de mundo, porem, suas habilidades diminuem 

em função da desatenção e da hiperatividade.  Todo ser humano, em especial a criança, 

percebe o mundo através das imagens. Qualquer leitura feita através da imagem torna-se 

verdadeira, pois nela projetam-se todas as experiências vividas, desejos, esperanças, sonhos, 

frustrações, medos, etc. Até que ela associa a essa imagem, a necessidade do toque, do tato.  

Com o tempo suas necessidades aumentam e a sua comunicação exige o som e a palavra. 

Cabe ao professor ajudar a criança a perceber outras qualidades formais e a ver o 

conjunto dos elementos que compõem o objeto, a imagem, o som e a palavra. À medida que o 

professor trabalha com exercícios que desenvolvem a percepção, ajuda a criança e fazer 

discriminações sutis e ver as conexões entra as coisas. Afinal, se a criança dominar a 

linguagem da imagem poderá entender melhor o mundo a sua volta. 
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 A todo instante a TV, os vídeos, os computadores assumem o controle do nosso ver e 

do nosso experienciar. Tudo e todas as coisas são reconhecidas pelo rotulo, pela marca, 

embora muitas vezes nem se prove do conteúdo, ou se perceba o que está comprando, ou 

fazendo, ou vendo.    

Torna-se cada vez mais importante preparar a criança para desenvolver suas 

percepções pessoais, principalmente se pretendemos ampliar as suas leituras de mundo. 

Torna-se urgente falar mais sobre ver. Cada dia que passa o ser humano consegue aperfeiçoar 

mais o olhar e ver cada vez menos. Ver é perceber pela visão.  

Segundo Sanctum (2011, p. 88) “A utilização da linguagem imagética nas práticas do 

Teatro do Oprimido tem o objetivo de facilitar a abstração e criação de metáforas da 

realidade, para uma reflexão dessa mesma realidade e sua transformação”. 

 

Marcada pela rigidez e pela insegurança, a linguagem impede o pensamento de se 

estruturar. À insegurança desencadeada pela atividade de pensar corresponde 

frequentemente uma pobreza no emprego da linguagem oral. [...] Essa deficiência 

nos mostra bem como a linguagem e o pensamento, que se estruturam e se 

enriquecem reciprocamente, também podem mutuamente se desestruturar e 

empobrecer. (BOIMARE, 2011, p. 33-34). 

 

 

 

Toda atividade que desenvolve a observação, percepção e imaginação infantil não 

pode ser desvinculada de atividades lúdicas e dos jogos, por serem fundamentais no seu 

processo de amadurecimento. Basta intermediar o conhecimento e incentivar a construção e 

habilidades do ver, do observar, do ouvir, do sentir, do imaginar e do fazer, assim como suas 

representações. 

Assim acontece também com o ritmo da criança com TDAH, ele difere dos demais 

participantes da turma. Em geral, esse ritmo é determinado pela agitação ou passividade, pelo 

medo ou alegria, pela emoção ou sensação. Cabe ao professor saber explorar esse momento 

de expressividade e transformar em ações positivas, permitido a sua permanência no jogo. O 

mais importante aqui é fugir das imagens pré-fabricadas, das palavras recheadas de 

ideologias, e possibilitar a criança pensar e descobrir seu ritmo interior. 
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CAPITULO 3 – PRÁTICAS 

 

 

4 INTRODUZINDO AS AÇÕES TEATRAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFº 

ANTÔNIO SEVERIANO 

 

 

 Em se tratando da Escola Mul. Profº Antônio Severiano da rede pública de ensino de 

Natal/RN que nunca tinha trabalhado com teatro, resolvi a princípio introduzir algumas ações 

teatrais para toda comunidade escolar, no sentido de despertar o gosto pelo teatro e a 

valorização das ações teatrais na sala de aula.  

 Convidei para essa ação, uma turma de 20 alunos do Curso de Arte da Universidade 

do Vale do Acaraú – UVA, como voluntários da pesquisa. Eles estavam cursando uma 

disciplina comigo de estágio em Arte. Falei com todos que a ação iria substituir a avaliação do 

estagio em sala, pois não havia disponibilidade de sala de aula para todos na cidade. Eles 

concordaram com a prática. 

Determinei um tempo para discutir a proposta, elaborar ações que trabalhassem com a 

inserção do teatro na escola, desenvolvendo a socialização e as relações-interpessoais. 

Começo apresentando as técnicas do “Teatro do Oprimido”, seus objetivos e finalidades aos 

voluntários. Exponho os dados coletados na pesquisa, apresento as crianças com TDAH, 

enfim disponibilizo todas as informações relacionadas à pesquisa.  

Fiz o reconhecimento do espaço disponível, selecionamos os jogos, exercícios, 

planejamento as estratégias de ação, confecção do figurino, cenário, organização dos ensaios. 

E começamos a registrar as etapas do processo com fotos, relatos escritos, coleta de material. 

Na foto 1, os voluntários da UVA – Universidade do Vale do Acaraú, organizando o 

cenário que seria usado no primeiro contato com a comunidade escolar. Como o início do 

nosso trabalho coincide com o mês das festas juninas, eles usaram uma decoração junina, com 

bandeirinhas, roupas matutas, fogueira, balões, o colorido especial do São João. 

 A turma selecionou os jogos e exercícios que seriam utilizados. Organizaram o 

ambiente em função das atividades escolhidas.  

Na foto 2, abaixo podemos observar a confecção das roupas, máscaras, de todo 

figurino.  
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FOTO 1 – ALUNOS DA UVA ORGANIZANDO O CENÁRIO 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

FOTO 2 – ALUNOS DA UVA NA CONFECÇÃO DO CENÁRIO E FIGURINO 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

 

 Foram vários os jogos que selecionamos dentro da proposta do Teatro do Oprimido 

tendo como base de pesquisa o livro de Boal, Jogos para Autores e não Autores (2011). Entre 

eles:  

O Caranguejo - As duas mãos e os dois pés no chão. Anda-se como os caranguejos, 

para a esquerda e para a direita. Nunca para frente ou para trás. (Boal, 2011, p. 104); 
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Desenhamos uma pista no chão do pátio com largada e chegada. O aluno faria todo o caminho 

determinado andando para os lados, o primeiro que chegasse ganhava o prêmio que já estava 

embrulhado na cadeira à espera do vencedor.  

Inclinados uns sobre os outros – Dois atores, lado a lado, tocam-se pelos ombros 

(ombro esquerdo de um contra o ombro direito do outro), tentam caminhar assim inclinados, 

cada qual pondo os pés o mais distante possível do outro. (BOAL, 2011, p. 105); Após a 

demonstração, os pares de alunos, teriam que levar de um lado para o outro, uma jarra cheia 

de água sem derramar e sem descolar os ombros. 

Corrida de saco, Carrinho de mão, Passo de elefante, Andar de quatro, etc. (BOAL, 

2011, p. 105-106); A corrida contou com a participação de cinco equipes de 4 alunos cada. No 

pátio, cada equipe na sua faixa.  

A criança começa a corrida e a cada 5 metros de distância encontra o colega, bate na 

mão e trocam de brincadeira. A primeira vem pulando no saco seus 5 metros de distância, 

toca na mão da segunda que sai com o carro de mão por mais 5 metros, toca na mão da 

terceira, que sai com passos de elefante para mais 5 metros e toca na mão da quarta criança, 

que deve terminar a prova andando de quatro. Uma dinâmica que exige parceria, ação, 

habilidade, integração da equipe e competitividade.   

Jogos de integração. Ninguém com ninguém – Em dupla, com uma pessoa ficando 

sempre de fora. Essa pessoa, que será o líder, indicará, em voz alta, as partes do corpo com as 

quais os parceiros deverão se tocar; pé direito com cotovelo esquerdo, cabeça com cabeça, 

orelha esquerda com umbigo direito, etc. Os contatos corporais são cumulativos, não se 

desfazendo até que se torne impossível obedecer a novas instruções. (BOAL, 2011, p.110). A 

afinidade, a confiança, a cumplicidade da dupla é fundamental para o sucesso da atividade.  

Batatinha frita um, dois, três, Dançando com a maçã, (BOAL, 2011, p.113-114). 

Essas e outras brincadeiras como: Passa e Repassa o ovo, Cobra Cega, etc. fizeram 

parte do primeiro encontro da escola coma a atividade teatral, um dia bem agitado. Como 

mostramos (FOTOS 3 e 4).  

Nessa brincadeira, todos começam a encher o balão ao mesmo tempo e sem parar. 

Quem ficar por último sem estourar o balão, ganha um prêmio e quem estourar primeiro, paga 

uma prenda. Ninguém sabe qual é o balão que estica mais sem estourar. A sorte começa na 

escolha do balão pelos participantes. Alguém vai ficar com um balão gigante para encher. 

Toda comunidade local participou do evento, os alunos da Escola Mul. Profº Antônio 

Severiano foram nossos espect-atores. A equipe começou às 13h: 00m e terminou às 18h: 

00m.  
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FOTO 3 – QUEM SENTA NA CADEIRA? 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

FOTO 4 – PASSE A VEZ 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

 

 Aos poucos percebemos como estavam atentos, alegres e participativos. As crianças, 

os pais, funcionários e professores participaram das atividades. Além de ser um dia diferente, 

festivo, todos estavam envolvidos nas práticas. Percebemos (FOTO 5) que a escola ficou 

lotada e todos estavam felizes e atentos as dinâmicas.  
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FOTO 5 – A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

 Foi importante fazer a introdução das ações teatrais na escola, por que no dia seguinte, 

todo mundo queria fazer teatro. As portas se abriram, a direção teve uma ideia do que 

representava a pesquisa dentro da Escola Mul. Profº Antônio Severiano. 

 

 

4.1 PRÁTICA COM TEATRO IMAGEM: O MEDO DE PENTEAR CABELO 

 

Um exemplo vivenciado na sala com teatro imagem foi o „Medo de pentear cabelo‟ de 

MARI. Descobre-se ser esse o motivo da menina chegar sempre despenteada, parecendo ter 

saído da cama direto para o colégio. Perguntei a ela por que chagava despenteada na escola. 

MARI não deixou de responder, foi logo contando à turma o que acontecia. Perguntei se ela 

poderia nos mostrar apenas com imagem, sem falar como a mãe penteava seus cabelos. Ela 

muito ligeira, escolheu uma colega e começou a fazer os gestos. Desajeitada, ela puxava 

realmente os cabelos da colega, que entre uma expressão de dor e uma careta, reclamou de 

MSARI.  

Tive que intervir e explicar como seria a brincadeira, sem machucar de verdade. Outra 

menina levantou-se e mandou uma colega puxar seus cabelos com um pente e fez a expressão 

de dor e choro que sentia quando a mãe penteava seus cabelos e esfregava o pente em seu 

rosto, pedindo para ajeitar a cabeça, virar de um lado para outro. Era terrível a cena.  
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Outra colega, que não resistiu ao tema proposto, foi lá e trocou a imagem. Mostrou a 

turma como sua mãe puxava seus cabelos com as duas mãos para fazer o chamado “rabo de 

cavalo”. Apertava tanto que abria a boca, e ficava toda vermelha, como se fosse morrer de 

dor. Depois relatou que era essa a sensação que tinha.  

Uma menina ao apresentar-se colocou a mão da outra empurrando o rosto, esfregando 

o pente no nariz, a outra mão serrada, batia nos olhos, ao enrolar os cabelos por entre os 

dedos, na tentativa de fazer o penteado. Ela disse que ao terminar sentia dor de cabeça o resto 

do dia, pois a mãe passava no cabelo dela o pente, com muita força. Disse que saia de casa 

com dor de cabeça e tinha que voltar com os cabelos arrumados para não apanhar.  

Teve uma criança que foi mais longe ainda. Após vários minutos enrolando os cabelos 

da menina, molhando e puxando, fazendo vários cachos, pediu a duas colegas que se 

levantassem e ficassem puxando e dando tapas nos cachos. A imagem final ficou assustadora. 

Perguntei o que significava?  

Ela disse que além de ter que sair de casa com a cabeça cheia de cachos que ela 

detestava, a mãe enchia de óleo de coco o cabelo para não desfazer os cachos. As amigas 

ficavam puxando e batendo o tempo todo nos cachos do cabelo e ele se sentia mal. O cabelo 

fedia e a menina tinha vergonha das colegas.  

Por causa do medo de MARI descobrimos várias agressões. Ao final de tantas imagens 

criadas com o medo de pentear os cabelos, começamos o debate. Descobre-se em vários 

depoimentos, que todas as meninas do grupo sofriam um tipo de violência na hora de pentear 

os cabelos. O que deveria ser um gesto de cuidado e carinho era uma tortura.  

Cada violência foi relatada em detalhe pelas crianças. Uma delas encheu os olhos de 

lágrima ao contar. A mãe jurava raspar o cabelo dela. Com vergonha da turma falou no meu 

ouvido, bem baixinho.  

- Eu tenho piolho! 

Outra mãe por estar atrasada para o trabalho torcia a cabeça da menina para 

desembaraçar os cabelos. Quando estava brigando com o marido antes de sair de casa, 

empurrava a cabeça da menina a cada grito que trocava com o marido. A criança só chegava à 

escola chorando. A mãe dizia que era raiva da escola.   

MARI que não era boba fugia do jeito que estava ganhando a mãe no cansaço da 

espera. Logo a menina estava com a cabeça cheia de piolho também e foi por causa dessa 

manifestação que resolvemos trabalhar e descobrir qual era o problema. Ela morava por trás 

da escola e não esperava a mãe dar-lhe o banho.  
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Muitas soluções foram dadas: comprar creme de pentear para a colega não usar mais 

óleo de coco, conversar com as meninas para não puxarem mais os cabelos dela, cortar os 

cabelos para não fazer cachos, cortar o cabelo de MARI e botar remédio nos piolhos, que as 

mães segurassem a cabeça antes de puxar o cabelo, pentear os cabelos molhados doe menos.  

Teve uma criança que pediu quase chorando: 

 – “Professora fale com ela, eu não quero raspar minha cabeça”. 

Diante desses relatos a equipe resolveu fazer uma reunião com as mães e expor a 

situação no sentido de acabar com essa violência, achar soluções para esse conflito. Cria-se na 

escola o dia do banho. Todas as mães foram convidadas, todos tomaram o banho coletivo e 

usaram o remédio para piolho e creme de pentear. A escola convidou uma mãe dona de um 

salão do bairro para fazer lindos cortes de cabelo gratuito. Foi um dia bem proveitoso.   

 

 

 

4.2 PRÁTICA COM TEATRO INVISÍVEL: VIOLÊNCIA NO INTERVALO 

 

 

 Uma criança nos trouxe um problema. Os colegas de MEMO II não aceitavam a sua 

participação no futebol. Alegavam ser muito grande em relação ao time, e para impor a sua 

presença, acabava ameaçando os colegas. Tive a ideia de colocar no próximo intervalo, no 

meio do jogo que acontecia no pátio um menino (ator voluntário), maior do que eles, com 14 

anos para fazer de conta que queria jogar no time. Para ver a reação de todos.  

Toca o intervalo, a turma pega a bola para brincar no pátio, os meninos definem o time 

e outra vez MEMO II está de fora. O jogo começa, MEMO II corre de um lado para o outro e 

ninguém passa a bola para ele. Até que começa a ficar irritado. Entra no jogo, corre, chuta, 

atrapalha a partida. O time começa a reclamar com ele. Até que o Mario entra em cena, pega a 

bola pede para jogar. O time inteiro grita: 

- Não, não... Temos o time completo e você é grande. 

Mario: 

Pessoal, eu peguei a bola e se não jogar, não devolvo. 

Um minuto de silêncio tomou conta do pátio. 

João: 

Não pode a bola não é sua é minha. Quero minha bola! 

Mario: 

Então eu quero jogar. Vou entrar no seu time. 
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João:  

Não, você é muito grande e vai bater nos outros. Devolve a bola! 

Sem chegar a uma conclusão, o tempo passa e o jogo não recomeça. Até que MEMO 

II tenta resolver a questão. Pulou em cima de Mario, tomou a bola e disse: 

Me dê a bola! E sai daqui. 

O time que antes rejeitava MEMO vibrou com sua atitude e disse: 

Valeu MEMO! Pega ele... 

Mario: 

Quem você pensa que é? 

João: 

É nosso amigo, é da nossa turma, é do meu time. 

MEMO surpreso estufa o peito para cima de Mario, orgulhoso por fazer parte do time, 

da turma e cheio de coragem diz: 

É...Sai daqui, tá atrapalhando nosso jogo. 

 Nesse momento a professora entra em cena e pergunta o que está acontecendo. Ela 

pergunta a Mario o que está fazendo ali, no meio do jogo? 

 Mario: 

 Quero jogar e não deixam por que sou mais alto, mas MEMO II é do meu tamanho e 

está jogando. 

 A professora: 

 MEMO está jogando! Vocês deixaram Memo jogar? 

 João: 

 È professora ele é grande, mas não bate na gente. Mario já chegou tomando a bola. 

 Mario: 

Mentira, ele não estava jogando. Ele é grande como eu. Só aceitou ele agora, por que 

tomou a bola de volta para você. 

João: 

Não deixei sim, MEMO estava jogando no meu time. 

Memo: 

Eu estava... Jogando?... No seu time?  Foi eu estava sim professora. 

A professora percebeu que MEMO II já estava inserido no time, mesmo que da forma 

menos esperada. Não tinha a intenção de manter a briga. Chamou Mario (o ator voluntário) 

para conversar e mandou o jogo continuar, devolvendo a bola. Fez um elogio a turma: 
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- Que bom pessoal! Vocês deixarem MEMO II jogar, divirtam-se. Com Mario eu me 

entendo. Voltem a jogar. 

O importante aqui era fazer MEMO entrar no grupo, os motivos conversaríamos 

depois. Depois na sala criei um debate sobre o assunto. Alguns justificaram a rejeição de 

MEMO II pelo tamanho, o medo de levar um empurrão dele.  

Disseram que ele não sabia jogar. Teve um colega que já defendeu dizendo que ele 

sabia jogar sim, o time não queria ele. A professora perguntou a turma: 

- Por que a chegada de Mario fez você mudar de ideia João?  

João: 

 Ele protegeu agente professora, tomou a bola e me deu, não tenho mais medo dele.  

 A Professora percebeu que naquele momento uma relação de confiança, afetividade 

começava. MEMO II logo sorriu e disse: 

 - É, eu protejo ele...é meu amigo. 

 O diálogo foi longe, até que todos perceberam as vantagens e desvantagens de ser 

grande demais. O importante é que em um simples jogo, com um elemento externo houve a 

mudança de pensamento e a inserção de MEMO II no jogo. Contando parece fácil, mas na 

realidade não é.  Os riscos são inúmeros, algo pode dar errado e começar um conflito bem 

maior. São crianças e com elas tudo é possível e imprevisível. 

 

 

4.3 PRÁTICA COM TEATRO-FÓRUM: O MEDO DE MACHUCAR OUTRA CRIANÇA 

 

Leva-se para uma sessão de teatro-fórum o problema de MEMO II. Ele não queria 

mais voltar à escola com medo de machucar outra criança e ser punido de novo pela escola e 

pelos colegas que o rejeitava. Tornava-se uma constante os acidentes causados por MEMO II. 

Seu tamanho e sua força traziam problemas graves para a escola. Pela constância dos fatos 

parecia a todos que era proposital, menos por problemas mentais, ou de origem motora. Os 

médicos que o acompanhavam diziam que ele não sabia controlar pequenas reações 

musculares ao ficar ansioso e isso afetava a coordenação motora, seus impulsos, e reações, 

interferia principalmente na capacidade de se mover e se perceber no espaço, enquanto corpo.   

As crianças já tinham medo de chegar perto dele, agravando mais ainda a rejeição do 

grupo, aumentando a sensação de culpa, levando-o ao isolamento. Essa foi uma situação 

bastante crítica para mim. Fica mais difícil a situação por que temos que controlar o 
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transtorno no caso dele, com uso de medicação. Por outro lado, tem a questão disciplinar da 

escola, as cobranças dos pais e principalmente a desconfiança da turma.  

Ele tem seu direito garantido como uma criança com necessidade especial, mas isso 

não dá a ele o direito de machucar outras crianças. Temos que mediar à situação e encontrar 

uma solução agradável a todos. 

Ele tomava medicação forte, para controlar sua agitação, ficando lento demais, apático 

as atividades. Se não tomasse os remédios ficava extremamente agitado. Entramos em contato 

com os especialistas das SAPES, buscando uma alternativa para o uso da medicação. A 

solução encontrada foi diminuir gradativamente a dosagem até chegar ao comportamento 

desejado por todos.  

Cabia a mãe agora controlar a medicação e junto com a equipe da escola acompanhar 

as reações. Tudo isso demanda tempo, se tomava 50 gotas, por exemplo, tomaria 25, era 

observado por uma semana, depois 30, ou 15 gotas até chegar à dosagem satisfatória para seu 

problema. O que não podíamos fazer era deixá-lo fora da escola, ou devolvê-lo da mesma 

forma, correndo os mesmos riscos.  

Se fossemos falar em comportamento „excepcional‟, cada criança teria um 

comportamento excepcional diferente. Isso não justificava mais a sequência de acidentes 

dentro da escola.   

Para trabalhar comigo convidei 16 alunos do Curso de Graduação em Arte, da 

Universidade do Vale do Acaraú – UVA. Eles estavam concluindo a disciplina de Literatura e 

Arte comigo e aceitaram participar da experiência como voluntários. Tudo deveria acontecer 

durante um ensaio de quadrilha junina.  

Chamamos para essa experiência as mães de MEMO II e da menina do braço 

quebrado, a turma dele e a coordenadora da escola. Logo, levamos todos para o pátio, onde 

tudo aconteceu.  

Todos sentados, o grupo organizou os casais, escolheu o mais alto para ser MEMO II e 

a menina mais baixa para sua parceira. Começam a apresentar a sua versão dos fatos. Coloca-

se a música, os casais começam a rodar dançar e entre um passe e outro o protagonista quebra 

o braço da menina e tudo para.  (FOTO 6 e 7).  
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FOTO 6 – REPRESENTAÇÃO DA DANÇA COM OS ATORES 

VOLUNTÁRIOS  

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

 

Na foto 6 os voluntários começam a dançar  na tentativa de representar a cena contada 

por  MEMO II. Todos assistiam atentos ao desenrolar da dança e esperavam o momento da 

curva no túnel, onde MEMO II torcia até quebrar o braço da menina.  

 

FOTO 7 – PASSANDO PELO TÚNEL 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 
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FOTO 8 – NA SAIDA O ACIDENTE. 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

Os casais seguem dançando até o momento de formação da saída do túnel para a 

grande roda, quando o acidente acontece. A cena segue até que MEMO II quebra o braço da 

menina. Na foto 8 MEMO II assustado, para de dançar e coloca as mãos na cabeça, 

completamente em pânico. A menina cai no chão com a dor e logo começa a chorar. Todos 

ficam parados sem ação. Não acreditavam no que estavam vendo. 

A princípio o grupo representou a situação da forma como lhe foi contada, dando a sua 

interpretação inicial. Cabe aos espect-atores intervirem dando a usa versão dos fatos. O meu 

papel era de mediadora. Poderia chamar de coringa. 

 

 

Do Sistema Coringa de forma resumida podemos dizer que esse Sistema consistia 

em ter uma figura intermediária, o coringa, entre o espetáculo e seus personagens e a 

platéia. Este seria como um comentador e analista das situações acontecidas no 

espetáculo, que pontuava as cenas e provocava a platéia com o objetivo de criar um 

espaço de reflexão sobre o que era apresentado. (SANCTUM, 2011 apud 

GUINSBURG, 2009, p.106). 

 

 

 

A mãe de MEMO II ficou incomodada. As crianças achavam graça em tudo, para elas 

era apenas uma brincadeira. Não haviam percebido ainda o objetivo da ação. Para esquentar o 

espetáculo perguntei a mãe da menina do braço quebrado:  

- O que a senhora achou da cena? 
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- Parece brincadeira, mas não é minha filha sofreu muito. Quando eu cheguei 

encontrei ela no chão.  

A mãe conta a sua versão e atentos o grupo retoma a cena, desta vez da forma como a 

mulher falou. Pedi ao grupo para refazer a cena seguindo a versão da mãe da menina. 

Começam a dançar. O grupo foi interrompido pela mãe de MEMO II, que logo questionou: 

- Ei, não foi assim não.  

A professora: 

E como foi? Pode nos dizer? 

A mãe de MEMO: 

Era uma brincadeira, estavam todos brincando. Não fez por maldade. Na hora 

de dobrar e sair do túnel ele não soltou o braço dela e torceu. Não sabia como 

sair do túnel, ninguém explicou a ele. 

Ela explicou todo o acontecimento, alegando que até agora as pessoas estão tratando 

do acidente como se fosse um ato maldoso.  

A mãe de MEMO afirma que tanto o diretor da escola, quanto a coordenadora 

presente, achava que MEMO estava machucando as crianças de propósito e não tinha nada 

haver com doença. 

A mãe de MEMO: 

Ele é doente, mas não é doido! 

Enquanto isso a ação está parada, o grupo a postos, esperando a próxima versão dos 

fatos para representar. A coordenadora tentou se justificar diante de todos, dizendo que não 

era esse o pensamento dela. As coisas chegaram a esse ponto por que já era a terceira criança 

seriamente machucada. A primeira quebrou dois dentes depois de esbarrar com ele no 

corredor, e a segunda teve uma luxação na perna durante um jogo com ele também. Os pais 

não aceitam mais a doença como justificativa, queriam uma providência por parte da escola. 

Por outro lado, ela deveria entender a posição do diretor que não queria perder três alunos por 

causa de MEMO II, mas também não podia negar a ele o direito de retornar a escola, sendo 

uma criança com dificuldades de aprendizagem.  

Essa discussão foi longe até que sugeri ao grupo para representarem a versão da mãe 

de MEMO II. Percebia a inquietação da turma diante do bate boca das três. Bom, explicada à 

situação, o grupo retornou a cena. Refizeram a parte do túnel onde o garoto apertou o braço da 

menina. (FOTO 9). 
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FOTO 9 – O GRUPO APRESENTA A VERSÃO DA MÃE DE MEMO. 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

Durante horas o grupo ficou ali dançando, e dançando, tudo de novo sempre que 

alguém acrescentava um fato novo. O grupo já estava esgotado, as crianças inquietas, as mães 

pensavam em ir embora e MEMO II assistia a tudo calado, assustado. Parecia estar na 

inquisição. Todos julgavam a sua ação e ele não entendia a importância do fato ou por que era 

tão diferente. Até que a mãe da menina se levantou e disse que isso não ia dar em nada e 

caminhou para saída. A turma questiona a mãe. E antes mesmo que eu pudesse sugerir alguma 

coisa, a turma começa a discutir o assunto, todos falavam ao mesmo tempo. 

Durante horas foram oferecidas várias alternativas, fizemos uma roda de dança, casais 

para um lado e para o outro. Vários colegas assumiram o papel de MEMO II e da menina. 

Porem, nenhum foi fiel ao personagem. Até que resolvi entrar em cena e convidei MEMO II 

para dançar comigo. Inverti os papeis, eu era ele, ele a menina.  

De modo cômico, bem engraçado representei MEMO II, apropriando-se do seu modo 

desajeitado de ser, deixando de lado a ênfase que estava sendo dada a violência, ao ato em si, 

e arranquei sorrisos de todos, inclusive dele e das mães. A frieza da sala cedeu espaço ao calor 

da cena. Eu Sabia que dentro da sala de aula MEMO II só respondia as atividades se estivesse 

alegre, descontraído, como se estivesse brincando.  

Isso serviu para prender a atenção da turma, que começava a ficar agitada. Todos 

queriam ver a professora dançar com MEMO II. Chegou à hora de quebrar o braço da criança 

e todos olham para mim. A turma grita. – Abaixa professora! Eu abaixei e MEMO passou. O 

grupo percebeu que havia algo diferente na professora que era comum a MEMO II, não era só 
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o tamanho com relação à menina, mas a dificuldade de fazer os movimentos que o menino 

tinha. De volta ao debate: 

Jonas amigo de MEMO: 

Ei, a professora fez igualzinho a MEMO. 

Pedro: 

Coloca um menino para dançar com ele, vai ter força e ele não quebra o braço dele. 

Jonas: 

Vai tu! Eu não danço com homem. 

Tiago: 

Não Pedro, que menino é esse que vai dançar vestido de mulher?  

Jonas: 

É só uma dança! 

Pedro: 

Vai tu!  

Não dava tempo à professora falar, todos queriam dar uma opinião. Teve uma menina 

que levantou e disse:  

- Eu não sou pequena e queria dançar com ele, mas ele não quis. Preferiu Joana. 

E veio o inesperado. Alguém disse:  

- Então tira ele da dança e pronto! 

Para surpresa de todos MEMO II reagiu à discussão dizendo. 

- Eu quero dançar também! E começou a chorar.  

Um instante de silêncio toma conta da sala. A mãe se levanta e vem na direção de 

MEMO II chamando-o par ir embora. Diz em alto e bom tom: 

- Venha vou tirar você dessa escola. 

MEMO II foi logo rodeado por alguns colegas que se aproximaram, pegaram em sua 

mão e disseram: 

 - Vem, agente ensina você a dançar! 

A mãe para e vira uma estátua em silêncio. A solidariedade da criança é muito grande, 

e mesmo que para ser solidaria, ela corra algum risco. Apareceu logo uma garota para dançar 

com ele, mas avisou. 

- Cuidado com meu braço viu!  

Voltamos para o salão, colocamos a música e começamos a dançar. Agora era a turma 

não mais os voluntários, nem a professora queriam dançar. As mães olhavam ansiosas, cheias 
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de expectativas e cansadas de tanto esperar. E na hora da dama passar os braços sobre a 

cabeça do cavalheiro e entrar no túnel, todos gritaram juntos: 

- Abaixa MEMO!  

Ele curvou-se, ficou de joelho e a menina passou. Por incrível que pareça, faltava 

apenas uma orientação do professor de dança. Ele se agachou, passou os braços da menina, 

que logo entrou no túnel. Para nossa surpresa a solução surgiu da forma mais simples possível 

e encontrada pela turma. Terminada a dança, todos sorriam e abraçavam MEMO II. As 

soluções começaram a surgir. As crianças se prontificaram em ensiná-lo a dançar, a 

professora terá mais cuidado durante a dança, resolveram tirar alguns passos que dificultam a 

passagem da dama, todos passaram a ajoelhar no túnel, igual à MEMO, para não ficar 

diferente. A mãe da menina entendeu que não foi maldade de MEMO II, e a escola passou a 

selecionar melhor as brincadeiras, mantendo o devido cuidado e orientação necessária. 

No fim de toda a história, entusiasmado MEMO II nos dá um susto. Levanta-se e 

começa a contar como tudo aconteceu agitado como sempre, e de forma inesperada puxa um 

colega e torce o braço dele. Quase machuca outra criança.  

A cena que procurávamos acontecia ali, naquele minuto final. Cheia de verdade e 

expressão.  Era resultado da sua ansiedade, as crianças que assumiam o personagem não 

podiam traduzir essa sensação que era única do protagonista, mas que deveria ser vivida pelo 

personagem, trazendo para a cena a realidade dos fatos. Para mim foi muito difícil administrar 

a situação.   

 

Mais claro ainda ficou para mim uma verdade: quando é o próprio espectador que 

entra em cena e realiza a ação que imagina, ele o fará de uma maneira pessoal, única 

e intransferível, como só ele poderá fazê-lo e nenhum artista em seu lugar. Em cena, 

o ator é um interprete que, traduzindo, trai. Impossível não fazê-lo. (Boal, 2002, p. 

22). 

 

 

 

 

4.4 PRÁTICA COM LEITURA DRAMATIZADA: O MEDO DE FALAR EM PÚBLICO 

 

 

O Teatro do Oprimido na escola oferece ao professor e ao leitor em geral uma 

alternativa para reverter este quadro calamitoso de desconforto em relação à leitura, 

entendendo que teatro é a representação do real. A espontaneidade e a liberdade da ação 

criada pelo processo, espaço, tempo, materiais, apresentação inicial do texto, possibilita a 

criança toda uma afetividade, afinidade com os personagens.  
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Para o aluno TDAH é de fundamental importância abrir o espaço para sua 

reconstrução. Deixá-lo refazer, reproduzir e participar. Permitir errar, recomeçar e não sentir 

medo em voltar e aprender com seus erros. Não fazer do erro um resultado final, definitivo 

sem conserto. É preciso estancar o medo de ler, e ler em público. Os jogos teatrais promovem 

a integração e a socialização com os demais participantes dão ao TDAH as ferramentas 

necessárias para o seu sucesso e desempenho na leitura.  

O grupo trabalha agora o medo de falar em público. Esse medo não é só de MEMO I, 

MEMO II e MARI, grande parte das crianças na sala não fazem uma leitura em voz alta ou 

diante da turma. Surge então a ideia de levar para sala „O carro da imaginação‟. A equipe 

confeccionou um carro de madeira cheio de fantasias, perucas, óculos, sapatos, chapéu, e 

mascaras muitas máscaras de animais. O carro entra na sala, os voluntários já estão 

fantasiados. (FOTO 10). Outros com roupas e perucas (FOTO11) e o narrador (FOTO 12). 

 

FOTO 10 – OS VOLUNTÁRIOS DA UVA FANTASIADOS 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

 

 Depois de organizar cenário, sala de aula, formamos um circulo e disponibilizamos os 

livros, as crianças identificam as histórias, falam o que sabem sobre ela, conversamos e 

escolhemos juntos a história a ser encenada. Os voluntários colocam no carrinho todo material 

necessário a qualquer história selecionada naquele momento. Prevenidos, começam a 

organizar o ambiente da encenação com a ajuda das crianças, o que fica mais divertido. Cada 
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voluntário assume um personagem. O Narrador se posiciona e começa a ler a ler a história que 

acontece ao lado. 

 

 

FOTO 11 – OS VOLUNTÁRIOS COM MÁSCARAS 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

 

FOTO 12 – O NARRADOR 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

Depois da encenação dos voluntários o diretor resolve fazer diferente, desta vez com a 

participação do aluno. O diretor explica que durante a leitura do narrador, a história será 
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encenada no palco e na hora que ele falar „PARE‟, um aluno escolhe uma roupa, uma 

máscara, entra em cena e participa da ação. Tudo que o narrador falar ele terá que fazer no 

palco. As crianças ficam agitadas com a ideia de entrar em cena, todos querem participar, nem 

percebem que estão se expondo. 

Começa a história, primeiro momento são os voluntários entram em cena. As crianças 

pensam que a história existe e que está realmente sendo lida. Na verdade é o narrador que 

improvisa o texto, não existe nada escrito no papel. Ele vai estimular a ação da criança 

improvisando o texto, e enriquecendo a cena. 

A ideia é que a criança entre na cena, tome a iniciativa, escolha sua máscara, se vista 

com a roupa que quiser e faça parte da história. Ao assumir o papel da personagem terá que 

fazer tudo que o narrador estiver „lendo‟. Ele continuará encenando com os voluntários, até 

que outro seja convidado, e outro, etc. O convite se repete até que todos possam participar da 

história. 

Em determinado momento o narrador termina a suposta leitura (da história) e o diretor 

sugere o debate. Todos terão seu tempo para avaliar a ação do colega e a sua participação na 

história.  

O objetivo aqui não é promover somente a socialização, mas principalmente introduzir 

a criança na cena, abrir um espaço para sua imaginação, trabalhar o corpo, a inibição e o 

medo de se expor em público. Fazê-la perceber que a leitura, tem som, movimento, imagem, 

emoção, sensação, ação, não é somente um jogo isolado e silencioso de palavras.  

 

 

4.4.1 Dramatização de contos e lendas: Chapeuzinho Vermelho e Os três porquinhos. 

 

A leitura dramatizada de histórias, contos, romances, lendas, etc. deixam claro que 

leitura é ação, movimento, transformação. A arte cênica torna explícita a vida que as palavras 

têm, a partir do movimento e que o texto também se torna voz, olhar, corpo e não um 

repetitivo exercício didático. Traz benefícios incontáveis, que incluem o desenvolvimento da 

fala e da escrita, orientando quanto à postura diante do público, mostrando a importância da 

disciplina e do conhecimento do espaço cênico. Seu objetivo é desenvolver a autoestima da 

criança, melhorar o comportamento social, estimular a leitura, melhorar a postura, a fala, 

contribuindo para o processo da desinibição e timidez.  

O segundo contato com o grupo voluntário foi numa experiência diferente. Agora a 

criança escolhe o conto ou a lenda, o texto é lido coletivamente e depois improvisado.  
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Os voluntários pedem a turma para escolher a história e improvisam o cenário. Uma 

equipe organiza a sala, outra ajuda com os desenhos. Em quanto isso preparamos os 

personagens. Dessa forma todos contribuem e se envolvem na trama.  

 

FOTO 13 – CHAPEUZINHO VERMELHO E O DENÁRIO 

IMPROVISADO 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

As crianças ficaram atentas à participação dos dois, o narrador e a mãe de 

Chapeuzinho, e chegaram a comentar durante o debate final que tinha comida de verdade na 

cesta.  

Esses detalhes do cenário reforçam a ideia de que ler não se resume a papel, livro, que 

podemos ilustrar a leitura, introduzir outros elementos na cena, que nas palavras não são 

percebidos. Mesmo que seja na sala de aula a leitura deve ser um momento de descontração, 

de descoberta e prazer.  

Na foto 14 a seguir, temos um terceiro momento dessa prática. Cotam e interpretam a 

historia dos Três Porquinhos. Os relatos das crianças ajudam a incrementar os desenhos, 

permitindo fazer uma relação entre texto e imagem.  

Na foto 14, mais adiante, os voluntários usam as máscaras e os desenhos 

confeccionados pelas crianças durante o bate papo informal. 
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FOTO 14 – OS TRÊS PORQUINHOS DESENHADOS E PINTADOS 

PELOS ALUNOS 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

São rápidas as apresentações para evitar o desgaste da ação. No final o diretor sugere o 

debate. Busca-se extrair das crianças à comparação e a relação da apresentação dos grupos 

com o que foi lido.   

Nessa prática o objetivo é provocar a abstração da criança em relação ao texto, 

perceber a diferenças e semelhanças das apresentações, e do texto com a cena. Despertar o 

respeito pelos limites de cada indivíduo e do grupo como um todo, trabalhar a espontaneidade 

e a criatividade da criança. Despertar emoções, sensações e sentimentos. 

Durante 5 semanas o grupo de alunos voluntários da UVA fizeram parte desse 

trabalho dando o pontapé inicial para um trabalho de inclusão das atividades teatrais na 

escola.  

As dificuldades foram muitas, não tinha material, o espaço foi concedido com muita 

luta, os ensaios e as reuniões de planejamento foram na minha casa, até que a pesquisa e todo 

o trabalho de intervenção teatral viessem a ser reconhecido e valorizado.  

 

 

4.5 ALUNOS DA ESCOLA MUL. PROFº ANTÔNIO SEVERIANO APRESENTAM PEÇA 

DE TEATRO INFANTIL NA DÉCIMA MARCO 
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Para uma escola que nunca trabalhou com Teatro do Oprimido, os alunos que fizeram 

parte da pesquisa foram inscritos e participaram da „X MARCO‟ (Mostra de Arte e Cultura da 

Prefeitura Municipal de Natal / RN), cujo tema foi: „A Arte de Ler e Escrever o Mundo‟. O 

texto foi escolha dos alunos, procuramos não interferir nessa escolha. Na oportunidade 

apresentaram a peça “DONA BARATINHA” de Ana Maria Machado. (FOTOS 15 e 16). 

 

FOTO 15 – O CASAMENTO DE DONA BARATINHA X MARCO 

  

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

 Foram semanas ensaiando a história escolhida pelo grupo. Desta vez com roupas 

adequadas a cena, fantasias costuradas a máquina, e como não podia faltar a contribuição da 

turma na confecção do cenário. Não tivemos a ajuda de ninguém, as despesas ficaram por 

conta da professora e de algumas contribuições dos pais. Difícil esquecer a alegria das 

crianças e a doação durante todo o trabalho.  

A criança gosta da ação teatral, dos jogos teatrais, no palco não existem diferenças, 

somos todos personagens da vida real. A escola só precisa oferecer o espaço e o material 

adequado para a prática, que tem muito a contribuir para desenvolvimento social, cultural e 

educativo.  

Esta mostra acontece todo mês de outubro em Natal/RN. Organizada pela prefeitura 

ela reúne todas as escolas do município com o intuito de desenvolver e expor práticas 

pedagógicas e trabalhos artísticos que possam despertar, não só o interesse, mas incentivar 

outras escolas visitantes a produziram com criatividade, propondo novos caminhos para a 

aquisição de conhecimento. Na verdade é uma troca saudável de conhecimento e cultura, 

fazendo uso de diferentes linguagens, permitido a criança trabalhar o lado artístico e estético.  
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FOTO 16 – O CASAMENTO DE DONA BARATINHA X MARCO 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 

 

Hoje a Escola Mul. Profº Antônio Severiano tem lugar marcado todo ano na MARCO 

do município  de Natal/RN com uma ou duas apresentações teatrais. A pesquisa não somente 

ajudou as crianças, mas plantou uma semente que deu frutos. (FOTO 17 E 18). 

 

FOTO 17 – ALUNOS DO 6º AO 9º ANO QUE FAZEM TEATRO NA 

ESCOLA MUL. PROFº ANTÔNIO SEVERIANO 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 
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FOTO 18 – ALUNOS DO 6º AO 9º ANO NA CONFECÇÃO DO 

CENÁRIO 

 

 

FONTE – Foto de Elaine Vasconcellos 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Partindo do pressuposto de que toda pessoa, independente de sua idade ou sexo, tem 

necessidades especiais, e que no dia-a-dia estamos sempre dirigindo nossa atenção a outras 

pessoas e coisas, ou nos inquietamos quando não temos interesse naquilo que nos é imposto 

pelo grupo ou sociedade, então temos todos um pouco de TDAH.  

Esta experiência de inserção do Teatro do Oprimido na escola permite aos professores 

da rede pública de ensino, perceber que sua ação foi, e ainda é participativa e criativa, não se 

restringindo apenas à observação passiva do fenômeno. Percebe-se que os usos de atividades 

teatrais como prática formativa somada aos exercícios estéticos do teatro geram uma 

instrumentalização técnica capaz de permitir ao aluno/paciente a utilização integrada de seus 

recursos perceptivos, proprioceptivos e expressivos.  

O Teatro do Oprimido na sala de aula é na verdade uma atividade artística coletiva, 

que visa à educação dos participantes, promove a sua mudança de comportamento, permitindo 

a sua socialização.  

As técnicas do teatro do Oprimido possibilitam o desenvolvimento e a formação da 

criança com TDAH, devolve sua autonomia, libera suas emoções e sentimentos mais íntimos, 

oferecendo não somente a solução para seus conflitos interiorizados, mas ensinando a lidar 

com suas diferenças e a conviver com os seus limites. Contribui como recurso terapêutico, 

possibilitando a construção do comportamento social da criança com TDAH, facilitando o 

processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo os sentidos e ampliando a capacidade de 

participação da criança, na busca do comportamento desejado.  

Descobrimos que para Freire educar é mais do que treinar. Para Boal o teatro não é um 

meio de entretenimento e de alienação. Ambos entendem que a educação liberta, emancipa o 

sujeito conscientizando-o de seu papel na construção de novas formas de relações sociais, 

possibilitando o acesso a conteúdos e práticas culturais. 

É importante proporcionar a criança com TDAH a sua compreensão enquanto sujeito 

cultural. A educação, a cultura e a arte, são mecanismos indispensáveis para a formação 

humana, para a participação crítica, a autonomia, a libertação e a transformação da sociedade 

opressora e excludente. Queremos uma escola mais democrática, igualitária e transformadora, 

que ofereça oportunidade e condições de vida. 

Observamos que a atividade teatral estimula a capacidade de resposta, integração e 

ação, melhorando e ajudando no processo de leitura. O espaço dramático permite a criança 
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com TDAH, assim como aos demais participantes, a prática da autodisciplina e da cooperação 

com os outros no uso criativo da liberdade, transformando o comportamento, permitindo uma 

mudança de conduta. 

Dentro das ações teóricas e práticas dessa pesquisa, pode-se constatar a significativa 

contribuição das técnicas do teatro do oprimido. Novos caminhos e estratégias facilitam o 

letramento.  

A biblioteca antes sem uso passou a ser „sala de leitura‟, onde nos anos de 2008 a 2009 

o número de leitores passou de, 22 para 237 alunos de acordo com as anotações e registros de 

empréstimos de livros e revistas. Uma aluna do 6º ano ganhou um prêmio de leitora do ano, 

em 2009 leu 54 livros em um ano. Novas ações de incentivo a leitura foram criadas, entre elas 

a sacola de leitura, que toda sexta-feira ou véspera de feriado ia para casa de alguém contendo 

5 livros que deveriam ler e comentar na aula seguinte. A escola recebeu um prêmio em 2009 

de primeiro lugar na alfabetização do município de Natal, sendo uma das escolas de melhor 

índice de alfabetização do município no IDEB. O carrinho da leitura permanece na escola até 

hoje. Não contamos mais com os voluntários das universidades locais. Agora os alunos do 6º 

ao 9º ano que estudam à tarde e fazem aula de teatro pela manhã, são responsáveis pelas 

visitas, contam as histórias e organizam a encenação.  

Das crianças da pesquisa, MEMO I e MARI, estão lendo e inseridas no contexto social 

da escola, forma promovidas na escola e continuam sendo monitorados. Outras 5 crianças que 

no começo não foram autorizadas a fazer o tratamento, estão sendo acompanhadas e hoje 

participam das ações teatrais. MEMO II continua no tratamento diário, acompanhado por 

psicólogo, psicopedagogo e fonoaudiólogo. Recentemente após uma tomografia os médicos 

descobriram que ele sofre de uma má formação do cérebro. A lesão já foi diagnosticada e 

mudaram todo o tratamento e diminuíram a medicação que interferia nos movimentos e no 

raciocínio dele. Foi constatado um excesso de medicamento. Teve sua inclusão social 

positiva, embora mantenha o tratamento. O seu desenvolvimento cognitivo é lento, ainda está 

sendo trabalhado, devido ao excesso de medicação a sua recuperação foi comprometida.  

As SAPES foram fechadas em 2010 pela administração Micarla de Souza, o que foi 

uma perda para as escolas do município de Natal/RN. Porém conseguimos novos parceiros 

como: alunos da Pós-Graduação em Psicopedagogia da Universidade Potiguar – UnP, O 

CASE de Parnamirim continua na luta recebendo nossas indicações e relatórios. Os 

professores da Escola Mul. Profº Antônio Severiano criaram um projeto: „Leitura com Teatro, 

a parceria certa para o letramento‟, as ações culturais e terapêuticas com as técnicas do Teatro 

do Oprimido foram incluídas nas atividades socioculturais do PPP (Projeto Político 
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Pedagógica da Escola), o trabalho com a leitura dramatizada faz parte das estratégias de 

leitura na disciplina de Língua Portuguesa, através dos mediadores de leitura da biblioteca. E 

as ações terapêuticas para crianças com necessidades especiais, são atualizadas e monitoradas 

pela equipe da escola e especialistas que a família pode proporcionar. 

Comprova-se, no entanto, que o Teatro do Oprimido hoje é faz parte da realidade da 

escola, por ser o método terapêutico apropriado para as ações educativas e sociais. Espera-se 

que essa pesquisa sirva de base teórica para outros trabalhos. 
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