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A educação é um território sempre propício à semeadura de novas ideias. É 
neste sentido que nesta revista em sua primeira edição, somos convidados a 
experimentar a riqueza de produções que ampliam os olhares reflexivos 
acerca da educação e alimentam assim a práxis dos educadores e educadoras 
e demais interessados no tema. 

A educação é um processo social e em um mundo cheio de transformações a 
escola não poderia ficar alheia à este processo. A escola como uma instituição 
formadora é convidada a rever o seu papel social e possibilitar experiências 
significativas aos seus educandos e educandas. 

Neste sentido, o futuro exige daqueles que pensam a educação uma atuação 
coerente e ativa e para isso, compartilhar novas experiências, conhecimentos 
e pesquisas desde agora nos possibilita uma ação transformadora. 
Em uma sociedade que requer uma educação de qualidade, inovadora e 
sustentável surge a necessidade de buscar espaços que possibilitem alçar 
novas reflexões e desafios. Neste sentido, a Revista Exatto é um convite à 
construção destes espaços. E assim, nutridos por excelentes reflexões possa-
mos construir a educação que queremos para o futuro. 

Boa leitura a todos

Prof. Me.  Alexandre Bernardo da Silva

Coordenador Pedagógico na Rede Municipal de São Paulo e Professor na 
Rede privada de ensino.
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A CRIANÇA COM TDHA: O PAPEL
DA ESCOLA E DA FAMÍLIA 

RESUMO 
O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio estudado desde o século passado. Com o 
crescimento da população, com a evolução da medicina e da tecnologia e com os problemas de uma sociedade dita 
“moderna”, a procura nos consultórios vem crescendo de forma assustadora. Diante do quadro, se vê a necessidade do 
aprofundamento nos conceitos, sintomas, diagnósticos e tratamentos que envolve o transtorno, especialmente graças ao 
fato que, na maioria dos casos, o tratamento consiste em medicamentos, que muitas vezes, em virtude à falta de preparo 
e informação, é indicado para a criança diagnosticada erroneamente. Segundo pesquisa, um dos fatores que favorecem 
o diagnóstico precoce ou ao tratamento impróprio se dá pela estrutura familiar e pelo despreparo da educação. Pais e 
professores, em sua maioria, responsabilizam a criança pelo fracasso escolar, a falta de educação, de limites e outros 
como mecanismo de fuga para seus próprios fracassos e responsabilidades. Após o estudo bibliográfico viu-se a necessi-
dade de maior reflexão em relação ao TDAH, com o objetivo de informar e esclarecer a necessidade de construção de 
novas estratégias para o diagnóstico e o tratamento do TDAH, como a necessidade de comunicação entre profissionais 
da saúde, pais e escola.  
Palavras-chave: TDHA; Diagnóstico; Tratamento; Escola; Pais.
INTRODUÇÃO
Segundo a ABDA – Associação Brasileira do Déficit de Atenção, “O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) é uma condição muito comum que afeta cerca de 5% das crianças, e na maioria dos casos, os sintomas persistem 
na vida adulta” (2017). Ao longo do século passado o que hoje chamamos de Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH), recebeu diversas nomenclaturas e estudos dos comportamentos. Na história do TDAH, o médico 
escocês Alexander Crichton (1763-1856) , é conhecido como o primeiro autor a descrever as características do transtorno. 
Segundo Rezende (2017), “ele descrevia a patologia como: Uma incapacidade de manter a atenção a qualquer evento 
com um grau necessário de constância, ou uma total suspensão da capacidade de atenção no cérebro”. Com o avanço 
da tecnologia, da medicina e dos estudos em cerca do TDAH pode se estabelecer um padrão para diagnosticar possíveis 
casos, porém ainda existe uma grande dificuldade e pouco cuidado na observação dos sintomas e no fechamento do 
diagnóstico.
 O avanço da educação não pode ser ignorado, porém a garantia da qualidade não vem sendo aceitável aos 
padrões mundiais. Infelizmente, a ampliação das oportunidades tornou-se comum ser usada como argumento para justifi-
car a queda da qualidade escolar. E a família? – As famílias estão se perdendo cada dia mais, vivemos em uma sociedade 
capitalista, com padrões no qual é mais importante “ter” do que “ser”. As famílias estão distantes, os pais estão ocupados 
com suas profissões, seus bens materiais e suas próprias aceitações na sociedade em que desejam participar. Na culpa 
da ausência ou de não saber como lidar e determinar limites ao seu filho, transfere a responsabilidade do educar e cuidar 
e formar um cidadão para a escola. E essa, muitas vezes também perdida, transfere a culpa para o aluno.
O objetivo geral desta pesquisa é explorar aspectos mais profundos referente o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperati-
vidade – TDAH, com base na pesquisa bibliográfica, com vistas de analisar qual o papel e a importância da escola e da 
família diante uma suspeita ou diagnóstico do distúrbio.
 Os objetivos específicos são definidos em:
• Colaborar para maior esclarecimento referente a etiologia, sintomas, predominâncias e variações, diagnóstico e 
tratamento do TDAH;
•  Evidenciar a importância do diagnóstico preciso, da escola e da família para o indivíduo no decorrer da vida;
• Identificar possíveis ações que escola e família podem realizar afim de favorecer o indivíduo.
Mediante da pesquisa espera-se concluir se o aumento dos índices relacionados ao TDAH está realmente relacionado ao 
problema de saúde ou se está mais relacionado aos problemas atuais da família e a falta de preparo/profissionalização 
das escolas.

O FUNCIONAMENTO DO NOSSO CÉREBRO 
Para compreendermos e aprofundarmos nos distúrbios de aprendizagem é necessário entender como nosso cérebro 

RENATA LO BUIO DE ANDRADE, Graduação em Pedagogia pela Faculdade UniFMU (2003); Licenciada em Letras pela 
Faculdade UniFMU (2008); Especialista em Educação Infantil pela Faculdade UniFMU (2005); Professora de Educação 
Infantil na Prefeitura Municipal de São Paulo desde 2014.
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funciona, sobretudo na área da atenção e aprendizagem, se tratando do nosso tema.
Como afirma Cosenza e Guerra (2011), “o cérebro é a porção mais importante do sistema nervoso e atua na interação do 
organismo com o meio externo, além de coordenar suas funções internas”.
O início do desenvolvimento acontece a partir do 16º dia de gestação, é extraordinário, complexo e contínuo. Possui uma 
estrutura, em média de cem bilhões de neurônios, com uma produção de 250.000 de neurônios por minuto, já quase todos 
presentes no nascimento.
O centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de problemas é um dos últimos 
locais de maturação.
  Um estudo realizado pelo Instituto Americano de Saúde Mental (NIMH) e pela Universidade de Los Angeles, na 
Califórnia (UCLA)  afirma que, o centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de 
problemas é um dos últimos locais de maturação. Uma superprodução de neurônios nos primeiros dezoito meses de vida, 
em seguida um posterior declínio e descarte dos circuitos que não são utilizados. A segunda fase de superprodução e 
descarte acontece na puberdade.
Por meio desse processo de maturação, da reorganização e das sinapses que se dá o processo de aprendizagem, confor-
me o pensamento de Piaget, citado no site A mente é Maravilhosa (2017) :
 Sabendo que o desenvolvendo e a superprodução dos neurônios inicia a partir do 16º dia após a fecundação, e 
que ao nascimento quase todos os neurônios estão prontos, justifica a preocupação e a importância do pré-natal, segundo 
Cosenzo e Guerra (2011), “existem várias etapas que devem ser cumpridas rigorosamente para que as conexões entre 
as células nervosas sejam feitas de forma correta. Muitos dos distúrbios de aprendizagem estão relacionados a uma falha 
ou má formação desse sistema tão complexo, como veremos no próximo capítulo em relação ao TDAH”.
  
 
O QUE É TDAH?
O presente capítulo pretende abordar conceitos sobre o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), os 
tipos de TDAH, suas características, comorbidades, sintomas e tratamento.
 Para a ABDA (Associação Brasileira do Déficit de Atenção), o TDHA é:
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que 
aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 
desatenção, inquietude e impulsividade. 
(AUTOR DESCONHECIDO, 2018).

A ABDA define como falta de atenção, hiperatividade e impulsividade para o TDAH da seguinte maneira:

• Falta de atenção, para o caso da criança portadora de TDAH significa excesso de mobilidade na atenção, ou 
seja, hipermobilidade, que é quando o indivíduo não consegue manter, por algum tempo, sua atenção em um mesmo 
objeto, em um mesmo foco. É a atenção espontânea que predomina.
• Hiperatividade significa um aumento da atividade motora, deixando a mesma quase constantemente em 
movimento.
• As definições da palavra impulsividade – força que impele estímulo, abalo, ímpeto, impulsão – ajudam a compre-
ender a maneira pela qual o indivíduo portador do TDAH reage diante do mundo. Pequenas coisas podem despertar-lhes 
grandes emoções e a força dessas emoções gera o combustível de suas ações.

Para Cosenza e Guerra (2011), “além do fator genético, alguns fatores ambientais parecem interferir do desencadeamen-
to das alterações, como: baixo peso ao nascimento, a exposição de álcool ou à nicotina durante a gestação ou a contami-
nação por substâncias tóxicas como o chumbo são fatores importantes”.
Nosso cérebro recebe a todo momento uma infinita quantidade de estímulos, e temos um gerenciamento central respon-
sável por selecionar o que entra e o que deve ser barrado. Para Campbell, o que ocorre no caso de pessoas com TDAH 
é que: 

A quantidade de estímulos barrados é menor, ou seja, os pensamentos não são selecionados com o mesmo rigor, e o foco 
da atenção não se mantém. 
O TDAH é fundamentado em três coisas que levam ao quadro da doença: instabilidade na tensão, na impulsividade e na 
velocidade em que os pensamentos se processam e se manifestam na forma motora. (CAMPBELL, 2009, p.87).

Segundo Oliver (2011, apud Sardberg, 2202), “pesquisas realizadas em genética molecular apontam que o TDAH está 
associado a disfunções dos neurotransmissores, em especial do sistema dopaminérgico e neurotransmissores”.
Um agravante para crianças e adultos diagnosticados com TDAH são as comorbidades  (ocorrência simultânea), segundo 
o Instituto Paulista de Déficit de Atenção, a comorbidade de mais de um transtorno acompanhando o TDAH é mais regra 
que exceção. É importante identificar as comorbidades, pois podem necessitar de tratamentos específicos e independen-
tes do tratamento de TDAH. Especialistas alegam que os sintomas característicos do TDAH, como veremos a seguir, 
facilitariam a ocorrência de outros transtornos.

TDAH – PREDOMINÂNCIAS, VARIAÇÕES E SINTOMAS
Como vimos anteriormente o TDAH possui diversas características que auxiliam na suspeita e no fechamento de um 
diagnóstico.

• Desatento: Quando os sintomas pendem para a desatenção, variando desde simples desatenção até grande 
alienação, os componentes da hiperatividade não aparecem e é mais comum nas meninas.

O paciente desatento pode ser detectado analisando-se as seguintes reações e características: 

1- Parece sempre, ou quase sempre, ausente.
2- Demora muito a encontrar uma resposta ou não chega a responder a uma pergunta.
3- Parece não entender bem uma questão e não faz nenhuma questão de esforçar-se para entende-la.
4- Pode dividir-se em duas tarefas que exigem atenção, por exemplo, escrever ao passo que escuta alguém 
falar-lhe e pode até justificar-se dizendo prestar atenção desta forma, mas, na realidade, não desenvolve satisfatoriamen-
te nenhuma das atividades, ou seja, nem escreve coerentemente nem responde às questões que lhe fazem durante a 
conversa.

• Hiperativo-Impulsivo: Quando os sintomas se aliam à hiperatividade-impulsividade, aquele que não para.
1- Costuma dar respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completadas, correndo o risco de falar 
uma grande bobagem.
2- Tem dificuldades para aguardar sua vez.
3- Interrompe ou se mete em assuntos (conversas, brincadeiras etc.) de colegas.
4- Toma decisões sem raciocinar.
5- Frequentemente precipita-se em atitudes e palavras, desesperado para fazer tudo já.
6- Envolve-se em situações perigosas sem avaliar riscos e consequências.

• Combinado: Apresenta tanto a desatenção como a hiperatividade, apresenta características dos dois quadros 
acima.
Segundo Cosenza e Guerra (2011), “um sintoma frequente é a dificuldade de socialização, pois seus portadores não 
cooperam em atividades em grupo e seu comportamento é considerado difícil não só pelos adultos, mas pelas outras 
crianças, o que resulta na carência de amigos”. 

Diante desses sintomas e pelo fato do distúrbio não ter cura, muitos pais e educadores podem sentir-se desmotivados a 
seguir adiante na perspectiva de uma atitude e aprendizagem desejada, mas é importante saber que por intermédio de 
um tratamento eficaz é possível equilibrar e ter um ganho na qualidade de vida, como veremos no capítulo seguinte.

TDAH - DIAGNÓSTICO 
O diagnóstico de TDAH é complexo e exige bastante cuidado e experiência, já que há sintomas que podem imitar outros 
problemas e distúrbios.
Sabendo dessa complexidade, é preciso ir além da verificação dos sintomas, até alcançar uma análise extensa do caso.
Alguns critérios devem ser tomados para um diagnóstico de excelência. 
• Presença de sintomas em intensidade significativa, que cause danos a pessoa;
• Os sintomas devem aparecer durante a infância dentro das manifestações apropriadas em crianças.
• Os sintomas não são melhor explicados por algum outro transtorno ou problema com sintomas similares (como 
ansiedade, depressão, stress crônico, baixa escolaridade, transtorno afetivo bipolar, déficits cognitivos, entre outros).
O diagnóstico pode ser realizado por psicólogos, psiquiatras, neurologistas e pediatras. Não existe exames clínicos que 
identifiquem o transtorno, porém é aconselhável que o especialista solicite exames para o descarte de outros aspectos 
que possam estar ocasionando determinadas atitudes. Testes psicológicos específicos, como o SNAP-IV também são 
utilizados para auxiliar no diagnóstico, mas é de suma importância que o profissional tenha conhecimento específico no 
transtorno e experiência em atendimento, para que o mesmo tenha segurança e precisam na leitura e interpretação desse 
teste.
Para Coutinho (2009), “além do exame da criança, se faz necessário que sejam realizadas entrevistas com os pais e com 
os professores, pois as mesmas nem sempre conseguem fazer um relato preciso acerca do seu comportamento”.
Essas entrevistas se tornam fundamental para o diagnóstico, pois mediante dela o especialista pode verificar o comporta-
mento do indivíduo em ambientes diferentes, afim de confirmar de os comportamentos são derivados dos sintomas carac-
terísticos da síndrome ou se podem estar associados a problemas emocionais e de ajuste social, pensando em um dos 
requisitos para o diagnóstico, que é: os sintomas básicos devem apresentar-se de forma sistemática, contínua e prolonga-
da.

TDAH - TRATAMENTO
O tratamento para TDAH é tão importante como seu diagnóstico, como se trata de um distúrbio tanto químico como 
emocional e de aprendizagem, se faz necessário um olhar e cuidado mais amplo, com o agrupamento médico, terapia, 
escola e família. O quanto mais cedo e preciso for o diagnóstico, menos traumas o distúrbio causará no sujeito. 
Algumas famílias resistem a aceitar o uso de medicamentos e terapia, ainda mais em crianças, porém, já se comprova a 
eficácia no tratamento quando medicamento é associado à terapia. Cosenza e Guerra (2011) nos informa em seu livro 
que, “as crianças com TDAH parecem prestar atenção aos estímulos que podem levar a uma gratificação imediata e não 
se prendem àqueles que apenas prometem uma gratificação tardia, o que explicaria boa parte dos sintomas”.
Também concordam em relação a combinação medicamento e terapia, quando dizem:
A opção psicofarmacológica costuma melhorar não só os distúrbios comportamentais, mas também a autoestima e a 
interação social e familiar. A psicoterapia combinada com a medicação pode ser uma abordagem ainda mais efetiva na 
resolução dos problemas usualmente encontrados. 
(COSENZA, GUERRA, 2011, p. 137).

Mas, e a família e a escola, podem influenciar no desenvolvimento de um quadro de TDAH? Qual é contribuição ou prejuí-

zos que elas podem atribuir? São essas questões que pretendemos responder no capítulo a seguir.

TDAH: O PAPEL DA ESCOLA E DA FAMÍLIA 
Outro aspecto importante e, a meu ver, fundamental, é esclarecer o papel da escola e da família diante o TDAH, tanto na 
relação com o diagnóstico, como com o tratamento. Em uma publicação realizada pelo site UOL , Cristiane Capuchinho 
fala a respeito da preocupação da área da saúde em relação ao exagero de diagnósticos e uso de medicamentos em 
TDAH afirmando “Os defensores da campanha contra a medicalização da educação entendem que o diagnóstico foi bana-
lizado e problemas que são pedagógicos vão parar no âmbito da saúde”.
  Para a psicóloga Carla Biancha Angelucci, presidente do CRP (Conselho Regional de Psicologia) de São Paulo, 
a escola não consegue lidar com as diferenças entre as crianças e usa métodos pedagógicos que não atingem todos os 
alunos e afirma: "Se a criança não se interessar pela educação é muito possível que ela comece a apresentar hiperativida-
de, situações de conflito. Não temos que mexer na criança para que ela possa suportar com tranquilidade uma aula desin-
teressante”.
 Segundo reportagem publicada pelo Jornal Estadão , em dez anos, a importação e a produção de metilfenidato 
- mais conhecido como Ritalina,  cresceu 373% no País. A maior disponibilidade do medicamento no mercado nacional 
impulsionou um aumento de 775% no consumo da droga, usada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH). Os dados são de pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ).
Esses dados são preocupantes e servem de alerta para um problema social e de saúde que estamos vivendo.
Na história da educação brasileira a primeira concepção sobre a construção do conhecimento se deu no qual o professor 
era o retentor do saber e o transmissor de conhecimento já, seu aluno, era responsável por internalizar o conhecimento 
exatamente como transmitido, mediante uma metodologia baseada em repetição, memorização e reprodução no momen-
to julgado correto para cada etapa.
Com a contribuição de diversos estudos e pesquisas realizados pelos pensadores Jean Piaget, Vygotsky, Wallon e mais 
atualmente, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Telma Weisz, entre outros... uma nova concepção de aprendizagem foi construí-
da. 
 A nova visão frente ao processo de aprendizagem foi um grande marco para a educação. Políticas públicas 
referentes a educação foram revistas e novos programas adotados, mas um fato é certo, se as instituições e/ou profissio-
nais da educação não se abram ao novo conhecimento e não se atualizem, correm o risco de responsabilizar a criança 
pelo seu fracasso. Segundo Zabala (2010), “segundo essa concepção, ensinar envolve estabelecer uma série de relações 
que devem conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o conteúdo objeto de apren-
dizagem”. 
Infelizmente os novos estudos e políticas não supriram a defasagem na educação, abrindo o leque de outros fatores que 
podem agravar o quadro já instalado, como os distúrbios de aprendizagem. 
 É necessário que os profissionais da educação aprofundem seus conhecimentos a respeito dos distúrbios de 
aprendizagem, não para fazer um diagnóstico, já que não é seu papel, mas para conseguir “realmente” verificar possíveis 
sintomas, afim de aconselhar aos pais a procurar por um especialista. Professores mais experientes, com mais informa-
ção, em contínua formação, conseguiram crescer juntamente com seu aluno, formando-o por completo, seja ele portador 
ou não de algum distúrbio.
Nos casos de TDAH é fundamental o olhar atento do professor, pois as crianças podem apresentar sintomas desde o 
primeiro ano de vida, podendo esses sintomas desaparecem ou não com a maturação do sistema nervoso. Quanto mais 
cedo essa criança for encaminhada ao profissional da área, maior as chances de controle do distúrbio, o que, consequen-
temente melhora o desempenho escolar e social, melhorando a qualidade de vida do indivíduo.
Em seu livro “Práticas pedagógicas para a inclusão e diversidade”, Cunha (2016) apresenta algumas orientações para o 
professor : 
 
• Propor atividades que façam sentido para o aluno;
• Estabelecer e organizar rotinas de trabalho;
• Privilegiar trabalhos curtos, realizando uma tarefa por vez;
• Oferecer sempre ao aluno o retorno positivo sobre seu desempenho, para mantê-lo focado na atividade escolar;
• Estimular a comunicação;
• Cooperar nas suas atividades;
• Trabalhar em consonância com a família;
• Permitir que o aluno faça sugestões;
• Estimular a organização do tempo e do material de trabalho;
• Utilizar tecnologias que despertem o interesse e mantenham o foco de atenção;
• Evitar tarefas monótonas e repetitivas;
• Evitar tarefas extremamente longas como, por exemplo, pedir ao educando que copie da lousa um texto dema-
siadamente extenso;
• Utilizar a afetividade e o interesse do aluno na construção do currículo;
• Compartilhar tarefas e estimular trabalhos em grupo.
Sabemos que não é uma lista de orientações que vai garantir o desenvolvimento do indivíduo, são vários os fatores 
(social, emocional e cógnito), mas já é um caminho para quem pretende ajudar na trajetória. A escola tem um papel funda-
mental para o sucesso da criança com TDAH, mas sem a união da instituição com a família, quase nada será possível ser 
feito.
Alguns pais vêm recebendo o diagnóstico de TDAH como um alívio para suas culpas.
 Infelizmente alguns pais vem se aproveitando de diagnósticos equivocados para usar de desculpas para as 

reclamações relativas a comportamento e, alunos, que se aproveitam da situação de “doentes” para exigir facilidades e o 
não cumprimento de suas obrigações em sala de aula.
 É necessário informar as famílias a importância do diagnóstico seguro e a participação deles no processo de 
estabilização na criança com TDAH. 
 Por outro lado, precisamos levar em consideração o desgaste dessa família, que em alguns casos são até 
dizimadas. A criança e o adulto diagnosticado com TDAH carrega consigo uma baixa autoestima e comportamentos e 
emoções diferenciadas. Mesmo com uso de medicamentos necessitam de uma atenção e colaboração dos seus pares, 
por isso se torna tão importante que a família procure se informar o mais possível para conseguir reconhecer o que faz ou 
não parte do quadro do portador de TDAH, somente com diagnóstico preciso, tratamento seguro e informação de todos 
os envolvidos será possível alcançar o equilíbrio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança portadora de TDAH passa por muitas dificuldades em sua vida escolar e familiar, ainda se pode concluir que é 
fundamental o cuidado com o diagnóstico. Por seus sintomas estarem ligados a comportamento, atenção, desatenção, 
cognição e movimento é possível serem confundidos com problemas comportamentais e de limite. Graças essas caracte-
rísticas se torna imprescindível a colaboração da escola e da família, afim de evitar o retardo diagnóstico e consequente-
mente o tratamento. 
É na família que a criança tem seu primeiro contato com as regras sociais de comportamento. O aluno que chega à escola 
desprovido dessa primeira experiência, terá os conteúdos curriculares diluídos nas horas gastas para organizar sua 
conduta.
Segundo Cunha (2016), “também faz parte da formação integral do alunato os ensinamentos que regem a ordem discipli-
nar, mas é óbvio que eles devem começar na família”.
A escola também deve ver o lado da família e compreender seus anseios, contribuindo com orientação, encaminhamentos 
e afetividade.
A união da escola, família e profissionais da saúde é fundamental para o diagnóstico, tratamento e equilíbrio da criança 
com TDAH, assim como em crianças que não possuem nenhum transtorno.
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RESUMO 
O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio estudado desde o século passado. Com o 
crescimento da população, com a evolução da medicina e da tecnologia e com os problemas de uma sociedade dita 
“moderna”, a procura nos consultórios vem crescendo de forma assustadora. Diante do quadro, se vê a necessidade do 
aprofundamento nos conceitos, sintomas, diagnósticos e tratamentos que envolve o transtorno, especialmente graças ao 
fato que, na maioria dos casos, o tratamento consiste em medicamentos, que muitas vezes, em virtude à falta de preparo 
e informação, é indicado para a criança diagnosticada erroneamente. Segundo pesquisa, um dos fatores que favorecem 
o diagnóstico precoce ou ao tratamento impróprio se dá pela estrutura familiar e pelo despreparo da educação. Pais e 
professores, em sua maioria, responsabilizam a criança pelo fracasso escolar, a falta de educação, de limites e outros 
como mecanismo de fuga para seus próprios fracassos e responsabilidades. Após o estudo bibliográfico viu-se a necessi-
dade de maior reflexão em relação ao TDAH, com o objetivo de informar e esclarecer a necessidade de construção de 
novas estratégias para o diagnóstico e o tratamento do TDAH, como a necessidade de comunicação entre profissionais 
da saúde, pais e escola.  
Palavras-chave: TDHA; Diagnóstico; Tratamento; Escola; Pais.
INTRODUÇÃO
Segundo a ABDA – Associação Brasileira do Déficit de Atenção, “O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) é uma condição muito comum que afeta cerca de 5% das crianças, e na maioria dos casos, os sintomas persistem 
na vida adulta” (2017). Ao longo do século passado o que hoje chamamos de Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH), recebeu diversas nomenclaturas e estudos dos comportamentos. Na história do TDAH, o médico 
escocês Alexander Crichton (1763-1856) , é conhecido como o primeiro autor a descrever as características do transtorno. 
Segundo Rezende (2017), “ele descrevia a patologia como: Uma incapacidade de manter a atenção a qualquer evento 
com um grau necessário de constância, ou uma total suspensão da capacidade de atenção no cérebro”. Com o avanço 
da tecnologia, da medicina e dos estudos em cerca do TDAH pode se estabelecer um padrão para diagnosticar possíveis 
casos, porém ainda existe uma grande dificuldade e pouco cuidado na observação dos sintomas e no fechamento do 
diagnóstico.
 O avanço da educação não pode ser ignorado, porém a garantia da qualidade não vem sendo aceitável aos 
padrões mundiais. Infelizmente, a ampliação das oportunidades tornou-se comum ser usada como argumento para justifi-
car a queda da qualidade escolar. E a família? – As famílias estão se perdendo cada dia mais, vivemos em uma sociedade 
capitalista, com padrões no qual é mais importante “ter” do que “ser”. As famílias estão distantes, os pais estão ocupados 
com suas profissões, seus bens materiais e suas próprias aceitações na sociedade em que desejam participar. Na culpa 
da ausência ou de não saber como lidar e determinar limites ao seu filho, transfere a responsabilidade do educar e cuidar 
e formar um cidadão para a escola. E essa, muitas vezes também perdida, transfere a culpa para o aluno.
O objetivo geral desta pesquisa é explorar aspectos mais profundos referente o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperati-
vidade – TDAH, com base na pesquisa bibliográfica, com vistas de analisar qual o papel e a importância da escola e da 
família diante uma suspeita ou diagnóstico do distúrbio.
 Os objetivos específicos são definidos em:
• Colaborar para maior esclarecimento referente a etiologia, sintomas, predominâncias e variações, diagnóstico e 
tratamento do TDAH;
•  Evidenciar a importância do diagnóstico preciso, da escola e da família para o indivíduo no decorrer da vida;
• Identificar possíveis ações que escola e família podem realizar afim de favorecer o indivíduo.
Mediante da pesquisa espera-se concluir se o aumento dos índices relacionados ao TDAH está realmente relacionado ao 
problema de saúde ou se está mais relacionado aos problemas atuais da família e a falta de preparo/profissionalização 
das escolas.

O FUNCIONAMENTO DO NOSSO CÉREBRO 
Para compreendermos e aprofundarmos nos distúrbios de aprendizagem é necessário entender como nosso cérebro 

funciona, sobretudo na área da atenção e aprendizagem, se tratando do nosso tema.
Como afirma Cosenza e Guerra (2011), “o cérebro é a porção mais importante do sistema nervoso e atua na interação do 
organismo com o meio externo, além de coordenar suas funções internas”.
O início do desenvolvimento acontece a partir do 16º dia de gestação, é extraordinário, complexo e contínuo. Possui uma 
estrutura, em média de cem bilhões de neurônios, com uma produção de 250.000 de neurônios por minuto, já quase todos 
presentes no nascimento.
O centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de problemas é um dos últimos 
locais de maturação.
  Um estudo realizado pelo Instituto Americano de Saúde Mental (NIMH) e pela Universidade de Los Angeles, na 
Califórnia (UCLA)  afirma que, o centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de 
problemas é um dos últimos locais de maturação. Uma superprodução de neurônios nos primeiros dezoito meses de vida, 
em seguida um posterior declínio e descarte dos circuitos que não são utilizados. A segunda fase de superprodução e 
descarte acontece na puberdade.
Por meio desse processo de maturação, da reorganização e das sinapses que se dá o processo de aprendizagem, confor-
me o pensamento de Piaget, citado no site A mente é Maravilhosa (2017) :
 Sabendo que o desenvolvendo e a superprodução dos neurônios inicia a partir do 16º dia após a fecundação, e 
que ao nascimento quase todos os neurônios estão prontos, justifica a preocupação e a importância do pré-natal, segundo 
Cosenzo e Guerra (2011), “existem várias etapas que devem ser cumpridas rigorosamente para que as conexões entre 
as células nervosas sejam feitas de forma correta. Muitos dos distúrbios de aprendizagem estão relacionados a uma falha 
ou má formação desse sistema tão complexo, como veremos no próximo capítulo em relação ao TDAH”.
  
 
O QUE É TDAH?
O presente capítulo pretende abordar conceitos sobre o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), os 
tipos de TDAH, suas características, comorbidades, sintomas e tratamento.
 Para a ABDA (Associação Brasileira do Déficit de Atenção), o TDHA é:
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que 
aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 
desatenção, inquietude e impulsividade. 
(AUTOR DESCONHECIDO, 2018).

A ABDA define como falta de atenção, hiperatividade e impulsividade para o TDAH da seguinte maneira:

• Falta de atenção, para o caso da criança portadora de TDAH significa excesso de mobilidade na atenção, ou 
seja, hipermobilidade, que é quando o indivíduo não consegue manter, por algum tempo, sua atenção em um mesmo 
objeto, em um mesmo foco. É a atenção espontânea que predomina.
• Hiperatividade significa um aumento da atividade motora, deixando a mesma quase constantemente em 
movimento.
• As definições da palavra impulsividade – força que impele estímulo, abalo, ímpeto, impulsão – ajudam a compre-
ender a maneira pela qual o indivíduo portador do TDAH reage diante do mundo. Pequenas coisas podem despertar-lhes 
grandes emoções e a força dessas emoções gera o combustível de suas ações.

Para Cosenza e Guerra (2011), “além do fator genético, alguns fatores ambientais parecem interferir do desencadeamen-
to das alterações, como: baixo peso ao nascimento, a exposição de álcool ou à nicotina durante a gestação ou a contami-
nação por substâncias tóxicas como o chumbo são fatores importantes”.
Nosso cérebro recebe a todo momento uma infinita quantidade de estímulos, e temos um gerenciamento central respon-
sável por selecionar o que entra e o que deve ser barrado. Para Campbell, o que ocorre no caso de pessoas com TDAH 
é que: 

A quantidade de estímulos barrados é menor, ou seja, os pensamentos não são selecionados com o mesmo rigor, e o foco 
da atenção não se mantém. 
O TDAH é fundamentado em três coisas que levam ao quadro da doença: instabilidade na tensão, na impulsividade e na 
velocidade em que os pensamentos se processam e se manifestam na forma motora. (CAMPBELL, 2009, p.87).

Segundo Oliver (2011, apud Sardberg, 2202), “pesquisas realizadas em genética molecular apontam que o TDAH está 
associado a disfunções dos neurotransmissores, em especial do sistema dopaminérgico e neurotransmissores”.
Um agravante para crianças e adultos diagnosticados com TDAH são as comorbidades  (ocorrência simultânea), segundo 
o Instituto Paulista de Déficit de Atenção, a comorbidade de mais de um transtorno acompanhando o TDAH é mais regra 
que exceção. É importante identificar as comorbidades, pois podem necessitar de tratamentos específicos e independen-
tes do tratamento de TDAH. Especialistas alegam que os sintomas característicos do TDAH, como veremos a seguir, 
facilitariam a ocorrência de outros transtornos.

TDAH – PREDOMINÂNCIAS, VARIAÇÕES E SINTOMAS
Como vimos anteriormente o TDAH possui diversas características que auxiliam na suspeita e no fechamento de um 
diagnóstico.

• Desatento: Quando os sintomas pendem para a desatenção, variando desde simples desatenção até grande 
alienação, os componentes da hiperatividade não aparecem e é mais comum nas meninas.

O paciente desatento pode ser detectado analisando-se as seguintes reações e características: 

1- Parece sempre, ou quase sempre, ausente.
2- Demora muito a encontrar uma resposta ou não chega a responder a uma pergunta.
3- Parece não entender bem uma questão e não faz nenhuma questão de esforçar-se para entende-la.
4- Pode dividir-se em duas tarefas que exigem atenção, por exemplo, escrever ao passo que escuta alguém 
falar-lhe e pode até justificar-se dizendo prestar atenção desta forma, mas, na realidade, não desenvolve satisfatoriamen-
te nenhuma das atividades, ou seja, nem escreve coerentemente nem responde às questões que lhe fazem durante a 
conversa.

• Hiperativo-Impulsivo: Quando os sintomas se aliam à hiperatividade-impulsividade, aquele que não para.
1- Costuma dar respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completadas, correndo o risco de falar 
uma grande bobagem.
2- Tem dificuldades para aguardar sua vez.
3- Interrompe ou se mete em assuntos (conversas, brincadeiras etc.) de colegas.
4- Toma decisões sem raciocinar.
5- Frequentemente precipita-se em atitudes e palavras, desesperado para fazer tudo já.
6- Envolve-se em situações perigosas sem avaliar riscos e consequências.

• Combinado: Apresenta tanto a desatenção como a hiperatividade, apresenta características dos dois quadros 
acima.
Segundo Cosenza e Guerra (2011), “um sintoma frequente é a dificuldade de socialização, pois seus portadores não 
cooperam em atividades em grupo e seu comportamento é considerado difícil não só pelos adultos, mas pelas outras 
crianças, o que resulta na carência de amigos”. 

Diante desses sintomas e pelo fato do distúrbio não ter cura, muitos pais e educadores podem sentir-se desmotivados a 
seguir adiante na perspectiva de uma atitude e aprendizagem desejada, mas é importante saber que por intermédio de 
um tratamento eficaz é possível equilibrar e ter um ganho na qualidade de vida, como veremos no capítulo seguinte.

TDAH - DIAGNÓSTICO 
O diagnóstico de TDAH é complexo e exige bastante cuidado e experiência, já que há sintomas que podem imitar outros 
problemas e distúrbios.
Sabendo dessa complexidade, é preciso ir além da verificação dos sintomas, até alcançar uma análise extensa do caso.
Alguns critérios devem ser tomados para um diagnóstico de excelência. 
• Presença de sintomas em intensidade significativa, que cause danos a pessoa;
• Os sintomas devem aparecer durante a infância dentro das manifestações apropriadas em crianças.
• Os sintomas não são melhor explicados por algum outro transtorno ou problema com sintomas similares (como 
ansiedade, depressão, stress crônico, baixa escolaridade, transtorno afetivo bipolar, déficits cognitivos, entre outros).
O diagnóstico pode ser realizado por psicólogos, psiquiatras, neurologistas e pediatras. Não existe exames clínicos que 
identifiquem o transtorno, porém é aconselhável que o especialista solicite exames para o descarte de outros aspectos 
que possam estar ocasionando determinadas atitudes. Testes psicológicos específicos, como o SNAP-IV também são 
utilizados para auxiliar no diagnóstico, mas é de suma importância que o profissional tenha conhecimento específico no 
transtorno e experiência em atendimento, para que o mesmo tenha segurança e precisam na leitura e interpretação desse 
teste.
Para Coutinho (2009), “além do exame da criança, se faz necessário que sejam realizadas entrevistas com os pais e com 
os professores, pois as mesmas nem sempre conseguem fazer um relato preciso acerca do seu comportamento”.
Essas entrevistas se tornam fundamental para o diagnóstico, pois mediante dela o especialista pode verificar o comporta-
mento do indivíduo em ambientes diferentes, afim de confirmar de os comportamentos são derivados dos sintomas carac-
terísticos da síndrome ou se podem estar associados a problemas emocionais e de ajuste social, pensando em um dos 
requisitos para o diagnóstico, que é: os sintomas básicos devem apresentar-se de forma sistemática, contínua e prolonga-
da.

TDAH - TRATAMENTO
O tratamento para TDAH é tão importante como seu diagnóstico, como se trata de um distúrbio tanto químico como 
emocional e de aprendizagem, se faz necessário um olhar e cuidado mais amplo, com o agrupamento médico, terapia, 
escola e família. O quanto mais cedo e preciso for o diagnóstico, menos traumas o distúrbio causará no sujeito. 
Algumas famílias resistem a aceitar o uso de medicamentos e terapia, ainda mais em crianças, porém, já se comprova a 
eficácia no tratamento quando medicamento é associado à terapia. Cosenza e Guerra (2011) nos informa em seu livro 
que, “as crianças com TDAH parecem prestar atenção aos estímulos que podem levar a uma gratificação imediata e não 
se prendem àqueles que apenas prometem uma gratificação tardia, o que explicaria boa parte dos sintomas”.
Também concordam em relação a combinação medicamento e terapia, quando dizem:
A opção psicofarmacológica costuma melhorar não só os distúrbios comportamentais, mas também a autoestima e a 
interação social e familiar. A psicoterapia combinada com a medicação pode ser uma abordagem ainda mais efetiva na 
resolução dos problemas usualmente encontrados. 
(COSENZA, GUERRA, 2011, p. 137).

Mas, e a família e a escola, podem influenciar no desenvolvimento de um quadro de TDAH? Qual é contribuição ou prejuí-

zos que elas podem atribuir? São essas questões que pretendemos responder no capítulo a seguir.

TDAH: O PAPEL DA ESCOLA E DA FAMÍLIA 
Outro aspecto importante e, a meu ver, fundamental, é esclarecer o papel da escola e da família diante o TDAH, tanto na 
relação com o diagnóstico, como com o tratamento. Em uma publicação realizada pelo site UOL , Cristiane Capuchinho 
fala a respeito da preocupação da área da saúde em relação ao exagero de diagnósticos e uso de medicamentos em 
TDAH afirmando “Os defensores da campanha contra a medicalização da educação entendem que o diagnóstico foi bana-
lizado e problemas que são pedagógicos vão parar no âmbito da saúde”.
  Para a psicóloga Carla Biancha Angelucci, presidente do CRP (Conselho Regional de Psicologia) de São Paulo, 
a escola não consegue lidar com as diferenças entre as crianças e usa métodos pedagógicos que não atingem todos os 
alunos e afirma: "Se a criança não se interessar pela educação é muito possível que ela comece a apresentar hiperativida-
de, situações de conflito. Não temos que mexer na criança para que ela possa suportar com tranquilidade uma aula desin-
teressante”.
 Segundo reportagem publicada pelo Jornal Estadão , em dez anos, a importação e a produção de metilfenidato 
- mais conhecido como Ritalina,  cresceu 373% no País. A maior disponibilidade do medicamento no mercado nacional 
impulsionou um aumento de 775% no consumo da droga, usada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH). Os dados são de pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ).
Esses dados são preocupantes e servem de alerta para um problema social e de saúde que estamos vivendo.
Na história da educação brasileira a primeira concepção sobre a construção do conhecimento se deu no qual o professor 
era o retentor do saber e o transmissor de conhecimento já, seu aluno, era responsável por internalizar o conhecimento 
exatamente como transmitido, mediante uma metodologia baseada em repetição, memorização e reprodução no momen-
to julgado correto para cada etapa.
Com a contribuição de diversos estudos e pesquisas realizados pelos pensadores Jean Piaget, Vygotsky, Wallon e mais 
atualmente, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Telma Weisz, entre outros... uma nova concepção de aprendizagem foi construí-
da. 
 A nova visão frente ao processo de aprendizagem foi um grande marco para a educação. Políticas públicas 
referentes a educação foram revistas e novos programas adotados, mas um fato é certo, se as instituições e/ou profissio-
nais da educação não se abram ao novo conhecimento e não se atualizem, correm o risco de responsabilizar a criança 
pelo seu fracasso. Segundo Zabala (2010), “segundo essa concepção, ensinar envolve estabelecer uma série de relações 
que devem conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o conteúdo objeto de apren-
dizagem”. 
Infelizmente os novos estudos e políticas não supriram a defasagem na educação, abrindo o leque de outros fatores que 
podem agravar o quadro já instalado, como os distúrbios de aprendizagem. 
 É necessário que os profissionais da educação aprofundem seus conhecimentos a respeito dos distúrbios de 
aprendizagem, não para fazer um diagnóstico, já que não é seu papel, mas para conseguir “realmente” verificar possíveis 
sintomas, afim de aconselhar aos pais a procurar por um especialista. Professores mais experientes, com mais informa-
ção, em contínua formação, conseguiram crescer juntamente com seu aluno, formando-o por completo, seja ele portador 
ou não de algum distúrbio.
Nos casos de TDAH é fundamental o olhar atento do professor, pois as crianças podem apresentar sintomas desde o 
primeiro ano de vida, podendo esses sintomas desaparecem ou não com a maturação do sistema nervoso. Quanto mais 
cedo essa criança for encaminhada ao profissional da área, maior as chances de controle do distúrbio, o que, consequen-
temente melhora o desempenho escolar e social, melhorando a qualidade de vida do indivíduo.
Em seu livro “Práticas pedagógicas para a inclusão e diversidade”, Cunha (2016) apresenta algumas orientações para o 
professor : 
 
• Propor atividades que façam sentido para o aluno;
• Estabelecer e organizar rotinas de trabalho;
• Privilegiar trabalhos curtos, realizando uma tarefa por vez;
• Oferecer sempre ao aluno o retorno positivo sobre seu desempenho, para mantê-lo focado na atividade escolar;
• Estimular a comunicação;
• Cooperar nas suas atividades;
• Trabalhar em consonância com a família;
• Permitir que o aluno faça sugestões;
• Estimular a organização do tempo e do material de trabalho;
• Utilizar tecnologias que despertem o interesse e mantenham o foco de atenção;
• Evitar tarefas monótonas e repetitivas;
• Evitar tarefas extremamente longas como, por exemplo, pedir ao educando que copie da lousa um texto dema-
siadamente extenso;
• Utilizar a afetividade e o interesse do aluno na construção do currículo;
• Compartilhar tarefas e estimular trabalhos em grupo.
Sabemos que não é uma lista de orientações que vai garantir o desenvolvimento do indivíduo, são vários os fatores 
(social, emocional e cógnito), mas já é um caminho para quem pretende ajudar na trajetória. A escola tem um papel funda-
mental para o sucesso da criança com TDAH, mas sem a união da instituição com a família, quase nada será possível ser 
feito.
Alguns pais vêm recebendo o diagnóstico de TDAH como um alívio para suas culpas.
 Infelizmente alguns pais vem se aproveitando de diagnósticos equivocados para usar de desculpas para as 

reclamações relativas a comportamento e, alunos, que se aproveitam da situação de “doentes” para exigir facilidades e o 
não cumprimento de suas obrigações em sala de aula.
 É necessário informar as famílias a importância do diagnóstico seguro e a participação deles no processo de 
estabilização na criança com TDAH. 
 Por outro lado, precisamos levar em consideração o desgaste dessa família, que em alguns casos são até 
dizimadas. A criança e o adulto diagnosticado com TDAH carrega consigo uma baixa autoestima e comportamentos e 
emoções diferenciadas. Mesmo com uso de medicamentos necessitam de uma atenção e colaboração dos seus pares, 
por isso se torna tão importante que a família procure se informar o mais possível para conseguir reconhecer o que faz ou 
não parte do quadro do portador de TDAH, somente com diagnóstico preciso, tratamento seguro e informação de todos 
os envolvidos será possível alcançar o equilíbrio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança portadora de TDAH passa por muitas dificuldades em sua vida escolar e familiar, ainda se pode concluir que é 
fundamental o cuidado com o diagnóstico. Por seus sintomas estarem ligados a comportamento, atenção, desatenção, 
cognição e movimento é possível serem confundidos com problemas comportamentais e de limite. Graças essas caracte-
rísticas se torna imprescindível a colaboração da escola e da família, afim de evitar o retardo diagnóstico e consequente-
mente o tratamento. 
É na família que a criança tem seu primeiro contato com as regras sociais de comportamento. O aluno que chega à escola 
desprovido dessa primeira experiência, terá os conteúdos curriculares diluídos nas horas gastas para organizar sua 
conduta.
Segundo Cunha (2016), “também faz parte da formação integral do alunato os ensinamentos que regem a ordem discipli-
nar, mas é óbvio que eles devem começar na família”.
A escola também deve ver o lado da família e compreender seus anseios, contribuindo com orientação, encaminhamentos 
e afetividade.
A união da escola, família e profissionais da saúde é fundamental para o diagnóstico, tratamento e equilíbrio da criança 
com TDAH, assim como em crianças que não possuem nenhum transtorno.
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RESUMO 
O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio estudado desde o século passado. Com o 
crescimento da população, com a evolução da medicina e da tecnologia e com os problemas de uma sociedade dita 
“moderna”, a procura nos consultórios vem crescendo de forma assustadora. Diante do quadro, se vê a necessidade do 
aprofundamento nos conceitos, sintomas, diagnósticos e tratamentos que envolve o transtorno, especialmente graças ao 
fato que, na maioria dos casos, o tratamento consiste em medicamentos, que muitas vezes, em virtude à falta de preparo 
e informação, é indicado para a criança diagnosticada erroneamente. Segundo pesquisa, um dos fatores que favorecem 
o diagnóstico precoce ou ao tratamento impróprio se dá pela estrutura familiar e pelo despreparo da educação. Pais e 
professores, em sua maioria, responsabilizam a criança pelo fracasso escolar, a falta de educação, de limites e outros 
como mecanismo de fuga para seus próprios fracassos e responsabilidades. Após o estudo bibliográfico viu-se a necessi-
dade de maior reflexão em relação ao TDAH, com o objetivo de informar e esclarecer a necessidade de construção de 
novas estratégias para o diagnóstico e o tratamento do TDAH, como a necessidade de comunicação entre profissionais 
da saúde, pais e escola.  
Palavras-chave: TDHA; Diagnóstico; Tratamento; Escola; Pais.
INTRODUÇÃO
Segundo a ABDA – Associação Brasileira do Déficit de Atenção, “O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) é uma condição muito comum que afeta cerca de 5% das crianças, e na maioria dos casos, os sintomas persistem 
na vida adulta” (2017). Ao longo do século passado o que hoje chamamos de Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH), recebeu diversas nomenclaturas e estudos dos comportamentos. Na história do TDAH, o médico 
escocês Alexander Crichton (1763-1856) , é conhecido como o primeiro autor a descrever as características do transtorno. 
Segundo Rezende (2017), “ele descrevia a patologia como: Uma incapacidade de manter a atenção a qualquer evento 
com um grau necessário de constância, ou uma total suspensão da capacidade de atenção no cérebro”. Com o avanço 
da tecnologia, da medicina e dos estudos em cerca do TDAH pode se estabelecer um padrão para diagnosticar possíveis 
casos, porém ainda existe uma grande dificuldade e pouco cuidado na observação dos sintomas e no fechamento do 
diagnóstico.
 O avanço da educação não pode ser ignorado, porém a garantia da qualidade não vem sendo aceitável aos 
padrões mundiais. Infelizmente, a ampliação das oportunidades tornou-se comum ser usada como argumento para justifi-
car a queda da qualidade escolar. E a família? – As famílias estão se perdendo cada dia mais, vivemos em uma sociedade 
capitalista, com padrões no qual é mais importante “ter” do que “ser”. As famílias estão distantes, os pais estão ocupados 
com suas profissões, seus bens materiais e suas próprias aceitações na sociedade em que desejam participar. Na culpa 
da ausência ou de não saber como lidar e determinar limites ao seu filho, transfere a responsabilidade do educar e cuidar 
e formar um cidadão para a escola. E essa, muitas vezes também perdida, transfere a culpa para o aluno.
O objetivo geral desta pesquisa é explorar aspectos mais profundos referente o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperati-
vidade – TDAH, com base na pesquisa bibliográfica, com vistas de analisar qual o papel e a importância da escola e da 
família diante uma suspeita ou diagnóstico do distúrbio.
 Os objetivos específicos são definidos em:
• Colaborar para maior esclarecimento referente a etiologia, sintomas, predominâncias e variações, diagnóstico e 
tratamento do TDAH;
•  Evidenciar a importância do diagnóstico preciso, da escola e da família para o indivíduo no decorrer da vida;
• Identificar possíveis ações que escola e família podem realizar afim de favorecer o indivíduo.
Mediante da pesquisa espera-se concluir se o aumento dos índices relacionados ao TDAH está realmente relacionado ao 
problema de saúde ou se está mais relacionado aos problemas atuais da família e a falta de preparo/profissionalização 
das escolas.

O FUNCIONAMENTO DO NOSSO CÉREBRO 
Para compreendermos e aprofundarmos nos distúrbios de aprendizagem é necessário entender como nosso cérebro 

funciona, sobretudo na área da atenção e aprendizagem, se tratando do nosso tema.
Como afirma Cosenza e Guerra (2011), “o cérebro é a porção mais importante do sistema nervoso e atua na interação do 
organismo com o meio externo, além de coordenar suas funções internas”.
O início do desenvolvimento acontece a partir do 16º dia de gestação, é extraordinário, complexo e contínuo. Possui uma 
estrutura, em média de cem bilhões de neurônios, com uma produção de 250.000 de neurônios por minuto, já quase todos 
presentes no nascimento.
O centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de problemas é um dos últimos 
locais de maturação.
  Um estudo realizado pelo Instituto Americano de Saúde Mental (NIMH) e pela Universidade de Los Angeles, na 
Califórnia (UCLA)  afirma que, o centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de 
problemas é um dos últimos locais de maturação. Uma superprodução de neurônios nos primeiros dezoito meses de vida, 
em seguida um posterior declínio e descarte dos circuitos que não são utilizados. A segunda fase de superprodução e 
descarte acontece na puberdade.
Por meio desse processo de maturação, da reorganização e das sinapses que se dá o processo de aprendizagem, confor-
me o pensamento de Piaget, citado no site A mente é Maravilhosa (2017) :
 Sabendo que o desenvolvendo e a superprodução dos neurônios inicia a partir do 16º dia após a fecundação, e 
que ao nascimento quase todos os neurônios estão prontos, justifica a preocupação e a importância do pré-natal, segundo 
Cosenzo e Guerra (2011), “existem várias etapas que devem ser cumpridas rigorosamente para que as conexões entre 
as células nervosas sejam feitas de forma correta. Muitos dos distúrbios de aprendizagem estão relacionados a uma falha 
ou má formação desse sistema tão complexo, como veremos no próximo capítulo em relação ao TDAH”.
  
 
O QUE É TDAH?
O presente capítulo pretende abordar conceitos sobre o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), os 
tipos de TDAH, suas características, comorbidades, sintomas e tratamento.
 Para a ABDA (Associação Brasileira do Déficit de Atenção), o TDHA é:
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que 
aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 
desatenção, inquietude e impulsividade. 
(AUTOR DESCONHECIDO, 2018).

A ABDA define como falta de atenção, hiperatividade e impulsividade para o TDAH da seguinte maneira:

• Falta de atenção, para o caso da criança portadora de TDAH significa excesso de mobilidade na atenção, ou 
seja, hipermobilidade, que é quando o indivíduo não consegue manter, por algum tempo, sua atenção em um mesmo 
objeto, em um mesmo foco. É a atenção espontânea que predomina.
• Hiperatividade significa um aumento da atividade motora, deixando a mesma quase constantemente em 
movimento.
• As definições da palavra impulsividade – força que impele estímulo, abalo, ímpeto, impulsão – ajudam a compre-
ender a maneira pela qual o indivíduo portador do TDAH reage diante do mundo. Pequenas coisas podem despertar-lhes 
grandes emoções e a força dessas emoções gera o combustível de suas ações.

Para Cosenza e Guerra (2011), “além do fator genético, alguns fatores ambientais parecem interferir do desencadeamen-
to das alterações, como: baixo peso ao nascimento, a exposição de álcool ou à nicotina durante a gestação ou a contami-
nação por substâncias tóxicas como o chumbo são fatores importantes”.
Nosso cérebro recebe a todo momento uma infinita quantidade de estímulos, e temos um gerenciamento central respon-
sável por selecionar o que entra e o que deve ser barrado. Para Campbell, o que ocorre no caso de pessoas com TDAH 
é que: 

A quantidade de estímulos barrados é menor, ou seja, os pensamentos não são selecionados com o mesmo rigor, e o foco 
da atenção não se mantém. 
O TDAH é fundamentado em três coisas que levam ao quadro da doença: instabilidade na tensão, na impulsividade e na 
velocidade em que os pensamentos se processam e se manifestam na forma motora. (CAMPBELL, 2009, p.87).

Segundo Oliver (2011, apud Sardberg, 2202), “pesquisas realizadas em genética molecular apontam que o TDAH está 
associado a disfunções dos neurotransmissores, em especial do sistema dopaminérgico e neurotransmissores”.
Um agravante para crianças e adultos diagnosticados com TDAH são as comorbidades  (ocorrência simultânea), segundo 
o Instituto Paulista de Déficit de Atenção, a comorbidade de mais de um transtorno acompanhando o TDAH é mais regra 
que exceção. É importante identificar as comorbidades, pois podem necessitar de tratamentos específicos e independen-
tes do tratamento de TDAH. Especialistas alegam que os sintomas característicos do TDAH, como veremos a seguir, 
facilitariam a ocorrência de outros transtornos.

TDAH – PREDOMINÂNCIAS, VARIAÇÕES E SINTOMAS
Como vimos anteriormente o TDAH possui diversas características que auxiliam na suspeita e no fechamento de um 
diagnóstico.

• Desatento: Quando os sintomas pendem para a desatenção, variando desde simples desatenção até grande 
alienação, os componentes da hiperatividade não aparecem e é mais comum nas meninas.

O paciente desatento pode ser detectado analisando-se as seguintes reações e características: 

1- Parece sempre, ou quase sempre, ausente.
2- Demora muito a encontrar uma resposta ou não chega a responder a uma pergunta.
3- Parece não entender bem uma questão e não faz nenhuma questão de esforçar-se para entende-la.
4- Pode dividir-se em duas tarefas que exigem atenção, por exemplo, escrever ao passo que escuta alguém 
falar-lhe e pode até justificar-se dizendo prestar atenção desta forma, mas, na realidade, não desenvolve satisfatoriamen-
te nenhuma das atividades, ou seja, nem escreve coerentemente nem responde às questões que lhe fazem durante a 
conversa.

• Hiperativo-Impulsivo: Quando os sintomas se aliam à hiperatividade-impulsividade, aquele que não para.
1- Costuma dar respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completadas, correndo o risco de falar 
uma grande bobagem.
2- Tem dificuldades para aguardar sua vez.
3- Interrompe ou se mete em assuntos (conversas, brincadeiras etc.) de colegas.
4- Toma decisões sem raciocinar.
5- Frequentemente precipita-se em atitudes e palavras, desesperado para fazer tudo já.
6- Envolve-se em situações perigosas sem avaliar riscos e consequências.

• Combinado: Apresenta tanto a desatenção como a hiperatividade, apresenta características dos dois quadros 
acima.
Segundo Cosenza e Guerra (2011), “um sintoma frequente é a dificuldade de socialização, pois seus portadores não 
cooperam em atividades em grupo e seu comportamento é considerado difícil não só pelos adultos, mas pelas outras 
crianças, o que resulta na carência de amigos”. 

Diante desses sintomas e pelo fato do distúrbio não ter cura, muitos pais e educadores podem sentir-se desmotivados a 
seguir adiante na perspectiva de uma atitude e aprendizagem desejada, mas é importante saber que por intermédio de 
um tratamento eficaz é possível equilibrar e ter um ganho na qualidade de vida, como veremos no capítulo seguinte.

TDAH - DIAGNÓSTICO 
O diagnóstico de TDAH é complexo e exige bastante cuidado e experiência, já que há sintomas que podem imitar outros 
problemas e distúrbios.
Sabendo dessa complexidade, é preciso ir além da verificação dos sintomas, até alcançar uma análise extensa do caso.
Alguns critérios devem ser tomados para um diagnóstico de excelência. 
• Presença de sintomas em intensidade significativa, que cause danos a pessoa;
• Os sintomas devem aparecer durante a infância dentro das manifestações apropriadas em crianças.
• Os sintomas não são melhor explicados por algum outro transtorno ou problema com sintomas similares (como 
ansiedade, depressão, stress crônico, baixa escolaridade, transtorno afetivo bipolar, déficits cognitivos, entre outros).
O diagnóstico pode ser realizado por psicólogos, psiquiatras, neurologistas e pediatras. Não existe exames clínicos que 
identifiquem o transtorno, porém é aconselhável que o especialista solicite exames para o descarte de outros aspectos 
que possam estar ocasionando determinadas atitudes. Testes psicológicos específicos, como o SNAP-IV também são 
utilizados para auxiliar no diagnóstico, mas é de suma importância que o profissional tenha conhecimento específico no 
transtorno e experiência em atendimento, para que o mesmo tenha segurança e precisam na leitura e interpretação desse 
teste.
Para Coutinho (2009), “além do exame da criança, se faz necessário que sejam realizadas entrevistas com os pais e com 
os professores, pois as mesmas nem sempre conseguem fazer um relato preciso acerca do seu comportamento”.
Essas entrevistas se tornam fundamental para o diagnóstico, pois mediante dela o especialista pode verificar o comporta-
mento do indivíduo em ambientes diferentes, afim de confirmar de os comportamentos são derivados dos sintomas carac-
terísticos da síndrome ou se podem estar associados a problemas emocionais e de ajuste social, pensando em um dos 
requisitos para o diagnóstico, que é: os sintomas básicos devem apresentar-se de forma sistemática, contínua e prolonga-
da.

TDAH - TRATAMENTO
O tratamento para TDAH é tão importante como seu diagnóstico, como se trata de um distúrbio tanto químico como 
emocional e de aprendizagem, se faz necessário um olhar e cuidado mais amplo, com o agrupamento médico, terapia, 
escola e família. O quanto mais cedo e preciso for o diagnóstico, menos traumas o distúrbio causará no sujeito. 
Algumas famílias resistem a aceitar o uso de medicamentos e terapia, ainda mais em crianças, porém, já se comprova a 
eficácia no tratamento quando medicamento é associado à terapia. Cosenza e Guerra (2011) nos informa em seu livro 
que, “as crianças com TDAH parecem prestar atenção aos estímulos que podem levar a uma gratificação imediata e não 
se prendem àqueles que apenas prometem uma gratificação tardia, o que explicaria boa parte dos sintomas”.
Também concordam em relação a combinação medicamento e terapia, quando dizem:
A opção psicofarmacológica costuma melhorar não só os distúrbios comportamentais, mas também a autoestima e a 
interação social e familiar. A psicoterapia combinada com a medicação pode ser uma abordagem ainda mais efetiva na 
resolução dos problemas usualmente encontrados. 
(COSENZA, GUERRA, 2011, p. 137).

Mas, e a família e a escola, podem influenciar no desenvolvimento de um quadro de TDAH? Qual é contribuição ou prejuí-

zos que elas podem atribuir? São essas questões que pretendemos responder no capítulo a seguir.

TDAH: O PAPEL DA ESCOLA E DA FAMÍLIA 
Outro aspecto importante e, a meu ver, fundamental, é esclarecer o papel da escola e da família diante o TDAH, tanto na 
relação com o diagnóstico, como com o tratamento. Em uma publicação realizada pelo site UOL , Cristiane Capuchinho 
fala a respeito da preocupação da área da saúde em relação ao exagero de diagnósticos e uso de medicamentos em 
TDAH afirmando “Os defensores da campanha contra a medicalização da educação entendem que o diagnóstico foi bana-
lizado e problemas que são pedagógicos vão parar no âmbito da saúde”.
  Para a psicóloga Carla Biancha Angelucci, presidente do CRP (Conselho Regional de Psicologia) de São Paulo, 
a escola não consegue lidar com as diferenças entre as crianças e usa métodos pedagógicos que não atingem todos os 
alunos e afirma: "Se a criança não se interessar pela educação é muito possível que ela comece a apresentar hiperativida-
de, situações de conflito. Não temos que mexer na criança para que ela possa suportar com tranquilidade uma aula desin-
teressante”.
 Segundo reportagem publicada pelo Jornal Estadão , em dez anos, a importação e a produção de metilfenidato 
- mais conhecido como Ritalina,  cresceu 373% no País. A maior disponibilidade do medicamento no mercado nacional 
impulsionou um aumento de 775% no consumo da droga, usada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH). Os dados são de pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ).
Esses dados são preocupantes e servem de alerta para um problema social e de saúde que estamos vivendo.
Na história da educação brasileira a primeira concepção sobre a construção do conhecimento se deu no qual o professor 
era o retentor do saber e o transmissor de conhecimento já, seu aluno, era responsável por internalizar o conhecimento 
exatamente como transmitido, mediante uma metodologia baseada em repetição, memorização e reprodução no momen-
to julgado correto para cada etapa.
Com a contribuição de diversos estudos e pesquisas realizados pelos pensadores Jean Piaget, Vygotsky, Wallon e mais 
atualmente, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Telma Weisz, entre outros... uma nova concepção de aprendizagem foi construí-
da. 
 A nova visão frente ao processo de aprendizagem foi um grande marco para a educação. Políticas públicas 
referentes a educação foram revistas e novos programas adotados, mas um fato é certo, se as instituições e/ou profissio-
nais da educação não se abram ao novo conhecimento e não se atualizem, correm o risco de responsabilizar a criança 
pelo seu fracasso. Segundo Zabala (2010), “segundo essa concepção, ensinar envolve estabelecer uma série de relações 
que devem conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o conteúdo objeto de apren-
dizagem”. 
Infelizmente os novos estudos e políticas não supriram a defasagem na educação, abrindo o leque de outros fatores que 
podem agravar o quadro já instalado, como os distúrbios de aprendizagem. 
 É necessário que os profissionais da educação aprofundem seus conhecimentos a respeito dos distúrbios de 
aprendizagem, não para fazer um diagnóstico, já que não é seu papel, mas para conseguir “realmente” verificar possíveis 
sintomas, afim de aconselhar aos pais a procurar por um especialista. Professores mais experientes, com mais informa-
ção, em contínua formação, conseguiram crescer juntamente com seu aluno, formando-o por completo, seja ele portador 
ou não de algum distúrbio.
Nos casos de TDAH é fundamental o olhar atento do professor, pois as crianças podem apresentar sintomas desde o 
primeiro ano de vida, podendo esses sintomas desaparecem ou não com a maturação do sistema nervoso. Quanto mais 
cedo essa criança for encaminhada ao profissional da área, maior as chances de controle do distúrbio, o que, consequen-
temente melhora o desempenho escolar e social, melhorando a qualidade de vida do indivíduo.
Em seu livro “Práticas pedagógicas para a inclusão e diversidade”, Cunha (2016) apresenta algumas orientações para o 
professor : 
 
• Propor atividades que façam sentido para o aluno;
• Estabelecer e organizar rotinas de trabalho;
• Privilegiar trabalhos curtos, realizando uma tarefa por vez;
• Oferecer sempre ao aluno o retorno positivo sobre seu desempenho, para mantê-lo focado na atividade escolar;
• Estimular a comunicação;
• Cooperar nas suas atividades;
• Trabalhar em consonância com a família;
• Permitir que o aluno faça sugestões;
• Estimular a organização do tempo e do material de trabalho;
• Utilizar tecnologias que despertem o interesse e mantenham o foco de atenção;
• Evitar tarefas monótonas e repetitivas;
• Evitar tarefas extremamente longas como, por exemplo, pedir ao educando que copie da lousa um texto dema-
siadamente extenso;
• Utilizar a afetividade e o interesse do aluno na construção do currículo;
• Compartilhar tarefas e estimular trabalhos em grupo.
Sabemos que não é uma lista de orientações que vai garantir o desenvolvimento do indivíduo, são vários os fatores 
(social, emocional e cógnito), mas já é um caminho para quem pretende ajudar na trajetória. A escola tem um papel funda-
mental para o sucesso da criança com TDAH, mas sem a união da instituição com a família, quase nada será possível ser 
feito.
Alguns pais vêm recebendo o diagnóstico de TDAH como um alívio para suas culpas.
 Infelizmente alguns pais vem se aproveitando de diagnósticos equivocados para usar de desculpas para as 

reclamações relativas a comportamento e, alunos, que se aproveitam da situação de “doentes” para exigir facilidades e o 
não cumprimento de suas obrigações em sala de aula.
 É necessário informar as famílias a importância do diagnóstico seguro e a participação deles no processo de 
estabilização na criança com TDAH. 
 Por outro lado, precisamos levar em consideração o desgaste dessa família, que em alguns casos são até 
dizimadas. A criança e o adulto diagnosticado com TDAH carrega consigo uma baixa autoestima e comportamentos e 
emoções diferenciadas. Mesmo com uso de medicamentos necessitam de uma atenção e colaboração dos seus pares, 
por isso se torna tão importante que a família procure se informar o mais possível para conseguir reconhecer o que faz ou 
não parte do quadro do portador de TDAH, somente com diagnóstico preciso, tratamento seguro e informação de todos 
os envolvidos será possível alcançar o equilíbrio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança portadora de TDAH passa por muitas dificuldades em sua vida escolar e familiar, ainda se pode concluir que é 
fundamental o cuidado com o diagnóstico. Por seus sintomas estarem ligados a comportamento, atenção, desatenção, 
cognição e movimento é possível serem confundidos com problemas comportamentais e de limite. Graças essas caracte-
rísticas se torna imprescindível a colaboração da escola e da família, afim de evitar o retardo diagnóstico e consequente-
mente o tratamento. 
É na família que a criança tem seu primeiro contato com as regras sociais de comportamento. O aluno que chega à escola 
desprovido dessa primeira experiência, terá os conteúdos curriculares diluídos nas horas gastas para organizar sua 
conduta.
Segundo Cunha (2016), “também faz parte da formação integral do alunato os ensinamentos que regem a ordem discipli-
nar, mas é óbvio que eles devem começar na família”.
A escola também deve ver o lado da família e compreender seus anseios, contribuindo com orientação, encaminhamentos 
e afetividade.
A união da escola, família e profissionais da saúde é fundamental para o diagnóstico, tratamento e equilíbrio da criança 
com TDAH, assim como em crianças que não possuem nenhum transtorno.
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RESUMO 
O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio estudado desde o século passado. Com o 
crescimento da população, com a evolução da medicina e da tecnologia e com os problemas de uma sociedade dita 
“moderna”, a procura nos consultórios vem crescendo de forma assustadora. Diante do quadro, se vê a necessidade do 
aprofundamento nos conceitos, sintomas, diagnósticos e tratamentos que envolve o transtorno, especialmente graças ao 
fato que, na maioria dos casos, o tratamento consiste em medicamentos, que muitas vezes, em virtude à falta de preparo 
e informação, é indicado para a criança diagnosticada erroneamente. Segundo pesquisa, um dos fatores que favorecem 
o diagnóstico precoce ou ao tratamento impróprio se dá pela estrutura familiar e pelo despreparo da educação. Pais e 
professores, em sua maioria, responsabilizam a criança pelo fracasso escolar, a falta de educação, de limites e outros 
como mecanismo de fuga para seus próprios fracassos e responsabilidades. Após o estudo bibliográfico viu-se a necessi-
dade de maior reflexão em relação ao TDAH, com o objetivo de informar e esclarecer a necessidade de construção de 
novas estratégias para o diagnóstico e o tratamento do TDAH, como a necessidade de comunicação entre profissionais 
da saúde, pais e escola.  
Palavras-chave: TDHA; Diagnóstico; Tratamento; Escola; Pais.
INTRODUÇÃO
Segundo a ABDA – Associação Brasileira do Déficit de Atenção, “O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) é uma condição muito comum que afeta cerca de 5% das crianças, e na maioria dos casos, os sintomas persistem 
na vida adulta” (2017). Ao longo do século passado o que hoje chamamos de Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH), recebeu diversas nomenclaturas e estudos dos comportamentos. Na história do TDAH, o médico 
escocês Alexander Crichton (1763-1856) , é conhecido como o primeiro autor a descrever as características do transtorno. 
Segundo Rezende (2017), “ele descrevia a patologia como: Uma incapacidade de manter a atenção a qualquer evento 
com um grau necessário de constância, ou uma total suspensão da capacidade de atenção no cérebro”. Com o avanço 
da tecnologia, da medicina e dos estudos em cerca do TDAH pode se estabelecer um padrão para diagnosticar possíveis 
casos, porém ainda existe uma grande dificuldade e pouco cuidado na observação dos sintomas e no fechamento do 
diagnóstico.
 O avanço da educação não pode ser ignorado, porém a garantia da qualidade não vem sendo aceitável aos 
padrões mundiais. Infelizmente, a ampliação das oportunidades tornou-se comum ser usada como argumento para justifi-
car a queda da qualidade escolar. E a família? – As famílias estão se perdendo cada dia mais, vivemos em uma sociedade 
capitalista, com padrões no qual é mais importante “ter” do que “ser”. As famílias estão distantes, os pais estão ocupados 
com suas profissões, seus bens materiais e suas próprias aceitações na sociedade em que desejam participar. Na culpa 
da ausência ou de não saber como lidar e determinar limites ao seu filho, transfere a responsabilidade do educar e cuidar 
e formar um cidadão para a escola. E essa, muitas vezes também perdida, transfere a culpa para o aluno.
O objetivo geral desta pesquisa é explorar aspectos mais profundos referente o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperati-
vidade – TDAH, com base na pesquisa bibliográfica, com vistas de analisar qual o papel e a importância da escola e da 
família diante uma suspeita ou diagnóstico do distúrbio.
 Os objetivos específicos são definidos em:
• Colaborar para maior esclarecimento referente a etiologia, sintomas, predominâncias e variações, diagnóstico e 
tratamento do TDAH;
•  Evidenciar a importância do diagnóstico preciso, da escola e da família para o indivíduo no decorrer da vida;
• Identificar possíveis ações que escola e família podem realizar afim de favorecer o indivíduo.
Mediante da pesquisa espera-se concluir se o aumento dos índices relacionados ao TDAH está realmente relacionado ao 
problema de saúde ou se está mais relacionado aos problemas atuais da família e a falta de preparo/profissionalização 
das escolas.

O FUNCIONAMENTO DO NOSSO CÉREBRO 
Para compreendermos e aprofundarmos nos distúrbios de aprendizagem é necessário entender como nosso cérebro 

funciona, sobretudo na área da atenção e aprendizagem, se tratando do nosso tema.
Como afirma Cosenza e Guerra (2011), “o cérebro é a porção mais importante do sistema nervoso e atua na interação do 
organismo com o meio externo, além de coordenar suas funções internas”.
O início do desenvolvimento acontece a partir do 16º dia de gestação, é extraordinário, complexo e contínuo. Possui uma 
estrutura, em média de cem bilhões de neurônios, com uma produção de 250.000 de neurônios por minuto, já quase todos 
presentes no nascimento.
O centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de problemas é um dos últimos 
locais de maturação.
  Um estudo realizado pelo Instituto Americano de Saúde Mental (NIMH) e pela Universidade de Los Angeles, na 
Califórnia (UCLA)  afirma que, o centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de 
problemas é um dos últimos locais de maturação. Uma superprodução de neurônios nos primeiros dezoito meses de vida, 
em seguida um posterior declínio e descarte dos circuitos que não são utilizados. A segunda fase de superprodução e 
descarte acontece na puberdade.
Por meio desse processo de maturação, da reorganização e das sinapses que se dá o processo de aprendizagem, confor-
me o pensamento de Piaget, citado no site A mente é Maravilhosa (2017) :
 Sabendo que o desenvolvendo e a superprodução dos neurônios inicia a partir do 16º dia após a fecundação, e 
que ao nascimento quase todos os neurônios estão prontos, justifica a preocupação e a importância do pré-natal, segundo 
Cosenzo e Guerra (2011), “existem várias etapas que devem ser cumpridas rigorosamente para que as conexões entre 
as células nervosas sejam feitas de forma correta. Muitos dos distúrbios de aprendizagem estão relacionados a uma falha 
ou má formação desse sistema tão complexo, como veremos no próximo capítulo em relação ao TDAH”.
  
 
O QUE É TDAH?
O presente capítulo pretende abordar conceitos sobre o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), os 
tipos de TDAH, suas características, comorbidades, sintomas e tratamento.
 Para a ABDA (Associação Brasileira do Déficit de Atenção), o TDHA é:
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que 
aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 
desatenção, inquietude e impulsividade. 
(AUTOR DESCONHECIDO, 2018).

A ABDA define como falta de atenção, hiperatividade e impulsividade para o TDAH da seguinte maneira:

• Falta de atenção, para o caso da criança portadora de TDAH significa excesso de mobilidade na atenção, ou 
seja, hipermobilidade, que é quando o indivíduo não consegue manter, por algum tempo, sua atenção em um mesmo 
objeto, em um mesmo foco. É a atenção espontânea que predomina.
• Hiperatividade significa um aumento da atividade motora, deixando a mesma quase constantemente em 
movimento.
• As definições da palavra impulsividade – força que impele estímulo, abalo, ímpeto, impulsão – ajudam a compre-
ender a maneira pela qual o indivíduo portador do TDAH reage diante do mundo. Pequenas coisas podem despertar-lhes 
grandes emoções e a força dessas emoções gera o combustível de suas ações.

Para Cosenza e Guerra (2011), “além do fator genético, alguns fatores ambientais parecem interferir do desencadeamen-
to das alterações, como: baixo peso ao nascimento, a exposição de álcool ou à nicotina durante a gestação ou a contami-
nação por substâncias tóxicas como o chumbo são fatores importantes”.
Nosso cérebro recebe a todo momento uma infinita quantidade de estímulos, e temos um gerenciamento central respon-
sável por selecionar o que entra e o que deve ser barrado. Para Campbell, o que ocorre no caso de pessoas com TDAH 
é que: 

A quantidade de estímulos barrados é menor, ou seja, os pensamentos não são selecionados com o mesmo rigor, e o foco 
da atenção não se mantém. 
O TDAH é fundamentado em três coisas que levam ao quadro da doença: instabilidade na tensão, na impulsividade e na 
velocidade em que os pensamentos se processam e se manifestam na forma motora. (CAMPBELL, 2009, p.87).

Segundo Oliver (2011, apud Sardberg, 2202), “pesquisas realizadas em genética molecular apontam que o TDAH está 
associado a disfunções dos neurotransmissores, em especial do sistema dopaminérgico e neurotransmissores”.
Um agravante para crianças e adultos diagnosticados com TDAH são as comorbidades  (ocorrência simultânea), segundo 
o Instituto Paulista de Déficit de Atenção, a comorbidade de mais de um transtorno acompanhando o TDAH é mais regra 
que exceção. É importante identificar as comorbidades, pois podem necessitar de tratamentos específicos e independen-
tes do tratamento de TDAH. Especialistas alegam que os sintomas característicos do TDAH, como veremos a seguir, 
facilitariam a ocorrência de outros transtornos.

TDAH – PREDOMINÂNCIAS, VARIAÇÕES E SINTOMAS
Como vimos anteriormente o TDAH possui diversas características que auxiliam na suspeita e no fechamento de um 
diagnóstico.

• Desatento: Quando os sintomas pendem para a desatenção, variando desde simples desatenção até grande 
alienação, os componentes da hiperatividade não aparecem e é mais comum nas meninas.

O paciente desatento pode ser detectado analisando-se as seguintes reações e características: 

1- Parece sempre, ou quase sempre, ausente.
2- Demora muito a encontrar uma resposta ou não chega a responder a uma pergunta.
3- Parece não entender bem uma questão e não faz nenhuma questão de esforçar-se para entende-la.
4- Pode dividir-se em duas tarefas que exigem atenção, por exemplo, escrever ao passo que escuta alguém 
falar-lhe e pode até justificar-se dizendo prestar atenção desta forma, mas, na realidade, não desenvolve satisfatoriamen-
te nenhuma das atividades, ou seja, nem escreve coerentemente nem responde às questões que lhe fazem durante a 
conversa.

• Hiperativo-Impulsivo: Quando os sintomas se aliam à hiperatividade-impulsividade, aquele que não para.
1- Costuma dar respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completadas, correndo o risco de falar 
uma grande bobagem.
2- Tem dificuldades para aguardar sua vez.
3- Interrompe ou se mete em assuntos (conversas, brincadeiras etc.) de colegas.
4- Toma decisões sem raciocinar.
5- Frequentemente precipita-se em atitudes e palavras, desesperado para fazer tudo já.
6- Envolve-se em situações perigosas sem avaliar riscos e consequências.

• Combinado: Apresenta tanto a desatenção como a hiperatividade, apresenta características dos dois quadros 
acima.
Segundo Cosenza e Guerra (2011), “um sintoma frequente é a dificuldade de socialização, pois seus portadores não 
cooperam em atividades em grupo e seu comportamento é considerado difícil não só pelos adultos, mas pelas outras 
crianças, o que resulta na carência de amigos”. 

Diante desses sintomas e pelo fato do distúrbio não ter cura, muitos pais e educadores podem sentir-se desmotivados a 
seguir adiante na perspectiva de uma atitude e aprendizagem desejada, mas é importante saber que por intermédio de 
um tratamento eficaz é possível equilibrar e ter um ganho na qualidade de vida, como veremos no capítulo seguinte.

TDAH - DIAGNÓSTICO 
O diagnóstico de TDAH é complexo e exige bastante cuidado e experiência, já que há sintomas que podem imitar outros 
problemas e distúrbios.
Sabendo dessa complexidade, é preciso ir além da verificação dos sintomas, até alcançar uma análise extensa do caso.
Alguns critérios devem ser tomados para um diagnóstico de excelência. 
• Presença de sintomas em intensidade significativa, que cause danos a pessoa;
• Os sintomas devem aparecer durante a infância dentro das manifestações apropriadas em crianças.
• Os sintomas não são melhor explicados por algum outro transtorno ou problema com sintomas similares (como 
ansiedade, depressão, stress crônico, baixa escolaridade, transtorno afetivo bipolar, déficits cognitivos, entre outros).
O diagnóstico pode ser realizado por psicólogos, psiquiatras, neurologistas e pediatras. Não existe exames clínicos que 
identifiquem o transtorno, porém é aconselhável que o especialista solicite exames para o descarte de outros aspectos 
que possam estar ocasionando determinadas atitudes. Testes psicológicos específicos, como o SNAP-IV também são 
utilizados para auxiliar no diagnóstico, mas é de suma importância que o profissional tenha conhecimento específico no 
transtorno e experiência em atendimento, para que o mesmo tenha segurança e precisam na leitura e interpretação desse 
teste.
Para Coutinho (2009), “além do exame da criança, se faz necessário que sejam realizadas entrevistas com os pais e com 
os professores, pois as mesmas nem sempre conseguem fazer um relato preciso acerca do seu comportamento”.
Essas entrevistas se tornam fundamental para o diagnóstico, pois mediante dela o especialista pode verificar o comporta-
mento do indivíduo em ambientes diferentes, afim de confirmar de os comportamentos são derivados dos sintomas carac-
terísticos da síndrome ou se podem estar associados a problemas emocionais e de ajuste social, pensando em um dos 
requisitos para o diagnóstico, que é: os sintomas básicos devem apresentar-se de forma sistemática, contínua e prolonga-
da.

TDAH - TRATAMENTO
O tratamento para TDAH é tão importante como seu diagnóstico, como se trata de um distúrbio tanto químico como 
emocional e de aprendizagem, se faz necessário um olhar e cuidado mais amplo, com o agrupamento médico, terapia, 
escola e família. O quanto mais cedo e preciso for o diagnóstico, menos traumas o distúrbio causará no sujeito. 
Algumas famílias resistem a aceitar o uso de medicamentos e terapia, ainda mais em crianças, porém, já se comprova a 
eficácia no tratamento quando medicamento é associado à terapia. Cosenza e Guerra (2011) nos informa em seu livro 
que, “as crianças com TDAH parecem prestar atenção aos estímulos que podem levar a uma gratificação imediata e não 
se prendem àqueles que apenas prometem uma gratificação tardia, o que explicaria boa parte dos sintomas”.
Também concordam em relação a combinação medicamento e terapia, quando dizem:
A opção psicofarmacológica costuma melhorar não só os distúrbios comportamentais, mas também a autoestima e a 
interação social e familiar. A psicoterapia combinada com a medicação pode ser uma abordagem ainda mais efetiva na 
resolução dos problemas usualmente encontrados. 
(COSENZA, GUERRA, 2011, p. 137).

Mas, e a família e a escola, podem influenciar no desenvolvimento de um quadro de TDAH? Qual é contribuição ou prejuí-

zos que elas podem atribuir? São essas questões que pretendemos responder no capítulo a seguir.

TDAH: O PAPEL DA ESCOLA E DA FAMÍLIA 
Outro aspecto importante e, a meu ver, fundamental, é esclarecer o papel da escola e da família diante o TDAH, tanto na 
relação com o diagnóstico, como com o tratamento. Em uma publicação realizada pelo site UOL , Cristiane Capuchinho 
fala a respeito da preocupação da área da saúde em relação ao exagero de diagnósticos e uso de medicamentos em 
TDAH afirmando “Os defensores da campanha contra a medicalização da educação entendem que o diagnóstico foi bana-
lizado e problemas que são pedagógicos vão parar no âmbito da saúde”.
  Para a psicóloga Carla Biancha Angelucci, presidente do CRP (Conselho Regional de Psicologia) de São Paulo, 
a escola não consegue lidar com as diferenças entre as crianças e usa métodos pedagógicos que não atingem todos os 
alunos e afirma: "Se a criança não se interessar pela educação é muito possível que ela comece a apresentar hiperativida-
de, situações de conflito. Não temos que mexer na criança para que ela possa suportar com tranquilidade uma aula desin-
teressante”.
 Segundo reportagem publicada pelo Jornal Estadão , em dez anos, a importação e a produção de metilfenidato 
- mais conhecido como Ritalina,  cresceu 373% no País. A maior disponibilidade do medicamento no mercado nacional 
impulsionou um aumento de 775% no consumo da droga, usada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH). Os dados são de pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ).
Esses dados são preocupantes e servem de alerta para um problema social e de saúde que estamos vivendo.
Na história da educação brasileira a primeira concepção sobre a construção do conhecimento se deu no qual o professor 
era o retentor do saber e o transmissor de conhecimento já, seu aluno, era responsável por internalizar o conhecimento 
exatamente como transmitido, mediante uma metodologia baseada em repetição, memorização e reprodução no momen-
to julgado correto para cada etapa.
Com a contribuição de diversos estudos e pesquisas realizados pelos pensadores Jean Piaget, Vygotsky, Wallon e mais 
atualmente, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Telma Weisz, entre outros... uma nova concepção de aprendizagem foi construí-
da. 
 A nova visão frente ao processo de aprendizagem foi um grande marco para a educação. Políticas públicas 
referentes a educação foram revistas e novos programas adotados, mas um fato é certo, se as instituições e/ou profissio-
nais da educação não se abram ao novo conhecimento e não se atualizem, correm o risco de responsabilizar a criança 
pelo seu fracasso. Segundo Zabala (2010), “segundo essa concepção, ensinar envolve estabelecer uma série de relações 
que devem conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o conteúdo objeto de apren-
dizagem”. 
Infelizmente os novos estudos e políticas não supriram a defasagem na educação, abrindo o leque de outros fatores que 
podem agravar o quadro já instalado, como os distúrbios de aprendizagem. 
 É necessário que os profissionais da educação aprofundem seus conhecimentos a respeito dos distúrbios de 
aprendizagem, não para fazer um diagnóstico, já que não é seu papel, mas para conseguir “realmente” verificar possíveis 
sintomas, afim de aconselhar aos pais a procurar por um especialista. Professores mais experientes, com mais informa-
ção, em contínua formação, conseguiram crescer juntamente com seu aluno, formando-o por completo, seja ele portador 
ou não de algum distúrbio.
Nos casos de TDAH é fundamental o olhar atento do professor, pois as crianças podem apresentar sintomas desde o 
primeiro ano de vida, podendo esses sintomas desaparecem ou não com a maturação do sistema nervoso. Quanto mais 
cedo essa criança for encaminhada ao profissional da área, maior as chances de controle do distúrbio, o que, consequen-
temente melhora o desempenho escolar e social, melhorando a qualidade de vida do indivíduo.
Em seu livro “Práticas pedagógicas para a inclusão e diversidade”, Cunha (2016) apresenta algumas orientações para o 
professor : 
 
• Propor atividades que façam sentido para o aluno;
• Estabelecer e organizar rotinas de trabalho;
• Privilegiar trabalhos curtos, realizando uma tarefa por vez;
• Oferecer sempre ao aluno o retorno positivo sobre seu desempenho, para mantê-lo focado na atividade escolar;
• Estimular a comunicação;
• Cooperar nas suas atividades;
• Trabalhar em consonância com a família;
• Permitir que o aluno faça sugestões;
• Estimular a organização do tempo e do material de trabalho;
• Utilizar tecnologias que despertem o interesse e mantenham o foco de atenção;
• Evitar tarefas monótonas e repetitivas;
• Evitar tarefas extremamente longas como, por exemplo, pedir ao educando que copie da lousa um texto dema-
siadamente extenso;
• Utilizar a afetividade e o interesse do aluno na construção do currículo;
• Compartilhar tarefas e estimular trabalhos em grupo.
Sabemos que não é uma lista de orientações que vai garantir o desenvolvimento do indivíduo, são vários os fatores 
(social, emocional e cógnito), mas já é um caminho para quem pretende ajudar na trajetória. A escola tem um papel funda-
mental para o sucesso da criança com TDAH, mas sem a união da instituição com a família, quase nada será possível ser 
feito.
Alguns pais vêm recebendo o diagnóstico de TDAH como um alívio para suas culpas.
 Infelizmente alguns pais vem se aproveitando de diagnósticos equivocados para usar de desculpas para as 

reclamações relativas a comportamento e, alunos, que se aproveitam da situação de “doentes” para exigir facilidades e o 
não cumprimento de suas obrigações em sala de aula.
 É necessário informar as famílias a importância do diagnóstico seguro e a participação deles no processo de 
estabilização na criança com TDAH. 
 Por outro lado, precisamos levar em consideração o desgaste dessa família, que em alguns casos são até 
dizimadas. A criança e o adulto diagnosticado com TDAH carrega consigo uma baixa autoestima e comportamentos e 
emoções diferenciadas. Mesmo com uso de medicamentos necessitam de uma atenção e colaboração dos seus pares, 
por isso se torna tão importante que a família procure se informar o mais possível para conseguir reconhecer o que faz ou 
não parte do quadro do portador de TDAH, somente com diagnóstico preciso, tratamento seguro e informação de todos 
os envolvidos será possível alcançar o equilíbrio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança portadora de TDAH passa por muitas dificuldades em sua vida escolar e familiar, ainda se pode concluir que é 
fundamental o cuidado com o diagnóstico. Por seus sintomas estarem ligados a comportamento, atenção, desatenção, 
cognição e movimento é possível serem confundidos com problemas comportamentais e de limite. Graças essas caracte-
rísticas se torna imprescindível a colaboração da escola e da família, afim de evitar o retardo diagnóstico e consequente-
mente o tratamento. 
É na família que a criança tem seu primeiro contato com as regras sociais de comportamento. O aluno que chega à escola 
desprovido dessa primeira experiência, terá os conteúdos curriculares diluídos nas horas gastas para organizar sua 
conduta.
Segundo Cunha (2016), “também faz parte da formação integral do alunato os ensinamentos que regem a ordem discipli-
nar, mas é óbvio que eles devem começar na família”.
A escola também deve ver o lado da família e compreender seus anseios, contribuindo com orientação, encaminhamentos 
e afetividade.
A união da escola, família e profissionais da saúde é fundamental para o diagnóstico, tratamento e equilíbrio da criança 
com TDAH, assim como em crianças que não possuem nenhum transtorno.
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RESUMO 
O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio estudado desde o século passado. Com o 
crescimento da população, com a evolução da medicina e da tecnologia e com os problemas de uma sociedade dita 
“moderna”, a procura nos consultórios vem crescendo de forma assustadora. Diante do quadro, se vê a necessidade do 
aprofundamento nos conceitos, sintomas, diagnósticos e tratamentos que envolve o transtorno, especialmente graças ao 
fato que, na maioria dos casos, o tratamento consiste em medicamentos, que muitas vezes, em virtude à falta de preparo 
e informação, é indicado para a criança diagnosticada erroneamente. Segundo pesquisa, um dos fatores que favorecem 
o diagnóstico precoce ou ao tratamento impróprio se dá pela estrutura familiar e pelo despreparo da educação. Pais e 
professores, em sua maioria, responsabilizam a criança pelo fracasso escolar, a falta de educação, de limites e outros 
como mecanismo de fuga para seus próprios fracassos e responsabilidades. Após o estudo bibliográfico viu-se a necessi-
dade de maior reflexão em relação ao TDAH, com o objetivo de informar e esclarecer a necessidade de construção de 
novas estratégias para o diagnóstico e o tratamento do TDAH, como a necessidade de comunicação entre profissionais 
da saúde, pais e escola.  
Palavras-chave: TDHA; Diagnóstico; Tratamento; Escola; Pais.
INTRODUÇÃO
Segundo a ABDA – Associação Brasileira do Déficit de Atenção, “O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) é uma condição muito comum que afeta cerca de 5% das crianças, e na maioria dos casos, os sintomas persistem 
na vida adulta” (2017). Ao longo do século passado o que hoje chamamos de Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH), recebeu diversas nomenclaturas e estudos dos comportamentos. Na história do TDAH, o médico 
escocês Alexander Crichton (1763-1856) , é conhecido como o primeiro autor a descrever as características do transtorno. 
Segundo Rezende (2017), “ele descrevia a patologia como: Uma incapacidade de manter a atenção a qualquer evento 
com um grau necessário de constância, ou uma total suspensão da capacidade de atenção no cérebro”. Com o avanço 
da tecnologia, da medicina e dos estudos em cerca do TDAH pode se estabelecer um padrão para diagnosticar possíveis 
casos, porém ainda existe uma grande dificuldade e pouco cuidado na observação dos sintomas e no fechamento do 
diagnóstico.
 O avanço da educação não pode ser ignorado, porém a garantia da qualidade não vem sendo aceitável aos 
padrões mundiais. Infelizmente, a ampliação das oportunidades tornou-se comum ser usada como argumento para justifi-
car a queda da qualidade escolar. E a família? – As famílias estão se perdendo cada dia mais, vivemos em uma sociedade 
capitalista, com padrões no qual é mais importante “ter” do que “ser”. As famílias estão distantes, os pais estão ocupados 
com suas profissões, seus bens materiais e suas próprias aceitações na sociedade em que desejam participar. Na culpa 
da ausência ou de não saber como lidar e determinar limites ao seu filho, transfere a responsabilidade do educar e cuidar 
e formar um cidadão para a escola. E essa, muitas vezes também perdida, transfere a culpa para o aluno.
O objetivo geral desta pesquisa é explorar aspectos mais profundos referente o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperati-
vidade – TDAH, com base na pesquisa bibliográfica, com vistas de analisar qual o papel e a importância da escola e da 
família diante uma suspeita ou diagnóstico do distúrbio.
 Os objetivos específicos são definidos em:
• Colaborar para maior esclarecimento referente a etiologia, sintomas, predominâncias e variações, diagnóstico e 
tratamento do TDAH;
•  Evidenciar a importância do diagnóstico preciso, da escola e da família para o indivíduo no decorrer da vida;
• Identificar possíveis ações que escola e família podem realizar afim de favorecer o indivíduo.
Mediante da pesquisa espera-se concluir se o aumento dos índices relacionados ao TDAH está realmente relacionado ao 
problema de saúde ou se está mais relacionado aos problemas atuais da família e a falta de preparo/profissionalização 
das escolas.

O FUNCIONAMENTO DO NOSSO CÉREBRO 
Para compreendermos e aprofundarmos nos distúrbios de aprendizagem é necessário entender como nosso cérebro 

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo propor uma síntese crítica com base num diálogo atual sobre a necessidade de se 
reconhecer a importância e impacto, da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a História da África na sala de aula. A 
proposta é sugerir para os professores a tarefa e responsabilidade de direcionar novas análises para o continente a partir 
do reconhecimento de suas riquezas. A importância em se pensar o primeiro contato europeu a partir de Ceuta, se dará 
com a mudança de paradigmas que observam o continente como local apenas de exploração, pobreza e fome, ou seja, 
devemos ter uma visão geral de suas riquezas e grandezas e o dever de ir além do ponto de vista de um continente forne-
cedor de matérias primas e de seres humanos como escravos. Neste viés, o reconhecimento do continente como local de 
riquezas e talentos, nós levará a certeza de que não é possível olhar com indiferença essa rica região do nosso planeta. 
No Brasil, a identidade negra e afro-brasileira é vista e revisitada por essa lei, como fatores indissociáveis no processo do 
ensino e aprendizagem. 
Palavras-chave: Continente africano; África; Negro; Desigualdade; Educação.

INTRODUÇÃO
Na primeira parte realizaremos uma discussão sobre a ocupação europeia no continente africano com o objetivo de 
mostrar que a África foi concebida por muitos europeus, como fonte de recursos a favor do colonialismo e neocolonialismo 
europeu, produzindo discursos que não favorecem entender o continente como um local de muitas riquezas e culturas. 
Citaremos o caso da colonização portuguesa para exemplificar a África como um continente que foi a base para a emprei-
tada lusitana no Brasil e recurso para os exploradores europeus.
Na segunda parte, verificaremos a importância em se analisar o continente, enaltecendo a região com o objetivo de 
atribuir novas abordagens ao local, mostrando na sequência, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por 
conta de riquezas africanas. Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido 
para a maioria da população docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a Histó-
ria da África na sala de aula brasileira.  A escrita em nosso país priorizou o registro sobre a escravidão e desprezou a 
importância cultural das sociedades africanas na História de nosso país. Esse passado que não foi contado pelas Ciências 
Humanas, omitiu uma herança legítima do continente e seu povo. Por meio da ênfase que a Lei solicita, verificaremos que 
há outras formas de se estudar a África, perpassando a História da escravidão. 
Na terceira parte, serão feitas considerações finais sobre a discussão apresentada. 

 ABORDAGENS PRECONCEITUOSAS SOBRE A ÁFRICA NA SALA DE AULA
O período de exploração do continente, seja a partir do século XV ou a partir do século XIX, nos faz refletir sobre a ambi-
ção e ganância que se desdobraram os países europeus a serviço do sistema capitalista.
Apresentaremos uma breve retomada e ao mesmo tempo, propomos uma reflexão sobre o continente e a história que nos 
foi apresentada, permeada por uma mentalidade escravista sem apresentar as riquezas culturais dos africanos que possi-
bilitou o desenvolvimento de países europeus, os quais utilizaram o genocídio, a escravidão e ações violentas sobre o 
continente.
Tomando como exemplo de exploração capitalista no período que se segue ao da expansão marítima, a colônia brasileira 
se constituiu em local de consumo de produtos europeus e assim se estabelecem por dois lados os lucros monopolistas, 
o da compra da produção colonial a baixos preços e a sua revenda no mercado europeu a preço acessível e a venda de 
produtos manufaturados europeus na colônia a preços altos. A produção foi organizada de forma a garantir aos empresá-
rios metropolitanos ampla margem de lucro e isto impôs nas áreas de trabalho a introdução do trabalho compulsório. 
(GONÇALVES, 2012, p. 14). De acordo com FAUSTO (2009), aproximadamente quatro milhões de africanos jovens e do 
sexo masculino, vieram de diferentes tribos ou reinos para os portos brasileiros entre 1550 e 1855.

funciona, sobretudo na área da atenção e aprendizagem, se tratando do nosso tema.
Como afirma Cosenza e Guerra (2011), “o cérebro é a porção mais importante do sistema nervoso e atua na interação do 
organismo com o meio externo, além de coordenar suas funções internas”.
O início do desenvolvimento acontece a partir do 16º dia de gestação, é extraordinário, complexo e contínuo. Possui uma 
estrutura, em média de cem bilhões de neurônios, com uma produção de 250.000 de neurônios por minuto, já quase todos 
presentes no nascimento.
O centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de problemas é um dos últimos 
locais de maturação.
  Um estudo realizado pelo Instituto Americano de Saúde Mental (NIMH) e pela Universidade de Los Angeles, na 
Califórnia (UCLA)  afirma que, o centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de 
problemas é um dos últimos locais de maturação. Uma superprodução de neurônios nos primeiros dezoito meses de vida, 
em seguida um posterior declínio e descarte dos circuitos que não são utilizados. A segunda fase de superprodução e 
descarte acontece na puberdade.
Por meio desse processo de maturação, da reorganização e das sinapses que se dá o processo de aprendizagem, confor-
me o pensamento de Piaget, citado no site A mente é Maravilhosa (2017) :
 Sabendo que o desenvolvendo e a superprodução dos neurônios inicia a partir do 16º dia após a fecundação, e 
que ao nascimento quase todos os neurônios estão prontos, justifica a preocupação e a importância do pré-natal, segundo 
Cosenzo e Guerra (2011), “existem várias etapas que devem ser cumpridas rigorosamente para que as conexões entre 
as células nervosas sejam feitas de forma correta. Muitos dos distúrbios de aprendizagem estão relacionados a uma falha 
ou má formação desse sistema tão complexo, como veremos no próximo capítulo em relação ao TDAH”.
  
 
O QUE É TDAH?
O presente capítulo pretende abordar conceitos sobre o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), os 
tipos de TDAH, suas características, comorbidades, sintomas e tratamento.
 Para a ABDA (Associação Brasileira do Déficit de Atenção), o TDHA é:
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que 
aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 
desatenção, inquietude e impulsividade. 
(AUTOR DESCONHECIDO, 2018).

A ABDA define como falta de atenção, hiperatividade e impulsividade para o TDAH da seguinte maneira:

• Falta de atenção, para o caso da criança portadora de TDAH significa excesso de mobilidade na atenção, ou 
seja, hipermobilidade, que é quando o indivíduo não consegue manter, por algum tempo, sua atenção em um mesmo 
objeto, em um mesmo foco. É a atenção espontânea que predomina.
• Hiperatividade significa um aumento da atividade motora, deixando a mesma quase constantemente em 
movimento.
• As definições da palavra impulsividade – força que impele estímulo, abalo, ímpeto, impulsão – ajudam a compre-
ender a maneira pela qual o indivíduo portador do TDAH reage diante do mundo. Pequenas coisas podem despertar-lhes 
grandes emoções e a força dessas emoções gera o combustível de suas ações.

Para Cosenza e Guerra (2011), “além do fator genético, alguns fatores ambientais parecem interferir do desencadeamen-
to das alterações, como: baixo peso ao nascimento, a exposição de álcool ou à nicotina durante a gestação ou a contami-
nação por substâncias tóxicas como o chumbo são fatores importantes”.
Nosso cérebro recebe a todo momento uma infinita quantidade de estímulos, e temos um gerenciamento central respon-
sável por selecionar o que entra e o que deve ser barrado. Para Campbell, o que ocorre no caso de pessoas com TDAH 
é que: 

A quantidade de estímulos barrados é menor, ou seja, os pensamentos não são selecionados com o mesmo rigor, e o foco 
da atenção não se mantém. 
O TDAH é fundamentado em três coisas que levam ao quadro da doença: instabilidade na tensão, na impulsividade e na 
velocidade em que os pensamentos se processam e se manifestam na forma motora. (CAMPBELL, 2009, p.87).

Segundo Oliver (2011, apud Sardberg, 2202), “pesquisas realizadas em genética molecular apontam que o TDAH está 
associado a disfunções dos neurotransmissores, em especial do sistema dopaminérgico e neurotransmissores”.
Um agravante para crianças e adultos diagnosticados com TDAH são as comorbidades  (ocorrência simultânea), segundo 
o Instituto Paulista de Déficit de Atenção, a comorbidade de mais de um transtorno acompanhando o TDAH é mais regra 
que exceção. É importante identificar as comorbidades, pois podem necessitar de tratamentos específicos e independen-
tes do tratamento de TDAH. Especialistas alegam que os sintomas característicos do TDAH, como veremos a seguir, 
facilitariam a ocorrência de outros transtornos.

TDAH – PREDOMINÂNCIAS, VARIAÇÕES E SINTOMAS
Como vimos anteriormente o TDAH possui diversas características que auxiliam na suspeita e no fechamento de um 
diagnóstico.

• Desatento: Quando os sintomas pendem para a desatenção, variando desde simples desatenção até grande 
alienação, os componentes da hiperatividade não aparecem e é mais comum nas meninas.

O paciente desatento pode ser detectado analisando-se as seguintes reações e características: 

1- Parece sempre, ou quase sempre, ausente.
2- Demora muito a encontrar uma resposta ou não chega a responder a uma pergunta.
3- Parece não entender bem uma questão e não faz nenhuma questão de esforçar-se para entende-la.
4- Pode dividir-se em duas tarefas que exigem atenção, por exemplo, escrever ao passo que escuta alguém 
falar-lhe e pode até justificar-se dizendo prestar atenção desta forma, mas, na realidade, não desenvolve satisfatoriamen-
te nenhuma das atividades, ou seja, nem escreve coerentemente nem responde às questões que lhe fazem durante a 
conversa.

• Hiperativo-Impulsivo: Quando os sintomas se aliam à hiperatividade-impulsividade, aquele que não para.
1- Costuma dar respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completadas, correndo o risco de falar 
uma grande bobagem.
2- Tem dificuldades para aguardar sua vez.
3- Interrompe ou se mete em assuntos (conversas, brincadeiras etc.) de colegas.
4- Toma decisões sem raciocinar.
5- Frequentemente precipita-se em atitudes e palavras, desesperado para fazer tudo já.
6- Envolve-se em situações perigosas sem avaliar riscos e consequências.

• Combinado: Apresenta tanto a desatenção como a hiperatividade, apresenta características dos dois quadros 
acima.
Segundo Cosenza e Guerra (2011), “um sintoma frequente é a dificuldade de socialização, pois seus portadores não 
cooperam em atividades em grupo e seu comportamento é considerado difícil não só pelos adultos, mas pelas outras 
crianças, o que resulta na carência de amigos”. 

Diante desses sintomas e pelo fato do distúrbio não ter cura, muitos pais e educadores podem sentir-se desmotivados a 
seguir adiante na perspectiva de uma atitude e aprendizagem desejada, mas é importante saber que por intermédio de 
um tratamento eficaz é possível equilibrar e ter um ganho na qualidade de vida, como veremos no capítulo seguinte.

TDAH - DIAGNÓSTICO 
O diagnóstico de TDAH é complexo e exige bastante cuidado e experiência, já que há sintomas que podem imitar outros 
problemas e distúrbios.
Sabendo dessa complexidade, é preciso ir além da verificação dos sintomas, até alcançar uma análise extensa do caso.
Alguns critérios devem ser tomados para um diagnóstico de excelência. 
• Presença de sintomas em intensidade significativa, que cause danos a pessoa;
• Os sintomas devem aparecer durante a infância dentro das manifestações apropriadas em crianças.
• Os sintomas não são melhor explicados por algum outro transtorno ou problema com sintomas similares (como 
ansiedade, depressão, stress crônico, baixa escolaridade, transtorno afetivo bipolar, déficits cognitivos, entre outros).
O diagnóstico pode ser realizado por psicólogos, psiquiatras, neurologistas e pediatras. Não existe exames clínicos que 
identifiquem o transtorno, porém é aconselhável que o especialista solicite exames para o descarte de outros aspectos 
que possam estar ocasionando determinadas atitudes. Testes psicológicos específicos, como o SNAP-IV também são 
utilizados para auxiliar no diagnóstico, mas é de suma importância que o profissional tenha conhecimento específico no 
transtorno e experiência em atendimento, para que o mesmo tenha segurança e precisam na leitura e interpretação desse 
teste.
Para Coutinho (2009), “além do exame da criança, se faz necessário que sejam realizadas entrevistas com os pais e com 
os professores, pois as mesmas nem sempre conseguem fazer um relato preciso acerca do seu comportamento”.
Essas entrevistas se tornam fundamental para o diagnóstico, pois mediante dela o especialista pode verificar o comporta-
mento do indivíduo em ambientes diferentes, afim de confirmar de os comportamentos são derivados dos sintomas carac-
terísticos da síndrome ou se podem estar associados a problemas emocionais e de ajuste social, pensando em um dos 
requisitos para o diagnóstico, que é: os sintomas básicos devem apresentar-se de forma sistemática, contínua e prolonga-
da.

TDAH - TRATAMENTO
O tratamento para TDAH é tão importante como seu diagnóstico, como se trata de um distúrbio tanto químico como 
emocional e de aprendizagem, se faz necessário um olhar e cuidado mais amplo, com o agrupamento médico, terapia, 
escola e família. O quanto mais cedo e preciso for o diagnóstico, menos traumas o distúrbio causará no sujeito. 
Algumas famílias resistem a aceitar o uso de medicamentos e terapia, ainda mais em crianças, porém, já se comprova a 
eficácia no tratamento quando medicamento é associado à terapia. Cosenza e Guerra (2011) nos informa em seu livro 
que, “as crianças com TDAH parecem prestar atenção aos estímulos que podem levar a uma gratificação imediata e não 
se prendem àqueles que apenas prometem uma gratificação tardia, o que explicaria boa parte dos sintomas”.
Também concordam em relação a combinação medicamento e terapia, quando dizem:
A opção psicofarmacológica costuma melhorar não só os distúrbios comportamentais, mas também a autoestima e a 
interação social e familiar. A psicoterapia combinada com a medicação pode ser uma abordagem ainda mais efetiva na 
resolução dos problemas usualmente encontrados. 
(COSENZA, GUERRA, 2011, p. 137).

Mas, e a família e a escola, podem influenciar no desenvolvimento de um quadro de TDAH? Qual é contribuição ou prejuí-

zos que elas podem atribuir? São essas questões que pretendemos responder no capítulo a seguir.

TDAH: O PAPEL DA ESCOLA E DA FAMÍLIA 
Outro aspecto importante e, a meu ver, fundamental, é esclarecer o papel da escola e da família diante o TDAH, tanto na 
relação com o diagnóstico, como com o tratamento. Em uma publicação realizada pelo site UOL , Cristiane Capuchinho 
fala a respeito da preocupação da área da saúde em relação ao exagero de diagnósticos e uso de medicamentos em 
TDAH afirmando “Os defensores da campanha contra a medicalização da educação entendem que o diagnóstico foi bana-
lizado e problemas que são pedagógicos vão parar no âmbito da saúde”.
  Para a psicóloga Carla Biancha Angelucci, presidente do CRP (Conselho Regional de Psicologia) de São Paulo, 
a escola não consegue lidar com as diferenças entre as crianças e usa métodos pedagógicos que não atingem todos os 
alunos e afirma: "Se a criança não se interessar pela educação é muito possível que ela comece a apresentar hiperativida-
de, situações de conflito. Não temos que mexer na criança para que ela possa suportar com tranquilidade uma aula desin-
teressante”.
 Segundo reportagem publicada pelo Jornal Estadão , em dez anos, a importação e a produção de metilfenidato 
- mais conhecido como Ritalina,  cresceu 373% no País. A maior disponibilidade do medicamento no mercado nacional 
impulsionou um aumento de 775% no consumo da droga, usada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH). Os dados são de pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ).
Esses dados são preocupantes e servem de alerta para um problema social e de saúde que estamos vivendo.
Na história da educação brasileira a primeira concepção sobre a construção do conhecimento se deu no qual o professor 
era o retentor do saber e o transmissor de conhecimento já, seu aluno, era responsável por internalizar o conhecimento 
exatamente como transmitido, mediante uma metodologia baseada em repetição, memorização e reprodução no momen-
to julgado correto para cada etapa.
Com a contribuição de diversos estudos e pesquisas realizados pelos pensadores Jean Piaget, Vygotsky, Wallon e mais 
atualmente, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Telma Weisz, entre outros... uma nova concepção de aprendizagem foi construí-
da. 
 A nova visão frente ao processo de aprendizagem foi um grande marco para a educação. Políticas públicas 
referentes a educação foram revistas e novos programas adotados, mas um fato é certo, se as instituições e/ou profissio-
nais da educação não se abram ao novo conhecimento e não se atualizem, correm o risco de responsabilizar a criança 
pelo seu fracasso. Segundo Zabala (2010), “segundo essa concepção, ensinar envolve estabelecer uma série de relações 
que devem conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o conteúdo objeto de apren-
dizagem”. 
Infelizmente os novos estudos e políticas não supriram a defasagem na educação, abrindo o leque de outros fatores que 
podem agravar o quadro já instalado, como os distúrbios de aprendizagem. 
 É necessário que os profissionais da educação aprofundem seus conhecimentos a respeito dos distúrbios de 
aprendizagem, não para fazer um diagnóstico, já que não é seu papel, mas para conseguir “realmente” verificar possíveis 
sintomas, afim de aconselhar aos pais a procurar por um especialista. Professores mais experientes, com mais informa-
ção, em contínua formação, conseguiram crescer juntamente com seu aluno, formando-o por completo, seja ele portador 
ou não de algum distúrbio.
Nos casos de TDAH é fundamental o olhar atento do professor, pois as crianças podem apresentar sintomas desde o 
primeiro ano de vida, podendo esses sintomas desaparecem ou não com a maturação do sistema nervoso. Quanto mais 
cedo essa criança for encaminhada ao profissional da área, maior as chances de controle do distúrbio, o que, consequen-
temente melhora o desempenho escolar e social, melhorando a qualidade de vida do indivíduo.
Em seu livro “Práticas pedagógicas para a inclusão e diversidade”, Cunha (2016) apresenta algumas orientações para o 
professor : 
 
• Propor atividades que façam sentido para o aluno;
• Estabelecer e organizar rotinas de trabalho;
• Privilegiar trabalhos curtos, realizando uma tarefa por vez;
• Oferecer sempre ao aluno o retorno positivo sobre seu desempenho, para mantê-lo focado na atividade escolar;
• Estimular a comunicação;
• Cooperar nas suas atividades;
• Trabalhar em consonância com a família;
• Permitir que o aluno faça sugestões;
• Estimular a organização do tempo e do material de trabalho;
• Utilizar tecnologias que despertem o interesse e mantenham o foco de atenção;
• Evitar tarefas monótonas e repetitivas;
• Evitar tarefas extremamente longas como, por exemplo, pedir ao educando que copie da lousa um texto dema-
siadamente extenso;
• Utilizar a afetividade e o interesse do aluno na construção do currículo;
• Compartilhar tarefas e estimular trabalhos em grupo.
Sabemos que não é uma lista de orientações que vai garantir o desenvolvimento do indivíduo, são vários os fatores 
(social, emocional e cógnito), mas já é um caminho para quem pretende ajudar na trajetória. A escola tem um papel funda-
mental para o sucesso da criança com TDAH, mas sem a união da instituição com a família, quase nada será possível ser 
feito.
Alguns pais vêm recebendo o diagnóstico de TDAH como um alívio para suas culpas.
 Infelizmente alguns pais vem se aproveitando de diagnósticos equivocados para usar de desculpas para as 

O trabalho compulsório foi seguido de muita resistência. Muitos negros mantiveram as suas cerimônias como forma de 
relembrar a sua tradição, desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes africanas como as congadas, por 
exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores.
“É preciso entender os africanos para melhor entender o Brasil”. É com essa frase de Alberto da Costa e Silva, maior 
africanista brasileiro, que extraímos um pouco de sua devoção pela cultura e pelo continente africano, especialmente pela 
África negra subsaariana. (SILVA, 2016, s/p).
Os africanos trouxeram para o Brasil bens, instrumentos, técnicas de mineração, técnicas de criação extensiva de gado, 
vegetais, uma infinidade de elementos. Temos a tendência perversa de falar apenas em “escravo”. Não falamos em banto, 
fon, ioruba ou congo. Não falamos da contribuição que essas culturas deram ao Brasil. O que se estabeleceu aqui foi um 
diálogo de culturas, um quadro extremamente complexo. Nesse diálogo de culturas, qual delas teve maior influência na 
formação do Brasil? (SILVA, 2016, s/p).

Os olhos europeus se mantiveram sobre o continente, por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não 
se percebeu a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e 
uma rica fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e minera-
ção. Acreditavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. 
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), muitas vezes, a forma em 
que a história é apresentada nas escolas brasileiras, o negro parece ter nascido dentro do navio negreiro. Ele não concor-
da com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito menos com as histórias contadas em livros didáticos 
brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno 
da história africana. Entre 1960 a 1970, os estudos sobre a História da África na Europa e Estados Unidos tiveram um 
grande impulso. Enquanto isso, no Brasil, acreditava-se na África como um grande país e não se percebia as várias 
Áfricas, culturas e histórias. 
Infelizmente, em nossas escolas públicas e privadas brasileiras, se estuda a História africana apenas antes da escravidão 
e depois da abolição da escravatura. Esse passado está presente em nosso cotidiano nacional por meio das palavras 
faladas, cultura, religiões, instituições etc. O que podemos concluir é que com o passar dos anos, a África subsaariana foi 
desprezada pelos sistemas de ensino ocidentais, os quais alegam que esses povos são ágrafos, o que coloca e colocou 
a África no processo de ensino e aprendizagem, na mira de hierarquias e dicotomias que desfecham em preconceitos.
A legislação que predominou no Brasil  foi herdada da península Ibérica e assegurava que os negros não podiam ocupar 
posições burocráticas ou desfrutar de qualquer privilégio que fosse resguardado aos brancos. Nas colônias portuguesas 
jamais surgiram discussões a respeito da inserção dos negros na sociedade, já que, os negros estavam diretamente 
subordinados aos senhores. “Na verdade, a maior parte dos regulamentos reais criaram formas de controle social que 
beneficiaram os senhores, não os escravos”. VIOTTI (1987, p. 238). 
A exclusão do negro da sociedade colonial brasileira também foi confirmada pela Igreja Católica. A mesma relacionou a 
escravidão ao cristianismo e adotou o conceito de guerra justa, pelo qual autorizava serem escravos aqueles que se 
opunham ao cristianismo, sendo a escravidão à punição para os negros. “A igreja limitava-se a recomendar benevolência 
ao senhor e resignação ao escravo; o pecado do senhor era a crueldade, o pecado do escravo era a revolta – uma teologia 
com óbvias implicações conservadoras”. VIOTTI (1985, p. 238-239).
Ao longo da Cultura Brasileira, não se escreveu sobre o legado cultural e científico africano para o Brasil. Só se abordou 
sobre a escravidão e é visível a negligência teórica e a discriminação com se tratou a cultura africana no Brasil e seus 
descendentes. A ênfase a abolição por Luís Gama, Castro Alves e José do Patrocínio alertou a literatura, porém, mesmo 
assim, no início do século 20, os estudos que tinham o africano como centro de pesquisas, eram realizados por brancos 
e com mentalidade escravista e colonialista.
Na década de 1970, o Brasil passou a tratar da História Africana por intermédio da literatura de autores africanos publica-
da pela editora Ática. Foi lançada no Brasil, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, de José Luandino Vieira e Os Flagela-
dos do vento leste, de Manuel Lopes.
Essa coleção trouxe elementos da cultura africana no fim da Ditadura Militar e fez o Movimento Negro ressurgir como 
força política na sociedade brasileira. A partir de então novos debates sobre a Cultura Africana foram chegando, exceto 
nas escolas.
Verificamos por meio da literatura, leis e decretos do período colonial e imperial, que muito se fez para anular a importân-
cia social e excluir a população negra da cidadania nacional, cabendo está a população exclusivamente branca. Atual-
mente o reconhecimento do valor civilizatório dos africanos e afro-brasileiros tem sido debatido nas escolas e introduzido 
nos currículos das universidades brasileiras. A Lei no. 10.639/03 foi promulgada graças aos debates e pressões constan-
tes dos movimentos negros e por intelectuais e estudiosos negros e brancos.
A África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades, inclusive a origem dos grupos humanos 
a partir desse continente.
A Lei no. 10.693/03, ao instituir o conhecimento das culturas e as histórias africanas e afro-brasileiras, propicia o contato 
mais rápido e mais (in)tenso entre africanos e afro-brasileiros. Além disso, possibilita que o Brasil se reconheça como um 
país conquistado por brancos, mas colonizado e civilizado cultural, política, econômica e religiosamente por africanos e 
afro-brasileiros. Para alguns, isto é algo extremamente positivo e valorativo; para outros, isto deve ser demonizado, 
satanizado, já que a indiferença e o silêncio não são mais possíveis. A identidade negra (africana e afro-brasileira) se 
fortifica, se tonifica, é vista e revista a partir e por intermédio dessa lei. (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2008, s/p.).

PRIORIZANDO A ÁFRICA A PARTIR DE SUAS RIQUEZAS
O professor deve antes de falar sobre a escravidão e a triste passagem obrigatória dos africanos para outros continentes, 
de suas riquezas e capacidade intelectual a favor dos objetivos exploratórios europeus. Aos docentes de Geografia e 
História, fica como dica importante, o estudo do Mapa Africano com o enaltecer da região, além de traçar objetivos, 
mostrar em sequências didáticas, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por conta de riquezas africanas. 

Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido para a maioria da população 
docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a História da África na sala de aula 
brasileira.
Por meio da análise de vestígios materiais e imateriais deixados pelo homem durante o processo de diáspora africana, 
percebemos a construção do Velho e Novo Mundo. O Velho Mundo se apoderou das tecnologias, riquezas e de sua mão 
de obra para promover a acumulação de capitais e a Revolução Industrial Inglesa. O Novo Mundo teve como base a 
colonização Africana e recursos intelectuais do continente para desenvolver-se.
Afinal, onde estão os africanos e os afros - brasileiros na grade curricular de nossas escolas? Os africanos estiveram 
presentes em todas as regiões da terra e em tempos históricos diferentes. A escravidão moderna provocou o aumento 
vertiginoso das migrações compulsórias em outros continentes e os traficantes árabes tiveram a cautela de preservar os 
locais-fonte e não comprometer a reprodução das populações escravizadas. (MEILLASSOUX, 1995, p.56).
Os povos do oeste africano tinham, indubitavelmente, sistemas agrícolas bem-desenvolvidos. Os Daomés tinham até 
mesmo um sistema de plantation; todos esses povos – Daomés, Ashântis, Iorubás, para mencionar apenas alguns dos 
mais proeminentes – tinham um sistema de comércio cuidadosamente regulamentado; existiam grande números de ligas 
artesanais. (CHIAVENATO, 1986, p. 49).
Esses povos eram agricultores, pastores e mineradores e possuíam técnicas mais avançadas do que os portugueses, 
sendo hábeis nas artes e no conhecimento da metalurgia e siderurgia. Os iorubas já trabalhavam o cobre e o estanho 
quando entraram em contato com os lusos e também legaram essas técnicas para o Brasil. Os portugueses conheceram 
a enxada de ferro com ganenses e os nigerianos.
“As enxadas de ferro eram, é claro, essenciais à economia de Daomé, e eram talvez os produtos mais importantes manu-
faturados no jovem Estado. Assim, pois, os ferreiros eram reverenciados pelo povo, assim como os bons artesãos”. (S. 
Diamond apud CHIAVENATO, 1986, p.49).
De acordo com Milton Meltzer (2004, p. 242), “de 65% a 75% dos escravizados eram das regiões ao norte do rio Congo. 
Uma grande parcela dos cativos pertencia a povos que viviam onde se situam Daomé, Gana e Nigéria”.
A princípio os principais grupos africanos que se deslocaram por meio do tráfico foram os africanos de origem banto, 
chegados das regiões correspondentes aos atuais países de Angola, Moçambique e República Democrática do Congo e 
beneficiaram intensamente a agricultura no Brasil. Desde o século XVI, os africanos construíram a Civilização Brasileira 
e sem sombra de dúvida são raízes da nossa sociedade. 
A África sempre foi o continente mais rico do mundo, mas quem aproveita  dessa riqueza?  Devemos compartilhar com 
nossos alunos suas riquezas e enaltecer seu legado para conosco. Problematizar a forma como a História nos foi 
apresentada e entender que não só a África, mas outros continentes como a própria América enfrentam a pobreza e a 
violência, porém não se faz necessário possuir grandes construções e cidades para provar a sua beleza e avanços. Admi-
rar a riqueza faz parte de uma visão eurocêntrica e dessa forma se constrói dicotomias, reproduzindo preconceitos sem 
respeitar o legado cultural e as diferenças de cada nação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho tem por perspectiva verificar a importância e o impacto da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a 
História da África na sala de aula. É importante que professores percebam a sua tarefa e responsabilidade em ser a mola 
propulsora nessa empreitada.
Desde o século XVI, os africanos, mesmo com todo o sofrimento que lhes foi imposto, patrocinado pelo sistema de escra-
vidão e perpetrado pelos conquistadores, construíram a Civilização Brasileira e sem sombra de dúvida são raízes da 
nossa sociedade.
 A sociedade atual exige do indivíduo o respeito e a valorização da Cultura Africana e afro-brasileira. Uma leitura crítica 
deve ser feita sobre as formas como se abordaram e embasaram a História da África na sala de aula antes dessa legisla-
ção ser promulgada. Por outro lado, verificamos que por muito tempo, a literatura sobre o continente não existiu no Brasil 
e apenas deu enfoque à história dos africanos durante e após a abolição da escravatura em 1888.
Os negros resistiram de diversas formas à escravidão: desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes 
africanas como as congadas, por exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores. Os 
Quilombos foram formas de organização semelhantes às africanas e existiram em centenas no Brasil colonial.
 Devemos focar a história do continente Africano no viés de sua rica cultura e capacidade intelectual dos africanos nas 
colônias, como por exemplo, no Brasil, o qual foi possível engendrar os seus ciclos econômicos com a capacidade e 
tecnologia desses povos que para cá vieram forçados por meio da escravidão como empreitada capitalista. 
A África foi tão importante para os europeus por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não se percebeu 
a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e uma rica 
fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Acredi-
tavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. No Brasil, os africanos realizavam seus rituais de 
forma escondida, criaram até um tipo de luta, a Capoeira. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi o 
ponto chave para a constituição do povo brasileiro.
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), até parece que o negro 
nasceu dentro do navio negreiro. Ele não concorda com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito 
menos com as histórias contadas em livros didáticos brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na 
época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno da história africana.
Não devemos esquecer que a história da África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades 
no passado e presente. A Lei 10.639/03 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas e seu 
objetivo é desconstruir o preconceito étnico-racial no âmbito do espaço escolar e fica como dica,  a abordagem do 
continente a partir de suas riqueza,  em sala de aula.
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reclamações relativas a comportamento e, alunos, que se aproveitam da situação de “doentes” para exigir facilidades e o 
não cumprimento de suas obrigações em sala de aula.
 É necessário informar as famílias a importância do diagnóstico seguro e a participação deles no processo de 
estabilização na criança com TDAH. 
 Por outro lado, precisamos levar em consideração o desgaste dessa família, que em alguns casos são até 
dizimadas. A criança e o adulto diagnosticado com TDAH carrega consigo uma baixa autoestima e comportamentos e 
emoções diferenciadas. Mesmo com uso de medicamentos necessitam de uma atenção e colaboração dos seus pares, 
por isso se torna tão importante que a família procure se informar o mais possível para conseguir reconhecer o que faz ou 
não parte do quadro do portador de TDAH, somente com diagnóstico preciso, tratamento seguro e informação de todos 
os envolvidos será possível alcançar o equilíbrio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança portadora de TDAH passa por muitas dificuldades em sua vida escolar e familiar, ainda se pode concluir que é 
fundamental o cuidado com o diagnóstico. Por seus sintomas estarem ligados a comportamento, atenção, desatenção, 
cognição e movimento é possível serem confundidos com problemas comportamentais e de limite. Graças essas caracte-
rísticas se torna imprescindível a colaboração da escola e da família, afim de evitar o retardo diagnóstico e consequente-
mente o tratamento. 
É na família que a criança tem seu primeiro contato com as regras sociais de comportamento. O aluno que chega à escola 
desprovido dessa primeira experiência, terá os conteúdos curriculares diluídos nas horas gastas para organizar sua 
conduta.
Segundo Cunha (2016), “também faz parte da formação integral do alunato os ensinamentos que regem a ordem discipli-
nar, mas é óbvio que eles devem começar na família”.
A escola também deve ver o lado da família e compreender seus anseios, contribuindo com orientação, encaminhamentos 
e afetividade.
A união da escola, família e profissionais da saúde é fundamental para o diagnóstico, tratamento e equilíbrio da criança 
com TDAH, assim como em crianças que não possuem nenhum transtorno.
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RESUMO 
O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio estudado desde o século passado. Com o 
crescimento da população, com a evolução da medicina e da tecnologia e com os problemas de uma sociedade dita 
“moderna”, a procura nos consultórios vem crescendo de forma assustadora. Diante do quadro, se vê a necessidade do 
aprofundamento nos conceitos, sintomas, diagnósticos e tratamentos que envolve o transtorno, especialmente graças ao 
fato que, na maioria dos casos, o tratamento consiste em medicamentos, que muitas vezes, em virtude à falta de preparo 
e informação, é indicado para a criança diagnosticada erroneamente. Segundo pesquisa, um dos fatores que favorecem 
o diagnóstico precoce ou ao tratamento impróprio se dá pela estrutura familiar e pelo despreparo da educação. Pais e 
professores, em sua maioria, responsabilizam a criança pelo fracasso escolar, a falta de educação, de limites e outros 
como mecanismo de fuga para seus próprios fracassos e responsabilidades. Após o estudo bibliográfico viu-se a necessi-
dade de maior reflexão em relação ao TDAH, com o objetivo de informar e esclarecer a necessidade de construção de 
novas estratégias para o diagnóstico e o tratamento do TDAH, como a necessidade de comunicação entre profissionais 
da saúde, pais e escola.  
Palavras-chave: TDHA; Diagnóstico; Tratamento; Escola; Pais.
INTRODUÇÃO
Segundo a ABDA – Associação Brasileira do Déficit de Atenção, “O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) é uma condição muito comum que afeta cerca de 5% das crianças, e na maioria dos casos, os sintomas persistem 
na vida adulta” (2017). Ao longo do século passado o que hoje chamamos de Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH), recebeu diversas nomenclaturas e estudos dos comportamentos. Na história do TDAH, o médico 
escocês Alexander Crichton (1763-1856) , é conhecido como o primeiro autor a descrever as características do transtorno. 
Segundo Rezende (2017), “ele descrevia a patologia como: Uma incapacidade de manter a atenção a qualquer evento 
com um grau necessário de constância, ou uma total suspensão da capacidade de atenção no cérebro”. Com o avanço 
da tecnologia, da medicina e dos estudos em cerca do TDAH pode se estabelecer um padrão para diagnosticar possíveis 
casos, porém ainda existe uma grande dificuldade e pouco cuidado na observação dos sintomas e no fechamento do 
diagnóstico.
 O avanço da educação não pode ser ignorado, porém a garantia da qualidade não vem sendo aceitável aos 
padrões mundiais. Infelizmente, a ampliação das oportunidades tornou-se comum ser usada como argumento para justifi-
car a queda da qualidade escolar. E a família? – As famílias estão se perdendo cada dia mais, vivemos em uma sociedade 
capitalista, com padrões no qual é mais importante “ter” do que “ser”. As famílias estão distantes, os pais estão ocupados 
com suas profissões, seus bens materiais e suas próprias aceitações na sociedade em que desejam participar. Na culpa 
da ausência ou de não saber como lidar e determinar limites ao seu filho, transfere a responsabilidade do educar e cuidar 
e formar um cidadão para a escola. E essa, muitas vezes também perdida, transfere a culpa para o aluno.
O objetivo geral desta pesquisa é explorar aspectos mais profundos referente o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperati-
vidade – TDAH, com base na pesquisa bibliográfica, com vistas de analisar qual o papel e a importância da escola e da 
família diante uma suspeita ou diagnóstico do distúrbio.
 Os objetivos específicos são definidos em:
• Colaborar para maior esclarecimento referente a etiologia, sintomas, predominâncias e variações, diagnóstico e 
tratamento do TDAH;
•  Evidenciar a importância do diagnóstico preciso, da escola e da família para o indivíduo no decorrer da vida;
• Identificar possíveis ações que escola e família podem realizar afim de favorecer o indivíduo.
Mediante da pesquisa espera-se concluir se o aumento dos índices relacionados ao TDAH está realmente relacionado ao 
problema de saúde ou se está mais relacionado aos problemas atuais da família e a falta de preparo/profissionalização 
das escolas.

O FUNCIONAMENTO DO NOSSO CÉREBRO 
Para compreendermos e aprofundarmos nos distúrbios de aprendizagem é necessário entender como nosso cérebro 

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo propor uma síntese crítica com base num diálogo atual sobre a necessidade de se 
reconhecer a importância e impacto, da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a História da África na sala de aula. A 
proposta é sugerir para os professores a tarefa e responsabilidade de direcionar novas análises para o continente a partir 
do reconhecimento de suas riquezas. A importância em se pensar o primeiro contato europeu a partir de Ceuta, se dará 
com a mudança de paradigmas que observam o continente como local apenas de exploração, pobreza e fome, ou seja, 
devemos ter uma visão geral de suas riquezas e grandezas e o dever de ir além do ponto de vista de um continente forne-
cedor de matérias primas e de seres humanos como escravos. Neste viés, o reconhecimento do continente como local de 
riquezas e talentos, nós levará a certeza de que não é possível olhar com indiferença essa rica região do nosso planeta. 
No Brasil, a identidade negra e afro-brasileira é vista e revisitada por essa lei, como fatores indissociáveis no processo do 
ensino e aprendizagem. 
Palavras-chave: Continente africano; África; Negro; Desigualdade; Educação.

INTRODUÇÃO
Na primeira parte realizaremos uma discussão sobre a ocupação europeia no continente africano com o objetivo de 
mostrar que a África foi concebida por muitos europeus, como fonte de recursos a favor do colonialismo e neocolonialismo 
europeu, produzindo discursos que não favorecem entender o continente como um local de muitas riquezas e culturas. 
Citaremos o caso da colonização portuguesa para exemplificar a África como um continente que foi a base para a emprei-
tada lusitana no Brasil e recurso para os exploradores europeus.
Na segunda parte, verificaremos a importância em se analisar o continente, enaltecendo a região com o objetivo de 
atribuir novas abordagens ao local, mostrando na sequência, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por 
conta de riquezas africanas. Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido 
para a maioria da população docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a Histó-
ria da África na sala de aula brasileira.  A escrita em nosso país priorizou o registro sobre a escravidão e desprezou a 
importância cultural das sociedades africanas na História de nosso país. Esse passado que não foi contado pelas Ciências 
Humanas, omitiu uma herança legítima do continente e seu povo. Por meio da ênfase que a Lei solicita, verificaremos que 
há outras formas de se estudar a África, perpassando a História da escravidão. 
Na terceira parte, serão feitas considerações finais sobre a discussão apresentada. 

 ABORDAGENS PRECONCEITUOSAS SOBRE A ÁFRICA NA SALA DE AULA
O período de exploração do continente, seja a partir do século XV ou a partir do século XIX, nos faz refletir sobre a ambi-
ção e ganância que se desdobraram os países europeus a serviço do sistema capitalista.
Apresentaremos uma breve retomada e ao mesmo tempo, propomos uma reflexão sobre o continente e a história que nos 
foi apresentada, permeada por uma mentalidade escravista sem apresentar as riquezas culturais dos africanos que possi-
bilitou o desenvolvimento de países europeus, os quais utilizaram o genocídio, a escravidão e ações violentas sobre o 
continente.
Tomando como exemplo de exploração capitalista no período que se segue ao da expansão marítima, a colônia brasileira 
se constituiu em local de consumo de produtos europeus e assim se estabelecem por dois lados os lucros monopolistas, 
o da compra da produção colonial a baixos preços e a sua revenda no mercado europeu a preço acessível e a venda de 
produtos manufaturados europeus na colônia a preços altos. A produção foi organizada de forma a garantir aos empresá-
rios metropolitanos ampla margem de lucro e isto impôs nas áreas de trabalho a introdução do trabalho compulsório. 
(GONÇALVES, 2012, p. 14). De acordo com FAUSTO (2009), aproximadamente quatro milhões de africanos jovens e do 
sexo masculino, vieram de diferentes tribos ou reinos para os portos brasileiros entre 1550 e 1855.

funciona, sobretudo na área da atenção e aprendizagem, se tratando do nosso tema.
Como afirma Cosenza e Guerra (2011), “o cérebro é a porção mais importante do sistema nervoso e atua na interação do 
organismo com o meio externo, além de coordenar suas funções internas”.
O início do desenvolvimento acontece a partir do 16º dia de gestação, é extraordinário, complexo e contínuo. Possui uma 
estrutura, em média de cem bilhões de neurônios, com uma produção de 250.000 de neurônios por minuto, já quase todos 
presentes no nascimento.
O centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de problemas é um dos últimos 
locais de maturação.
  Um estudo realizado pelo Instituto Americano de Saúde Mental (NIMH) e pela Universidade de Los Angeles, na 
Califórnia (UCLA)  afirma que, o centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de 
problemas é um dos últimos locais de maturação. Uma superprodução de neurônios nos primeiros dezoito meses de vida, 
em seguida um posterior declínio e descarte dos circuitos que não são utilizados. A segunda fase de superprodução e 
descarte acontece na puberdade.
Por meio desse processo de maturação, da reorganização e das sinapses que se dá o processo de aprendizagem, confor-
me o pensamento de Piaget, citado no site A mente é Maravilhosa (2017) :
 Sabendo que o desenvolvendo e a superprodução dos neurônios inicia a partir do 16º dia após a fecundação, e 
que ao nascimento quase todos os neurônios estão prontos, justifica a preocupação e a importância do pré-natal, segundo 
Cosenzo e Guerra (2011), “existem várias etapas que devem ser cumpridas rigorosamente para que as conexões entre 
as células nervosas sejam feitas de forma correta. Muitos dos distúrbios de aprendizagem estão relacionados a uma falha 
ou má formação desse sistema tão complexo, como veremos no próximo capítulo em relação ao TDAH”.
  
 
O QUE É TDAH?
O presente capítulo pretende abordar conceitos sobre o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), os 
tipos de TDAH, suas características, comorbidades, sintomas e tratamento.
 Para a ABDA (Associação Brasileira do Déficit de Atenção), o TDHA é:
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que 
aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 
desatenção, inquietude e impulsividade. 
(AUTOR DESCONHECIDO, 2018).

A ABDA define como falta de atenção, hiperatividade e impulsividade para o TDAH da seguinte maneira:

• Falta de atenção, para o caso da criança portadora de TDAH significa excesso de mobilidade na atenção, ou 
seja, hipermobilidade, que é quando o indivíduo não consegue manter, por algum tempo, sua atenção em um mesmo 
objeto, em um mesmo foco. É a atenção espontânea que predomina.
• Hiperatividade significa um aumento da atividade motora, deixando a mesma quase constantemente em 
movimento.
• As definições da palavra impulsividade – força que impele estímulo, abalo, ímpeto, impulsão – ajudam a compre-
ender a maneira pela qual o indivíduo portador do TDAH reage diante do mundo. Pequenas coisas podem despertar-lhes 
grandes emoções e a força dessas emoções gera o combustível de suas ações.

Para Cosenza e Guerra (2011), “além do fator genético, alguns fatores ambientais parecem interferir do desencadeamen-
to das alterações, como: baixo peso ao nascimento, a exposição de álcool ou à nicotina durante a gestação ou a contami-
nação por substâncias tóxicas como o chumbo são fatores importantes”.
Nosso cérebro recebe a todo momento uma infinita quantidade de estímulos, e temos um gerenciamento central respon-
sável por selecionar o que entra e o que deve ser barrado. Para Campbell, o que ocorre no caso de pessoas com TDAH 
é que: 

A quantidade de estímulos barrados é menor, ou seja, os pensamentos não são selecionados com o mesmo rigor, e o foco 
da atenção não se mantém. 
O TDAH é fundamentado em três coisas que levam ao quadro da doença: instabilidade na tensão, na impulsividade e na 
velocidade em que os pensamentos se processam e se manifestam na forma motora. (CAMPBELL, 2009, p.87).

Segundo Oliver (2011, apud Sardberg, 2202), “pesquisas realizadas em genética molecular apontam que o TDAH está 
associado a disfunções dos neurotransmissores, em especial do sistema dopaminérgico e neurotransmissores”.
Um agravante para crianças e adultos diagnosticados com TDAH são as comorbidades  (ocorrência simultânea), segundo 
o Instituto Paulista de Déficit de Atenção, a comorbidade de mais de um transtorno acompanhando o TDAH é mais regra 
que exceção. É importante identificar as comorbidades, pois podem necessitar de tratamentos específicos e independen-
tes do tratamento de TDAH. Especialistas alegam que os sintomas característicos do TDAH, como veremos a seguir, 
facilitariam a ocorrência de outros transtornos.

TDAH – PREDOMINÂNCIAS, VARIAÇÕES E SINTOMAS
Como vimos anteriormente o TDAH possui diversas características que auxiliam na suspeita e no fechamento de um 
diagnóstico.

• Desatento: Quando os sintomas pendem para a desatenção, variando desde simples desatenção até grande 
alienação, os componentes da hiperatividade não aparecem e é mais comum nas meninas.

O paciente desatento pode ser detectado analisando-se as seguintes reações e características: 

1- Parece sempre, ou quase sempre, ausente.
2- Demora muito a encontrar uma resposta ou não chega a responder a uma pergunta.
3- Parece não entender bem uma questão e não faz nenhuma questão de esforçar-se para entende-la.
4- Pode dividir-se em duas tarefas que exigem atenção, por exemplo, escrever ao passo que escuta alguém 
falar-lhe e pode até justificar-se dizendo prestar atenção desta forma, mas, na realidade, não desenvolve satisfatoriamen-
te nenhuma das atividades, ou seja, nem escreve coerentemente nem responde às questões que lhe fazem durante a 
conversa.

• Hiperativo-Impulsivo: Quando os sintomas se aliam à hiperatividade-impulsividade, aquele que não para.
1- Costuma dar respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completadas, correndo o risco de falar 
uma grande bobagem.
2- Tem dificuldades para aguardar sua vez.
3- Interrompe ou se mete em assuntos (conversas, brincadeiras etc.) de colegas.
4- Toma decisões sem raciocinar.
5- Frequentemente precipita-se em atitudes e palavras, desesperado para fazer tudo já.
6- Envolve-se em situações perigosas sem avaliar riscos e consequências.

• Combinado: Apresenta tanto a desatenção como a hiperatividade, apresenta características dos dois quadros 
acima.
Segundo Cosenza e Guerra (2011), “um sintoma frequente é a dificuldade de socialização, pois seus portadores não 
cooperam em atividades em grupo e seu comportamento é considerado difícil não só pelos adultos, mas pelas outras 
crianças, o que resulta na carência de amigos”. 

Diante desses sintomas e pelo fato do distúrbio não ter cura, muitos pais e educadores podem sentir-se desmotivados a 
seguir adiante na perspectiva de uma atitude e aprendizagem desejada, mas é importante saber que por intermédio de 
um tratamento eficaz é possível equilibrar e ter um ganho na qualidade de vida, como veremos no capítulo seguinte.

TDAH - DIAGNÓSTICO 
O diagnóstico de TDAH é complexo e exige bastante cuidado e experiência, já que há sintomas que podem imitar outros 
problemas e distúrbios.
Sabendo dessa complexidade, é preciso ir além da verificação dos sintomas, até alcançar uma análise extensa do caso.
Alguns critérios devem ser tomados para um diagnóstico de excelência. 
• Presença de sintomas em intensidade significativa, que cause danos a pessoa;
• Os sintomas devem aparecer durante a infância dentro das manifestações apropriadas em crianças.
• Os sintomas não são melhor explicados por algum outro transtorno ou problema com sintomas similares (como 
ansiedade, depressão, stress crônico, baixa escolaridade, transtorno afetivo bipolar, déficits cognitivos, entre outros).
O diagnóstico pode ser realizado por psicólogos, psiquiatras, neurologistas e pediatras. Não existe exames clínicos que 
identifiquem o transtorno, porém é aconselhável que o especialista solicite exames para o descarte de outros aspectos 
que possam estar ocasionando determinadas atitudes. Testes psicológicos específicos, como o SNAP-IV também são 
utilizados para auxiliar no diagnóstico, mas é de suma importância que o profissional tenha conhecimento específico no 
transtorno e experiência em atendimento, para que o mesmo tenha segurança e precisam na leitura e interpretação desse 
teste.
Para Coutinho (2009), “além do exame da criança, se faz necessário que sejam realizadas entrevistas com os pais e com 
os professores, pois as mesmas nem sempre conseguem fazer um relato preciso acerca do seu comportamento”.
Essas entrevistas se tornam fundamental para o diagnóstico, pois mediante dela o especialista pode verificar o comporta-
mento do indivíduo em ambientes diferentes, afim de confirmar de os comportamentos são derivados dos sintomas carac-
terísticos da síndrome ou se podem estar associados a problemas emocionais e de ajuste social, pensando em um dos 
requisitos para o diagnóstico, que é: os sintomas básicos devem apresentar-se de forma sistemática, contínua e prolonga-
da.

TDAH - TRATAMENTO
O tratamento para TDAH é tão importante como seu diagnóstico, como se trata de um distúrbio tanto químico como 
emocional e de aprendizagem, se faz necessário um olhar e cuidado mais amplo, com o agrupamento médico, terapia, 
escola e família. O quanto mais cedo e preciso for o diagnóstico, menos traumas o distúrbio causará no sujeito. 
Algumas famílias resistem a aceitar o uso de medicamentos e terapia, ainda mais em crianças, porém, já se comprova a 
eficácia no tratamento quando medicamento é associado à terapia. Cosenza e Guerra (2011) nos informa em seu livro 
que, “as crianças com TDAH parecem prestar atenção aos estímulos que podem levar a uma gratificação imediata e não 
se prendem àqueles que apenas prometem uma gratificação tardia, o que explicaria boa parte dos sintomas”.
Também concordam em relação a combinação medicamento e terapia, quando dizem:
A opção psicofarmacológica costuma melhorar não só os distúrbios comportamentais, mas também a autoestima e a 
interação social e familiar. A psicoterapia combinada com a medicação pode ser uma abordagem ainda mais efetiva na 
resolução dos problemas usualmente encontrados. 
(COSENZA, GUERRA, 2011, p. 137).

Mas, e a família e a escola, podem influenciar no desenvolvimento de um quadro de TDAH? Qual é contribuição ou prejuí-

zos que elas podem atribuir? São essas questões que pretendemos responder no capítulo a seguir.

TDAH: O PAPEL DA ESCOLA E DA FAMÍLIA 
Outro aspecto importante e, a meu ver, fundamental, é esclarecer o papel da escola e da família diante o TDAH, tanto na 
relação com o diagnóstico, como com o tratamento. Em uma publicação realizada pelo site UOL , Cristiane Capuchinho 
fala a respeito da preocupação da área da saúde em relação ao exagero de diagnósticos e uso de medicamentos em 
TDAH afirmando “Os defensores da campanha contra a medicalização da educação entendem que o diagnóstico foi bana-
lizado e problemas que são pedagógicos vão parar no âmbito da saúde”.
  Para a psicóloga Carla Biancha Angelucci, presidente do CRP (Conselho Regional de Psicologia) de São Paulo, 
a escola não consegue lidar com as diferenças entre as crianças e usa métodos pedagógicos que não atingem todos os 
alunos e afirma: "Se a criança não se interessar pela educação é muito possível que ela comece a apresentar hiperativida-
de, situações de conflito. Não temos que mexer na criança para que ela possa suportar com tranquilidade uma aula desin-
teressante”.
 Segundo reportagem publicada pelo Jornal Estadão , em dez anos, a importação e a produção de metilfenidato 
- mais conhecido como Ritalina,  cresceu 373% no País. A maior disponibilidade do medicamento no mercado nacional 
impulsionou um aumento de 775% no consumo da droga, usada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH). Os dados são de pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ).
Esses dados são preocupantes e servem de alerta para um problema social e de saúde que estamos vivendo.
Na história da educação brasileira a primeira concepção sobre a construção do conhecimento se deu no qual o professor 
era o retentor do saber e o transmissor de conhecimento já, seu aluno, era responsável por internalizar o conhecimento 
exatamente como transmitido, mediante uma metodologia baseada em repetição, memorização e reprodução no momen-
to julgado correto para cada etapa.
Com a contribuição de diversos estudos e pesquisas realizados pelos pensadores Jean Piaget, Vygotsky, Wallon e mais 
atualmente, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Telma Weisz, entre outros... uma nova concepção de aprendizagem foi construí-
da. 
 A nova visão frente ao processo de aprendizagem foi um grande marco para a educação. Políticas públicas 
referentes a educação foram revistas e novos programas adotados, mas um fato é certo, se as instituições e/ou profissio-
nais da educação não se abram ao novo conhecimento e não se atualizem, correm o risco de responsabilizar a criança 
pelo seu fracasso. Segundo Zabala (2010), “segundo essa concepção, ensinar envolve estabelecer uma série de relações 
que devem conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o conteúdo objeto de apren-
dizagem”. 
Infelizmente os novos estudos e políticas não supriram a defasagem na educação, abrindo o leque de outros fatores que 
podem agravar o quadro já instalado, como os distúrbios de aprendizagem. 
 É necessário que os profissionais da educação aprofundem seus conhecimentos a respeito dos distúrbios de 
aprendizagem, não para fazer um diagnóstico, já que não é seu papel, mas para conseguir “realmente” verificar possíveis 
sintomas, afim de aconselhar aos pais a procurar por um especialista. Professores mais experientes, com mais informa-
ção, em contínua formação, conseguiram crescer juntamente com seu aluno, formando-o por completo, seja ele portador 
ou não de algum distúrbio.
Nos casos de TDAH é fundamental o olhar atento do professor, pois as crianças podem apresentar sintomas desde o 
primeiro ano de vida, podendo esses sintomas desaparecem ou não com a maturação do sistema nervoso. Quanto mais 
cedo essa criança for encaminhada ao profissional da área, maior as chances de controle do distúrbio, o que, consequen-
temente melhora o desempenho escolar e social, melhorando a qualidade de vida do indivíduo.
Em seu livro “Práticas pedagógicas para a inclusão e diversidade”, Cunha (2016) apresenta algumas orientações para o 
professor : 
 
• Propor atividades que façam sentido para o aluno;
• Estabelecer e organizar rotinas de trabalho;
• Privilegiar trabalhos curtos, realizando uma tarefa por vez;
• Oferecer sempre ao aluno o retorno positivo sobre seu desempenho, para mantê-lo focado na atividade escolar;
• Estimular a comunicação;
• Cooperar nas suas atividades;
• Trabalhar em consonância com a família;
• Permitir que o aluno faça sugestões;
• Estimular a organização do tempo e do material de trabalho;
• Utilizar tecnologias que despertem o interesse e mantenham o foco de atenção;
• Evitar tarefas monótonas e repetitivas;
• Evitar tarefas extremamente longas como, por exemplo, pedir ao educando que copie da lousa um texto dema-
siadamente extenso;
• Utilizar a afetividade e o interesse do aluno na construção do currículo;
• Compartilhar tarefas e estimular trabalhos em grupo.
Sabemos que não é uma lista de orientações que vai garantir o desenvolvimento do indivíduo, são vários os fatores 
(social, emocional e cógnito), mas já é um caminho para quem pretende ajudar na trajetória. A escola tem um papel funda-
mental para o sucesso da criança com TDAH, mas sem a união da instituição com a família, quase nada será possível ser 
feito.
Alguns pais vêm recebendo o diagnóstico de TDAH como um alívio para suas culpas.
 Infelizmente alguns pais vem se aproveitando de diagnósticos equivocados para usar de desculpas para as 

O trabalho compulsório foi seguido de muita resistência. Muitos negros mantiveram as suas cerimônias como forma de 
relembrar a sua tradição, desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes africanas como as congadas, por 
exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores.
“É preciso entender os africanos para melhor entender o Brasil”. É com essa frase de Alberto da Costa e Silva, maior 
africanista brasileiro, que extraímos um pouco de sua devoção pela cultura e pelo continente africano, especialmente pela 
África negra subsaariana. (SILVA, 2016, s/p).
Os africanos trouxeram para o Brasil bens, instrumentos, técnicas de mineração, técnicas de criação extensiva de gado, 
vegetais, uma infinidade de elementos. Temos a tendência perversa de falar apenas em “escravo”. Não falamos em banto, 
fon, ioruba ou congo. Não falamos da contribuição que essas culturas deram ao Brasil. O que se estabeleceu aqui foi um 
diálogo de culturas, um quadro extremamente complexo. Nesse diálogo de culturas, qual delas teve maior influência na 
formação do Brasil? (SILVA, 2016, s/p).

Os olhos europeus se mantiveram sobre o continente, por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não 
se percebeu a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e 
uma rica fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e minera-
ção. Acreditavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. 
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), muitas vezes, a forma em 
que a história é apresentada nas escolas brasileiras, o negro parece ter nascido dentro do navio negreiro. Ele não concor-
da com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito menos com as histórias contadas em livros didáticos 
brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno 
da história africana. Entre 1960 a 1970, os estudos sobre a História da África na Europa e Estados Unidos tiveram um 
grande impulso. Enquanto isso, no Brasil, acreditava-se na África como um grande país e não se percebia as várias 
Áfricas, culturas e histórias. 
Infelizmente, em nossas escolas públicas e privadas brasileiras, se estuda a História africana apenas antes da escravidão 
e depois da abolição da escravatura. Esse passado está presente em nosso cotidiano nacional por meio das palavras 
faladas, cultura, religiões, instituições etc. O que podemos concluir é que com o passar dos anos, a África subsaariana foi 
desprezada pelos sistemas de ensino ocidentais, os quais alegam que esses povos são ágrafos, o que coloca e colocou 
a África no processo de ensino e aprendizagem, na mira de hierarquias e dicotomias que desfecham em preconceitos.
A legislação que predominou no Brasil  foi herdada da península Ibérica e assegurava que os negros não podiam ocupar 
posições burocráticas ou desfrutar de qualquer privilégio que fosse resguardado aos brancos. Nas colônias portuguesas 
jamais surgiram discussões a respeito da inserção dos negros na sociedade, já que, os negros estavam diretamente 
subordinados aos senhores. “Na verdade, a maior parte dos regulamentos reais criaram formas de controle social que 
beneficiaram os senhores, não os escravos”. VIOTTI (1987, p. 238). 
A exclusão do negro da sociedade colonial brasileira também foi confirmada pela Igreja Católica. A mesma relacionou a 
escravidão ao cristianismo e adotou o conceito de guerra justa, pelo qual autorizava serem escravos aqueles que se 
opunham ao cristianismo, sendo a escravidão à punição para os negros. “A igreja limitava-se a recomendar benevolência 
ao senhor e resignação ao escravo; o pecado do senhor era a crueldade, o pecado do escravo era a revolta – uma teologia 
com óbvias implicações conservadoras”. VIOTTI (1985, p. 238-239).
Ao longo da Cultura Brasileira, não se escreveu sobre o legado cultural e científico africano para o Brasil. Só se abordou 
sobre a escravidão e é visível a negligência teórica e a discriminação com se tratou a cultura africana no Brasil e seus 
descendentes. A ênfase a abolição por Luís Gama, Castro Alves e José do Patrocínio alertou a literatura, porém, mesmo 
assim, no início do século 20, os estudos que tinham o africano como centro de pesquisas, eram realizados por brancos 
e com mentalidade escravista e colonialista.
Na década de 1970, o Brasil passou a tratar da História Africana por intermédio da literatura de autores africanos publica-
da pela editora Ática. Foi lançada no Brasil, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, de José Luandino Vieira e Os Flagela-
dos do vento leste, de Manuel Lopes.
Essa coleção trouxe elementos da cultura africana no fim da Ditadura Militar e fez o Movimento Negro ressurgir como 
força política na sociedade brasileira. A partir de então novos debates sobre a Cultura Africana foram chegando, exceto 
nas escolas.
Verificamos por meio da literatura, leis e decretos do período colonial e imperial, que muito se fez para anular a importân-
cia social e excluir a população negra da cidadania nacional, cabendo está a população exclusivamente branca. Atual-
mente o reconhecimento do valor civilizatório dos africanos e afro-brasileiros tem sido debatido nas escolas e introduzido 
nos currículos das universidades brasileiras. A Lei no. 10.639/03 foi promulgada graças aos debates e pressões constan-
tes dos movimentos negros e por intelectuais e estudiosos negros e brancos.
A África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades, inclusive a origem dos grupos humanos 
a partir desse continente.
A Lei no. 10.693/03, ao instituir o conhecimento das culturas e as histórias africanas e afro-brasileiras, propicia o contato 
mais rápido e mais (in)tenso entre africanos e afro-brasileiros. Além disso, possibilita que o Brasil se reconheça como um 
país conquistado por brancos, mas colonizado e civilizado cultural, política, econômica e religiosamente por africanos e 
afro-brasileiros. Para alguns, isto é algo extremamente positivo e valorativo; para outros, isto deve ser demonizado, 
satanizado, já que a indiferença e o silêncio não são mais possíveis. A identidade negra (africana e afro-brasileira) se 
fortifica, se tonifica, é vista e revista a partir e por intermédio dessa lei. (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2008, s/p.).

PRIORIZANDO A ÁFRICA A PARTIR DE SUAS RIQUEZAS
O professor deve antes de falar sobre a escravidão e a triste passagem obrigatória dos africanos para outros continentes, 
de suas riquezas e capacidade intelectual a favor dos objetivos exploratórios europeus. Aos docentes de Geografia e 
História, fica como dica importante, o estudo do Mapa Africano com o enaltecer da região, além de traçar objetivos, 
mostrar em sequências didáticas, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por conta de riquezas africanas. 

Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido para a maioria da população 
docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a História da África na sala de aula 
brasileira.
Por meio da análise de vestígios materiais e imateriais deixados pelo homem durante o processo de diáspora africana, 
percebemos a construção do Velho e Novo Mundo. O Velho Mundo se apoderou das tecnologias, riquezas e de sua mão 
de obra para promover a acumulação de capitais e a Revolução Industrial Inglesa. O Novo Mundo teve como base a 
colonização Africana e recursos intelectuais do continente para desenvolver-se.
Afinal, onde estão os africanos e os afros - brasileiros na grade curricular de nossas escolas? Os africanos estiveram 
presentes em todas as regiões da terra e em tempos históricos diferentes. A escravidão moderna provocou o aumento 
vertiginoso das migrações compulsórias em outros continentes e os traficantes árabes tiveram a cautela de preservar os 
locais-fonte e não comprometer a reprodução das populações escravizadas. (MEILLASSOUX, 1995, p.56).
Os povos do oeste africano tinham, indubitavelmente, sistemas agrícolas bem-desenvolvidos. Os Daomés tinham até 
mesmo um sistema de plantation; todos esses povos – Daomés, Ashântis, Iorubás, para mencionar apenas alguns dos 
mais proeminentes – tinham um sistema de comércio cuidadosamente regulamentado; existiam grande números de ligas 
artesanais. (CHIAVENATO, 1986, p. 49).
Esses povos eram agricultores, pastores e mineradores e possuíam técnicas mais avançadas do que os portugueses, 
sendo hábeis nas artes e no conhecimento da metalurgia e siderurgia. Os iorubas já trabalhavam o cobre e o estanho 
quando entraram em contato com os lusos e também legaram essas técnicas para o Brasil. Os portugueses conheceram 
a enxada de ferro com ganenses e os nigerianos.
“As enxadas de ferro eram, é claro, essenciais à economia de Daomé, e eram talvez os produtos mais importantes manu-
faturados no jovem Estado. Assim, pois, os ferreiros eram reverenciados pelo povo, assim como os bons artesãos”. (S. 
Diamond apud CHIAVENATO, 1986, p.49).
De acordo com Milton Meltzer (2004, p. 242), “de 65% a 75% dos escravizados eram das regiões ao norte do rio Congo. 
Uma grande parcela dos cativos pertencia a povos que viviam onde se situam Daomé, Gana e Nigéria”.
A princípio os principais grupos africanos que se deslocaram por meio do tráfico foram os africanos de origem banto, 
chegados das regiões correspondentes aos atuais países de Angola, Moçambique e República Democrática do Congo e 
beneficiaram intensamente a agricultura no Brasil. Desde o século XVI, os africanos construíram a Civilização Brasileira 
e sem sombra de dúvida são raízes da nossa sociedade. 
A África sempre foi o continente mais rico do mundo, mas quem aproveita  dessa riqueza?  Devemos compartilhar com 
nossos alunos suas riquezas e enaltecer seu legado para conosco. Problematizar a forma como a História nos foi 
apresentada e entender que não só a África, mas outros continentes como a própria América enfrentam a pobreza e a 
violência, porém não se faz necessário possuir grandes construções e cidades para provar a sua beleza e avanços. Admi-
rar a riqueza faz parte de uma visão eurocêntrica e dessa forma se constrói dicotomias, reproduzindo preconceitos sem 
respeitar o legado cultural e as diferenças de cada nação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho tem por perspectiva verificar a importância e o impacto da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a 
História da África na sala de aula. É importante que professores percebam a sua tarefa e responsabilidade em ser a mola 
propulsora nessa empreitada.
Desde o século XVI, os africanos, mesmo com todo o sofrimento que lhes foi imposto, patrocinado pelo sistema de escra-
vidão e perpetrado pelos conquistadores, construíram a Civilização Brasileira e sem sombra de dúvida são raízes da 
nossa sociedade.
 A sociedade atual exige do indivíduo o respeito e a valorização da Cultura Africana e afro-brasileira. Uma leitura crítica 
deve ser feita sobre as formas como se abordaram e embasaram a História da África na sala de aula antes dessa legisla-
ção ser promulgada. Por outro lado, verificamos que por muito tempo, a literatura sobre o continente não existiu no Brasil 
e apenas deu enfoque à história dos africanos durante e após a abolição da escravatura em 1888.
Os negros resistiram de diversas formas à escravidão: desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes 
africanas como as congadas, por exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores. Os 
Quilombos foram formas de organização semelhantes às africanas e existiram em centenas no Brasil colonial.
 Devemos focar a história do continente Africano no viés de sua rica cultura e capacidade intelectual dos africanos nas 
colônias, como por exemplo, no Brasil, o qual foi possível engendrar os seus ciclos econômicos com a capacidade e 
tecnologia desses povos que para cá vieram forçados por meio da escravidão como empreitada capitalista. 
A África foi tão importante para os europeus por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não se percebeu 
a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e uma rica 
fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Acredi-
tavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. No Brasil, os africanos realizavam seus rituais de 
forma escondida, criaram até um tipo de luta, a Capoeira. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi o 
ponto chave para a constituição do povo brasileiro.
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), até parece que o negro 
nasceu dentro do navio negreiro. Ele não concorda com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito 
menos com as histórias contadas em livros didáticos brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na 
época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno da história africana.
Não devemos esquecer que a história da África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades 
no passado e presente. A Lei 10.639/03 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas e seu 
objetivo é desconstruir o preconceito étnico-racial no âmbito do espaço escolar e fica como dica,  a abordagem do 
continente a partir de suas riqueza,  em sala de aula.
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reclamações relativas a comportamento e, alunos, que se aproveitam da situação de “doentes” para exigir facilidades e o 
não cumprimento de suas obrigações em sala de aula.
 É necessário informar as famílias a importância do diagnóstico seguro e a participação deles no processo de 
estabilização na criança com TDAH. 
 Por outro lado, precisamos levar em consideração o desgaste dessa família, que em alguns casos são até 
dizimadas. A criança e o adulto diagnosticado com TDAH carrega consigo uma baixa autoestima e comportamentos e 
emoções diferenciadas. Mesmo com uso de medicamentos necessitam de uma atenção e colaboração dos seus pares, 
por isso se torna tão importante que a família procure se informar o mais possível para conseguir reconhecer o que faz ou 
não parte do quadro do portador de TDAH, somente com diagnóstico preciso, tratamento seguro e informação de todos 
os envolvidos será possível alcançar o equilíbrio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança portadora de TDAH passa por muitas dificuldades em sua vida escolar e familiar, ainda se pode concluir que é 
fundamental o cuidado com o diagnóstico. Por seus sintomas estarem ligados a comportamento, atenção, desatenção, 
cognição e movimento é possível serem confundidos com problemas comportamentais e de limite. Graças essas caracte-
rísticas se torna imprescindível a colaboração da escola e da família, afim de evitar o retardo diagnóstico e consequente-
mente o tratamento. 
É na família que a criança tem seu primeiro contato com as regras sociais de comportamento. O aluno que chega à escola 
desprovido dessa primeira experiência, terá os conteúdos curriculares diluídos nas horas gastas para organizar sua 
conduta.
Segundo Cunha (2016), “também faz parte da formação integral do alunato os ensinamentos que regem a ordem discipli-
nar, mas é óbvio que eles devem começar na família”.
A escola também deve ver o lado da família e compreender seus anseios, contribuindo com orientação, encaminhamentos 
e afetividade.
A união da escola, família e profissionais da saúde é fundamental para o diagnóstico, tratamento e equilíbrio da criança 
com TDAH, assim como em crianças que não possuem nenhum transtorno.
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RESUMO 
O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio estudado desde o século passado. Com o 
crescimento da população, com a evolução da medicina e da tecnologia e com os problemas de uma sociedade dita 
“moderna”, a procura nos consultórios vem crescendo de forma assustadora. Diante do quadro, se vê a necessidade do 
aprofundamento nos conceitos, sintomas, diagnósticos e tratamentos que envolve o transtorno, especialmente graças ao 
fato que, na maioria dos casos, o tratamento consiste em medicamentos, que muitas vezes, em virtude à falta de preparo 
e informação, é indicado para a criança diagnosticada erroneamente. Segundo pesquisa, um dos fatores que favorecem 
o diagnóstico precoce ou ao tratamento impróprio se dá pela estrutura familiar e pelo despreparo da educação. Pais e 
professores, em sua maioria, responsabilizam a criança pelo fracasso escolar, a falta de educação, de limites e outros 
como mecanismo de fuga para seus próprios fracassos e responsabilidades. Após o estudo bibliográfico viu-se a necessi-
dade de maior reflexão em relação ao TDAH, com o objetivo de informar e esclarecer a necessidade de construção de 
novas estratégias para o diagnóstico e o tratamento do TDAH, como a necessidade de comunicação entre profissionais 
da saúde, pais e escola.  
Palavras-chave: TDHA; Diagnóstico; Tratamento; Escola; Pais.
INTRODUÇÃO
Segundo a ABDA – Associação Brasileira do Déficit de Atenção, “O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) é uma condição muito comum que afeta cerca de 5% das crianças, e na maioria dos casos, os sintomas persistem 
na vida adulta” (2017). Ao longo do século passado o que hoje chamamos de Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH), recebeu diversas nomenclaturas e estudos dos comportamentos. Na história do TDAH, o médico 
escocês Alexander Crichton (1763-1856) , é conhecido como o primeiro autor a descrever as características do transtorno. 
Segundo Rezende (2017), “ele descrevia a patologia como: Uma incapacidade de manter a atenção a qualquer evento 
com um grau necessário de constância, ou uma total suspensão da capacidade de atenção no cérebro”. Com o avanço 
da tecnologia, da medicina e dos estudos em cerca do TDAH pode se estabelecer um padrão para diagnosticar possíveis 
casos, porém ainda existe uma grande dificuldade e pouco cuidado na observação dos sintomas e no fechamento do 
diagnóstico.
 O avanço da educação não pode ser ignorado, porém a garantia da qualidade não vem sendo aceitável aos 
padrões mundiais. Infelizmente, a ampliação das oportunidades tornou-se comum ser usada como argumento para justifi-
car a queda da qualidade escolar. E a família? – As famílias estão se perdendo cada dia mais, vivemos em uma sociedade 
capitalista, com padrões no qual é mais importante “ter” do que “ser”. As famílias estão distantes, os pais estão ocupados 
com suas profissões, seus bens materiais e suas próprias aceitações na sociedade em que desejam participar. Na culpa 
da ausência ou de não saber como lidar e determinar limites ao seu filho, transfere a responsabilidade do educar e cuidar 
e formar um cidadão para a escola. E essa, muitas vezes também perdida, transfere a culpa para o aluno.
O objetivo geral desta pesquisa é explorar aspectos mais profundos referente o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperati-
vidade – TDAH, com base na pesquisa bibliográfica, com vistas de analisar qual o papel e a importância da escola e da 
família diante uma suspeita ou diagnóstico do distúrbio.
 Os objetivos específicos são definidos em:
• Colaborar para maior esclarecimento referente a etiologia, sintomas, predominâncias e variações, diagnóstico e 
tratamento do TDAH;
•  Evidenciar a importância do diagnóstico preciso, da escola e da família para o indivíduo no decorrer da vida;
• Identificar possíveis ações que escola e família podem realizar afim de favorecer o indivíduo.
Mediante da pesquisa espera-se concluir se o aumento dos índices relacionados ao TDAH está realmente relacionado ao 
problema de saúde ou se está mais relacionado aos problemas atuais da família e a falta de preparo/profissionalização 
das escolas.

O FUNCIONAMENTO DO NOSSO CÉREBRO 
Para compreendermos e aprofundarmos nos distúrbios de aprendizagem é necessário entender como nosso cérebro 

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo propor uma síntese crítica com base num diálogo atual sobre a necessidade de se 
reconhecer a importância e impacto, da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a História da África na sala de aula. A 
proposta é sugerir para os professores a tarefa e responsabilidade de direcionar novas análises para o continente a partir 
do reconhecimento de suas riquezas. A importância em se pensar o primeiro contato europeu a partir de Ceuta, se dará 
com a mudança de paradigmas que observam o continente como local apenas de exploração, pobreza e fome, ou seja, 
devemos ter uma visão geral de suas riquezas e grandezas e o dever de ir além do ponto de vista de um continente forne-
cedor de matérias primas e de seres humanos como escravos. Neste viés, o reconhecimento do continente como local de 
riquezas e talentos, nós levará a certeza de que não é possível olhar com indiferença essa rica região do nosso planeta. 
No Brasil, a identidade negra e afro-brasileira é vista e revisitada por essa lei, como fatores indissociáveis no processo do 
ensino e aprendizagem. 
Palavras-chave: Continente africano; África; Negro; Desigualdade; Educação.

INTRODUÇÃO
Na primeira parte realizaremos uma discussão sobre a ocupação europeia no continente africano com o objetivo de 
mostrar que a África foi concebida por muitos europeus, como fonte de recursos a favor do colonialismo e neocolonialismo 
europeu, produzindo discursos que não favorecem entender o continente como um local de muitas riquezas e culturas. 
Citaremos o caso da colonização portuguesa para exemplificar a África como um continente que foi a base para a emprei-
tada lusitana no Brasil e recurso para os exploradores europeus.
Na segunda parte, verificaremos a importância em se analisar o continente, enaltecendo a região com o objetivo de 
atribuir novas abordagens ao local, mostrando na sequência, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por 
conta de riquezas africanas. Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido 
para a maioria da população docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a Histó-
ria da África na sala de aula brasileira.  A escrita em nosso país priorizou o registro sobre a escravidão e desprezou a 
importância cultural das sociedades africanas na História de nosso país. Esse passado que não foi contado pelas Ciências 
Humanas, omitiu uma herança legítima do continente e seu povo. Por meio da ênfase que a Lei solicita, verificaremos que 
há outras formas de se estudar a África, perpassando a História da escravidão. 
Na terceira parte, serão feitas considerações finais sobre a discussão apresentada. 

 ABORDAGENS PRECONCEITUOSAS SOBRE A ÁFRICA NA SALA DE AULA
O período de exploração do continente, seja a partir do século XV ou a partir do século XIX, nos faz refletir sobre a ambi-
ção e ganância que se desdobraram os países europeus a serviço do sistema capitalista.
Apresentaremos uma breve retomada e ao mesmo tempo, propomos uma reflexão sobre o continente e a história que nos 
foi apresentada, permeada por uma mentalidade escravista sem apresentar as riquezas culturais dos africanos que possi-
bilitou o desenvolvimento de países europeus, os quais utilizaram o genocídio, a escravidão e ações violentas sobre o 
continente.
Tomando como exemplo de exploração capitalista no período que se segue ao da expansão marítima, a colônia brasileira 
se constituiu em local de consumo de produtos europeus e assim se estabelecem por dois lados os lucros monopolistas, 
o da compra da produção colonial a baixos preços e a sua revenda no mercado europeu a preço acessível e a venda de 
produtos manufaturados europeus na colônia a preços altos. A produção foi organizada de forma a garantir aos empresá-
rios metropolitanos ampla margem de lucro e isto impôs nas áreas de trabalho a introdução do trabalho compulsório. 
(GONÇALVES, 2012, p. 14). De acordo com FAUSTO (2009), aproximadamente quatro milhões de africanos jovens e do 
sexo masculino, vieram de diferentes tribos ou reinos para os portos brasileiros entre 1550 e 1855.

ABORDAGENS SOBRE A ÁFRICA
NA SALA DE AULA 
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funciona, sobretudo na área da atenção e aprendizagem, se tratando do nosso tema.
Como afirma Cosenza e Guerra (2011), “o cérebro é a porção mais importante do sistema nervoso e atua na interação do 
organismo com o meio externo, além de coordenar suas funções internas”.
O início do desenvolvimento acontece a partir do 16º dia de gestação, é extraordinário, complexo e contínuo. Possui uma 
estrutura, em média de cem bilhões de neurônios, com uma produção de 250.000 de neurônios por minuto, já quase todos 
presentes no nascimento.
O centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de problemas é um dos últimos 
locais de maturação.
  Um estudo realizado pelo Instituto Americano de Saúde Mental (NIMH) e pela Universidade de Los Angeles, na 
Califórnia (UCLA)  afirma que, o centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de 
problemas é um dos últimos locais de maturação. Uma superprodução de neurônios nos primeiros dezoito meses de vida, 
em seguida um posterior declínio e descarte dos circuitos que não são utilizados. A segunda fase de superprodução e 
descarte acontece na puberdade.
Por meio desse processo de maturação, da reorganização e das sinapses que se dá o processo de aprendizagem, confor-
me o pensamento de Piaget, citado no site A mente é Maravilhosa (2017) :
 Sabendo que o desenvolvendo e a superprodução dos neurônios inicia a partir do 16º dia após a fecundação, e 
que ao nascimento quase todos os neurônios estão prontos, justifica a preocupação e a importância do pré-natal, segundo 
Cosenzo e Guerra (2011), “existem várias etapas que devem ser cumpridas rigorosamente para que as conexões entre 
as células nervosas sejam feitas de forma correta. Muitos dos distúrbios de aprendizagem estão relacionados a uma falha 
ou má formação desse sistema tão complexo, como veremos no próximo capítulo em relação ao TDAH”.
  
 
O QUE É TDAH?
O presente capítulo pretende abordar conceitos sobre o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), os 
tipos de TDAH, suas características, comorbidades, sintomas e tratamento.
 Para a ABDA (Associação Brasileira do Déficit de Atenção), o TDHA é:
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que 
aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 
desatenção, inquietude e impulsividade. 
(AUTOR DESCONHECIDO, 2018).

A ABDA define como falta de atenção, hiperatividade e impulsividade para o TDAH da seguinte maneira:

• Falta de atenção, para o caso da criança portadora de TDAH significa excesso de mobilidade na atenção, ou 
seja, hipermobilidade, que é quando o indivíduo não consegue manter, por algum tempo, sua atenção em um mesmo 
objeto, em um mesmo foco. É a atenção espontânea que predomina.
• Hiperatividade significa um aumento da atividade motora, deixando a mesma quase constantemente em 
movimento.
• As definições da palavra impulsividade – força que impele estímulo, abalo, ímpeto, impulsão – ajudam a compre-
ender a maneira pela qual o indivíduo portador do TDAH reage diante do mundo. Pequenas coisas podem despertar-lhes 
grandes emoções e a força dessas emoções gera o combustível de suas ações.

Para Cosenza e Guerra (2011), “além do fator genético, alguns fatores ambientais parecem interferir do desencadeamen-
to das alterações, como: baixo peso ao nascimento, a exposição de álcool ou à nicotina durante a gestação ou a contami-
nação por substâncias tóxicas como o chumbo são fatores importantes”.
Nosso cérebro recebe a todo momento uma infinita quantidade de estímulos, e temos um gerenciamento central respon-
sável por selecionar o que entra e o que deve ser barrado. Para Campbell, o que ocorre no caso de pessoas com TDAH 
é que: 

A quantidade de estímulos barrados é menor, ou seja, os pensamentos não são selecionados com o mesmo rigor, e o foco 
da atenção não se mantém. 
O TDAH é fundamentado em três coisas que levam ao quadro da doença: instabilidade na tensão, na impulsividade e na 
velocidade em que os pensamentos se processam e se manifestam na forma motora. (CAMPBELL, 2009, p.87).

Segundo Oliver (2011, apud Sardberg, 2202), “pesquisas realizadas em genética molecular apontam que o TDAH está 
associado a disfunções dos neurotransmissores, em especial do sistema dopaminérgico e neurotransmissores”.
Um agravante para crianças e adultos diagnosticados com TDAH são as comorbidades  (ocorrência simultânea), segundo 
o Instituto Paulista de Déficit de Atenção, a comorbidade de mais de um transtorno acompanhando o TDAH é mais regra 
que exceção. É importante identificar as comorbidades, pois podem necessitar de tratamentos específicos e independen-
tes do tratamento de TDAH. Especialistas alegam que os sintomas característicos do TDAH, como veremos a seguir, 
facilitariam a ocorrência de outros transtornos.

TDAH – PREDOMINÂNCIAS, VARIAÇÕES E SINTOMAS
Como vimos anteriormente o TDAH possui diversas características que auxiliam na suspeita e no fechamento de um 
diagnóstico.

• Desatento: Quando os sintomas pendem para a desatenção, variando desde simples desatenção até grande 
alienação, os componentes da hiperatividade não aparecem e é mais comum nas meninas.

O paciente desatento pode ser detectado analisando-se as seguintes reações e características: 

1- Parece sempre, ou quase sempre, ausente.
2- Demora muito a encontrar uma resposta ou não chega a responder a uma pergunta.
3- Parece não entender bem uma questão e não faz nenhuma questão de esforçar-se para entende-la.
4- Pode dividir-se em duas tarefas que exigem atenção, por exemplo, escrever ao passo que escuta alguém 
falar-lhe e pode até justificar-se dizendo prestar atenção desta forma, mas, na realidade, não desenvolve satisfatoriamen-
te nenhuma das atividades, ou seja, nem escreve coerentemente nem responde às questões que lhe fazem durante a 
conversa.

• Hiperativo-Impulsivo: Quando os sintomas se aliam à hiperatividade-impulsividade, aquele que não para.
1- Costuma dar respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completadas, correndo o risco de falar 
uma grande bobagem.
2- Tem dificuldades para aguardar sua vez.
3- Interrompe ou se mete em assuntos (conversas, brincadeiras etc.) de colegas.
4- Toma decisões sem raciocinar.
5- Frequentemente precipita-se em atitudes e palavras, desesperado para fazer tudo já.
6- Envolve-se em situações perigosas sem avaliar riscos e consequências.

• Combinado: Apresenta tanto a desatenção como a hiperatividade, apresenta características dos dois quadros 
acima.
Segundo Cosenza e Guerra (2011), “um sintoma frequente é a dificuldade de socialização, pois seus portadores não 
cooperam em atividades em grupo e seu comportamento é considerado difícil não só pelos adultos, mas pelas outras 
crianças, o que resulta na carência de amigos”. 

Diante desses sintomas e pelo fato do distúrbio não ter cura, muitos pais e educadores podem sentir-se desmotivados a 
seguir adiante na perspectiva de uma atitude e aprendizagem desejada, mas é importante saber que por intermédio de 
um tratamento eficaz é possível equilibrar e ter um ganho na qualidade de vida, como veremos no capítulo seguinte.

TDAH - DIAGNÓSTICO 
O diagnóstico de TDAH é complexo e exige bastante cuidado e experiência, já que há sintomas que podem imitar outros 
problemas e distúrbios.
Sabendo dessa complexidade, é preciso ir além da verificação dos sintomas, até alcançar uma análise extensa do caso.
Alguns critérios devem ser tomados para um diagnóstico de excelência. 
• Presença de sintomas em intensidade significativa, que cause danos a pessoa;
• Os sintomas devem aparecer durante a infância dentro das manifestações apropriadas em crianças.
• Os sintomas não são melhor explicados por algum outro transtorno ou problema com sintomas similares (como 
ansiedade, depressão, stress crônico, baixa escolaridade, transtorno afetivo bipolar, déficits cognitivos, entre outros).
O diagnóstico pode ser realizado por psicólogos, psiquiatras, neurologistas e pediatras. Não existe exames clínicos que 
identifiquem o transtorno, porém é aconselhável que o especialista solicite exames para o descarte de outros aspectos 
que possam estar ocasionando determinadas atitudes. Testes psicológicos específicos, como o SNAP-IV também são 
utilizados para auxiliar no diagnóstico, mas é de suma importância que o profissional tenha conhecimento específico no 
transtorno e experiência em atendimento, para que o mesmo tenha segurança e precisam na leitura e interpretação desse 
teste.
Para Coutinho (2009), “além do exame da criança, se faz necessário que sejam realizadas entrevistas com os pais e com 
os professores, pois as mesmas nem sempre conseguem fazer um relato preciso acerca do seu comportamento”.
Essas entrevistas se tornam fundamental para o diagnóstico, pois mediante dela o especialista pode verificar o comporta-
mento do indivíduo em ambientes diferentes, afim de confirmar de os comportamentos são derivados dos sintomas carac-
terísticos da síndrome ou se podem estar associados a problemas emocionais e de ajuste social, pensando em um dos 
requisitos para o diagnóstico, que é: os sintomas básicos devem apresentar-se de forma sistemática, contínua e prolonga-
da.

TDAH - TRATAMENTO
O tratamento para TDAH é tão importante como seu diagnóstico, como se trata de um distúrbio tanto químico como 
emocional e de aprendizagem, se faz necessário um olhar e cuidado mais amplo, com o agrupamento médico, terapia, 
escola e família. O quanto mais cedo e preciso for o diagnóstico, menos traumas o distúrbio causará no sujeito. 
Algumas famílias resistem a aceitar o uso de medicamentos e terapia, ainda mais em crianças, porém, já se comprova a 
eficácia no tratamento quando medicamento é associado à terapia. Cosenza e Guerra (2011) nos informa em seu livro 
que, “as crianças com TDAH parecem prestar atenção aos estímulos que podem levar a uma gratificação imediata e não 
se prendem àqueles que apenas prometem uma gratificação tardia, o que explicaria boa parte dos sintomas”.
Também concordam em relação a combinação medicamento e terapia, quando dizem:
A opção psicofarmacológica costuma melhorar não só os distúrbios comportamentais, mas também a autoestima e a 
interação social e familiar. A psicoterapia combinada com a medicação pode ser uma abordagem ainda mais efetiva na 
resolução dos problemas usualmente encontrados. 
(COSENZA, GUERRA, 2011, p. 137).

Mas, e a família e a escola, podem influenciar no desenvolvimento de um quadro de TDAH? Qual é contribuição ou prejuí-

zos que elas podem atribuir? São essas questões que pretendemos responder no capítulo a seguir.

TDAH: O PAPEL DA ESCOLA E DA FAMÍLIA 
Outro aspecto importante e, a meu ver, fundamental, é esclarecer o papel da escola e da família diante o TDAH, tanto na 
relação com o diagnóstico, como com o tratamento. Em uma publicação realizada pelo site UOL , Cristiane Capuchinho 
fala a respeito da preocupação da área da saúde em relação ao exagero de diagnósticos e uso de medicamentos em 
TDAH afirmando “Os defensores da campanha contra a medicalização da educação entendem que o diagnóstico foi bana-
lizado e problemas que são pedagógicos vão parar no âmbito da saúde”.
  Para a psicóloga Carla Biancha Angelucci, presidente do CRP (Conselho Regional de Psicologia) de São Paulo, 
a escola não consegue lidar com as diferenças entre as crianças e usa métodos pedagógicos que não atingem todos os 
alunos e afirma: "Se a criança não se interessar pela educação é muito possível que ela comece a apresentar hiperativida-
de, situações de conflito. Não temos que mexer na criança para que ela possa suportar com tranquilidade uma aula desin-
teressante”.
 Segundo reportagem publicada pelo Jornal Estadão , em dez anos, a importação e a produção de metilfenidato 
- mais conhecido como Ritalina,  cresceu 373% no País. A maior disponibilidade do medicamento no mercado nacional 
impulsionou um aumento de 775% no consumo da droga, usada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH). Os dados são de pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ).
Esses dados são preocupantes e servem de alerta para um problema social e de saúde que estamos vivendo.
Na história da educação brasileira a primeira concepção sobre a construção do conhecimento se deu no qual o professor 
era o retentor do saber e o transmissor de conhecimento já, seu aluno, era responsável por internalizar o conhecimento 
exatamente como transmitido, mediante uma metodologia baseada em repetição, memorização e reprodução no momen-
to julgado correto para cada etapa.
Com a contribuição de diversos estudos e pesquisas realizados pelos pensadores Jean Piaget, Vygotsky, Wallon e mais 
atualmente, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Telma Weisz, entre outros... uma nova concepção de aprendizagem foi construí-
da. 
 A nova visão frente ao processo de aprendizagem foi um grande marco para a educação. Políticas públicas 
referentes a educação foram revistas e novos programas adotados, mas um fato é certo, se as instituições e/ou profissio-
nais da educação não se abram ao novo conhecimento e não se atualizem, correm o risco de responsabilizar a criança 
pelo seu fracasso. Segundo Zabala (2010), “segundo essa concepção, ensinar envolve estabelecer uma série de relações 
que devem conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o conteúdo objeto de apren-
dizagem”. 
Infelizmente os novos estudos e políticas não supriram a defasagem na educação, abrindo o leque de outros fatores que 
podem agravar o quadro já instalado, como os distúrbios de aprendizagem. 
 É necessário que os profissionais da educação aprofundem seus conhecimentos a respeito dos distúrbios de 
aprendizagem, não para fazer um diagnóstico, já que não é seu papel, mas para conseguir “realmente” verificar possíveis 
sintomas, afim de aconselhar aos pais a procurar por um especialista. Professores mais experientes, com mais informa-
ção, em contínua formação, conseguiram crescer juntamente com seu aluno, formando-o por completo, seja ele portador 
ou não de algum distúrbio.
Nos casos de TDAH é fundamental o olhar atento do professor, pois as crianças podem apresentar sintomas desde o 
primeiro ano de vida, podendo esses sintomas desaparecem ou não com a maturação do sistema nervoso. Quanto mais 
cedo essa criança for encaminhada ao profissional da área, maior as chances de controle do distúrbio, o que, consequen-
temente melhora o desempenho escolar e social, melhorando a qualidade de vida do indivíduo.
Em seu livro “Práticas pedagógicas para a inclusão e diversidade”, Cunha (2016) apresenta algumas orientações para o 
professor : 
 
• Propor atividades que façam sentido para o aluno;
• Estabelecer e organizar rotinas de trabalho;
• Privilegiar trabalhos curtos, realizando uma tarefa por vez;
• Oferecer sempre ao aluno o retorno positivo sobre seu desempenho, para mantê-lo focado na atividade escolar;
• Estimular a comunicação;
• Cooperar nas suas atividades;
• Trabalhar em consonância com a família;
• Permitir que o aluno faça sugestões;
• Estimular a organização do tempo e do material de trabalho;
• Utilizar tecnologias que despertem o interesse e mantenham o foco de atenção;
• Evitar tarefas monótonas e repetitivas;
• Evitar tarefas extremamente longas como, por exemplo, pedir ao educando que copie da lousa um texto dema-
siadamente extenso;
• Utilizar a afetividade e o interesse do aluno na construção do currículo;
• Compartilhar tarefas e estimular trabalhos em grupo.
Sabemos que não é uma lista de orientações que vai garantir o desenvolvimento do indivíduo, são vários os fatores 
(social, emocional e cógnito), mas já é um caminho para quem pretende ajudar na trajetória. A escola tem um papel funda-
mental para o sucesso da criança com TDAH, mas sem a união da instituição com a família, quase nada será possível ser 
feito.
Alguns pais vêm recebendo o diagnóstico de TDAH como um alívio para suas culpas.
 Infelizmente alguns pais vem se aproveitando de diagnósticos equivocados para usar de desculpas para as 

O trabalho compulsório foi seguido de muita resistência. Muitos negros mantiveram as suas cerimônias como forma de 
relembrar a sua tradição, desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes africanas como as congadas, por 
exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores.
“É preciso entender os africanos para melhor entender o Brasil”. É com essa frase de Alberto da Costa e Silva, maior 
africanista brasileiro, que extraímos um pouco de sua devoção pela cultura e pelo continente africano, especialmente pela 
África negra subsaariana. (SILVA, 2016, s/p).
Os africanos trouxeram para o Brasil bens, instrumentos, técnicas de mineração, técnicas de criação extensiva de gado, 
vegetais, uma infinidade de elementos. Temos a tendência perversa de falar apenas em “escravo”. Não falamos em banto, 
fon, ioruba ou congo. Não falamos da contribuição que essas culturas deram ao Brasil. O que se estabeleceu aqui foi um 
diálogo de culturas, um quadro extremamente complexo. Nesse diálogo de culturas, qual delas teve maior influência na 
formação do Brasil? (SILVA, 2016, s/p).

Os olhos europeus se mantiveram sobre o continente, por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não 
se percebeu a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e 
uma rica fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e minera-
ção. Acreditavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. 
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), muitas vezes, a forma em 
que a história é apresentada nas escolas brasileiras, o negro parece ter nascido dentro do navio negreiro. Ele não concor-
da com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito menos com as histórias contadas em livros didáticos 
brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno 
da história africana. Entre 1960 a 1970, os estudos sobre a História da África na Europa e Estados Unidos tiveram um 
grande impulso. Enquanto isso, no Brasil, acreditava-se na África como um grande país e não se percebia as várias 
Áfricas, culturas e histórias. 
Infelizmente, em nossas escolas públicas e privadas brasileiras, se estuda a História africana apenas antes da escravidão 
e depois da abolição da escravatura. Esse passado está presente em nosso cotidiano nacional por meio das palavras 
faladas, cultura, religiões, instituições etc. O que podemos concluir é que com o passar dos anos, a África subsaariana foi 
desprezada pelos sistemas de ensino ocidentais, os quais alegam que esses povos são ágrafos, o que coloca e colocou 
a África no processo de ensino e aprendizagem, na mira de hierarquias e dicotomias que desfecham em preconceitos.
A legislação que predominou no Brasil  foi herdada da península Ibérica e assegurava que os negros não podiam ocupar 
posições burocráticas ou desfrutar de qualquer privilégio que fosse resguardado aos brancos. Nas colônias portuguesas 
jamais surgiram discussões a respeito da inserção dos negros na sociedade, já que, os negros estavam diretamente 
subordinados aos senhores. “Na verdade, a maior parte dos regulamentos reais criaram formas de controle social que 
beneficiaram os senhores, não os escravos”. VIOTTI (1987, p. 238). 
A exclusão do negro da sociedade colonial brasileira também foi confirmada pela Igreja Católica. A mesma relacionou a 
escravidão ao cristianismo e adotou o conceito de guerra justa, pelo qual autorizava serem escravos aqueles que se 
opunham ao cristianismo, sendo a escravidão à punição para os negros. “A igreja limitava-se a recomendar benevolência 
ao senhor e resignação ao escravo; o pecado do senhor era a crueldade, o pecado do escravo era a revolta – uma teologia 
com óbvias implicações conservadoras”. VIOTTI (1985, p. 238-239).
Ao longo da Cultura Brasileira, não se escreveu sobre o legado cultural e científico africano para o Brasil. Só se abordou 
sobre a escravidão e é visível a negligência teórica e a discriminação com se tratou a cultura africana no Brasil e seus 
descendentes. A ênfase a abolição por Luís Gama, Castro Alves e José do Patrocínio alertou a literatura, porém, mesmo 
assim, no início do século 20, os estudos que tinham o africano como centro de pesquisas, eram realizados por brancos 
e com mentalidade escravista e colonialista.
Na década de 1970, o Brasil passou a tratar da História Africana por intermédio da literatura de autores africanos publica-
da pela editora Ática. Foi lançada no Brasil, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, de José Luandino Vieira e Os Flagela-
dos do vento leste, de Manuel Lopes.
Essa coleção trouxe elementos da cultura africana no fim da Ditadura Militar e fez o Movimento Negro ressurgir como 
força política na sociedade brasileira. A partir de então novos debates sobre a Cultura Africana foram chegando, exceto 
nas escolas.
Verificamos por meio da literatura, leis e decretos do período colonial e imperial, que muito se fez para anular a importân-
cia social e excluir a população negra da cidadania nacional, cabendo está a população exclusivamente branca. Atual-
mente o reconhecimento do valor civilizatório dos africanos e afro-brasileiros tem sido debatido nas escolas e introduzido 
nos currículos das universidades brasileiras. A Lei no. 10.639/03 foi promulgada graças aos debates e pressões constan-
tes dos movimentos negros e por intelectuais e estudiosos negros e brancos.
A África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades, inclusive a origem dos grupos humanos 
a partir desse continente.
A Lei no. 10.693/03, ao instituir o conhecimento das culturas e as histórias africanas e afro-brasileiras, propicia o contato 
mais rápido e mais (in)tenso entre africanos e afro-brasileiros. Além disso, possibilita que o Brasil se reconheça como um 
país conquistado por brancos, mas colonizado e civilizado cultural, política, econômica e religiosamente por africanos e 
afro-brasileiros. Para alguns, isto é algo extremamente positivo e valorativo; para outros, isto deve ser demonizado, 
satanizado, já que a indiferença e o silêncio não são mais possíveis. A identidade negra (africana e afro-brasileira) se 
fortifica, se tonifica, é vista e revista a partir e por intermédio dessa lei. (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2008, s/p.).

PRIORIZANDO A ÁFRICA A PARTIR DE SUAS RIQUEZAS
O professor deve antes de falar sobre a escravidão e a triste passagem obrigatória dos africanos para outros continentes, 
de suas riquezas e capacidade intelectual a favor dos objetivos exploratórios europeus. Aos docentes de Geografia e 
História, fica como dica importante, o estudo do Mapa Africano com o enaltecer da região, além de traçar objetivos, 
mostrar em sequências didáticas, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por conta de riquezas africanas. 

Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido para a maioria da população 
docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a História da África na sala de aula 
brasileira.
Por meio da análise de vestígios materiais e imateriais deixados pelo homem durante o processo de diáspora africana, 
percebemos a construção do Velho e Novo Mundo. O Velho Mundo se apoderou das tecnologias, riquezas e de sua mão 
de obra para promover a acumulação de capitais e a Revolução Industrial Inglesa. O Novo Mundo teve como base a 
colonização Africana e recursos intelectuais do continente para desenvolver-se.
Afinal, onde estão os africanos e os afros - brasileiros na grade curricular de nossas escolas? Os africanos estiveram 
presentes em todas as regiões da terra e em tempos históricos diferentes. A escravidão moderna provocou o aumento 
vertiginoso das migrações compulsórias em outros continentes e os traficantes árabes tiveram a cautela de preservar os 
locais-fonte e não comprometer a reprodução das populações escravizadas. (MEILLASSOUX, 1995, p.56).
Os povos do oeste africano tinham, indubitavelmente, sistemas agrícolas bem-desenvolvidos. Os Daomés tinham até 
mesmo um sistema de plantation; todos esses povos – Daomés, Ashântis, Iorubás, para mencionar apenas alguns dos 
mais proeminentes – tinham um sistema de comércio cuidadosamente regulamentado; existiam grande números de ligas 
artesanais. (CHIAVENATO, 1986, p. 49).
Esses povos eram agricultores, pastores e mineradores e possuíam técnicas mais avançadas do que os portugueses, 
sendo hábeis nas artes e no conhecimento da metalurgia e siderurgia. Os iorubas já trabalhavam o cobre e o estanho 
quando entraram em contato com os lusos e também legaram essas técnicas para o Brasil. Os portugueses conheceram 
a enxada de ferro com ganenses e os nigerianos.
“As enxadas de ferro eram, é claro, essenciais à economia de Daomé, e eram talvez os produtos mais importantes manu-
faturados no jovem Estado. Assim, pois, os ferreiros eram reverenciados pelo povo, assim como os bons artesãos”. (S. 
Diamond apud CHIAVENATO, 1986, p.49).
De acordo com Milton Meltzer (2004, p. 242), “de 65% a 75% dos escravizados eram das regiões ao norte do rio Congo. 
Uma grande parcela dos cativos pertencia a povos que viviam onde se situam Daomé, Gana e Nigéria”.
A princípio os principais grupos africanos que se deslocaram por meio do tráfico foram os africanos de origem banto, 
chegados das regiões correspondentes aos atuais países de Angola, Moçambique e República Democrática do Congo e 
beneficiaram intensamente a agricultura no Brasil. Desde o século XVI, os africanos construíram a Civilização Brasileira 
e sem sombra de dúvida são raízes da nossa sociedade. 
A África sempre foi o continente mais rico do mundo, mas quem aproveita  dessa riqueza?  Devemos compartilhar com 
nossos alunos suas riquezas e enaltecer seu legado para conosco. Problematizar a forma como a História nos foi 
apresentada e entender que não só a África, mas outros continentes como a própria América enfrentam a pobreza e a 
violência, porém não se faz necessário possuir grandes construções e cidades para provar a sua beleza e avanços. Admi-
rar a riqueza faz parte de uma visão eurocêntrica e dessa forma se constrói dicotomias, reproduzindo preconceitos sem 
respeitar o legado cultural e as diferenças de cada nação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho tem por perspectiva verificar a importância e o impacto da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a 
História da África na sala de aula. É importante que professores percebam a sua tarefa e responsabilidade em ser a mola 
propulsora nessa empreitada.
Desde o século XVI, os africanos, mesmo com todo o sofrimento que lhes foi imposto, patrocinado pelo sistema de escra-
vidão e perpetrado pelos conquistadores, construíram a Civilização Brasileira e sem sombra de dúvida são raízes da 
nossa sociedade.
 A sociedade atual exige do indivíduo o respeito e a valorização da Cultura Africana e afro-brasileira. Uma leitura crítica 
deve ser feita sobre as formas como se abordaram e embasaram a História da África na sala de aula antes dessa legisla-
ção ser promulgada. Por outro lado, verificamos que por muito tempo, a literatura sobre o continente não existiu no Brasil 
e apenas deu enfoque à história dos africanos durante e após a abolição da escravatura em 1888.
Os negros resistiram de diversas formas à escravidão: desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes 
africanas como as congadas, por exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores. Os 
Quilombos foram formas de organização semelhantes às africanas e existiram em centenas no Brasil colonial.
 Devemos focar a história do continente Africano no viés de sua rica cultura e capacidade intelectual dos africanos nas 
colônias, como por exemplo, no Brasil, o qual foi possível engendrar os seus ciclos econômicos com a capacidade e 
tecnologia desses povos que para cá vieram forçados por meio da escravidão como empreitada capitalista. 
A África foi tão importante para os europeus por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não se percebeu 
a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e uma rica 
fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Acredi-
tavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. No Brasil, os africanos realizavam seus rituais de 
forma escondida, criaram até um tipo de luta, a Capoeira. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi o 
ponto chave para a constituição do povo brasileiro.
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), até parece que o negro 
nasceu dentro do navio negreiro. Ele não concorda com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito 
menos com as histórias contadas em livros didáticos brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na 
época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno da história africana.
Não devemos esquecer que a história da África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades 
no passado e presente. A Lei 10.639/03 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas e seu 
objetivo é desconstruir o preconceito étnico-racial no âmbito do espaço escolar e fica como dica,  a abordagem do 
continente a partir de suas riqueza,  em sala de aula.

REFERÊNCIAS
BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização, São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Proposta preliminar. Terceira versão. Brasília: MEC, 
2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ Acesso em: 05 de outubro de 2019.
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL – PERCEU. Alberto da Costa e Silva e o vício pela cultura africana. São Paulo, 
publicado em 8/set/2016. Disponível em: http://prceu.usp.br/noticia/africa-e-alberto-da-costa-e-silva/. Acesso em: 05 de 
outubro de 2019.
COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1985. 
FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009, p. 18.
Redefor, História Contemporânea I, (Século XIX), p. 1-2, 2012. 

CHIAVENATO, Júlio J. O negro no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986.

MELTZER, Milton. História Ilustrada da Escravidão. Trad. M. Silva. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.

NASCIMENTO, Elisa Larkin. Introdução às Antigas Civilizações Africanas. In Nascimento, E. L. (Org.). Sankofa: Matrizes 
Africanas da Cultura Brasileira. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1996, p. 39-49.

ORIENTAÇÕES CURRICULARES: expectativas de aprendizagem para a educação étnico-racial na educação infantil, 
ensino fundamental e médio/ Secretaria Municipal de Educação - São Paulo: SME/DOT, 2008.

reclamações relativas a comportamento e, alunos, que se aproveitam da situação de “doentes” para exigir facilidades e o 
não cumprimento de suas obrigações em sala de aula.
 É necessário informar as famílias a importância do diagnóstico seguro e a participação deles no processo de 
estabilização na criança com TDAH. 
 Por outro lado, precisamos levar em consideração o desgaste dessa família, que em alguns casos são até 
dizimadas. A criança e o adulto diagnosticado com TDAH carrega consigo uma baixa autoestima e comportamentos e 
emoções diferenciadas. Mesmo com uso de medicamentos necessitam de uma atenção e colaboração dos seus pares, 
por isso se torna tão importante que a família procure se informar o mais possível para conseguir reconhecer o que faz ou 
não parte do quadro do portador de TDAH, somente com diagnóstico preciso, tratamento seguro e informação de todos 
os envolvidos será possível alcançar o equilíbrio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança portadora de TDAH passa por muitas dificuldades em sua vida escolar e familiar, ainda se pode concluir que é 
fundamental o cuidado com o diagnóstico. Por seus sintomas estarem ligados a comportamento, atenção, desatenção, 
cognição e movimento é possível serem confundidos com problemas comportamentais e de limite. Graças essas caracte-
rísticas se torna imprescindível a colaboração da escola e da família, afim de evitar o retardo diagnóstico e consequente-
mente o tratamento. 
É na família que a criança tem seu primeiro contato com as regras sociais de comportamento. O aluno que chega à escola 
desprovido dessa primeira experiência, terá os conteúdos curriculares diluídos nas horas gastas para organizar sua 
conduta.
Segundo Cunha (2016), “também faz parte da formação integral do alunato os ensinamentos que regem a ordem discipli-
nar, mas é óbvio que eles devem começar na família”.
A escola também deve ver o lado da família e compreender seus anseios, contribuindo com orientação, encaminhamentos 
e afetividade.
A união da escola, família e profissionais da saúde é fundamental para o diagnóstico, tratamento e equilíbrio da criança 
com TDAH, assim como em crianças que não possuem nenhum transtorno.
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RESUMO 
O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio estudado desde o século passado. Com o 
crescimento da população, com a evolução da medicina e da tecnologia e com os problemas de uma sociedade dita 
“moderna”, a procura nos consultórios vem crescendo de forma assustadora. Diante do quadro, se vê a necessidade do 
aprofundamento nos conceitos, sintomas, diagnósticos e tratamentos que envolve o transtorno, especialmente graças ao 
fato que, na maioria dos casos, o tratamento consiste em medicamentos, que muitas vezes, em virtude à falta de preparo 
e informação, é indicado para a criança diagnosticada erroneamente. Segundo pesquisa, um dos fatores que favorecem 
o diagnóstico precoce ou ao tratamento impróprio se dá pela estrutura familiar e pelo despreparo da educação. Pais e 
professores, em sua maioria, responsabilizam a criança pelo fracasso escolar, a falta de educação, de limites e outros 
como mecanismo de fuga para seus próprios fracassos e responsabilidades. Após o estudo bibliográfico viu-se a necessi-
dade de maior reflexão em relação ao TDAH, com o objetivo de informar e esclarecer a necessidade de construção de 
novas estratégias para o diagnóstico e o tratamento do TDAH, como a necessidade de comunicação entre profissionais 
da saúde, pais e escola.  
Palavras-chave: TDHA; Diagnóstico; Tratamento; Escola; Pais.
INTRODUÇÃO
Segundo a ABDA – Associação Brasileira do Déficit de Atenção, “O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) é uma condição muito comum que afeta cerca de 5% das crianças, e na maioria dos casos, os sintomas persistem 
na vida adulta” (2017). Ao longo do século passado o que hoje chamamos de Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH), recebeu diversas nomenclaturas e estudos dos comportamentos. Na história do TDAH, o médico 
escocês Alexander Crichton (1763-1856) , é conhecido como o primeiro autor a descrever as características do transtorno. 
Segundo Rezende (2017), “ele descrevia a patologia como: Uma incapacidade de manter a atenção a qualquer evento 
com um grau necessário de constância, ou uma total suspensão da capacidade de atenção no cérebro”. Com o avanço 
da tecnologia, da medicina e dos estudos em cerca do TDAH pode se estabelecer um padrão para diagnosticar possíveis 
casos, porém ainda existe uma grande dificuldade e pouco cuidado na observação dos sintomas e no fechamento do 
diagnóstico.
 O avanço da educação não pode ser ignorado, porém a garantia da qualidade não vem sendo aceitável aos 
padrões mundiais. Infelizmente, a ampliação das oportunidades tornou-se comum ser usada como argumento para justifi-
car a queda da qualidade escolar. E a família? – As famílias estão se perdendo cada dia mais, vivemos em uma sociedade 
capitalista, com padrões no qual é mais importante “ter” do que “ser”. As famílias estão distantes, os pais estão ocupados 
com suas profissões, seus bens materiais e suas próprias aceitações na sociedade em que desejam participar. Na culpa 
da ausência ou de não saber como lidar e determinar limites ao seu filho, transfere a responsabilidade do educar e cuidar 
e formar um cidadão para a escola. E essa, muitas vezes também perdida, transfere a culpa para o aluno.
O objetivo geral desta pesquisa é explorar aspectos mais profundos referente o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperati-
vidade – TDAH, com base na pesquisa bibliográfica, com vistas de analisar qual o papel e a importância da escola e da 
família diante uma suspeita ou diagnóstico do distúrbio.
 Os objetivos específicos são definidos em:
• Colaborar para maior esclarecimento referente a etiologia, sintomas, predominâncias e variações, diagnóstico e 
tratamento do TDAH;
•  Evidenciar a importância do diagnóstico preciso, da escola e da família para o indivíduo no decorrer da vida;
• Identificar possíveis ações que escola e família podem realizar afim de favorecer o indivíduo.
Mediante da pesquisa espera-se concluir se o aumento dos índices relacionados ao TDAH está realmente relacionado ao 
problema de saúde ou se está mais relacionado aos problemas atuais da família e a falta de preparo/profissionalização 
das escolas.

O FUNCIONAMENTO DO NOSSO CÉREBRO 
Para compreendermos e aprofundarmos nos distúrbios de aprendizagem é necessário entender como nosso cérebro 

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo propor uma síntese crítica com base num diálogo atual sobre a necessidade de se 
reconhecer a importância e impacto, da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a História da África na sala de aula. A 
proposta é sugerir para os professores a tarefa e responsabilidade de direcionar novas análises para o continente a partir 
do reconhecimento de suas riquezas. A importância em se pensar o primeiro contato europeu a partir de Ceuta, se dará 
com a mudança de paradigmas que observam o continente como local apenas de exploração, pobreza e fome, ou seja, 
devemos ter uma visão geral de suas riquezas e grandezas e o dever de ir além do ponto de vista de um continente forne-
cedor de matérias primas e de seres humanos como escravos. Neste viés, o reconhecimento do continente como local de 
riquezas e talentos, nós levará a certeza de que não é possível olhar com indiferença essa rica região do nosso planeta. 
No Brasil, a identidade negra e afro-brasileira é vista e revisitada por essa lei, como fatores indissociáveis no processo do 
ensino e aprendizagem. 
Palavras-chave: Continente africano; África; Negro; Desigualdade; Educação.

INTRODUÇÃO
Na primeira parte realizaremos uma discussão sobre a ocupação europeia no continente africano com o objetivo de 
mostrar que a África foi concebida por muitos europeus, como fonte de recursos a favor do colonialismo e neocolonialismo 
europeu, produzindo discursos que não favorecem entender o continente como um local de muitas riquezas e culturas. 
Citaremos o caso da colonização portuguesa para exemplificar a África como um continente que foi a base para a emprei-
tada lusitana no Brasil e recurso para os exploradores europeus.
Na segunda parte, verificaremos a importância em se analisar o continente, enaltecendo a região com o objetivo de 
atribuir novas abordagens ao local, mostrando na sequência, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por 
conta de riquezas africanas. Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido 
para a maioria da população docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a Histó-
ria da África na sala de aula brasileira.  A escrita em nosso país priorizou o registro sobre a escravidão e desprezou a 
importância cultural das sociedades africanas na História de nosso país. Esse passado que não foi contado pelas Ciências 
Humanas, omitiu uma herança legítima do continente e seu povo. Por meio da ênfase que a Lei solicita, verificaremos que 
há outras formas de se estudar a África, perpassando a História da escravidão. 
Na terceira parte, serão feitas considerações finais sobre a discussão apresentada. 

 ABORDAGENS PRECONCEITUOSAS SOBRE A ÁFRICA NA SALA DE AULA
O período de exploração do continente, seja a partir do século XV ou a partir do século XIX, nos faz refletir sobre a ambi-
ção e ganância que se desdobraram os países europeus a serviço do sistema capitalista.
Apresentaremos uma breve retomada e ao mesmo tempo, propomos uma reflexão sobre o continente e a história que nos 
foi apresentada, permeada por uma mentalidade escravista sem apresentar as riquezas culturais dos africanos que possi-
bilitou o desenvolvimento de países europeus, os quais utilizaram o genocídio, a escravidão e ações violentas sobre o 
continente.
Tomando como exemplo de exploração capitalista no período que se segue ao da expansão marítima, a colônia brasileira 
se constituiu em local de consumo de produtos europeus e assim se estabelecem por dois lados os lucros monopolistas, 
o da compra da produção colonial a baixos preços e a sua revenda no mercado europeu a preço acessível e a venda de 
produtos manufaturados europeus na colônia a preços altos. A produção foi organizada de forma a garantir aos empresá-
rios metropolitanos ampla margem de lucro e isto impôs nas áreas de trabalho a introdução do trabalho compulsório. 
(GONÇALVES, 2012, p. 14). De acordo com FAUSTO (2009), aproximadamente quatro milhões de africanos jovens e do 
sexo masculino, vieram de diferentes tribos ou reinos para os portos brasileiros entre 1550 e 1855.

funciona, sobretudo na área da atenção e aprendizagem, se tratando do nosso tema.
Como afirma Cosenza e Guerra (2011), “o cérebro é a porção mais importante do sistema nervoso e atua na interação do 
organismo com o meio externo, além de coordenar suas funções internas”.
O início do desenvolvimento acontece a partir do 16º dia de gestação, é extraordinário, complexo e contínuo. Possui uma 
estrutura, em média de cem bilhões de neurônios, com uma produção de 250.000 de neurônios por minuto, já quase todos 
presentes no nascimento.
O centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de problemas é um dos últimos 
locais de maturação.
  Um estudo realizado pelo Instituto Americano de Saúde Mental (NIMH) e pela Universidade de Los Angeles, na 
Califórnia (UCLA)  afirma que, o centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de 
problemas é um dos últimos locais de maturação. Uma superprodução de neurônios nos primeiros dezoito meses de vida, 
em seguida um posterior declínio e descarte dos circuitos que não são utilizados. A segunda fase de superprodução e 
descarte acontece na puberdade.
Por meio desse processo de maturação, da reorganização e das sinapses que se dá o processo de aprendizagem, confor-
me o pensamento de Piaget, citado no site A mente é Maravilhosa (2017) :
 Sabendo que o desenvolvendo e a superprodução dos neurônios inicia a partir do 16º dia após a fecundação, e 
que ao nascimento quase todos os neurônios estão prontos, justifica a preocupação e a importância do pré-natal, segundo 
Cosenzo e Guerra (2011), “existem várias etapas que devem ser cumpridas rigorosamente para que as conexões entre 
as células nervosas sejam feitas de forma correta. Muitos dos distúrbios de aprendizagem estão relacionados a uma falha 
ou má formação desse sistema tão complexo, como veremos no próximo capítulo em relação ao TDAH”.
  
 
O QUE É TDAH?
O presente capítulo pretende abordar conceitos sobre o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), os 
tipos de TDAH, suas características, comorbidades, sintomas e tratamento.
 Para a ABDA (Associação Brasileira do Déficit de Atenção), o TDHA é:
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que 
aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 
desatenção, inquietude e impulsividade. 
(AUTOR DESCONHECIDO, 2018).

A ABDA define como falta de atenção, hiperatividade e impulsividade para o TDAH da seguinte maneira:

• Falta de atenção, para o caso da criança portadora de TDAH significa excesso de mobilidade na atenção, ou 
seja, hipermobilidade, que é quando o indivíduo não consegue manter, por algum tempo, sua atenção em um mesmo 
objeto, em um mesmo foco. É a atenção espontânea que predomina.
• Hiperatividade significa um aumento da atividade motora, deixando a mesma quase constantemente em 
movimento.
• As definições da palavra impulsividade – força que impele estímulo, abalo, ímpeto, impulsão – ajudam a compre-
ender a maneira pela qual o indivíduo portador do TDAH reage diante do mundo. Pequenas coisas podem despertar-lhes 
grandes emoções e a força dessas emoções gera o combustível de suas ações.

Para Cosenza e Guerra (2011), “além do fator genético, alguns fatores ambientais parecem interferir do desencadeamen-
to das alterações, como: baixo peso ao nascimento, a exposição de álcool ou à nicotina durante a gestação ou a contami-
nação por substâncias tóxicas como o chumbo são fatores importantes”.
Nosso cérebro recebe a todo momento uma infinita quantidade de estímulos, e temos um gerenciamento central respon-
sável por selecionar o que entra e o que deve ser barrado. Para Campbell, o que ocorre no caso de pessoas com TDAH 
é que: 

A quantidade de estímulos barrados é menor, ou seja, os pensamentos não são selecionados com o mesmo rigor, e o foco 
da atenção não se mantém. 
O TDAH é fundamentado em três coisas que levam ao quadro da doença: instabilidade na tensão, na impulsividade e na 
velocidade em que os pensamentos se processam e se manifestam na forma motora. (CAMPBELL, 2009, p.87).

Segundo Oliver (2011, apud Sardberg, 2202), “pesquisas realizadas em genética molecular apontam que o TDAH está 
associado a disfunções dos neurotransmissores, em especial do sistema dopaminérgico e neurotransmissores”.
Um agravante para crianças e adultos diagnosticados com TDAH são as comorbidades  (ocorrência simultânea), segundo 
o Instituto Paulista de Déficit de Atenção, a comorbidade de mais de um transtorno acompanhando o TDAH é mais regra 
que exceção. É importante identificar as comorbidades, pois podem necessitar de tratamentos específicos e independen-
tes do tratamento de TDAH. Especialistas alegam que os sintomas característicos do TDAH, como veremos a seguir, 
facilitariam a ocorrência de outros transtornos.

TDAH – PREDOMINÂNCIAS, VARIAÇÕES E SINTOMAS
Como vimos anteriormente o TDAH possui diversas características que auxiliam na suspeita e no fechamento de um 
diagnóstico.

• Desatento: Quando os sintomas pendem para a desatenção, variando desde simples desatenção até grande 
alienação, os componentes da hiperatividade não aparecem e é mais comum nas meninas.

O paciente desatento pode ser detectado analisando-se as seguintes reações e características: 

1- Parece sempre, ou quase sempre, ausente.
2- Demora muito a encontrar uma resposta ou não chega a responder a uma pergunta.
3- Parece não entender bem uma questão e não faz nenhuma questão de esforçar-se para entende-la.
4- Pode dividir-se em duas tarefas que exigem atenção, por exemplo, escrever ao passo que escuta alguém 
falar-lhe e pode até justificar-se dizendo prestar atenção desta forma, mas, na realidade, não desenvolve satisfatoriamen-
te nenhuma das atividades, ou seja, nem escreve coerentemente nem responde às questões que lhe fazem durante a 
conversa.

• Hiperativo-Impulsivo: Quando os sintomas se aliam à hiperatividade-impulsividade, aquele que não para.
1- Costuma dar respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completadas, correndo o risco de falar 
uma grande bobagem.
2- Tem dificuldades para aguardar sua vez.
3- Interrompe ou se mete em assuntos (conversas, brincadeiras etc.) de colegas.
4- Toma decisões sem raciocinar.
5- Frequentemente precipita-se em atitudes e palavras, desesperado para fazer tudo já.
6- Envolve-se em situações perigosas sem avaliar riscos e consequências.

• Combinado: Apresenta tanto a desatenção como a hiperatividade, apresenta características dos dois quadros 
acima.
Segundo Cosenza e Guerra (2011), “um sintoma frequente é a dificuldade de socialização, pois seus portadores não 
cooperam em atividades em grupo e seu comportamento é considerado difícil não só pelos adultos, mas pelas outras 
crianças, o que resulta na carência de amigos”. 

Diante desses sintomas e pelo fato do distúrbio não ter cura, muitos pais e educadores podem sentir-se desmotivados a 
seguir adiante na perspectiva de uma atitude e aprendizagem desejada, mas é importante saber que por intermédio de 
um tratamento eficaz é possível equilibrar e ter um ganho na qualidade de vida, como veremos no capítulo seguinte.

TDAH - DIAGNÓSTICO 
O diagnóstico de TDAH é complexo e exige bastante cuidado e experiência, já que há sintomas que podem imitar outros 
problemas e distúrbios.
Sabendo dessa complexidade, é preciso ir além da verificação dos sintomas, até alcançar uma análise extensa do caso.
Alguns critérios devem ser tomados para um diagnóstico de excelência. 
• Presença de sintomas em intensidade significativa, que cause danos a pessoa;
• Os sintomas devem aparecer durante a infância dentro das manifestações apropriadas em crianças.
• Os sintomas não são melhor explicados por algum outro transtorno ou problema com sintomas similares (como 
ansiedade, depressão, stress crônico, baixa escolaridade, transtorno afetivo bipolar, déficits cognitivos, entre outros).
O diagnóstico pode ser realizado por psicólogos, psiquiatras, neurologistas e pediatras. Não existe exames clínicos que 
identifiquem o transtorno, porém é aconselhável que o especialista solicite exames para o descarte de outros aspectos 
que possam estar ocasionando determinadas atitudes. Testes psicológicos específicos, como o SNAP-IV também são 
utilizados para auxiliar no diagnóstico, mas é de suma importância que o profissional tenha conhecimento específico no 
transtorno e experiência em atendimento, para que o mesmo tenha segurança e precisam na leitura e interpretação desse 
teste.
Para Coutinho (2009), “além do exame da criança, se faz necessário que sejam realizadas entrevistas com os pais e com 
os professores, pois as mesmas nem sempre conseguem fazer um relato preciso acerca do seu comportamento”.
Essas entrevistas se tornam fundamental para o diagnóstico, pois mediante dela o especialista pode verificar o comporta-
mento do indivíduo em ambientes diferentes, afim de confirmar de os comportamentos são derivados dos sintomas carac-
terísticos da síndrome ou se podem estar associados a problemas emocionais e de ajuste social, pensando em um dos 
requisitos para o diagnóstico, que é: os sintomas básicos devem apresentar-se de forma sistemática, contínua e prolonga-
da.

TDAH - TRATAMENTO
O tratamento para TDAH é tão importante como seu diagnóstico, como se trata de um distúrbio tanto químico como 
emocional e de aprendizagem, se faz necessário um olhar e cuidado mais amplo, com o agrupamento médico, terapia, 
escola e família. O quanto mais cedo e preciso for o diagnóstico, menos traumas o distúrbio causará no sujeito. 
Algumas famílias resistem a aceitar o uso de medicamentos e terapia, ainda mais em crianças, porém, já se comprova a 
eficácia no tratamento quando medicamento é associado à terapia. Cosenza e Guerra (2011) nos informa em seu livro 
que, “as crianças com TDAH parecem prestar atenção aos estímulos que podem levar a uma gratificação imediata e não 
se prendem àqueles que apenas prometem uma gratificação tardia, o que explicaria boa parte dos sintomas”.
Também concordam em relação a combinação medicamento e terapia, quando dizem:
A opção psicofarmacológica costuma melhorar não só os distúrbios comportamentais, mas também a autoestima e a 
interação social e familiar. A psicoterapia combinada com a medicação pode ser uma abordagem ainda mais efetiva na 
resolução dos problemas usualmente encontrados. 
(COSENZA, GUERRA, 2011, p. 137).

Mas, e a família e a escola, podem influenciar no desenvolvimento de um quadro de TDAH? Qual é contribuição ou prejuí-

zos que elas podem atribuir? São essas questões que pretendemos responder no capítulo a seguir.

TDAH: O PAPEL DA ESCOLA E DA FAMÍLIA 
Outro aspecto importante e, a meu ver, fundamental, é esclarecer o papel da escola e da família diante o TDAH, tanto na 
relação com o diagnóstico, como com o tratamento. Em uma publicação realizada pelo site UOL , Cristiane Capuchinho 
fala a respeito da preocupação da área da saúde em relação ao exagero de diagnósticos e uso de medicamentos em 
TDAH afirmando “Os defensores da campanha contra a medicalização da educação entendem que o diagnóstico foi bana-
lizado e problemas que são pedagógicos vão parar no âmbito da saúde”.
  Para a psicóloga Carla Biancha Angelucci, presidente do CRP (Conselho Regional de Psicologia) de São Paulo, 
a escola não consegue lidar com as diferenças entre as crianças e usa métodos pedagógicos que não atingem todos os 
alunos e afirma: "Se a criança não se interessar pela educação é muito possível que ela comece a apresentar hiperativida-
de, situações de conflito. Não temos que mexer na criança para que ela possa suportar com tranquilidade uma aula desin-
teressante”.
 Segundo reportagem publicada pelo Jornal Estadão , em dez anos, a importação e a produção de metilfenidato 
- mais conhecido como Ritalina,  cresceu 373% no País. A maior disponibilidade do medicamento no mercado nacional 
impulsionou um aumento de 775% no consumo da droga, usada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH). Os dados são de pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ).
Esses dados são preocupantes e servem de alerta para um problema social e de saúde que estamos vivendo.
Na história da educação brasileira a primeira concepção sobre a construção do conhecimento se deu no qual o professor 
era o retentor do saber e o transmissor de conhecimento já, seu aluno, era responsável por internalizar o conhecimento 
exatamente como transmitido, mediante uma metodologia baseada em repetição, memorização e reprodução no momen-
to julgado correto para cada etapa.
Com a contribuição de diversos estudos e pesquisas realizados pelos pensadores Jean Piaget, Vygotsky, Wallon e mais 
atualmente, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Telma Weisz, entre outros... uma nova concepção de aprendizagem foi construí-
da. 
 A nova visão frente ao processo de aprendizagem foi um grande marco para a educação. Políticas públicas 
referentes a educação foram revistas e novos programas adotados, mas um fato é certo, se as instituições e/ou profissio-
nais da educação não se abram ao novo conhecimento e não se atualizem, correm o risco de responsabilizar a criança 
pelo seu fracasso. Segundo Zabala (2010), “segundo essa concepção, ensinar envolve estabelecer uma série de relações 
que devem conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o conteúdo objeto de apren-
dizagem”. 
Infelizmente os novos estudos e políticas não supriram a defasagem na educação, abrindo o leque de outros fatores que 
podem agravar o quadro já instalado, como os distúrbios de aprendizagem. 
 É necessário que os profissionais da educação aprofundem seus conhecimentos a respeito dos distúrbios de 
aprendizagem, não para fazer um diagnóstico, já que não é seu papel, mas para conseguir “realmente” verificar possíveis 
sintomas, afim de aconselhar aos pais a procurar por um especialista. Professores mais experientes, com mais informa-
ção, em contínua formação, conseguiram crescer juntamente com seu aluno, formando-o por completo, seja ele portador 
ou não de algum distúrbio.
Nos casos de TDAH é fundamental o olhar atento do professor, pois as crianças podem apresentar sintomas desde o 
primeiro ano de vida, podendo esses sintomas desaparecem ou não com a maturação do sistema nervoso. Quanto mais 
cedo essa criança for encaminhada ao profissional da área, maior as chances de controle do distúrbio, o que, consequen-
temente melhora o desempenho escolar e social, melhorando a qualidade de vida do indivíduo.
Em seu livro “Práticas pedagógicas para a inclusão e diversidade”, Cunha (2016) apresenta algumas orientações para o 
professor : 
 
• Propor atividades que façam sentido para o aluno;
• Estabelecer e organizar rotinas de trabalho;
• Privilegiar trabalhos curtos, realizando uma tarefa por vez;
• Oferecer sempre ao aluno o retorno positivo sobre seu desempenho, para mantê-lo focado na atividade escolar;
• Estimular a comunicação;
• Cooperar nas suas atividades;
• Trabalhar em consonância com a família;
• Permitir que o aluno faça sugestões;
• Estimular a organização do tempo e do material de trabalho;
• Utilizar tecnologias que despertem o interesse e mantenham o foco de atenção;
• Evitar tarefas monótonas e repetitivas;
• Evitar tarefas extremamente longas como, por exemplo, pedir ao educando que copie da lousa um texto dema-
siadamente extenso;
• Utilizar a afetividade e o interesse do aluno na construção do currículo;
• Compartilhar tarefas e estimular trabalhos em grupo.
Sabemos que não é uma lista de orientações que vai garantir o desenvolvimento do indivíduo, são vários os fatores 
(social, emocional e cógnito), mas já é um caminho para quem pretende ajudar na trajetória. A escola tem um papel funda-
mental para o sucesso da criança com TDAH, mas sem a união da instituição com a família, quase nada será possível ser 
feito.
Alguns pais vêm recebendo o diagnóstico de TDAH como um alívio para suas culpas.
 Infelizmente alguns pais vem se aproveitando de diagnósticos equivocados para usar de desculpas para as 

O trabalho compulsório foi seguido de muita resistência. Muitos negros mantiveram as suas cerimônias como forma de 
relembrar a sua tradição, desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes africanas como as congadas, por 
exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores.
“É preciso entender os africanos para melhor entender o Brasil”. É com essa frase de Alberto da Costa e Silva, maior 
africanista brasileiro, que extraímos um pouco de sua devoção pela cultura e pelo continente africano, especialmente pela 
África negra subsaariana. (SILVA, 2016, s/p).
Os africanos trouxeram para o Brasil bens, instrumentos, técnicas de mineração, técnicas de criação extensiva de gado, 
vegetais, uma infinidade de elementos. Temos a tendência perversa de falar apenas em “escravo”. Não falamos em banto, 
fon, ioruba ou congo. Não falamos da contribuição que essas culturas deram ao Brasil. O que se estabeleceu aqui foi um 
diálogo de culturas, um quadro extremamente complexo. Nesse diálogo de culturas, qual delas teve maior influência na 
formação do Brasil? (SILVA, 2016, s/p).

Os olhos europeus se mantiveram sobre o continente, por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não 
se percebeu a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e 
uma rica fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e minera-
ção. Acreditavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. 
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), muitas vezes, a forma em 
que a história é apresentada nas escolas brasileiras, o negro parece ter nascido dentro do navio negreiro. Ele não concor-
da com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito menos com as histórias contadas em livros didáticos 
brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno 
da história africana. Entre 1960 a 1970, os estudos sobre a História da África na Europa e Estados Unidos tiveram um 
grande impulso. Enquanto isso, no Brasil, acreditava-se na África como um grande país e não se percebia as várias 
Áfricas, culturas e histórias. 
Infelizmente, em nossas escolas públicas e privadas brasileiras, se estuda a História africana apenas antes da escravidão 
e depois da abolição da escravatura. Esse passado está presente em nosso cotidiano nacional por meio das palavras 
faladas, cultura, religiões, instituições etc. O que podemos concluir é que com o passar dos anos, a África subsaariana foi 
desprezada pelos sistemas de ensino ocidentais, os quais alegam que esses povos são ágrafos, o que coloca e colocou 
a África no processo de ensino e aprendizagem, na mira de hierarquias e dicotomias que desfecham em preconceitos.
A legislação que predominou no Brasil  foi herdada da península Ibérica e assegurava que os negros não podiam ocupar 
posições burocráticas ou desfrutar de qualquer privilégio que fosse resguardado aos brancos. Nas colônias portuguesas 
jamais surgiram discussões a respeito da inserção dos negros na sociedade, já que, os negros estavam diretamente 
subordinados aos senhores. “Na verdade, a maior parte dos regulamentos reais criaram formas de controle social que 
beneficiaram os senhores, não os escravos”. VIOTTI (1987, p. 238). 
A exclusão do negro da sociedade colonial brasileira também foi confirmada pela Igreja Católica. A mesma relacionou a 
escravidão ao cristianismo e adotou o conceito de guerra justa, pelo qual autorizava serem escravos aqueles que se 
opunham ao cristianismo, sendo a escravidão à punição para os negros. “A igreja limitava-se a recomendar benevolência 
ao senhor e resignação ao escravo; o pecado do senhor era a crueldade, o pecado do escravo era a revolta – uma teologia 
com óbvias implicações conservadoras”. VIOTTI (1985, p. 238-239).
Ao longo da Cultura Brasileira, não se escreveu sobre o legado cultural e científico africano para o Brasil. Só se abordou 
sobre a escravidão e é visível a negligência teórica e a discriminação com se tratou a cultura africana no Brasil e seus 
descendentes. A ênfase a abolição por Luís Gama, Castro Alves e José do Patrocínio alertou a literatura, porém, mesmo 
assim, no início do século 20, os estudos que tinham o africano como centro de pesquisas, eram realizados por brancos 
e com mentalidade escravista e colonialista.
Na década de 1970, o Brasil passou a tratar da História Africana por intermédio da literatura de autores africanos publica-
da pela editora Ática. Foi lançada no Brasil, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, de José Luandino Vieira e Os Flagela-
dos do vento leste, de Manuel Lopes.
Essa coleção trouxe elementos da cultura africana no fim da Ditadura Militar e fez o Movimento Negro ressurgir como 
força política na sociedade brasileira. A partir de então novos debates sobre a Cultura Africana foram chegando, exceto 
nas escolas.
Verificamos por meio da literatura, leis e decretos do período colonial e imperial, que muito se fez para anular a importân-
cia social e excluir a população negra da cidadania nacional, cabendo está a população exclusivamente branca. Atual-
mente o reconhecimento do valor civilizatório dos africanos e afro-brasileiros tem sido debatido nas escolas e introduzido 
nos currículos das universidades brasileiras. A Lei no. 10.639/03 foi promulgada graças aos debates e pressões constan-
tes dos movimentos negros e por intelectuais e estudiosos negros e brancos.
A África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades, inclusive a origem dos grupos humanos 
a partir desse continente.
A Lei no. 10.693/03, ao instituir o conhecimento das culturas e as histórias africanas e afro-brasileiras, propicia o contato 
mais rápido e mais (in)tenso entre africanos e afro-brasileiros. Além disso, possibilita que o Brasil se reconheça como um 
país conquistado por brancos, mas colonizado e civilizado cultural, política, econômica e religiosamente por africanos e 
afro-brasileiros. Para alguns, isto é algo extremamente positivo e valorativo; para outros, isto deve ser demonizado, 
satanizado, já que a indiferença e o silêncio não são mais possíveis. A identidade negra (africana e afro-brasileira) se 
fortifica, se tonifica, é vista e revista a partir e por intermédio dessa lei. (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2008, s/p.).

PRIORIZANDO A ÁFRICA A PARTIR DE SUAS RIQUEZAS
O professor deve antes de falar sobre a escravidão e a triste passagem obrigatória dos africanos para outros continentes, 
de suas riquezas e capacidade intelectual a favor dos objetivos exploratórios europeus. Aos docentes de Geografia e 
História, fica como dica importante, o estudo do Mapa Africano com o enaltecer da região, além de traçar objetivos, 
mostrar em sequências didáticas, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por conta de riquezas africanas. 

Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido para a maioria da população 
docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a História da África na sala de aula 
brasileira.
Por meio da análise de vestígios materiais e imateriais deixados pelo homem durante o processo de diáspora africana, 
percebemos a construção do Velho e Novo Mundo. O Velho Mundo se apoderou das tecnologias, riquezas e de sua mão 
de obra para promover a acumulação de capitais e a Revolução Industrial Inglesa. O Novo Mundo teve como base a 
colonização Africana e recursos intelectuais do continente para desenvolver-se.
Afinal, onde estão os africanos e os afros - brasileiros na grade curricular de nossas escolas? Os africanos estiveram 
presentes em todas as regiões da terra e em tempos históricos diferentes. A escravidão moderna provocou o aumento 
vertiginoso das migrações compulsórias em outros continentes e os traficantes árabes tiveram a cautela de preservar os 
locais-fonte e não comprometer a reprodução das populações escravizadas. (MEILLASSOUX, 1995, p.56).
Os povos do oeste africano tinham, indubitavelmente, sistemas agrícolas bem-desenvolvidos. Os Daomés tinham até 
mesmo um sistema de plantation; todos esses povos – Daomés, Ashântis, Iorubás, para mencionar apenas alguns dos 
mais proeminentes – tinham um sistema de comércio cuidadosamente regulamentado; existiam grande números de ligas 
artesanais. (CHIAVENATO, 1986, p. 49).
Esses povos eram agricultores, pastores e mineradores e possuíam técnicas mais avançadas do que os portugueses, 
sendo hábeis nas artes e no conhecimento da metalurgia e siderurgia. Os iorubas já trabalhavam o cobre e o estanho 
quando entraram em contato com os lusos e também legaram essas técnicas para o Brasil. Os portugueses conheceram 
a enxada de ferro com ganenses e os nigerianos.
“As enxadas de ferro eram, é claro, essenciais à economia de Daomé, e eram talvez os produtos mais importantes manu-
faturados no jovem Estado. Assim, pois, os ferreiros eram reverenciados pelo povo, assim como os bons artesãos”. (S. 
Diamond apud CHIAVENATO, 1986, p.49).
De acordo com Milton Meltzer (2004, p. 242), “de 65% a 75% dos escravizados eram das regiões ao norte do rio Congo. 
Uma grande parcela dos cativos pertencia a povos que viviam onde se situam Daomé, Gana e Nigéria”.
A princípio os principais grupos africanos que se deslocaram por meio do tráfico foram os africanos de origem banto, 
chegados das regiões correspondentes aos atuais países de Angola, Moçambique e República Democrática do Congo e 
beneficiaram intensamente a agricultura no Brasil. Desde o século XVI, os africanos construíram a Civilização Brasileira 
e sem sombra de dúvida são raízes da nossa sociedade. 
A África sempre foi o continente mais rico do mundo, mas quem aproveita  dessa riqueza?  Devemos compartilhar com 
nossos alunos suas riquezas e enaltecer seu legado para conosco. Problematizar a forma como a História nos foi 
apresentada e entender que não só a África, mas outros continentes como a própria América enfrentam a pobreza e a 
violência, porém não se faz necessário possuir grandes construções e cidades para provar a sua beleza e avanços. Admi-
rar a riqueza faz parte de uma visão eurocêntrica e dessa forma se constrói dicotomias, reproduzindo preconceitos sem 
respeitar o legado cultural e as diferenças de cada nação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho tem por perspectiva verificar a importância e o impacto da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a 
História da África na sala de aula. É importante que professores percebam a sua tarefa e responsabilidade em ser a mola 
propulsora nessa empreitada.
Desde o século XVI, os africanos, mesmo com todo o sofrimento que lhes foi imposto, patrocinado pelo sistema de escra-
vidão e perpetrado pelos conquistadores, construíram a Civilização Brasileira e sem sombra de dúvida são raízes da 
nossa sociedade.
 A sociedade atual exige do indivíduo o respeito e a valorização da Cultura Africana e afro-brasileira. Uma leitura crítica 
deve ser feita sobre as formas como se abordaram e embasaram a História da África na sala de aula antes dessa legisla-
ção ser promulgada. Por outro lado, verificamos que por muito tempo, a literatura sobre o continente não existiu no Brasil 
e apenas deu enfoque à história dos africanos durante e após a abolição da escravatura em 1888.
Os negros resistiram de diversas formas à escravidão: desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes 
africanas como as congadas, por exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores. Os 
Quilombos foram formas de organização semelhantes às africanas e existiram em centenas no Brasil colonial.
 Devemos focar a história do continente Africano no viés de sua rica cultura e capacidade intelectual dos africanos nas 
colônias, como por exemplo, no Brasil, o qual foi possível engendrar os seus ciclos econômicos com a capacidade e 
tecnologia desses povos que para cá vieram forçados por meio da escravidão como empreitada capitalista. 
A África foi tão importante para os europeus por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não se percebeu 
a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e uma rica 
fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Acredi-
tavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. No Brasil, os africanos realizavam seus rituais de 
forma escondida, criaram até um tipo de luta, a Capoeira. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi o 
ponto chave para a constituição do povo brasileiro.
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), até parece que o negro 
nasceu dentro do navio negreiro. Ele não concorda com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito 
menos com as histórias contadas em livros didáticos brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na 
época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno da história africana.
Não devemos esquecer que a história da África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades 
no passado e presente. A Lei 10.639/03 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas e seu 
objetivo é desconstruir o preconceito étnico-racial no âmbito do espaço escolar e fica como dica,  a abordagem do 
continente a partir de suas riqueza,  em sala de aula.
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reclamações relativas a comportamento e, alunos, que se aproveitam da situação de “doentes” para exigir facilidades e o 
não cumprimento de suas obrigações em sala de aula.
 É necessário informar as famílias a importância do diagnóstico seguro e a participação deles no processo de 
estabilização na criança com TDAH. 
 Por outro lado, precisamos levar em consideração o desgaste dessa família, que em alguns casos são até 
dizimadas. A criança e o adulto diagnosticado com TDAH carrega consigo uma baixa autoestima e comportamentos e 
emoções diferenciadas. Mesmo com uso de medicamentos necessitam de uma atenção e colaboração dos seus pares, 
por isso se torna tão importante que a família procure se informar o mais possível para conseguir reconhecer o que faz ou 
não parte do quadro do portador de TDAH, somente com diagnóstico preciso, tratamento seguro e informação de todos 
os envolvidos será possível alcançar o equilíbrio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança portadora de TDAH passa por muitas dificuldades em sua vida escolar e familiar, ainda se pode concluir que é 
fundamental o cuidado com o diagnóstico. Por seus sintomas estarem ligados a comportamento, atenção, desatenção, 
cognição e movimento é possível serem confundidos com problemas comportamentais e de limite. Graças essas caracte-
rísticas se torna imprescindível a colaboração da escola e da família, afim de evitar o retardo diagnóstico e consequente-
mente o tratamento. 
É na família que a criança tem seu primeiro contato com as regras sociais de comportamento. O aluno que chega à escola 
desprovido dessa primeira experiência, terá os conteúdos curriculares diluídos nas horas gastas para organizar sua 
conduta.
Segundo Cunha (2016), “também faz parte da formação integral do alunato os ensinamentos que regem a ordem discipli-
nar, mas é óbvio que eles devem começar na família”.
A escola também deve ver o lado da família e compreender seus anseios, contribuindo com orientação, encaminhamentos 
e afetividade.
A união da escola, família e profissionais da saúde é fundamental para o diagnóstico, tratamento e equilíbrio da criança 
com TDAH, assim como em crianças que não possuem nenhum transtorno.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo propor uma síntese crítica com base num diálogo atual sobre a necessidade de se 
reconhecer a importância e impacto, da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a História da África na sala de aula. A 
proposta é sugerir para os professores a tarefa e responsabilidade de direcionar novas análises para o continente a partir 
do reconhecimento de suas riquezas. A importância em se pensar o primeiro contato europeu a partir de Ceuta, se dará 
com a mudança de paradigmas que observam o continente como local apenas de exploração, pobreza e fome, ou seja, 
devemos ter uma visão geral de suas riquezas e grandezas e o dever de ir além do ponto de vista de um continente forne-
cedor de matérias primas e de seres humanos como escravos. Neste viés, o reconhecimento do continente como local de 
riquezas e talentos, nós levará a certeza de que não é possível olhar com indiferença essa rica região do nosso planeta. 
No Brasil, a identidade negra e afro-brasileira é vista e revisitada por essa lei, como fatores indissociáveis no processo do 
ensino e aprendizagem. 
Palavras-chave: Continente africano; África; Negro; Desigualdade; Educação.

INTRODUÇÃO
Na primeira parte realizaremos uma discussão sobre a ocupação europeia no continente africano com o objetivo de 
mostrar que a África foi concebida por muitos europeus, como fonte de recursos a favor do colonialismo e neocolonialismo 
europeu, produzindo discursos que não favorecem entender o continente como um local de muitas riquezas e culturas. 
Citaremos o caso da colonização portuguesa para exemplificar a África como um continente que foi a base para a emprei-
tada lusitana no Brasil e recurso para os exploradores europeus.
Na segunda parte, verificaremos a importância em se analisar o continente, enaltecendo a região com o objetivo de 
atribuir novas abordagens ao local, mostrando na sequência, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por 
conta de riquezas africanas. Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido 
para a maioria da população docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a Histó-
ria da África na sala de aula brasileira.  A escrita em nosso país priorizou o registro sobre a escravidão e desprezou a 
importância cultural das sociedades africanas na História de nosso país. Esse passado que não foi contado pelas Ciências 
Humanas, omitiu uma herança legítima do continente e seu povo. Por meio da ênfase que a Lei solicita, verificaremos que 
há outras formas de se estudar a África, perpassando a História da escravidão. 
Na terceira parte, serão feitas considerações finais sobre a discussão apresentada. 

 ABORDAGENS PRECONCEITUOSAS SOBRE A ÁFRICA NA SALA DE AULA
O período de exploração do continente, seja a partir do século XV ou a partir do século XIX, nos faz refletir sobre a ambi-
ção e ganância que se desdobraram os países europeus a serviço do sistema capitalista.
Apresentaremos uma breve retomada e ao mesmo tempo, propomos uma reflexão sobre o continente e a história que nos 
foi apresentada, permeada por uma mentalidade escravista sem apresentar as riquezas culturais dos africanos que possi-
bilitou o desenvolvimento de países europeus, os quais utilizaram o genocídio, a escravidão e ações violentas sobre o 
continente.
Tomando como exemplo de exploração capitalista no período que se segue ao da expansão marítima, a colônia brasileira 
se constituiu em local de consumo de produtos europeus e assim se estabelecem por dois lados os lucros monopolistas, 
o da compra da produção colonial a baixos preços e a sua revenda no mercado europeu a preço acessível e a venda de 
produtos manufaturados europeus na colônia a preços altos. A produção foi organizada de forma a garantir aos empresá-
rios metropolitanos ampla margem de lucro e isto impôs nas áreas de trabalho a introdução do trabalho compulsório. 
(GONÇALVES, 2012, p. 14). De acordo com FAUSTO (2009), aproximadamente quatro milhões de africanos jovens e do 
sexo masculino, vieram de diferentes tribos ou reinos para os portos brasileiros entre 1550 e 1855.

RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre questões relacionadas à indisciplina e suas 
possíveis causas. É fato que os dois males que a escola atualmente enfrenta, a indisciplina e as dificuldades de 
aprendizagem, são fatores de grande preocupação entre professores, gestores e pais. Alguns fatores podem interferir 
na relação professor-aluno causando a indisciplina, tais como a transformação histórico-social, mudanças pedagógicas, 
número excessivo de alunos em sala, formação do professor, etc. As dificuldades de aprendizagem e/ou transtornos de 
comportamento podem desencadear situações de indisciplina em sala de aula. Por isso é necessário que o professor 
conheça seus alunos para que possa saber distinguir a origem do problema: o que realmente está causando a indiscipli-
na em sala de aula. Há também que ser um profissional que reflita constantemente sobre sua prática pedagógica para 
que envolva toda a turma nas atividades em sala, estimulando seus alunos a aprenderem cada vez mais.

Palavras-chave: : indisciplina, aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de comportamento.
Abstract:
The present work has for objective to make one brief theoretical reflection on related questions the indiscipline and its 
possible causes. It is fact that the two males that the school currently faces, the indiscipline and difficulties of learning, 
are factors of great concern between teachers, managers and parents. Some factors can intervene with the relation 
professor-pupil causing the indiscipline, such as the description-social, transformation, pedagogical changes, extreme 
number of pupils in room, formation of the professor, etc. The difficulties of learning or upheavals of behavior can 
unchain situations of indiscipline in classroom. Therefore it is necessary that the professor knows its pupils so that can 
know to distinguish the origin from the problem: What it is really causing the indiscipline in classroom. It has also that to 
be a professional who constantly reflects on pedagogical its practical so that she involves all the group in the activities in 
room, stimulating its pupils to learn each time more.

Keywords: indiscipline, learning, difficulties of learning, riots of behavior.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre a indisciplina escolar e possível relação que 
esta possa ter com dificuldades de aprendizagem e distúrbios de comportamento.
Tema complexo e abrangente, a indisciplina permeia o ambiente escolar, tornando-se um dos maiores obstáculos 
pedagógicos nos dias atuais; além de ser apontada, pelos professores, como uma das causas da falta de aproveitamen-
to escolar. Nosso objetivo é fomentar tais questões para que se realizem estudos mais profundos sobre o tema, haja 
vista que cada caso deve ser estudado, levando-se em conta suas particularidades. 
A questão da indisciplina não se resume a um caso isolado em uma determinada região, escola ou ano de escolaridade, 
mas apresenta-se em toda rede educacional, em qualquer classe social, região, unidade escolar.  
Presente cada vez mais cedo no cotidiano escolar, já se percebendo nos Anos iniciais do Ensino Fundamental, a 
indisciplina pode ser causada por diversos fatores, que interferem na relação professor-aluno. A transformação histórico-
-social e as mudanças pedagógicas interferiram na escola, nas atitudes dos professores e no comportamento dos 
alunos. A questão da formação do professor, número de alunos por sala, podem ser somados à questão da indisciplina 
em sala. A ausência de disciplina do aluno pode disfarçar sérios problemas, tais como dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento. 
Sendo assim, faz-se necessário observar minuciosamente questões que vão desde a relação professor-aluno, passan-

do pelo Plano Político Pedagógico da escola, até questões mais complexas, como as dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento, já citados acima.

 INDISCIPLINA NO ESPAÇO ESCOLAR E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS

A indisciplina permeia o ambiente escolar, mais especificamente a sala de aula, onde se exige do aluno o máximo de 
concentração possível. O que pode ser indisciplina para um professor, pode não ser para o outro, pois há vários 
momentos em sala que podem, ou não, ser caracterizados como indisciplina; dependerá do ponto de vista de cada um, 
de seus conceitos e valores de sua prática docente. 
A palavra “indisciplina” tem a mesma etimologia da palavra “discípulo”, que significa “aquele que segue”, ambas de 
origem latina; e discípulo, por sua vez, que significa “pupilo”, instruir, educar, treinar, dando idéia de modelagem total de 
caráter; disposição dos alunos em seguir os ensinamentos e regras de comportamento. Comumente impõem-se a 
disciplina, ignorando-se opiniões, desejos e valores das pessoas que têm de se sujeitar a ela. Nesse sentido, indiscipli-
na é a manutenção da ordem e obediência às normas e indisciplina é a sua negação, a quebra da ordem. 
OLIVEIRA (2005, p.32) ao pensar sobre essa questão coloca que a indisciplina é um sintoma de desajustamento do 
nosso sistema social. Diz ainda que a escola é um dos agentes responsáveis pela transformação do quadro atual de 
indisciplina, pois os problemas que envolvem o cotidiano escolar, são frutos de uma sociedade em transição.
LINO DE MACEDO (2005, p.24-26), psicólogo, afirma que “disciplina na escola não é questão de boa conduta, nem de 
formação trazida de casa”. Para ele, disciplina é uma competência escolar que as crianças aprendem como qualquer 
conteúdo, sendo matéria interdisciplinar, pois permeia todas as outras.
Para AQUINO (2003, p.14), a disciplina escolar é um dos produtos ou efeitos do trabalho cotidiano de sala de aula; 
lembra ainda que um mesmo aluno indisciplinado com um professor, nem sempre é indisciplinado com outros professo-
res. “Sua disciplina, portanto, parece ser algo que desponta ou se acentua dependendo das circunstâncias”, completa o 
autor.
A imposição ou falta de regras pode interferir de modo negativo no comportamento dos alunos. Portanto, as regras 
devem estar de acordo com a opinião da maioria, sendo um processo democrático, onde o educando se reconheça 
como responsável também pela elaboração das normas, ou seja, a participação das crianças na elaboração das regras 
de comportamento a serem seguidas contribui para seu cumprimento. Somente a construção coletiva, de tais normas 
pode esclarecer que atitudes os alunos devem evitar em sala de aula e na escola como um todo.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o professor precisa ajudar os alunos a 
adquirirem a capacidade de tomar decisões por si só, levando em conta regras, valores, perspectiva pessoal e perspec-
tiva do outro. Recomenda ainda, que já na Educação Infantil, seja a autonomia um princípio das ações educativas.
Sabemos que é preciso que os professores ajudem seus alunos nesse processo, e a alcançarem sua autonomia, 
considerando que os mesmos têm vontade própria, que são competentes e capazes de construir conhecimento e 
interferir no meio em que vivem. As regras devem ser coletivamente definidas para que fique claro como os alunos 
devem agir em determinados momentos em sala de aula e na escola, visto que estas implicam o entendimento dos 
conceitos moral e ética.
Ás vezes, as próprias condições físicas do ambiente podem causar agitação entre os alunos, como por exemplo, o 
tamanho da sala de aula, pequena ou grande demais para a quantidade de alunos; mobiliário inadequado; número 
excessivo de alunos. Todas essas situações podem fazer com que o professor altere seu timbre de voz ou que a todo o 
momento chame a atenção da turma.
Outros fatores que podem desencadear a indisciplina são a ociosidade do aluno (quando termina a tarefa antes dos 
colegas), bem como o excesso e o nível de dificuldade das atividades propostas. Nestas situações convém considerar 
que nem todos os alunos terminam a atividade ao mesmo tempo. O professor deve estar preparado para tal situação, 
propondo outras atividades, como por exemplo, jogos pedagógicos, livros de literatura, revistas, gibis.
Os cursos de formação não preparam o futuro professor para que desenvolva seu trabalho pedagógico com base na 
realidade concreta dos educandos, pois essa preparação é muito superficial no que diz respeito a aspectos disciplinares 
e relacionais, não os alertando para a problemática da relação professor-aluno, da violência e indisciplina que permeiam 
o ambiente escolar. Há ausência de uma formação que oriente o educador para um gerenciamento de sala de aula que 
envolva motivação e participação dos alunos.
É necessário que se promova a formação permanente e em serviço, do docente, voltada para a reflexão, análise e 
resolução de problemas como indisciplina, violência, dificuldades de aprendizagem, metodologias de ensino, inclusão. 
Evitando assim, contradições nas ações que venham a tomar, ampliando os horizontes para uma ação consciente.
Uma das funções da escola é educar os indivíduos, formar futuros adultos que devem comportar-se de maneira 
responsável, autônoma e democrática.
Para AQUINO (2003), há que se reconhecer que a participação efetiva dos alunos na busca de alternativas para a 
indisciplina é de suma importância, e que, portanto, o professor deve ter em mente que a disciplina deve ser construída 
numa ação consciente e interativa, com a participação, respeito e responsabilidade de todos, principalmente, dos 
alunos.
As causas da indisciplina estão entrelaçadas com a sociedade, a família, a escola, o professor e o aluno envolvendo 
problemas familiares, influências da mídia, o que demanda uma atuação organizada e articulada por parte do grupo 
escolar.
Numa sociedade cada vez mais exigente, da era da informática, Internet, da automação, o educador é constantemente 
desafiado a produzir um tipo de educação que acompanhe o ritmo dessa sociedade tecnológica e, embora tenha de 
responder a esses desafios, não poderá ignorar os aspectos éticos da educação. 
A ausência de uma proposta pedagógica bem definida pode ser outro fator determinante da indisciplina. É preciso que 
os conteúdos, metodologias e avaliação estejam de acordo com a realidade e expectativas dos alunos.
A escola não pode omitir sua responsabilidade frente às questões de indisciplina, problema de enorme complexidade, 
pois envolve a formação da consciência do indivíduo, de seu caráter e cidadania. O real desejo dos educadores é a 

conquista de uma disciplina marcada pelo respeito, ativa e consciente por parte de todos; onde haja responsabilidade, 
interação, participação e construção de um conhecimento significativo que prepare para a vida. Para tanto é necessária 
a parceria com os pais, pois estes devem transmitir a seus filhos o “saber fazer”, lembrando que os mesmos são os 
primeiros modelos para a criança.
 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Tanto a indisciplina quanto as dificuldades de aprendizagem, são consideradas pelos professores como situações de 
complexa resolução, sendo os dois fatores geradores do fracasso e evasão escolar.
O professor deve ficar atento ao aluno que apresenta comportamento de indisciplina, pois esta pode mascarar dificulda-
des de aprendizagem.
Segundo LAJONQUIÉRE (2008), o limite entre indisciplina e problemas de aprendizagem torna-se difuso, pois muitos 
dos comportamentos dos alunos são considerados pelos docentes sob a perspectiva de um ou de outro problema. Por 
isso é de grande importância avaliar o aluno em sua individualidade e singularidade, pois cada um aprende de uma 
maneira diferente, ou seja, cada aluno vivencia seu processo de aprendizagem de maneira diferente do outro porque 
cada ser possui uma história de vida, influência familiar, cultural, etc. de forma singular.
Conhecer o aluno realmente é um dos primeiros passos para levantarmos possíveis hipóteses sobre o seu problema, 
indisciplina ou aprendizagem. É necessário conhecer as dificuldades de aprendizagem, quais seus principais sintomas 
para que o professor possa fazer os encaminhamentos necessários.
Como já dito anteriormente, a aversão por assuntos que dizem respeito à escola, recusar-se a aprender, a indisciplina, 
são paliativos que podem camuflar as dificuldades de aprendizagem.
Segundo o Comitê Nacional Americano de Dificuldades de Aprendizagem (National Joint Committee of Learning 
Disabilities, 1988): As DA constituem um ou mais défices (sic) nos processos essenciais da aprendizagem que necessi-
tam de técnicas especiais de educação (definição por défice). As crianças com DA apresentam discrepância entre o 
nível da realização esperado e o atingido em linguagem falada, leitura, escrita e matemática (definição por discrepân-
cia). As DA não são devidas a deficiências sensoriais, motoras, intelectuais, emocionais e/ou a falta de oportunidade de 
aprendizagem (definição por exclusão).
Sendo assim, podemos concluir que Dificuldades de Aprendizagem é um conjunto de desordens heterogêneas, que 
podem se manifestar através de dificuldades significativas na aquisição e no uso da compreensão da fala, audição, 
leitura, escrita e matemática. Essas dificuldades podem ocorrer devido a uma disfunção do sistema nervoso, podendo 
manifestar-se por toda a vida do indivíduo.
Abaixo algumas dificuldades de aprendizagem mais comuns entre os alunos:
 - Dislexia: segundo a ABD (Associação Brasileira de Dislexia), a dislexia é um distúrbio da leitura afetando a 
escrita, normalmente detectado a partir da alfabetização, período em que a criança inicia o processo de escrita e leitura. 
A criança dislexa possui inteligência normal ou muitas vezes acima da média. Sua dificuldade consiste em não identifi-
car símbolos gráficos, letras ou números, por exemplo.
 - Disgrafia: também chamada de letra feia. Isso acontece devido a uma incapacidade de recordar a grafia da 
letra. Ao tentar recordar o grafismo, escreve muito lentamente o que acaba unindo inadequadamente as letras, tornan-
do-as ilegíveis (HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
 - Disortografia: até o 3º Ano é comum que alunos façam confusões ortográficas, porém se o problema persistir 
é importante o encaminhamento da criança a um especialista. A principal característica do indivíduo com disortografia 
são as confusões de letras, sílabas de palavras, trocas ortográficas já conhecidas e trabalhadas pelo professor (HONO-
RA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
O professor deve estar atento a qualquer comportamento diferente, em seu aluno, pois como já dito, um determinado 
comportamento pode ocultar desde pequenas dificuldades de aprendizagem até dificuldades de complexo diagnóstico. 
A dificuldade em aprender traz sérios problemas ao aluno, que pode começar com baixa auto-estima e evoluir para um 
mau comportamento, indisciplina. 

DISTÚRBIOS DE COMPORTAMENTO E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Não queremos nestas poucas linhas definir ou caracterizar os distúrbios de comportamento, haja vista que se trata de 
assunto complexo. Nosso desejo é apenas fomentar questões relacionadas à indisciplina para que auxiliem o professor 
a buscar informações sobre tal problemática, a fim de minorar tais situações no cotidiano escolar; ou seja, buscar 
alternativas para um melhor convívio e aprendizagem em sala de aula.
Apesar da complexidade e diferentes definições sobre o que são distúrbios do comportamento, alguns autores, como 
COLL (1995), definiram como distúrbios de comportamento os seguintes: 

(...) certas condutas que afetam a relação do indivíduo com seu ambiente e interferem negativamente em seu desenvol-
vimento; que constituem sintomas, mas não se organizam em forma de síndrome, ocorrendo de forma isolada ou em 
combinações muito limitadas; que não são em si patológicas, sendo que o caráter patológico advém de seu exagero, 
déficit ou sua persistência além das idades em que podem desempenhar um papel adaptativo (...).

Podemos citar o exemplo de uma criança com distúrbio de hiperatividade. Os principais sintomas são falta de concen-
tração, atividade motora excessiva e falta de autocontrole. Se o professor não souber distinguir este distúrbio, tratará a 
criança como um aluno indisciplinado, havendo então complicações na busca de uma resolução para o problema.
Para identificar uma criança com distúrbios de comportamento é necessária uma atenção especial, seja familiar ou 
educacional, e:
• Conhecer o desenvolvimento normal da criança, verificando alguns fatores: idade, sexo, genética, contexto 

familiar e social, entre outros;
• Reconhecer que existem condutas de caráter transitório, não sendo necessariamente uma evolução psicopato-
lógica; 
• Avaliar como e quando as alterações de conduta estão interferindo ou mesmo dificultando a aprendizagem e 
socialização da criança (GRILLO, Eugênio; SILVA, Ronaldo J. M. da).
O professor deve ficar atento às crianças com problemas no rendimento escolar não explicado por fatores intelectuais, 
sensoriais ou outras incapacidades físicas; quando são observados problemas nas relações sociais, tanto na escola 
quanto em casa; quando se observa reações comportamentais ou sentimentos inapropriados diante de situações 
corriqueiras: tristeza ou depressão contínuas.
Abaixo elencamos alguns dos distúrbios de comportamento, segundo Grillo E. e Silva RJM:
 - Transtornos invasivos do desenvolvimento (autismo). Principais sintomas: repertório limitado de atividades, 
bem como de interesses e comportamentos; comprometimento da linguagem verbal e não verbal; pobre ou nenhuma 
interação social, incluindo contato visual.
 - Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade. O TDAH é uma síndrome neuropsiquiátrica cujas manifesta-
ções são: desatenção, impulsividade, hiperatividade.
 - Transtorno de ansiedade de separação e transtorno de ansiedade generalizada. Muito freqüentes na infância 
e adolescência, o indivíduo apresenta preocupações irreais e exageradas sobre perigos que possam ameaçar seus pais 
ou pessoas próximas. Em sua maioria, as crianças recusam-se a ir para a escola; apresenta inquietude, fadiga fácil, 
dificuldades de concentração, irritabilidade, tensão muscular e transtornos do sono.
 - Depressão. A criança apresenta humor deprimido na maior parte do dia, interesses e prazer acentuadamente 
diminuídos, perda ou ganho significativo de peso sem estar de dieta, insônia ou hipersonia, agitação ou lentidão 
psicomotora, fadiga, sentimento de inutilidade e pensamento decorrente de morte.
 - Esquizofrenia. Pode haver delírios, alucinações, desorganização do discurso e do comportamento ou os 
chamados comportamentos negativos, como embotamento afetivo.
O comportamento inadequado desestrutura as relações tanto na escola, quanto na família. Somente uma equipe 
especializada envolvendo médicos, psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogo, entre outros poderá realizar um 
diagnóstico preciso.
A prevenção dos distúrbios comportamentais inicia-se no momento em que o casal idealiza a chegada de um filho, 
evitando exposição a agentes ambientais que possam causar alterações ou interferir no processo de formação e 
desenvolvimento cerebral da criança.
Mães fumantes têm 50% a mais de risco que as não fumantes de apresentar filhos com retardo mental e TDAH. Drogas, 
álcool, desnutrição materna, infecções no período gestacional são outras possíveis causas.
O ambiente exerce uma influência de extrema importância sobre a plasticidade cerebral, que é a formação de novos 
circuitos de memória; uma educação correta, com imposição de limites, introduz desde cedo a noção de respeito ao 
próximo e maior aceitação das regras sociais. É notório que a criança reproduz e memoriza as condutas do seu 
ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos estudos realizados, podemos concluir que a indisciplina é tema de grande complexidade, e que pode ter 
como causas fatores sociais e familiares, proposta pedagógica, formação do professor, dificuldades de aprendizagem, 
distúrbios de comportamento, etc.
É claro que a relação professor-aluno positiva, é de suma importância para minorar as questões acima citadas, bem 
como um contrato pedagógico pautado na democracia, respeito e participação de todos os envolvidos. Mas, e quando o 
problema da indisciplina persiste, apesar de todas as tentativas do professor em tentar resolver tal questão? Neste 
momento é preciso que o educador reflita sobre o comportamento de cada aluno, sobre sua aprendizagem, como este 
se socializa com o grupo, em quais momentos acontece a indisciplina.
Conhecer cada aluno é o primeiro passo para que se comece a levantar possíveis hipóteses para determinados 
comportamentos do mesmo. Entramos então na questão da formação do professor. O estudo contínuo nos dá embasa-
mento e segurança para tomar decisões em determinadas situações. Reconhecer dificuldades de aprendizagem e/ou 
problemas de comportamento em nossos alunos, nos auxiliará a lidar com as questões disciplinares em sala de aula, e 
até mesmo pedagógicas.
É certo que a escola não pode abrir mão de sua responsabilidade quanto à disciplina, mas também é justo que se o 
professor levanta determinada hipótese sobre seu aluno, o mesmo tem todo o direito a um encaminhamento, bem como 
um diagnóstico e tratamento. A família neste momento deve dar apoio tanto à criança quanto à escola, pois é necessário 
existir uma parceria entre estes para que o aluno tenha uma boa aprendizagem.
É fato que a instituição escola deve estar mais aberta para a participação das famílias e comunidade em suas ativida-
des. Esta, enquanto instituição formadora deve estar preparada para lidar com os problemas infantis, decorrentes da 
sociedade, dos conflitos familiares e da curiosidade natural da criança. Sem esse preparo, será impossível uma educa-
ção de qualidade. Por isso, é importante a elaboração e implantação de uma proposta pedagógica que vise a solução 
para os problemas enfrentados pela instituição educativa, bem como a busca de uma nova forma de intervenção 
pedagógica que desperte no aluno o interesse pela escola e pelo aprender. 
Não podemos deixar de ressaltar que atualmente o papel do professor dentro da escola é muito mais abrangente. O 
educador precisa estar atento às capacidades cognitivas, físicas, afetivas e éticas do educando para prepará-lo para o 
exercício de uma cidadania ativa, responsável e pensante.
O professor de alto nível está sempre refletindo sobre sua prática, buscando alternativas para sanar as dificuldades em 
sala. Sabe ouvir, dialogar e entender os alunos, fazendo-os perceber que se preocupa com suas opiniões e com suas 
atitudes, e que tem interesse em auxiliá-los no aperfeiçoamento de seu processo de aprendizagem.
Sob uma visão piagetiana, o educador que mantêm um diálogo com seus alunos, busca decisões conjuntas por meio da 
cooperação, para que haja um aprendizado através de contratos tácitos e promove relações de reciprocidade, respei-
tando seus alunos e obtendo um melhor aproveitamento escolar. Portanto, deve ser compromisso do educador se 

preocupar com a disciplina e a responsabilidade de seus alunos.
A responsabilidade, a solidariedade, o compromisso serão atingidos através de contratos e acordos com regras claras 
cumpridas com justiça. Através do compromisso com o projeto pedagógico e com a afetividade, o professor busca 
motivar seus alunos, obtendo assim uma relação verdadeira com os educandos.
O foco do nosso trabalho é o Ser Humano, daí a necessidade de se valorizar as pessoas. Em nosso cotidiano, estamos 
envolvidos com outros professores, alunos, pais e demais pessoas do quadro escolar, por isso é importante desenvolver 
um trabalho em equipe para  obter uma instituição forte, competente e coesa. Com esforço de todos é inevitável a 
conquista da qualidade, tendo-se em vista que cada profissional é importante e cada aluno também.
A escola é uma organização humana em que as pessoas somam esforços para um propósito educativo comum.
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O trabalho compulsório foi seguido de muita resistência. Muitos negros mantiveram as suas cerimônias como forma de 
relembrar a sua tradição, desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes africanas como as congadas, por 
exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores.
“É preciso entender os africanos para melhor entender o Brasil”. É com essa frase de Alberto da Costa e Silva, maior 
africanista brasileiro, que extraímos um pouco de sua devoção pela cultura e pelo continente africano, especialmente pela 
África negra subsaariana. (SILVA, 2016, s/p).
Os africanos trouxeram para o Brasil bens, instrumentos, técnicas de mineração, técnicas de criação extensiva de gado, 
vegetais, uma infinidade de elementos. Temos a tendência perversa de falar apenas em “escravo”. Não falamos em banto, 
fon, ioruba ou congo. Não falamos da contribuição que essas culturas deram ao Brasil. O que se estabeleceu aqui foi um 
diálogo de culturas, um quadro extremamente complexo. Nesse diálogo de culturas, qual delas teve maior influência na 
formação do Brasil? (SILVA, 2016, s/p).

Os olhos europeus se mantiveram sobre o continente, por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não 
se percebeu a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e 
uma rica fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e minera-
ção. Acreditavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. 
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), muitas vezes, a forma em 
que a história é apresentada nas escolas brasileiras, o negro parece ter nascido dentro do navio negreiro. Ele não concor-
da com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito menos com as histórias contadas em livros didáticos 
brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno 
da história africana. Entre 1960 a 1970, os estudos sobre a História da África na Europa e Estados Unidos tiveram um 
grande impulso. Enquanto isso, no Brasil, acreditava-se na África como um grande país e não se percebia as várias 
Áfricas, culturas e histórias. 
Infelizmente, em nossas escolas públicas e privadas brasileiras, se estuda a História africana apenas antes da escravidão 
e depois da abolição da escravatura. Esse passado está presente em nosso cotidiano nacional por meio das palavras 
faladas, cultura, religiões, instituições etc. O que podemos concluir é que com o passar dos anos, a África subsaariana foi 
desprezada pelos sistemas de ensino ocidentais, os quais alegam que esses povos são ágrafos, o que coloca e colocou 
a África no processo de ensino e aprendizagem, na mira de hierarquias e dicotomias que desfecham em preconceitos.
A legislação que predominou no Brasil  foi herdada da península Ibérica e assegurava que os negros não podiam ocupar 
posições burocráticas ou desfrutar de qualquer privilégio que fosse resguardado aos brancos. Nas colônias portuguesas 
jamais surgiram discussões a respeito da inserção dos negros na sociedade, já que, os negros estavam diretamente 
subordinados aos senhores. “Na verdade, a maior parte dos regulamentos reais criaram formas de controle social que 
beneficiaram os senhores, não os escravos”. VIOTTI (1987, p. 238). 
A exclusão do negro da sociedade colonial brasileira também foi confirmada pela Igreja Católica. A mesma relacionou a 
escravidão ao cristianismo e adotou o conceito de guerra justa, pelo qual autorizava serem escravos aqueles que se 
opunham ao cristianismo, sendo a escravidão à punição para os negros. “A igreja limitava-se a recomendar benevolência 
ao senhor e resignação ao escravo; o pecado do senhor era a crueldade, o pecado do escravo era a revolta – uma teologia 
com óbvias implicações conservadoras”. VIOTTI (1985, p. 238-239).
Ao longo da Cultura Brasileira, não se escreveu sobre o legado cultural e científico africano para o Brasil. Só se abordou 
sobre a escravidão e é visível a negligência teórica e a discriminação com se tratou a cultura africana no Brasil e seus 
descendentes. A ênfase a abolição por Luís Gama, Castro Alves e José do Patrocínio alertou a literatura, porém, mesmo 
assim, no início do século 20, os estudos que tinham o africano como centro de pesquisas, eram realizados por brancos 
e com mentalidade escravista e colonialista.
Na década de 1970, o Brasil passou a tratar da História Africana por intermédio da literatura de autores africanos publica-
da pela editora Ática. Foi lançada no Brasil, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, de José Luandino Vieira e Os Flagela-
dos do vento leste, de Manuel Lopes.
Essa coleção trouxe elementos da cultura africana no fim da Ditadura Militar e fez o Movimento Negro ressurgir como 
força política na sociedade brasileira. A partir de então novos debates sobre a Cultura Africana foram chegando, exceto 
nas escolas.
Verificamos por meio da literatura, leis e decretos do período colonial e imperial, que muito se fez para anular a importân-
cia social e excluir a população negra da cidadania nacional, cabendo está a população exclusivamente branca. Atual-
mente o reconhecimento do valor civilizatório dos africanos e afro-brasileiros tem sido debatido nas escolas e introduzido 
nos currículos das universidades brasileiras. A Lei no. 10.639/03 foi promulgada graças aos debates e pressões constan-
tes dos movimentos negros e por intelectuais e estudiosos negros e brancos.
A África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades, inclusive a origem dos grupos humanos 
a partir desse continente.
A Lei no. 10.693/03, ao instituir o conhecimento das culturas e as histórias africanas e afro-brasileiras, propicia o contato 
mais rápido e mais (in)tenso entre africanos e afro-brasileiros. Além disso, possibilita que o Brasil se reconheça como um 
país conquistado por brancos, mas colonizado e civilizado cultural, política, econômica e religiosamente por africanos e 
afro-brasileiros. Para alguns, isto é algo extremamente positivo e valorativo; para outros, isto deve ser demonizado, 
satanizado, já que a indiferença e o silêncio não são mais possíveis. A identidade negra (africana e afro-brasileira) se 
fortifica, se tonifica, é vista e revista a partir e por intermédio dessa lei. (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2008, s/p.).

PRIORIZANDO A ÁFRICA A PARTIR DE SUAS RIQUEZAS
O professor deve antes de falar sobre a escravidão e a triste passagem obrigatória dos africanos para outros continentes, 
de suas riquezas e capacidade intelectual a favor dos objetivos exploratórios europeus. Aos docentes de Geografia e 
História, fica como dica importante, o estudo do Mapa Africano com o enaltecer da região, além de traçar objetivos, 
mostrar em sequências didáticas, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por conta de riquezas africanas. 

Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido para a maioria da população 
docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a História da África na sala de aula 
brasileira.
Por meio da análise de vestígios materiais e imateriais deixados pelo homem durante o processo de diáspora africana, 
percebemos a construção do Velho e Novo Mundo. O Velho Mundo se apoderou das tecnologias, riquezas e de sua mão 
de obra para promover a acumulação de capitais e a Revolução Industrial Inglesa. O Novo Mundo teve como base a 
colonização Africana e recursos intelectuais do continente para desenvolver-se.
Afinal, onde estão os africanos e os afros - brasileiros na grade curricular de nossas escolas? Os africanos estiveram 
presentes em todas as regiões da terra e em tempos históricos diferentes. A escravidão moderna provocou o aumento 
vertiginoso das migrações compulsórias em outros continentes e os traficantes árabes tiveram a cautela de preservar os 
locais-fonte e não comprometer a reprodução das populações escravizadas. (MEILLASSOUX, 1995, p.56).
Os povos do oeste africano tinham, indubitavelmente, sistemas agrícolas bem-desenvolvidos. Os Daomés tinham até 
mesmo um sistema de plantation; todos esses povos – Daomés, Ashântis, Iorubás, para mencionar apenas alguns dos 
mais proeminentes – tinham um sistema de comércio cuidadosamente regulamentado; existiam grande números de ligas 
artesanais. (CHIAVENATO, 1986, p. 49).
Esses povos eram agricultores, pastores e mineradores e possuíam técnicas mais avançadas do que os portugueses, 
sendo hábeis nas artes e no conhecimento da metalurgia e siderurgia. Os iorubas já trabalhavam o cobre e o estanho 
quando entraram em contato com os lusos e também legaram essas técnicas para o Brasil. Os portugueses conheceram 
a enxada de ferro com ganenses e os nigerianos.
“As enxadas de ferro eram, é claro, essenciais à economia de Daomé, e eram talvez os produtos mais importantes manu-
faturados no jovem Estado. Assim, pois, os ferreiros eram reverenciados pelo povo, assim como os bons artesãos”. (S. 
Diamond apud CHIAVENATO, 1986, p.49).
De acordo com Milton Meltzer (2004, p. 242), “de 65% a 75% dos escravizados eram das regiões ao norte do rio Congo. 
Uma grande parcela dos cativos pertencia a povos que viviam onde se situam Daomé, Gana e Nigéria”.
A princípio os principais grupos africanos que se deslocaram por meio do tráfico foram os africanos de origem banto, 
chegados das regiões correspondentes aos atuais países de Angola, Moçambique e República Democrática do Congo e 
beneficiaram intensamente a agricultura no Brasil. Desde o século XVI, os africanos construíram a Civilização Brasileira 
e sem sombra de dúvida são raízes da nossa sociedade. 
A África sempre foi o continente mais rico do mundo, mas quem aproveita  dessa riqueza?  Devemos compartilhar com 
nossos alunos suas riquezas e enaltecer seu legado para conosco. Problematizar a forma como a História nos foi 
apresentada e entender que não só a África, mas outros continentes como a própria América enfrentam a pobreza e a 
violência, porém não se faz necessário possuir grandes construções e cidades para provar a sua beleza e avanços. Admi-
rar a riqueza faz parte de uma visão eurocêntrica e dessa forma se constrói dicotomias, reproduzindo preconceitos sem 
respeitar o legado cultural e as diferenças de cada nação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho tem por perspectiva verificar a importância e o impacto da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a 
História da África na sala de aula. É importante que professores percebam a sua tarefa e responsabilidade em ser a mola 
propulsora nessa empreitada.
Desde o século XVI, os africanos, mesmo com todo o sofrimento que lhes foi imposto, patrocinado pelo sistema de escra-
vidão e perpetrado pelos conquistadores, construíram a Civilização Brasileira e sem sombra de dúvida são raízes da 
nossa sociedade.
 A sociedade atual exige do indivíduo o respeito e a valorização da Cultura Africana e afro-brasileira. Uma leitura crítica 
deve ser feita sobre as formas como se abordaram e embasaram a História da África na sala de aula antes dessa legisla-
ção ser promulgada. Por outro lado, verificamos que por muito tempo, a literatura sobre o continente não existiu no Brasil 
e apenas deu enfoque à história dos africanos durante e após a abolição da escravatura em 1888.
Os negros resistiram de diversas formas à escravidão: desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes 
africanas como as congadas, por exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores. Os 
Quilombos foram formas de organização semelhantes às africanas e existiram em centenas no Brasil colonial.
 Devemos focar a história do continente Africano no viés de sua rica cultura e capacidade intelectual dos africanos nas 
colônias, como por exemplo, no Brasil, o qual foi possível engendrar os seus ciclos econômicos com a capacidade e 
tecnologia desses povos que para cá vieram forçados por meio da escravidão como empreitada capitalista. 
A África foi tão importante para os europeus por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não se percebeu 
a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e uma rica 
fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Acredi-
tavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. No Brasil, os africanos realizavam seus rituais de 
forma escondida, criaram até um tipo de luta, a Capoeira. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi o 
ponto chave para a constituição do povo brasileiro.
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), até parece que o negro 
nasceu dentro do navio negreiro. Ele não concorda com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito 
menos com as histórias contadas em livros didáticos brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na 
época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno da história africana.
Não devemos esquecer que a história da África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades 
no passado e presente. A Lei 10.639/03 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas e seu 
objetivo é desconstruir o preconceito étnico-racial no âmbito do espaço escolar e fica como dica,  a abordagem do 
continente a partir de suas riqueza,  em sala de aula.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo propor uma síntese crítica com base num diálogo atual sobre a necessidade de se 
reconhecer a importância e impacto, da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a História da África na sala de aula. A 
proposta é sugerir para os professores a tarefa e responsabilidade de direcionar novas análises para o continente a partir 
do reconhecimento de suas riquezas. A importância em se pensar o primeiro contato europeu a partir de Ceuta, se dará 
com a mudança de paradigmas que observam o continente como local apenas de exploração, pobreza e fome, ou seja, 
devemos ter uma visão geral de suas riquezas e grandezas e o dever de ir além do ponto de vista de um continente forne-
cedor de matérias primas e de seres humanos como escravos. Neste viés, o reconhecimento do continente como local de 
riquezas e talentos, nós levará a certeza de que não é possível olhar com indiferença essa rica região do nosso planeta. 
No Brasil, a identidade negra e afro-brasileira é vista e revisitada por essa lei, como fatores indissociáveis no processo do 
ensino e aprendizagem. 
Palavras-chave: Continente africano; África; Negro; Desigualdade; Educação.

INTRODUÇÃO
Na primeira parte realizaremos uma discussão sobre a ocupação europeia no continente africano com o objetivo de 
mostrar que a África foi concebida por muitos europeus, como fonte de recursos a favor do colonialismo e neocolonialismo 
europeu, produzindo discursos que não favorecem entender o continente como um local de muitas riquezas e culturas. 
Citaremos o caso da colonização portuguesa para exemplificar a África como um continente que foi a base para a emprei-
tada lusitana no Brasil e recurso para os exploradores europeus.
Na segunda parte, verificaremos a importância em se analisar o continente, enaltecendo a região com o objetivo de 
atribuir novas abordagens ao local, mostrando na sequência, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por 
conta de riquezas africanas. Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido 
para a maioria da população docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a Histó-
ria da África na sala de aula brasileira.  A escrita em nosso país priorizou o registro sobre a escravidão e desprezou a 
importância cultural das sociedades africanas na História de nosso país. Esse passado que não foi contado pelas Ciências 
Humanas, omitiu uma herança legítima do continente e seu povo. Por meio da ênfase que a Lei solicita, verificaremos que 
há outras formas de se estudar a África, perpassando a História da escravidão. 
Na terceira parte, serão feitas considerações finais sobre a discussão apresentada. 

 ABORDAGENS PRECONCEITUOSAS SOBRE A ÁFRICA NA SALA DE AULA
O período de exploração do continente, seja a partir do século XV ou a partir do século XIX, nos faz refletir sobre a ambi-
ção e ganância que se desdobraram os países europeus a serviço do sistema capitalista.
Apresentaremos uma breve retomada e ao mesmo tempo, propomos uma reflexão sobre o continente e a história que nos 
foi apresentada, permeada por uma mentalidade escravista sem apresentar as riquezas culturais dos africanos que possi-
bilitou o desenvolvimento de países europeus, os quais utilizaram o genocídio, a escravidão e ações violentas sobre o 
continente.
Tomando como exemplo de exploração capitalista no período que se segue ao da expansão marítima, a colônia brasileira 
se constituiu em local de consumo de produtos europeus e assim se estabelecem por dois lados os lucros monopolistas, 
o da compra da produção colonial a baixos preços e a sua revenda no mercado europeu a preço acessível e a venda de 
produtos manufaturados europeus na colônia a preços altos. A produção foi organizada de forma a garantir aos empresá-
rios metropolitanos ampla margem de lucro e isto impôs nas áreas de trabalho a introdução do trabalho compulsório. 
(GONÇALVES, 2012, p. 14). De acordo com FAUSTO (2009), aproximadamente quatro milhões de africanos jovens e do 
sexo masculino, vieram de diferentes tribos ou reinos para os portos brasileiros entre 1550 e 1855.

RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre questões relacionadas à indisciplina e suas 
possíveis causas. É fato que os dois males que a escola atualmente enfrenta, a indisciplina e as dificuldades de 
aprendizagem, são fatores de grande preocupação entre professores, gestores e pais. Alguns fatores podem interferir 
na relação professor-aluno causando a indisciplina, tais como a transformação histórico-social, mudanças pedagógicas, 
número excessivo de alunos em sala, formação do professor, etc. As dificuldades de aprendizagem e/ou transtornos de 
comportamento podem desencadear situações de indisciplina em sala de aula. Por isso é necessário que o professor 
conheça seus alunos para que possa saber distinguir a origem do problema: o que realmente está causando a indiscipli-
na em sala de aula. Há também que ser um profissional que reflita constantemente sobre sua prática pedagógica para 
que envolva toda a turma nas atividades em sala, estimulando seus alunos a aprenderem cada vez mais.

Palavras-chave: : indisciplina, aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de comportamento.
Abstract:
The present work has for objective to make one brief theoretical reflection on related questions the indiscipline and its 
possible causes. It is fact that the two males that the school currently faces, the indiscipline and difficulties of learning, 
are factors of great concern between teachers, managers and parents. Some factors can intervene with the relation 
professor-pupil causing the indiscipline, such as the description-social, transformation, pedagogical changes, extreme 
number of pupils in room, formation of the professor, etc. The difficulties of learning or upheavals of behavior can 
unchain situations of indiscipline in classroom. Therefore it is necessary that the professor knows its pupils so that can 
know to distinguish the origin from the problem: What it is really causing the indiscipline in classroom. It has also that to 
be a professional who constantly reflects on pedagogical its practical so that she involves all the group in the activities in 
room, stimulating its pupils to learn each time more.

Keywords: indiscipline, learning, difficulties of learning, riots of behavior.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre a indisciplina escolar e possível relação que 
esta possa ter com dificuldades de aprendizagem e distúrbios de comportamento.
Tema complexo e abrangente, a indisciplina permeia o ambiente escolar, tornando-se um dos maiores obstáculos 
pedagógicos nos dias atuais; além de ser apontada, pelos professores, como uma das causas da falta de aproveitamen-
to escolar. Nosso objetivo é fomentar tais questões para que se realizem estudos mais profundos sobre o tema, haja 
vista que cada caso deve ser estudado, levando-se em conta suas particularidades. 
A questão da indisciplina não se resume a um caso isolado em uma determinada região, escola ou ano de escolaridade, 
mas apresenta-se em toda rede educacional, em qualquer classe social, região, unidade escolar.  
Presente cada vez mais cedo no cotidiano escolar, já se percebendo nos Anos iniciais do Ensino Fundamental, a 
indisciplina pode ser causada por diversos fatores, que interferem na relação professor-aluno. A transformação histórico-
-social e as mudanças pedagógicas interferiram na escola, nas atitudes dos professores e no comportamento dos 
alunos. A questão da formação do professor, número de alunos por sala, podem ser somados à questão da indisciplina 
em sala. A ausência de disciplina do aluno pode disfarçar sérios problemas, tais como dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento. 
Sendo assim, faz-se necessário observar minuciosamente questões que vão desde a relação professor-aluno, passan-

do pelo Plano Político Pedagógico da escola, até questões mais complexas, como as dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento, já citados acima.

 INDISCIPLINA NO ESPAÇO ESCOLAR E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS

A indisciplina permeia o ambiente escolar, mais especificamente a sala de aula, onde se exige do aluno o máximo de 
concentração possível. O que pode ser indisciplina para um professor, pode não ser para o outro, pois há vários 
momentos em sala que podem, ou não, ser caracterizados como indisciplina; dependerá do ponto de vista de cada um, 
de seus conceitos e valores de sua prática docente. 
A palavra “indisciplina” tem a mesma etimologia da palavra “discípulo”, que significa “aquele que segue”, ambas de 
origem latina; e discípulo, por sua vez, que significa “pupilo”, instruir, educar, treinar, dando idéia de modelagem total de 
caráter; disposição dos alunos em seguir os ensinamentos e regras de comportamento. Comumente impõem-se a 
disciplina, ignorando-se opiniões, desejos e valores das pessoas que têm de se sujeitar a ela. Nesse sentido, indiscipli-
na é a manutenção da ordem e obediência às normas e indisciplina é a sua negação, a quebra da ordem. 
OLIVEIRA (2005, p.32) ao pensar sobre essa questão coloca que a indisciplina é um sintoma de desajustamento do 
nosso sistema social. Diz ainda que a escola é um dos agentes responsáveis pela transformação do quadro atual de 
indisciplina, pois os problemas que envolvem o cotidiano escolar, são frutos de uma sociedade em transição.
LINO DE MACEDO (2005, p.24-26), psicólogo, afirma que “disciplina na escola não é questão de boa conduta, nem de 
formação trazida de casa”. Para ele, disciplina é uma competência escolar que as crianças aprendem como qualquer 
conteúdo, sendo matéria interdisciplinar, pois permeia todas as outras.
Para AQUINO (2003, p.14), a disciplina escolar é um dos produtos ou efeitos do trabalho cotidiano de sala de aula; 
lembra ainda que um mesmo aluno indisciplinado com um professor, nem sempre é indisciplinado com outros professo-
res. “Sua disciplina, portanto, parece ser algo que desponta ou se acentua dependendo das circunstâncias”, completa o 
autor.
A imposição ou falta de regras pode interferir de modo negativo no comportamento dos alunos. Portanto, as regras 
devem estar de acordo com a opinião da maioria, sendo um processo democrático, onde o educando se reconheça 
como responsável também pela elaboração das normas, ou seja, a participação das crianças na elaboração das regras 
de comportamento a serem seguidas contribui para seu cumprimento. Somente a construção coletiva, de tais normas 
pode esclarecer que atitudes os alunos devem evitar em sala de aula e na escola como um todo.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o professor precisa ajudar os alunos a 
adquirirem a capacidade de tomar decisões por si só, levando em conta regras, valores, perspectiva pessoal e perspec-
tiva do outro. Recomenda ainda, que já na Educação Infantil, seja a autonomia um princípio das ações educativas.
Sabemos que é preciso que os professores ajudem seus alunos nesse processo, e a alcançarem sua autonomia, 
considerando que os mesmos têm vontade própria, que são competentes e capazes de construir conhecimento e 
interferir no meio em que vivem. As regras devem ser coletivamente definidas para que fique claro como os alunos 
devem agir em determinados momentos em sala de aula e na escola, visto que estas implicam o entendimento dos 
conceitos moral e ética.
Ás vezes, as próprias condições físicas do ambiente podem causar agitação entre os alunos, como por exemplo, o 
tamanho da sala de aula, pequena ou grande demais para a quantidade de alunos; mobiliário inadequado; número 
excessivo de alunos. Todas essas situações podem fazer com que o professor altere seu timbre de voz ou que a todo o 
momento chame a atenção da turma.
Outros fatores que podem desencadear a indisciplina são a ociosidade do aluno (quando termina a tarefa antes dos 
colegas), bem como o excesso e o nível de dificuldade das atividades propostas. Nestas situações convém considerar 
que nem todos os alunos terminam a atividade ao mesmo tempo. O professor deve estar preparado para tal situação, 
propondo outras atividades, como por exemplo, jogos pedagógicos, livros de literatura, revistas, gibis.
Os cursos de formação não preparam o futuro professor para que desenvolva seu trabalho pedagógico com base na 
realidade concreta dos educandos, pois essa preparação é muito superficial no que diz respeito a aspectos disciplinares 
e relacionais, não os alertando para a problemática da relação professor-aluno, da violência e indisciplina que permeiam 
o ambiente escolar. Há ausência de uma formação que oriente o educador para um gerenciamento de sala de aula que 
envolva motivação e participação dos alunos.
É necessário que se promova a formação permanente e em serviço, do docente, voltada para a reflexão, análise e 
resolução de problemas como indisciplina, violência, dificuldades de aprendizagem, metodologias de ensino, inclusão. 
Evitando assim, contradições nas ações que venham a tomar, ampliando os horizontes para uma ação consciente.
Uma das funções da escola é educar os indivíduos, formar futuros adultos que devem comportar-se de maneira 
responsável, autônoma e democrática.
Para AQUINO (2003), há que se reconhecer que a participação efetiva dos alunos na busca de alternativas para a 
indisciplina é de suma importância, e que, portanto, o professor deve ter em mente que a disciplina deve ser construída 
numa ação consciente e interativa, com a participação, respeito e responsabilidade de todos, principalmente, dos 
alunos.
As causas da indisciplina estão entrelaçadas com a sociedade, a família, a escola, o professor e o aluno envolvendo 
problemas familiares, influências da mídia, o que demanda uma atuação organizada e articulada por parte do grupo 
escolar.
Numa sociedade cada vez mais exigente, da era da informática, Internet, da automação, o educador é constantemente 
desafiado a produzir um tipo de educação que acompanhe o ritmo dessa sociedade tecnológica e, embora tenha de 
responder a esses desafios, não poderá ignorar os aspectos éticos da educação. 
A ausência de uma proposta pedagógica bem definida pode ser outro fator determinante da indisciplina. É preciso que 
os conteúdos, metodologias e avaliação estejam de acordo com a realidade e expectativas dos alunos.
A escola não pode omitir sua responsabilidade frente às questões de indisciplina, problema de enorme complexidade, 
pois envolve a formação da consciência do indivíduo, de seu caráter e cidadania. O real desejo dos educadores é a 

conquista de uma disciplina marcada pelo respeito, ativa e consciente por parte de todos; onde haja responsabilidade, 
interação, participação e construção de um conhecimento significativo que prepare para a vida. Para tanto é necessária 
a parceria com os pais, pois estes devem transmitir a seus filhos o “saber fazer”, lembrando que os mesmos são os 
primeiros modelos para a criança.
 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Tanto a indisciplina quanto as dificuldades de aprendizagem, são consideradas pelos professores como situações de 
complexa resolução, sendo os dois fatores geradores do fracasso e evasão escolar.
O professor deve ficar atento ao aluno que apresenta comportamento de indisciplina, pois esta pode mascarar dificulda-
des de aprendizagem.
Segundo LAJONQUIÉRE (2008), o limite entre indisciplina e problemas de aprendizagem torna-se difuso, pois muitos 
dos comportamentos dos alunos são considerados pelos docentes sob a perspectiva de um ou de outro problema. Por 
isso é de grande importância avaliar o aluno em sua individualidade e singularidade, pois cada um aprende de uma 
maneira diferente, ou seja, cada aluno vivencia seu processo de aprendizagem de maneira diferente do outro porque 
cada ser possui uma história de vida, influência familiar, cultural, etc. de forma singular.
Conhecer o aluno realmente é um dos primeiros passos para levantarmos possíveis hipóteses sobre o seu problema, 
indisciplina ou aprendizagem. É necessário conhecer as dificuldades de aprendizagem, quais seus principais sintomas 
para que o professor possa fazer os encaminhamentos necessários.
Como já dito anteriormente, a aversão por assuntos que dizem respeito à escola, recusar-se a aprender, a indisciplina, 
são paliativos que podem camuflar as dificuldades de aprendizagem.
Segundo o Comitê Nacional Americano de Dificuldades de Aprendizagem (National Joint Committee of Learning 
Disabilities, 1988): As DA constituem um ou mais défices (sic) nos processos essenciais da aprendizagem que necessi-
tam de técnicas especiais de educação (definição por défice). As crianças com DA apresentam discrepância entre o 
nível da realização esperado e o atingido em linguagem falada, leitura, escrita e matemática (definição por discrepân-
cia). As DA não são devidas a deficiências sensoriais, motoras, intelectuais, emocionais e/ou a falta de oportunidade de 
aprendizagem (definição por exclusão).
Sendo assim, podemos concluir que Dificuldades de Aprendizagem é um conjunto de desordens heterogêneas, que 
podem se manifestar através de dificuldades significativas na aquisição e no uso da compreensão da fala, audição, 
leitura, escrita e matemática. Essas dificuldades podem ocorrer devido a uma disfunção do sistema nervoso, podendo 
manifestar-se por toda a vida do indivíduo.
Abaixo algumas dificuldades de aprendizagem mais comuns entre os alunos:
 - Dislexia: segundo a ABD (Associação Brasileira de Dislexia), a dislexia é um distúrbio da leitura afetando a 
escrita, normalmente detectado a partir da alfabetização, período em que a criança inicia o processo de escrita e leitura. 
A criança dislexa possui inteligência normal ou muitas vezes acima da média. Sua dificuldade consiste em não identifi-
car símbolos gráficos, letras ou números, por exemplo.
 - Disgrafia: também chamada de letra feia. Isso acontece devido a uma incapacidade de recordar a grafia da 
letra. Ao tentar recordar o grafismo, escreve muito lentamente o que acaba unindo inadequadamente as letras, tornan-
do-as ilegíveis (HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
 - Disortografia: até o 3º Ano é comum que alunos façam confusões ortográficas, porém se o problema persistir 
é importante o encaminhamento da criança a um especialista. A principal característica do indivíduo com disortografia 
são as confusões de letras, sílabas de palavras, trocas ortográficas já conhecidas e trabalhadas pelo professor (HONO-
RA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
O professor deve estar atento a qualquer comportamento diferente, em seu aluno, pois como já dito, um determinado 
comportamento pode ocultar desde pequenas dificuldades de aprendizagem até dificuldades de complexo diagnóstico. 
A dificuldade em aprender traz sérios problemas ao aluno, que pode começar com baixa auto-estima e evoluir para um 
mau comportamento, indisciplina. 

DISTÚRBIOS DE COMPORTAMENTO E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Não queremos nestas poucas linhas definir ou caracterizar os distúrbios de comportamento, haja vista que se trata de 
assunto complexo. Nosso desejo é apenas fomentar questões relacionadas à indisciplina para que auxiliem o professor 
a buscar informações sobre tal problemática, a fim de minorar tais situações no cotidiano escolar; ou seja, buscar 
alternativas para um melhor convívio e aprendizagem em sala de aula.
Apesar da complexidade e diferentes definições sobre o que são distúrbios do comportamento, alguns autores, como 
COLL (1995), definiram como distúrbios de comportamento os seguintes: 

(...) certas condutas que afetam a relação do indivíduo com seu ambiente e interferem negativamente em seu desenvol-
vimento; que constituem sintomas, mas não se organizam em forma de síndrome, ocorrendo de forma isolada ou em 
combinações muito limitadas; que não são em si patológicas, sendo que o caráter patológico advém de seu exagero, 
déficit ou sua persistência além das idades em que podem desempenhar um papel adaptativo (...).

Podemos citar o exemplo de uma criança com distúrbio de hiperatividade. Os principais sintomas são falta de concen-
tração, atividade motora excessiva e falta de autocontrole. Se o professor não souber distinguir este distúrbio, tratará a 
criança como um aluno indisciplinado, havendo então complicações na busca de uma resolução para o problema.
Para identificar uma criança com distúrbios de comportamento é necessária uma atenção especial, seja familiar ou 
educacional, e:
• Conhecer o desenvolvimento normal da criança, verificando alguns fatores: idade, sexo, genética, contexto 

familiar e social, entre outros;
• Reconhecer que existem condutas de caráter transitório, não sendo necessariamente uma evolução psicopato-
lógica; 
• Avaliar como e quando as alterações de conduta estão interferindo ou mesmo dificultando a aprendizagem e 
socialização da criança (GRILLO, Eugênio; SILVA, Ronaldo J. M. da).
O professor deve ficar atento às crianças com problemas no rendimento escolar não explicado por fatores intelectuais, 
sensoriais ou outras incapacidades físicas; quando são observados problemas nas relações sociais, tanto na escola 
quanto em casa; quando se observa reações comportamentais ou sentimentos inapropriados diante de situações 
corriqueiras: tristeza ou depressão contínuas.
Abaixo elencamos alguns dos distúrbios de comportamento, segundo Grillo E. e Silva RJM:
 - Transtornos invasivos do desenvolvimento (autismo). Principais sintomas: repertório limitado de atividades, 
bem como de interesses e comportamentos; comprometimento da linguagem verbal e não verbal; pobre ou nenhuma 
interação social, incluindo contato visual.
 - Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade. O TDAH é uma síndrome neuropsiquiátrica cujas manifesta-
ções são: desatenção, impulsividade, hiperatividade.
 - Transtorno de ansiedade de separação e transtorno de ansiedade generalizada. Muito freqüentes na infância 
e adolescência, o indivíduo apresenta preocupações irreais e exageradas sobre perigos que possam ameaçar seus pais 
ou pessoas próximas. Em sua maioria, as crianças recusam-se a ir para a escola; apresenta inquietude, fadiga fácil, 
dificuldades de concentração, irritabilidade, tensão muscular e transtornos do sono.
 - Depressão. A criança apresenta humor deprimido na maior parte do dia, interesses e prazer acentuadamente 
diminuídos, perda ou ganho significativo de peso sem estar de dieta, insônia ou hipersonia, agitação ou lentidão 
psicomotora, fadiga, sentimento de inutilidade e pensamento decorrente de morte.
 - Esquizofrenia. Pode haver delírios, alucinações, desorganização do discurso e do comportamento ou os 
chamados comportamentos negativos, como embotamento afetivo.
O comportamento inadequado desestrutura as relações tanto na escola, quanto na família. Somente uma equipe 
especializada envolvendo médicos, psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogo, entre outros poderá realizar um 
diagnóstico preciso.
A prevenção dos distúrbios comportamentais inicia-se no momento em que o casal idealiza a chegada de um filho, 
evitando exposição a agentes ambientais que possam causar alterações ou interferir no processo de formação e 
desenvolvimento cerebral da criança.
Mães fumantes têm 50% a mais de risco que as não fumantes de apresentar filhos com retardo mental e TDAH. Drogas, 
álcool, desnutrição materna, infecções no período gestacional são outras possíveis causas.
O ambiente exerce uma influência de extrema importância sobre a plasticidade cerebral, que é a formação de novos 
circuitos de memória; uma educação correta, com imposição de limites, introduz desde cedo a noção de respeito ao 
próximo e maior aceitação das regras sociais. É notório que a criança reproduz e memoriza as condutas do seu 
ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos estudos realizados, podemos concluir que a indisciplina é tema de grande complexidade, e que pode ter 
como causas fatores sociais e familiares, proposta pedagógica, formação do professor, dificuldades de aprendizagem, 
distúrbios de comportamento, etc.
É claro que a relação professor-aluno positiva, é de suma importância para minorar as questões acima citadas, bem 
como um contrato pedagógico pautado na democracia, respeito e participação de todos os envolvidos. Mas, e quando o 
problema da indisciplina persiste, apesar de todas as tentativas do professor em tentar resolver tal questão? Neste 
momento é preciso que o educador reflita sobre o comportamento de cada aluno, sobre sua aprendizagem, como este 
se socializa com o grupo, em quais momentos acontece a indisciplina.
Conhecer cada aluno é o primeiro passo para que se comece a levantar possíveis hipóteses para determinados 
comportamentos do mesmo. Entramos então na questão da formação do professor. O estudo contínuo nos dá embasa-
mento e segurança para tomar decisões em determinadas situações. Reconhecer dificuldades de aprendizagem e/ou 
problemas de comportamento em nossos alunos, nos auxiliará a lidar com as questões disciplinares em sala de aula, e 
até mesmo pedagógicas.
É certo que a escola não pode abrir mão de sua responsabilidade quanto à disciplina, mas também é justo que se o 
professor levanta determinada hipótese sobre seu aluno, o mesmo tem todo o direito a um encaminhamento, bem como 
um diagnóstico e tratamento. A família neste momento deve dar apoio tanto à criança quanto à escola, pois é necessário 
existir uma parceria entre estes para que o aluno tenha uma boa aprendizagem.
É fato que a instituição escola deve estar mais aberta para a participação das famílias e comunidade em suas ativida-
des. Esta, enquanto instituição formadora deve estar preparada para lidar com os problemas infantis, decorrentes da 
sociedade, dos conflitos familiares e da curiosidade natural da criança. Sem esse preparo, será impossível uma educa-
ção de qualidade. Por isso, é importante a elaboração e implantação de uma proposta pedagógica que vise a solução 
para os problemas enfrentados pela instituição educativa, bem como a busca de uma nova forma de intervenção 
pedagógica que desperte no aluno o interesse pela escola e pelo aprender. 
Não podemos deixar de ressaltar que atualmente o papel do professor dentro da escola é muito mais abrangente. O 
educador precisa estar atento às capacidades cognitivas, físicas, afetivas e éticas do educando para prepará-lo para o 
exercício de uma cidadania ativa, responsável e pensante.
O professor de alto nível está sempre refletindo sobre sua prática, buscando alternativas para sanar as dificuldades em 
sala. Sabe ouvir, dialogar e entender os alunos, fazendo-os perceber que se preocupa com suas opiniões e com suas 
atitudes, e que tem interesse em auxiliá-los no aperfeiçoamento de seu processo de aprendizagem.
Sob uma visão piagetiana, o educador que mantêm um diálogo com seus alunos, busca decisões conjuntas por meio da 
cooperação, para que haja um aprendizado através de contratos tácitos e promove relações de reciprocidade, respei-
tando seus alunos e obtendo um melhor aproveitamento escolar. Portanto, deve ser compromisso do educador se 

preocupar com a disciplina e a responsabilidade de seus alunos.
A responsabilidade, a solidariedade, o compromisso serão atingidos através de contratos e acordos com regras claras 
cumpridas com justiça. Através do compromisso com o projeto pedagógico e com a afetividade, o professor busca 
motivar seus alunos, obtendo assim uma relação verdadeira com os educandos.
O foco do nosso trabalho é o Ser Humano, daí a necessidade de se valorizar as pessoas. Em nosso cotidiano, estamos 
envolvidos com outros professores, alunos, pais e demais pessoas do quadro escolar, por isso é importante desenvolver 
um trabalho em equipe para  obter uma instituição forte, competente e coesa. Com esforço de todos é inevitável a 
conquista da qualidade, tendo-se em vista que cada profissional é importante e cada aluno também.
A escola é uma organização humana em que as pessoas somam esforços para um propósito educativo comum.
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O trabalho compulsório foi seguido de muita resistência. Muitos negros mantiveram as suas cerimônias como forma de 
relembrar a sua tradição, desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes africanas como as congadas, por 
exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores.
“É preciso entender os africanos para melhor entender o Brasil”. É com essa frase de Alberto da Costa e Silva, maior 
africanista brasileiro, que extraímos um pouco de sua devoção pela cultura e pelo continente africano, especialmente pela 
África negra subsaariana. (SILVA, 2016, s/p).
Os africanos trouxeram para o Brasil bens, instrumentos, técnicas de mineração, técnicas de criação extensiva de gado, 
vegetais, uma infinidade de elementos. Temos a tendência perversa de falar apenas em “escravo”. Não falamos em banto, 
fon, ioruba ou congo. Não falamos da contribuição que essas culturas deram ao Brasil. O que se estabeleceu aqui foi um 
diálogo de culturas, um quadro extremamente complexo. Nesse diálogo de culturas, qual delas teve maior influência na 
formação do Brasil? (SILVA, 2016, s/p).

Os olhos europeus se mantiveram sobre o continente, por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não 
se percebeu a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e 
uma rica fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e minera-
ção. Acreditavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. 
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), muitas vezes, a forma em 
que a história é apresentada nas escolas brasileiras, o negro parece ter nascido dentro do navio negreiro. Ele não concor-
da com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito menos com as histórias contadas em livros didáticos 
brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno 
da história africana. Entre 1960 a 1970, os estudos sobre a História da África na Europa e Estados Unidos tiveram um 
grande impulso. Enquanto isso, no Brasil, acreditava-se na África como um grande país e não se percebia as várias 
Áfricas, culturas e histórias. 
Infelizmente, em nossas escolas públicas e privadas brasileiras, se estuda a História africana apenas antes da escravidão 
e depois da abolição da escravatura. Esse passado está presente em nosso cotidiano nacional por meio das palavras 
faladas, cultura, religiões, instituições etc. O que podemos concluir é que com o passar dos anos, a África subsaariana foi 
desprezada pelos sistemas de ensino ocidentais, os quais alegam que esses povos são ágrafos, o que coloca e colocou 
a África no processo de ensino e aprendizagem, na mira de hierarquias e dicotomias que desfecham em preconceitos.
A legislação que predominou no Brasil  foi herdada da península Ibérica e assegurava que os negros não podiam ocupar 
posições burocráticas ou desfrutar de qualquer privilégio que fosse resguardado aos brancos. Nas colônias portuguesas 
jamais surgiram discussões a respeito da inserção dos negros na sociedade, já que, os negros estavam diretamente 
subordinados aos senhores. “Na verdade, a maior parte dos regulamentos reais criaram formas de controle social que 
beneficiaram os senhores, não os escravos”. VIOTTI (1987, p. 238). 
A exclusão do negro da sociedade colonial brasileira também foi confirmada pela Igreja Católica. A mesma relacionou a 
escravidão ao cristianismo e adotou o conceito de guerra justa, pelo qual autorizava serem escravos aqueles que se 
opunham ao cristianismo, sendo a escravidão à punição para os negros. “A igreja limitava-se a recomendar benevolência 
ao senhor e resignação ao escravo; o pecado do senhor era a crueldade, o pecado do escravo era a revolta – uma teologia 
com óbvias implicações conservadoras”. VIOTTI (1985, p. 238-239).
Ao longo da Cultura Brasileira, não se escreveu sobre o legado cultural e científico africano para o Brasil. Só se abordou 
sobre a escravidão e é visível a negligência teórica e a discriminação com se tratou a cultura africana no Brasil e seus 
descendentes. A ênfase a abolição por Luís Gama, Castro Alves e José do Patrocínio alertou a literatura, porém, mesmo 
assim, no início do século 20, os estudos que tinham o africano como centro de pesquisas, eram realizados por brancos 
e com mentalidade escravista e colonialista.
Na década de 1970, o Brasil passou a tratar da História Africana por intermédio da literatura de autores africanos publica-
da pela editora Ática. Foi lançada no Brasil, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, de José Luandino Vieira e Os Flagela-
dos do vento leste, de Manuel Lopes.
Essa coleção trouxe elementos da cultura africana no fim da Ditadura Militar e fez o Movimento Negro ressurgir como 
força política na sociedade brasileira. A partir de então novos debates sobre a Cultura Africana foram chegando, exceto 
nas escolas.
Verificamos por meio da literatura, leis e decretos do período colonial e imperial, que muito se fez para anular a importân-
cia social e excluir a população negra da cidadania nacional, cabendo está a população exclusivamente branca. Atual-
mente o reconhecimento do valor civilizatório dos africanos e afro-brasileiros tem sido debatido nas escolas e introduzido 
nos currículos das universidades brasileiras. A Lei no. 10.639/03 foi promulgada graças aos debates e pressões constan-
tes dos movimentos negros e por intelectuais e estudiosos negros e brancos.
A África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades, inclusive a origem dos grupos humanos 
a partir desse continente.
A Lei no. 10.693/03, ao instituir o conhecimento das culturas e as histórias africanas e afro-brasileiras, propicia o contato 
mais rápido e mais (in)tenso entre africanos e afro-brasileiros. Além disso, possibilita que o Brasil se reconheça como um 
país conquistado por brancos, mas colonizado e civilizado cultural, política, econômica e religiosamente por africanos e 
afro-brasileiros. Para alguns, isto é algo extremamente positivo e valorativo; para outros, isto deve ser demonizado, 
satanizado, já que a indiferença e o silêncio não são mais possíveis. A identidade negra (africana e afro-brasileira) se 
fortifica, se tonifica, é vista e revista a partir e por intermédio dessa lei. (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2008, s/p.).

PRIORIZANDO A ÁFRICA A PARTIR DE SUAS RIQUEZAS
O professor deve antes de falar sobre a escravidão e a triste passagem obrigatória dos africanos para outros continentes, 
de suas riquezas e capacidade intelectual a favor dos objetivos exploratórios europeus. Aos docentes de Geografia e 
História, fica como dica importante, o estudo do Mapa Africano com o enaltecer da região, além de traçar objetivos, 
mostrar em sequências didáticas, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por conta de riquezas africanas. 

Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido para a maioria da população 
docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a História da África na sala de aula 
brasileira.
Por meio da análise de vestígios materiais e imateriais deixados pelo homem durante o processo de diáspora africana, 
percebemos a construção do Velho e Novo Mundo. O Velho Mundo se apoderou das tecnologias, riquezas e de sua mão 
de obra para promover a acumulação de capitais e a Revolução Industrial Inglesa. O Novo Mundo teve como base a 
colonização Africana e recursos intelectuais do continente para desenvolver-se.
Afinal, onde estão os africanos e os afros - brasileiros na grade curricular de nossas escolas? Os africanos estiveram 
presentes em todas as regiões da terra e em tempos históricos diferentes. A escravidão moderna provocou o aumento 
vertiginoso das migrações compulsórias em outros continentes e os traficantes árabes tiveram a cautela de preservar os 
locais-fonte e não comprometer a reprodução das populações escravizadas. (MEILLASSOUX, 1995, p.56).
Os povos do oeste africano tinham, indubitavelmente, sistemas agrícolas bem-desenvolvidos. Os Daomés tinham até 
mesmo um sistema de plantation; todos esses povos – Daomés, Ashântis, Iorubás, para mencionar apenas alguns dos 
mais proeminentes – tinham um sistema de comércio cuidadosamente regulamentado; existiam grande números de ligas 
artesanais. (CHIAVENATO, 1986, p. 49).
Esses povos eram agricultores, pastores e mineradores e possuíam técnicas mais avançadas do que os portugueses, 
sendo hábeis nas artes e no conhecimento da metalurgia e siderurgia. Os iorubas já trabalhavam o cobre e o estanho 
quando entraram em contato com os lusos e também legaram essas técnicas para o Brasil. Os portugueses conheceram 
a enxada de ferro com ganenses e os nigerianos.
“As enxadas de ferro eram, é claro, essenciais à economia de Daomé, e eram talvez os produtos mais importantes manu-
faturados no jovem Estado. Assim, pois, os ferreiros eram reverenciados pelo povo, assim como os bons artesãos”. (S. 
Diamond apud CHIAVENATO, 1986, p.49).
De acordo com Milton Meltzer (2004, p. 242), “de 65% a 75% dos escravizados eram das regiões ao norte do rio Congo. 
Uma grande parcela dos cativos pertencia a povos que viviam onde se situam Daomé, Gana e Nigéria”.
A princípio os principais grupos africanos que se deslocaram por meio do tráfico foram os africanos de origem banto, 
chegados das regiões correspondentes aos atuais países de Angola, Moçambique e República Democrática do Congo e 
beneficiaram intensamente a agricultura no Brasil. Desde o século XVI, os africanos construíram a Civilização Brasileira 
e sem sombra de dúvida são raízes da nossa sociedade. 
A África sempre foi o continente mais rico do mundo, mas quem aproveita  dessa riqueza?  Devemos compartilhar com 
nossos alunos suas riquezas e enaltecer seu legado para conosco. Problematizar a forma como a História nos foi 
apresentada e entender que não só a África, mas outros continentes como a própria América enfrentam a pobreza e a 
violência, porém não se faz necessário possuir grandes construções e cidades para provar a sua beleza e avanços. Admi-
rar a riqueza faz parte de uma visão eurocêntrica e dessa forma se constrói dicotomias, reproduzindo preconceitos sem 
respeitar o legado cultural e as diferenças de cada nação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho tem por perspectiva verificar a importância e o impacto da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a 
História da África na sala de aula. É importante que professores percebam a sua tarefa e responsabilidade em ser a mola 
propulsora nessa empreitada.
Desde o século XVI, os africanos, mesmo com todo o sofrimento que lhes foi imposto, patrocinado pelo sistema de escra-
vidão e perpetrado pelos conquistadores, construíram a Civilização Brasileira e sem sombra de dúvida são raízes da 
nossa sociedade.
 A sociedade atual exige do indivíduo o respeito e a valorização da Cultura Africana e afro-brasileira. Uma leitura crítica 
deve ser feita sobre as formas como se abordaram e embasaram a História da África na sala de aula antes dessa legisla-
ção ser promulgada. Por outro lado, verificamos que por muito tempo, a literatura sobre o continente não existiu no Brasil 
e apenas deu enfoque à história dos africanos durante e após a abolição da escravatura em 1888.
Os negros resistiram de diversas formas à escravidão: desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes 
africanas como as congadas, por exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores. Os 
Quilombos foram formas de organização semelhantes às africanas e existiram em centenas no Brasil colonial.
 Devemos focar a história do continente Africano no viés de sua rica cultura e capacidade intelectual dos africanos nas 
colônias, como por exemplo, no Brasil, o qual foi possível engendrar os seus ciclos econômicos com a capacidade e 
tecnologia desses povos que para cá vieram forçados por meio da escravidão como empreitada capitalista. 
A África foi tão importante para os europeus por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não se percebeu 
a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e uma rica 
fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Acredi-
tavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. No Brasil, os africanos realizavam seus rituais de 
forma escondida, criaram até um tipo de luta, a Capoeira. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi o 
ponto chave para a constituição do povo brasileiro.
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), até parece que o negro 
nasceu dentro do navio negreiro. Ele não concorda com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito 
menos com as histórias contadas em livros didáticos brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na 
época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno da história africana.
Não devemos esquecer que a história da África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades 
no passado e presente. A Lei 10.639/03 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas e seu 
objetivo é desconstruir o preconceito étnico-racial no âmbito do espaço escolar e fica como dica,  a abordagem do 
continente a partir de suas riqueza,  em sala de aula.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo propor uma síntese crítica com base num diálogo atual sobre a necessidade de se 
reconhecer a importância e impacto, da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a História da África na sala de aula. A 
proposta é sugerir para os professores a tarefa e responsabilidade de direcionar novas análises para o continente a partir 
do reconhecimento de suas riquezas. A importância em se pensar o primeiro contato europeu a partir de Ceuta, se dará 
com a mudança de paradigmas que observam o continente como local apenas de exploração, pobreza e fome, ou seja, 
devemos ter uma visão geral de suas riquezas e grandezas e o dever de ir além do ponto de vista de um continente forne-
cedor de matérias primas e de seres humanos como escravos. Neste viés, o reconhecimento do continente como local de 
riquezas e talentos, nós levará a certeza de que não é possível olhar com indiferença essa rica região do nosso planeta. 
No Brasil, a identidade negra e afro-brasileira é vista e revisitada por essa lei, como fatores indissociáveis no processo do 
ensino e aprendizagem. 
Palavras-chave: Continente africano; África; Negro; Desigualdade; Educação.

INTRODUÇÃO
Na primeira parte realizaremos uma discussão sobre a ocupação europeia no continente africano com o objetivo de 
mostrar que a África foi concebida por muitos europeus, como fonte de recursos a favor do colonialismo e neocolonialismo 
europeu, produzindo discursos que não favorecem entender o continente como um local de muitas riquezas e culturas. 
Citaremos o caso da colonização portuguesa para exemplificar a África como um continente que foi a base para a emprei-
tada lusitana no Brasil e recurso para os exploradores europeus.
Na segunda parte, verificaremos a importância em se analisar o continente, enaltecendo a região com o objetivo de 
atribuir novas abordagens ao local, mostrando na sequência, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por 
conta de riquezas africanas. Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido 
para a maioria da população docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a Histó-
ria da África na sala de aula brasileira.  A escrita em nosso país priorizou o registro sobre a escravidão e desprezou a 
importância cultural das sociedades africanas na História de nosso país. Esse passado que não foi contado pelas Ciências 
Humanas, omitiu uma herança legítima do continente e seu povo. Por meio da ênfase que a Lei solicita, verificaremos que 
há outras formas de se estudar a África, perpassando a História da escravidão. 
Na terceira parte, serão feitas considerações finais sobre a discussão apresentada. 

 ABORDAGENS PRECONCEITUOSAS SOBRE A ÁFRICA NA SALA DE AULA
O período de exploração do continente, seja a partir do século XV ou a partir do século XIX, nos faz refletir sobre a ambi-
ção e ganância que se desdobraram os países europeus a serviço do sistema capitalista.
Apresentaremos uma breve retomada e ao mesmo tempo, propomos uma reflexão sobre o continente e a história que nos 
foi apresentada, permeada por uma mentalidade escravista sem apresentar as riquezas culturais dos africanos que possi-
bilitou o desenvolvimento de países europeus, os quais utilizaram o genocídio, a escravidão e ações violentas sobre o 
continente.
Tomando como exemplo de exploração capitalista no período que se segue ao da expansão marítima, a colônia brasileira 
se constituiu em local de consumo de produtos europeus e assim se estabelecem por dois lados os lucros monopolistas, 
o da compra da produção colonial a baixos preços e a sua revenda no mercado europeu a preço acessível e a venda de 
produtos manufaturados europeus na colônia a preços altos. A produção foi organizada de forma a garantir aos empresá-
rios metropolitanos ampla margem de lucro e isto impôs nas áreas de trabalho a introdução do trabalho compulsório. 
(GONÇALVES, 2012, p. 14). De acordo com FAUSTO (2009), aproximadamente quatro milhões de africanos jovens e do 
sexo masculino, vieram de diferentes tribos ou reinos para os portos brasileiros entre 1550 e 1855.

RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre questões relacionadas à indisciplina e suas 
possíveis causas. É fato que os dois males que a escola atualmente enfrenta, a indisciplina e as dificuldades de 
aprendizagem, são fatores de grande preocupação entre professores, gestores e pais. Alguns fatores podem interferir 
na relação professor-aluno causando a indisciplina, tais como a transformação histórico-social, mudanças pedagógicas, 
número excessivo de alunos em sala, formação do professor, etc. As dificuldades de aprendizagem e/ou transtornos de 
comportamento podem desencadear situações de indisciplina em sala de aula. Por isso é necessário que o professor 
conheça seus alunos para que possa saber distinguir a origem do problema: o que realmente está causando a indiscipli-
na em sala de aula. Há também que ser um profissional que reflita constantemente sobre sua prática pedagógica para 
que envolva toda a turma nas atividades em sala, estimulando seus alunos a aprenderem cada vez mais.

Palavras-chave: : indisciplina, aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de comportamento.
Abstract:
The present work has for objective to make one brief theoretical reflection on related questions the indiscipline and its 
possible causes. It is fact that the two males that the school currently faces, the indiscipline and difficulties of learning, 
are factors of great concern between teachers, managers and parents. Some factors can intervene with the relation 
professor-pupil causing the indiscipline, such as the description-social, transformation, pedagogical changes, extreme 
number of pupils in room, formation of the professor, etc. The difficulties of learning or upheavals of behavior can 
unchain situations of indiscipline in classroom. Therefore it is necessary that the professor knows its pupils so that can 
know to distinguish the origin from the problem: What it is really causing the indiscipline in classroom. It has also that to 
be a professional who constantly reflects on pedagogical its practical so that she involves all the group in the activities in 
room, stimulating its pupils to learn each time more.

Keywords: indiscipline, learning, difficulties of learning, riots of behavior.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre a indisciplina escolar e possível relação que 
esta possa ter com dificuldades de aprendizagem e distúrbios de comportamento.
Tema complexo e abrangente, a indisciplina permeia o ambiente escolar, tornando-se um dos maiores obstáculos 
pedagógicos nos dias atuais; além de ser apontada, pelos professores, como uma das causas da falta de aproveitamen-
to escolar. Nosso objetivo é fomentar tais questões para que se realizem estudos mais profundos sobre o tema, haja 
vista que cada caso deve ser estudado, levando-se em conta suas particularidades. 
A questão da indisciplina não se resume a um caso isolado em uma determinada região, escola ou ano de escolaridade, 
mas apresenta-se em toda rede educacional, em qualquer classe social, região, unidade escolar.  
Presente cada vez mais cedo no cotidiano escolar, já se percebendo nos Anos iniciais do Ensino Fundamental, a 
indisciplina pode ser causada por diversos fatores, que interferem na relação professor-aluno. A transformação histórico-
-social e as mudanças pedagógicas interferiram na escola, nas atitudes dos professores e no comportamento dos 
alunos. A questão da formação do professor, número de alunos por sala, podem ser somados à questão da indisciplina 
em sala. A ausência de disciplina do aluno pode disfarçar sérios problemas, tais como dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento. 
Sendo assim, faz-se necessário observar minuciosamente questões que vão desde a relação professor-aluno, passan-

do pelo Plano Político Pedagógico da escola, até questões mais complexas, como as dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento, já citados acima.

 INDISCIPLINA NO ESPAÇO ESCOLAR E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS

A indisciplina permeia o ambiente escolar, mais especificamente a sala de aula, onde se exige do aluno o máximo de 
concentração possível. O que pode ser indisciplina para um professor, pode não ser para o outro, pois há vários 
momentos em sala que podem, ou não, ser caracterizados como indisciplina; dependerá do ponto de vista de cada um, 
de seus conceitos e valores de sua prática docente. 
A palavra “indisciplina” tem a mesma etimologia da palavra “discípulo”, que significa “aquele que segue”, ambas de 
origem latina; e discípulo, por sua vez, que significa “pupilo”, instruir, educar, treinar, dando idéia de modelagem total de 
caráter; disposição dos alunos em seguir os ensinamentos e regras de comportamento. Comumente impõem-se a 
disciplina, ignorando-se opiniões, desejos e valores das pessoas que têm de se sujeitar a ela. Nesse sentido, indiscipli-
na é a manutenção da ordem e obediência às normas e indisciplina é a sua negação, a quebra da ordem. 
OLIVEIRA (2005, p.32) ao pensar sobre essa questão coloca que a indisciplina é um sintoma de desajustamento do 
nosso sistema social. Diz ainda que a escola é um dos agentes responsáveis pela transformação do quadro atual de 
indisciplina, pois os problemas que envolvem o cotidiano escolar, são frutos de uma sociedade em transição.
LINO DE MACEDO (2005, p.24-26), psicólogo, afirma que “disciplina na escola não é questão de boa conduta, nem de 
formação trazida de casa”. Para ele, disciplina é uma competência escolar que as crianças aprendem como qualquer 
conteúdo, sendo matéria interdisciplinar, pois permeia todas as outras.
Para AQUINO (2003, p.14), a disciplina escolar é um dos produtos ou efeitos do trabalho cotidiano de sala de aula; 
lembra ainda que um mesmo aluno indisciplinado com um professor, nem sempre é indisciplinado com outros professo-
res. “Sua disciplina, portanto, parece ser algo que desponta ou se acentua dependendo das circunstâncias”, completa o 
autor.
A imposição ou falta de regras pode interferir de modo negativo no comportamento dos alunos. Portanto, as regras 
devem estar de acordo com a opinião da maioria, sendo um processo democrático, onde o educando se reconheça 
como responsável também pela elaboração das normas, ou seja, a participação das crianças na elaboração das regras 
de comportamento a serem seguidas contribui para seu cumprimento. Somente a construção coletiva, de tais normas 
pode esclarecer que atitudes os alunos devem evitar em sala de aula e na escola como um todo.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o professor precisa ajudar os alunos a 
adquirirem a capacidade de tomar decisões por si só, levando em conta regras, valores, perspectiva pessoal e perspec-
tiva do outro. Recomenda ainda, que já na Educação Infantil, seja a autonomia um princípio das ações educativas.
Sabemos que é preciso que os professores ajudem seus alunos nesse processo, e a alcançarem sua autonomia, 
considerando que os mesmos têm vontade própria, que são competentes e capazes de construir conhecimento e 
interferir no meio em que vivem. As regras devem ser coletivamente definidas para que fique claro como os alunos 
devem agir em determinados momentos em sala de aula e na escola, visto que estas implicam o entendimento dos 
conceitos moral e ética.
Ás vezes, as próprias condições físicas do ambiente podem causar agitação entre os alunos, como por exemplo, o 
tamanho da sala de aula, pequena ou grande demais para a quantidade de alunos; mobiliário inadequado; número 
excessivo de alunos. Todas essas situações podem fazer com que o professor altere seu timbre de voz ou que a todo o 
momento chame a atenção da turma.
Outros fatores que podem desencadear a indisciplina são a ociosidade do aluno (quando termina a tarefa antes dos 
colegas), bem como o excesso e o nível de dificuldade das atividades propostas. Nestas situações convém considerar 
que nem todos os alunos terminam a atividade ao mesmo tempo. O professor deve estar preparado para tal situação, 
propondo outras atividades, como por exemplo, jogos pedagógicos, livros de literatura, revistas, gibis.
Os cursos de formação não preparam o futuro professor para que desenvolva seu trabalho pedagógico com base na 
realidade concreta dos educandos, pois essa preparação é muito superficial no que diz respeito a aspectos disciplinares 
e relacionais, não os alertando para a problemática da relação professor-aluno, da violência e indisciplina que permeiam 
o ambiente escolar. Há ausência de uma formação que oriente o educador para um gerenciamento de sala de aula que 
envolva motivação e participação dos alunos.
É necessário que se promova a formação permanente e em serviço, do docente, voltada para a reflexão, análise e 
resolução de problemas como indisciplina, violência, dificuldades de aprendizagem, metodologias de ensino, inclusão. 
Evitando assim, contradições nas ações que venham a tomar, ampliando os horizontes para uma ação consciente.
Uma das funções da escola é educar os indivíduos, formar futuros adultos que devem comportar-se de maneira 
responsável, autônoma e democrática.
Para AQUINO (2003), há que se reconhecer que a participação efetiva dos alunos na busca de alternativas para a 
indisciplina é de suma importância, e que, portanto, o professor deve ter em mente que a disciplina deve ser construída 
numa ação consciente e interativa, com a participação, respeito e responsabilidade de todos, principalmente, dos 
alunos.
As causas da indisciplina estão entrelaçadas com a sociedade, a família, a escola, o professor e o aluno envolvendo 
problemas familiares, influências da mídia, o que demanda uma atuação organizada e articulada por parte do grupo 
escolar.
Numa sociedade cada vez mais exigente, da era da informática, Internet, da automação, o educador é constantemente 
desafiado a produzir um tipo de educação que acompanhe o ritmo dessa sociedade tecnológica e, embora tenha de 
responder a esses desafios, não poderá ignorar os aspectos éticos da educação. 
A ausência de uma proposta pedagógica bem definida pode ser outro fator determinante da indisciplina. É preciso que 
os conteúdos, metodologias e avaliação estejam de acordo com a realidade e expectativas dos alunos.
A escola não pode omitir sua responsabilidade frente às questões de indisciplina, problema de enorme complexidade, 
pois envolve a formação da consciência do indivíduo, de seu caráter e cidadania. O real desejo dos educadores é a 

conquista de uma disciplina marcada pelo respeito, ativa e consciente por parte de todos; onde haja responsabilidade, 
interação, participação e construção de um conhecimento significativo que prepare para a vida. Para tanto é necessária 
a parceria com os pais, pois estes devem transmitir a seus filhos o “saber fazer”, lembrando que os mesmos são os 
primeiros modelos para a criança.
 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Tanto a indisciplina quanto as dificuldades de aprendizagem, são consideradas pelos professores como situações de 
complexa resolução, sendo os dois fatores geradores do fracasso e evasão escolar.
O professor deve ficar atento ao aluno que apresenta comportamento de indisciplina, pois esta pode mascarar dificulda-
des de aprendizagem.
Segundo LAJONQUIÉRE (2008), o limite entre indisciplina e problemas de aprendizagem torna-se difuso, pois muitos 
dos comportamentos dos alunos são considerados pelos docentes sob a perspectiva de um ou de outro problema. Por 
isso é de grande importância avaliar o aluno em sua individualidade e singularidade, pois cada um aprende de uma 
maneira diferente, ou seja, cada aluno vivencia seu processo de aprendizagem de maneira diferente do outro porque 
cada ser possui uma história de vida, influência familiar, cultural, etc. de forma singular.
Conhecer o aluno realmente é um dos primeiros passos para levantarmos possíveis hipóteses sobre o seu problema, 
indisciplina ou aprendizagem. É necessário conhecer as dificuldades de aprendizagem, quais seus principais sintomas 
para que o professor possa fazer os encaminhamentos necessários.
Como já dito anteriormente, a aversão por assuntos que dizem respeito à escola, recusar-se a aprender, a indisciplina, 
são paliativos que podem camuflar as dificuldades de aprendizagem.
Segundo o Comitê Nacional Americano de Dificuldades de Aprendizagem (National Joint Committee of Learning 
Disabilities, 1988): As DA constituem um ou mais défices (sic) nos processos essenciais da aprendizagem que necessi-
tam de técnicas especiais de educação (definição por défice). As crianças com DA apresentam discrepância entre o 
nível da realização esperado e o atingido em linguagem falada, leitura, escrita e matemática (definição por discrepân-
cia). As DA não são devidas a deficiências sensoriais, motoras, intelectuais, emocionais e/ou a falta de oportunidade de 
aprendizagem (definição por exclusão).
Sendo assim, podemos concluir que Dificuldades de Aprendizagem é um conjunto de desordens heterogêneas, que 
podem se manifestar através de dificuldades significativas na aquisição e no uso da compreensão da fala, audição, 
leitura, escrita e matemática. Essas dificuldades podem ocorrer devido a uma disfunção do sistema nervoso, podendo 
manifestar-se por toda a vida do indivíduo.
Abaixo algumas dificuldades de aprendizagem mais comuns entre os alunos:
 - Dislexia: segundo a ABD (Associação Brasileira de Dislexia), a dislexia é um distúrbio da leitura afetando a 
escrita, normalmente detectado a partir da alfabetização, período em que a criança inicia o processo de escrita e leitura. 
A criança dislexa possui inteligência normal ou muitas vezes acima da média. Sua dificuldade consiste em não identifi-
car símbolos gráficos, letras ou números, por exemplo.
 - Disgrafia: também chamada de letra feia. Isso acontece devido a uma incapacidade de recordar a grafia da 
letra. Ao tentar recordar o grafismo, escreve muito lentamente o que acaba unindo inadequadamente as letras, tornan-
do-as ilegíveis (HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
 - Disortografia: até o 3º Ano é comum que alunos façam confusões ortográficas, porém se o problema persistir 
é importante o encaminhamento da criança a um especialista. A principal característica do indivíduo com disortografia 
são as confusões de letras, sílabas de palavras, trocas ortográficas já conhecidas e trabalhadas pelo professor (HONO-
RA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
O professor deve estar atento a qualquer comportamento diferente, em seu aluno, pois como já dito, um determinado 
comportamento pode ocultar desde pequenas dificuldades de aprendizagem até dificuldades de complexo diagnóstico. 
A dificuldade em aprender traz sérios problemas ao aluno, que pode começar com baixa auto-estima e evoluir para um 
mau comportamento, indisciplina. 

DISTÚRBIOS DE COMPORTAMENTO E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Não queremos nestas poucas linhas definir ou caracterizar os distúrbios de comportamento, haja vista que se trata de 
assunto complexo. Nosso desejo é apenas fomentar questões relacionadas à indisciplina para que auxiliem o professor 
a buscar informações sobre tal problemática, a fim de minorar tais situações no cotidiano escolar; ou seja, buscar 
alternativas para um melhor convívio e aprendizagem em sala de aula.
Apesar da complexidade e diferentes definições sobre o que são distúrbios do comportamento, alguns autores, como 
COLL (1995), definiram como distúrbios de comportamento os seguintes: 

(...) certas condutas que afetam a relação do indivíduo com seu ambiente e interferem negativamente em seu desenvol-
vimento; que constituem sintomas, mas não se organizam em forma de síndrome, ocorrendo de forma isolada ou em 
combinações muito limitadas; que não são em si patológicas, sendo que o caráter patológico advém de seu exagero, 
déficit ou sua persistência além das idades em que podem desempenhar um papel adaptativo (...).

Podemos citar o exemplo de uma criança com distúrbio de hiperatividade. Os principais sintomas são falta de concen-
tração, atividade motora excessiva e falta de autocontrole. Se o professor não souber distinguir este distúrbio, tratará a 
criança como um aluno indisciplinado, havendo então complicações na busca de uma resolução para o problema.
Para identificar uma criança com distúrbios de comportamento é necessária uma atenção especial, seja familiar ou 
educacional, e:
• Conhecer o desenvolvimento normal da criança, verificando alguns fatores: idade, sexo, genética, contexto 

familiar e social, entre outros;
• Reconhecer que existem condutas de caráter transitório, não sendo necessariamente uma evolução psicopato-
lógica; 
• Avaliar como e quando as alterações de conduta estão interferindo ou mesmo dificultando a aprendizagem e 
socialização da criança (GRILLO, Eugênio; SILVA, Ronaldo J. M. da).
O professor deve ficar atento às crianças com problemas no rendimento escolar não explicado por fatores intelectuais, 
sensoriais ou outras incapacidades físicas; quando são observados problemas nas relações sociais, tanto na escola 
quanto em casa; quando se observa reações comportamentais ou sentimentos inapropriados diante de situações 
corriqueiras: tristeza ou depressão contínuas.
Abaixo elencamos alguns dos distúrbios de comportamento, segundo Grillo E. e Silva RJM:
 - Transtornos invasivos do desenvolvimento (autismo). Principais sintomas: repertório limitado de atividades, 
bem como de interesses e comportamentos; comprometimento da linguagem verbal e não verbal; pobre ou nenhuma 
interação social, incluindo contato visual.
 - Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade. O TDAH é uma síndrome neuropsiquiátrica cujas manifesta-
ções são: desatenção, impulsividade, hiperatividade.
 - Transtorno de ansiedade de separação e transtorno de ansiedade generalizada. Muito freqüentes na infância 
e adolescência, o indivíduo apresenta preocupações irreais e exageradas sobre perigos que possam ameaçar seus pais 
ou pessoas próximas. Em sua maioria, as crianças recusam-se a ir para a escola; apresenta inquietude, fadiga fácil, 
dificuldades de concentração, irritabilidade, tensão muscular e transtornos do sono.
 - Depressão. A criança apresenta humor deprimido na maior parte do dia, interesses e prazer acentuadamente 
diminuídos, perda ou ganho significativo de peso sem estar de dieta, insônia ou hipersonia, agitação ou lentidão 
psicomotora, fadiga, sentimento de inutilidade e pensamento decorrente de morte.
 - Esquizofrenia. Pode haver delírios, alucinações, desorganização do discurso e do comportamento ou os 
chamados comportamentos negativos, como embotamento afetivo.
O comportamento inadequado desestrutura as relações tanto na escola, quanto na família. Somente uma equipe 
especializada envolvendo médicos, psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogo, entre outros poderá realizar um 
diagnóstico preciso.
A prevenção dos distúrbios comportamentais inicia-se no momento em que o casal idealiza a chegada de um filho, 
evitando exposição a agentes ambientais que possam causar alterações ou interferir no processo de formação e 
desenvolvimento cerebral da criança.
Mães fumantes têm 50% a mais de risco que as não fumantes de apresentar filhos com retardo mental e TDAH. Drogas, 
álcool, desnutrição materna, infecções no período gestacional são outras possíveis causas.
O ambiente exerce uma influência de extrema importância sobre a plasticidade cerebral, que é a formação de novos 
circuitos de memória; uma educação correta, com imposição de limites, introduz desde cedo a noção de respeito ao 
próximo e maior aceitação das regras sociais. É notório que a criança reproduz e memoriza as condutas do seu 
ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos estudos realizados, podemos concluir que a indisciplina é tema de grande complexidade, e que pode ter 
como causas fatores sociais e familiares, proposta pedagógica, formação do professor, dificuldades de aprendizagem, 
distúrbios de comportamento, etc.
É claro que a relação professor-aluno positiva, é de suma importância para minorar as questões acima citadas, bem 
como um contrato pedagógico pautado na democracia, respeito e participação de todos os envolvidos. Mas, e quando o 
problema da indisciplina persiste, apesar de todas as tentativas do professor em tentar resolver tal questão? Neste 
momento é preciso que o educador reflita sobre o comportamento de cada aluno, sobre sua aprendizagem, como este 
se socializa com o grupo, em quais momentos acontece a indisciplina.
Conhecer cada aluno é o primeiro passo para que se comece a levantar possíveis hipóteses para determinados 
comportamentos do mesmo. Entramos então na questão da formação do professor. O estudo contínuo nos dá embasa-
mento e segurança para tomar decisões em determinadas situações. Reconhecer dificuldades de aprendizagem e/ou 
problemas de comportamento em nossos alunos, nos auxiliará a lidar com as questões disciplinares em sala de aula, e 
até mesmo pedagógicas.
É certo que a escola não pode abrir mão de sua responsabilidade quanto à disciplina, mas também é justo que se o 
professor levanta determinada hipótese sobre seu aluno, o mesmo tem todo o direito a um encaminhamento, bem como 
um diagnóstico e tratamento. A família neste momento deve dar apoio tanto à criança quanto à escola, pois é necessário 
existir uma parceria entre estes para que o aluno tenha uma boa aprendizagem.
É fato que a instituição escola deve estar mais aberta para a participação das famílias e comunidade em suas ativida-
des. Esta, enquanto instituição formadora deve estar preparada para lidar com os problemas infantis, decorrentes da 
sociedade, dos conflitos familiares e da curiosidade natural da criança. Sem esse preparo, será impossível uma educa-
ção de qualidade. Por isso, é importante a elaboração e implantação de uma proposta pedagógica que vise a solução 
para os problemas enfrentados pela instituição educativa, bem como a busca de uma nova forma de intervenção 
pedagógica que desperte no aluno o interesse pela escola e pelo aprender. 
Não podemos deixar de ressaltar que atualmente o papel do professor dentro da escola é muito mais abrangente. O 
educador precisa estar atento às capacidades cognitivas, físicas, afetivas e éticas do educando para prepará-lo para o 
exercício de uma cidadania ativa, responsável e pensante.
O professor de alto nível está sempre refletindo sobre sua prática, buscando alternativas para sanar as dificuldades em 
sala. Sabe ouvir, dialogar e entender os alunos, fazendo-os perceber que se preocupa com suas opiniões e com suas 
atitudes, e que tem interesse em auxiliá-los no aperfeiçoamento de seu processo de aprendizagem.
Sob uma visão piagetiana, o educador que mantêm um diálogo com seus alunos, busca decisões conjuntas por meio da 
cooperação, para que haja um aprendizado através de contratos tácitos e promove relações de reciprocidade, respei-
tando seus alunos e obtendo um melhor aproveitamento escolar. Portanto, deve ser compromisso do educador se 

preocupar com a disciplina e a responsabilidade de seus alunos.
A responsabilidade, a solidariedade, o compromisso serão atingidos através de contratos e acordos com regras claras 
cumpridas com justiça. Através do compromisso com o projeto pedagógico e com a afetividade, o professor busca 
motivar seus alunos, obtendo assim uma relação verdadeira com os educandos.
O foco do nosso trabalho é o Ser Humano, daí a necessidade de se valorizar as pessoas. Em nosso cotidiano, estamos 
envolvidos com outros professores, alunos, pais e demais pessoas do quadro escolar, por isso é importante desenvolver 
um trabalho em equipe para  obter uma instituição forte, competente e coesa. Com esforço de todos é inevitável a 
conquista da qualidade, tendo-se em vista que cada profissional é importante e cada aluno também.
A escola é uma organização humana em que as pessoas somam esforços para um propósito educativo comum.
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O trabalho compulsório foi seguido de muita resistência. Muitos negros mantiveram as suas cerimônias como forma de 
relembrar a sua tradição, desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes africanas como as congadas, por 
exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores.
“É preciso entender os africanos para melhor entender o Brasil”. É com essa frase de Alberto da Costa e Silva, maior 
africanista brasileiro, que extraímos um pouco de sua devoção pela cultura e pelo continente africano, especialmente pela 
África negra subsaariana. (SILVA, 2016, s/p).
Os africanos trouxeram para o Brasil bens, instrumentos, técnicas de mineração, técnicas de criação extensiva de gado, 
vegetais, uma infinidade de elementos. Temos a tendência perversa de falar apenas em “escravo”. Não falamos em banto, 
fon, ioruba ou congo. Não falamos da contribuição que essas culturas deram ao Brasil. O que se estabeleceu aqui foi um 
diálogo de culturas, um quadro extremamente complexo. Nesse diálogo de culturas, qual delas teve maior influência na 
formação do Brasil? (SILVA, 2016, s/p).

Os olhos europeus se mantiveram sobre o continente, por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não 
se percebeu a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e 
uma rica fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e minera-
ção. Acreditavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. 
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), muitas vezes, a forma em 
que a história é apresentada nas escolas brasileiras, o negro parece ter nascido dentro do navio negreiro. Ele não concor-
da com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito menos com as histórias contadas em livros didáticos 
brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno 
da história africana. Entre 1960 a 1970, os estudos sobre a História da África na Europa e Estados Unidos tiveram um 
grande impulso. Enquanto isso, no Brasil, acreditava-se na África como um grande país e não se percebia as várias 
Áfricas, culturas e histórias. 
Infelizmente, em nossas escolas públicas e privadas brasileiras, se estuda a História africana apenas antes da escravidão 
e depois da abolição da escravatura. Esse passado está presente em nosso cotidiano nacional por meio das palavras 
faladas, cultura, religiões, instituições etc. O que podemos concluir é que com o passar dos anos, a África subsaariana foi 
desprezada pelos sistemas de ensino ocidentais, os quais alegam que esses povos são ágrafos, o que coloca e colocou 
a África no processo de ensino e aprendizagem, na mira de hierarquias e dicotomias que desfecham em preconceitos.
A legislação que predominou no Brasil  foi herdada da península Ibérica e assegurava que os negros não podiam ocupar 
posições burocráticas ou desfrutar de qualquer privilégio que fosse resguardado aos brancos. Nas colônias portuguesas 
jamais surgiram discussões a respeito da inserção dos negros na sociedade, já que, os negros estavam diretamente 
subordinados aos senhores. “Na verdade, a maior parte dos regulamentos reais criaram formas de controle social que 
beneficiaram os senhores, não os escravos”. VIOTTI (1987, p. 238). 
A exclusão do negro da sociedade colonial brasileira também foi confirmada pela Igreja Católica. A mesma relacionou a 
escravidão ao cristianismo e adotou o conceito de guerra justa, pelo qual autorizava serem escravos aqueles que se 
opunham ao cristianismo, sendo a escravidão à punição para os negros. “A igreja limitava-se a recomendar benevolência 
ao senhor e resignação ao escravo; o pecado do senhor era a crueldade, o pecado do escravo era a revolta – uma teologia 
com óbvias implicações conservadoras”. VIOTTI (1985, p. 238-239).
Ao longo da Cultura Brasileira, não se escreveu sobre o legado cultural e científico africano para o Brasil. Só se abordou 
sobre a escravidão e é visível a negligência teórica e a discriminação com se tratou a cultura africana no Brasil e seus 
descendentes. A ênfase a abolição por Luís Gama, Castro Alves e José do Patrocínio alertou a literatura, porém, mesmo 
assim, no início do século 20, os estudos que tinham o africano como centro de pesquisas, eram realizados por brancos 
e com mentalidade escravista e colonialista.
Na década de 1970, o Brasil passou a tratar da História Africana por intermédio da literatura de autores africanos publica-
da pela editora Ática. Foi lançada no Brasil, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, de José Luandino Vieira e Os Flagela-
dos do vento leste, de Manuel Lopes.
Essa coleção trouxe elementos da cultura africana no fim da Ditadura Militar e fez o Movimento Negro ressurgir como 
força política na sociedade brasileira. A partir de então novos debates sobre a Cultura Africana foram chegando, exceto 
nas escolas.
Verificamos por meio da literatura, leis e decretos do período colonial e imperial, que muito se fez para anular a importân-
cia social e excluir a população negra da cidadania nacional, cabendo está a população exclusivamente branca. Atual-
mente o reconhecimento do valor civilizatório dos africanos e afro-brasileiros tem sido debatido nas escolas e introduzido 
nos currículos das universidades brasileiras. A Lei no. 10.639/03 foi promulgada graças aos debates e pressões constan-
tes dos movimentos negros e por intelectuais e estudiosos negros e brancos.
A África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades, inclusive a origem dos grupos humanos 
a partir desse continente.
A Lei no. 10.693/03, ao instituir o conhecimento das culturas e as histórias africanas e afro-brasileiras, propicia o contato 
mais rápido e mais (in)tenso entre africanos e afro-brasileiros. Além disso, possibilita que o Brasil se reconheça como um 
país conquistado por brancos, mas colonizado e civilizado cultural, política, econômica e religiosamente por africanos e 
afro-brasileiros. Para alguns, isto é algo extremamente positivo e valorativo; para outros, isto deve ser demonizado, 
satanizado, já que a indiferença e o silêncio não são mais possíveis. A identidade negra (africana e afro-brasileira) se 
fortifica, se tonifica, é vista e revista a partir e por intermédio dessa lei. (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2008, s/p.).

PRIORIZANDO A ÁFRICA A PARTIR DE SUAS RIQUEZAS
O professor deve antes de falar sobre a escravidão e a triste passagem obrigatória dos africanos para outros continentes, 
de suas riquezas e capacidade intelectual a favor dos objetivos exploratórios europeus. Aos docentes de Geografia e 
História, fica como dica importante, o estudo do Mapa Africano com o enaltecer da região, além de traçar objetivos, 
mostrar em sequências didáticas, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por conta de riquezas africanas. 

Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido para a maioria da população 
docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a História da África na sala de aula 
brasileira.
Por meio da análise de vestígios materiais e imateriais deixados pelo homem durante o processo de diáspora africana, 
percebemos a construção do Velho e Novo Mundo. O Velho Mundo se apoderou das tecnologias, riquezas e de sua mão 
de obra para promover a acumulação de capitais e a Revolução Industrial Inglesa. O Novo Mundo teve como base a 
colonização Africana e recursos intelectuais do continente para desenvolver-se.
Afinal, onde estão os africanos e os afros - brasileiros na grade curricular de nossas escolas? Os africanos estiveram 
presentes em todas as regiões da terra e em tempos históricos diferentes. A escravidão moderna provocou o aumento 
vertiginoso das migrações compulsórias em outros continentes e os traficantes árabes tiveram a cautela de preservar os 
locais-fonte e não comprometer a reprodução das populações escravizadas. (MEILLASSOUX, 1995, p.56).
Os povos do oeste africano tinham, indubitavelmente, sistemas agrícolas bem-desenvolvidos. Os Daomés tinham até 
mesmo um sistema de plantation; todos esses povos – Daomés, Ashântis, Iorubás, para mencionar apenas alguns dos 
mais proeminentes – tinham um sistema de comércio cuidadosamente regulamentado; existiam grande números de ligas 
artesanais. (CHIAVENATO, 1986, p. 49).
Esses povos eram agricultores, pastores e mineradores e possuíam técnicas mais avançadas do que os portugueses, 
sendo hábeis nas artes e no conhecimento da metalurgia e siderurgia. Os iorubas já trabalhavam o cobre e o estanho 
quando entraram em contato com os lusos e também legaram essas técnicas para o Brasil. Os portugueses conheceram 
a enxada de ferro com ganenses e os nigerianos.
“As enxadas de ferro eram, é claro, essenciais à economia de Daomé, e eram talvez os produtos mais importantes manu-
faturados no jovem Estado. Assim, pois, os ferreiros eram reverenciados pelo povo, assim como os bons artesãos”. (S. 
Diamond apud CHIAVENATO, 1986, p.49).
De acordo com Milton Meltzer (2004, p. 242), “de 65% a 75% dos escravizados eram das regiões ao norte do rio Congo. 
Uma grande parcela dos cativos pertencia a povos que viviam onde se situam Daomé, Gana e Nigéria”.
A princípio os principais grupos africanos que se deslocaram por meio do tráfico foram os africanos de origem banto, 
chegados das regiões correspondentes aos atuais países de Angola, Moçambique e República Democrática do Congo e 
beneficiaram intensamente a agricultura no Brasil. Desde o século XVI, os africanos construíram a Civilização Brasileira 
e sem sombra de dúvida são raízes da nossa sociedade. 
A África sempre foi o continente mais rico do mundo, mas quem aproveita  dessa riqueza?  Devemos compartilhar com 
nossos alunos suas riquezas e enaltecer seu legado para conosco. Problematizar a forma como a História nos foi 
apresentada e entender que não só a África, mas outros continentes como a própria América enfrentam a pobreza e a 
violência, porém não se faz necessário possuir grandes construções e cidades para provar a sua beleza e avanços. Admi-
rar a riqueza faz parte de uma visão eurocêntrica e dessa forma se constrói dicotomias, reproduzindo preconceitos sem 
respeitar o legado cultural e as diferenças de cada nação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho tem por perspectiva verificar a importância e o impacto da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a 
História da África na sala de aula. É importante que professores percebam a sua tarefa e responsabilidade em ser a mola 
propulsora nessa empreitada.
Desde o século XVI, os africanos, mesmo com todo o sofrimento que lhes foi imposto, patrocinado pelo sistema de escra-
vidão e perpetrado pelos conquistadores, construíram a Civilização Brasileira e sem sombra de dúvida são raízes da 
nossa sociedade.
 A sociedade atual exige do indivíduo o respeito e a valorização da Cultura Africana e afro-brasileira. Uma leitura crítica 
deve ser feita sobre as formas como se abordaram e embasaram a História da África na sala de aula antes dessa legisla-
ção ser promulgada. Por outro lado, verificamos que por muito tempo, a literatura sobre o continente não existiu no Brasil 
e apenas deu enfoque à história dos africanos durante e após a abolição da escravatura em 1888.
Os negros resistiram de diversas formas à escravidão: desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes 
africanas como as congadas, por exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores. Os 
Quilombos foram formas de organização semelhantes às africanas e existiram em centenas no Brasil colonial.
 Devemos focar a história do continente Africano no viés de sua rica cultura e capacidade intelectual dos africanos nas 
colônias, como por exemplo, no Brasil, o qual foi possível engendrar os seus ciclos econômicos com a capacidade e 
tecnologia desses povos que para cá vieram forçados por meio da escravidão como empreitada capitalista. 
A África foi tão importante para os europeus por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não se percebeu 
a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e uma rica 
fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Acredi-
tavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. No Brasil, os africanos realizavam seus rituais de 
forma escondida, criaram até um tipo de luta, a Capoeira. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi o 
ponto chave para a constituição do povo brasileiro.
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), até parece que o negro 
nasceu dentro do navio negreiro. Ele não concorda com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito 
menos com as histórias contadas em livros didáticos brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na 
época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno da história africana.
Não devemos esquecer que a história da África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades 
no passado e presente. A Lei 10.639/03 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas e seu 
objetivo é desconstruir o preconceito étnico-racial no âmbito do espaço escolar e fica como dica,  a abordagem do 
continente a partir de suas riqueza,  em sala de aula.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo propor uma síntese crítica com base num diálogo atual sobre a necessidade de se 
reconhecer a importância e impacto, da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a História da África na sala de aula. A 
proposta é sugerir para os professores a tarefa e responsabilidade de direcionar novas análises para o continente a partir 
do reconhecimento de suas riquezas. A importância em se pensar o primeiro contato europeu a partir de Ceuta, se dará 
com a mudança de paradigmas que observam o continente como local apenas de exploração, pobreza e fome, ou seja, 
devemos ter uma visão geral de suas riquezas e grandezas e o dever de ir além do ponto de vista de um continente forne-
cedor de matérias primas e de seres humanos como escravos. Neste viés, o reconhecimento do continente como local de 
riquezas e talentos, nós levará a certeza de que não é possível olhar com indiferença essa rica região do nosso planeta. 
No Brasil, a identidade negra e afro-brasileira é vista e revisitada por essa lei, como fatores indissociáveis no processo do 
ensino e aprendizagem. 
Palavras-chave: Continente africano; África; Negro; Desigualdade; Educação.

INTRODUÇÃO
Na primeira parte realizaremos uma discussão sobre a ocupação europeia no continente africano com o objetivo de 
mostrar que a África foi concebida por muitos europeus, como fonte de recursos a favor do colonialismo e neocolonialismo 
europeu, produzindo discursos que não favorecem entender o continente como um local de muitas riquezas e culturas. 
Citaremos o caso da colonização portuguesa para exemplificar a África como um continente que foi a base para a emprei-
tada lusitana no Brasil e recurso para os exploradores europeus.
Na segunda parte, verificaremos a importância em se analisar o continente, enaltecendo a região com o objetivo de 
atribuir novas abordagens ao local, mostrando na sequência, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por 
conta de riquezas africanas. Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido 
para a maioria da população docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a Histó-
ria da África na sala de aula brasileira.  A escrita em nosso país priorizou o registro sobre a escravidão e desprezou a 
importância cultural das sociedades africanas na História de nosso país. Esse passado que não foi contado pelas Ciências 
Humanas, omitiu uma herança legítima do continente e seu povo. Por meio da ênfase que a Lei solicita, verificaremos que 
há outras formas de se estudar a África, perpassando a História da escravidão. 
Na terceira parte, serão feitas considerações finais sobre a discussão apresentada. 

 ABORDAGENS PRECONCEITUOSAS SOBRE A ÁFRICA NA SALA DE AULA
O período de exploração do continente, seja a partir do século XV ou a partir do século XIX, nos faz refletir sobre a ambi-
ção e ganância que se desdobraram os países europeus a serviço do sistema capitalista.
Apresentaremos uma breve retomada e ao mesmo tempo, propomos uma reflexão sobre o continente e a história que nos 
foi apresentada, permeada por uma mentalidade escravista sem apresentar as riquezas culturais dos africanos que possi-
bilitou o desenvolvimento de países europeus, os quais utilizaram o genocídio, a escravidão e ações violentas sobre o 
continente.
Tomando como exemplo de exploração capitalista no período que se segue ao da expansão marítima, a colônia brasileira 
se constituiu em local de consumo de produtos europeus e assim se estabelecem por dois lados os lucros monopolistas, 
o da compra da produção colonial a baixos preços e a sua revenda no mercado europeu a preço acessível e a venda de 
produtos manufaturados europeus na colônia a preços altos. A produção foi organizada de forma a garantir aos empresá-
rios metropolitanos ampla margem de lucro e isto impôs nas áreas de trabalho a introdução do trabalho compulsório. 
(GONÇALVES, 2012, p. 14). De acordo com FAUSTO (2009), aproximadamente quatro milhões de africanos jovens e do 
sexo masculino, vieram de diferentes tribos ou reinos para os portos brasileiros entre 1550 e 1855.

RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre questões relacionadas à indisciplina e suas 
possíveis causas. É fato que os dois males que a escola atualmente enfrenta, a indisciplina e as dificuldades de 
aprendizagem, são fatores de grande preocupação entre professores, gestores e pais. Alguns fatores podem interferir 
na relação professor-aluno causando a indisciplina, tais como a transformação histórico-social, mudanças pedagógicas, 
número excessivo de alunos em sala, formação do professor, etc. As dificuldades de aprendizagem e/ou transtornos de 
comportamento podem desencadear situações de indisciplina em sala de aula. Por isso é necessário que o professor 
conheça seus alunos para que possa saber distinguir a origem do problema: o que realmente está causando a indiscipli-
na em sala de aula. Há também que ser um profissional que reflita constantemente sobre sua prática pedagógica para 
que envolva toda a turma nas atividades em sala, estimulando seus alunos a aprenderem cada vez mais.

Palavras-chave: : indisciplina, aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de comportamento.
Abstract:
The present work has for objective to make one brief theoretical reflection on related questions the indiscipline and its 
possible causes. It is fact that the two males that the school currently faces, the indiscipline and difficulties of learning, 
are factors of great concern between teachers, managers and parents. Some factors can intervene with the relation 
professor-pupil causing the indiscipline, such as the description-social, transformation, pedagogical changes, extreme 
number of pupils in room, formation of the professor, etc. The difficulties of learning or upheavals of behavior can 
unchain situations of indiscipline in classroom. Therefore it is necessary that the professor knows its pupils so that can 
know to distinguish the origin from the problem: What it is really causing the indiscipline in classroom. It has also that to 
be a professional who constantly reflects on pedagogical its practical so that she involves all the group in the activities in 
room, stimulating its pupils to learn each time more.

Keywords: indiscipline, learning, difficulties of learning, riots of behavior.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre a indisciplina escolar e possível relação que 
esta possa ter com dificuldades de aprendizagem e distúrbios de comportamento.
Tema complexo e abrangente, a indisciplina permeia o ambiente escolar, tornando-se um dos maiores obstáculos 
pedagógicos nos dias atuais; além de ser apontada, pelos professores, como uma das causas da falta de aproveitamen-
to escolar. Nosso objetivo é fomentar tais questões para que se realizem estudos mais profundos sobre o tema, haja 
vista que cada caso deve ser estudado, levando-se em conta suas particularidades. 
A questão da indisciplina não se resume a um caso isolado em uma determinada região, escola ou ano de escolaridade, 
mas apresenta-se em toda rede educacional, em qualquer classe social, região, unidade escolar.  
Presente cada vez mais cedo no cotidiano escolar, já se percebendo nos Anos iniciais do Ensino Fundamental, a 
indisciplina pode ser causada por diversos fatores, que interferem na relação professor-aluno. A transformação histórico-
-social e as mudanças pedagógicas interferiram na escola, nas atitudes dos professores e no comportamento dos 
alunos. A questão da formação do professor, número de alunos por sala, podem ser somados à questão da indisciplina 
em sala. A ausência de disciplina do aluno pode disfarçar sérios problemas, tais como dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento. 
Sendo assim, faz-se necessário observar minuciosamente questões que vão desde a relação professor-aluno, passan-

do pelo Plano Político Pedagógico da escola, até questões mais complexas, como as dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento, já citados acima.

 INDISCIPLINA NO ESPAÇO ESCOLAR E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS

A indisciplina permeia o ambiente escolar, mais especificamente a sala de aula, onde se exige do aluno o máximo de 
concentração possível. O que pode ser indisciplina para um professor, pode não ser para o outro, pois há vários 
momentos em sala que podem, ou não, ser caracterizados como indisciplina; dependerá do ponto de vista de cada um, 
de seus conceitos e valores de sua prática docente. 
A palavra “indisciplina” tem a mesma etimologia da palavra “discípulo”, que significa “aquele que segue”, ambas de 
origem latina; e discípulo, por sua vez, que significa “pupilo”, instruir, educar, treinar, dando idéia de modelagem total de 
caráter; disposição dos alunos em seguir os ensinamentos e regras de comportamento. Comumente impõem-se a 
disciplina, ignorando-se opiniões, desejos e valores das pessoas que têm de se sujeitar a ela. Nesse sentido, indiscipli-
na é a manutenção da ordem e obediência às normas e indisciplina é a sua negação, a quebra da ordem. 
OLIVEIRA (2005, p.32) ao pensar sobre essa questão coloca que a indisciplina é um sintoma de desajustamento do 
nosso sistema social. Diz ainda que a escola é um dos agentes responsáveis pela transformação do quadro atual de 
indisciplina, pois os problemas que envolvem o cotidiano escolar, são frutos de uma sociedade em transição.
LINO DE MACEDO (2005, p.24-26), psicólogo, afirma que “disciplina na escola não é questão de boa conduta, nem de 
formação trazida de casa”. Para ele, disciplina é uma competência escolar que as crianças aprendem como qualquer 
conteúdo, sendo matéria interdisciplinar, pois permeia todas as outras.
Para AQUINO (2003, p.14), a disciplina escolar é um dos produtos ou efeitos do trabalho cotidiano de sala de aula; 
lembra ainda que um mesmo aluno indisciplinado com um professor, nem sempre é indisciplinado com outros professo-
res. “Sua disciplina, portanto, parece ser algo que desponta ou se acentua dependendo das circunstâncias”, completa o 
autor.
A imposição ou falta de regras pode interferir de modo negativo no comportamento dos alunos. Portanto, as regras 
devem estar de acordo com a opinião da maioria, sendo um processo democrático, onde o educando se reconheça 
como responsável também pela elaboração das normas, ou seja, a participação das crianças na elaboração das regras 
de comportamento a serem seguidas contribui para seu cumprimento. Somente a construção coletiva, de tais normas 
pode esclarecer que atitudes os alunos devem evitar em sala de aula e na escola como um todo.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o professor precisa ajudar os alunos a 
adquirirem a capacidade de tomar decisões por si só, levando em conta regras, valores, perspectiva pessoal e perspec-
tiva do outro. Recomenda ainda, que já na Educação Infantil, seja a autonomia um princípio das ações educativas.
Sabemos que é preciso que os professores ajudem seus alunos nesse processo, e a alcançarem sua autonomia, 
considerando que os mesmos têm vontade própria, que são competentes e capazes de construir conhecimento e 
interferir no meio em que vivem. As regras devem ser coletivamente definidas para que fique claro como os alunos 
devem agir em determinados momentos em sala de aula e na escola, visto que estas implicam o entendimento dos 
conceitos moral e ética.
Ás vezes, as próprias condições físicas do ambiente podem causar agitação entre os alunos, como por exemplo, o 
tamanho da sala de aula, pequena ou grande demais para a quantidade de alunos; mobiliário inadequado; número 
excessivo de alunos. Todas essas situações podem fazer com que o professor altere seu timbre de voz ou que a todo o 
momento chame a atenção da turma.
Outros fatores que podem desencadear a indisciplina são a ociosidade do aluno (quando termina a tarefa antes dos 
colegas), bem como o excesso e o nível de dificuldade das atividades propostas. Nestas situações convém considerar 
que nem todos os alunos terminam a atividade ao mesmo tempo. O professor deve estar preparado para tal situação, 
propondo outras atividades, como por exemplo, jogos pedagógicos, livros de literatura, revistas, gibis.
Os cursos de formação não preparam o futuro professor para que desenvolva seu trabalho pedagógico com base na 
realidade concreta dos educandos, pois essa preparação é muito superficial no que diz respeito a aspectos disciplinares 
e relacionais, não os alertando para a problemática da relação professor-aluno, da violência e indisciplina que permeiam 
o ambiente escolar. Há ausência de uma formação que oriente o educador para um gerenciamento de sala de aula que 
envolva motivação e participação dos alunos.
É necessário que se promova a formação permanente e em serviço, do docente, voltada para a reflexão, análise e 
resolução de problemas como indisciplina, violência, dificuldades de aprendizagem, metodologias de ensino, inclusão. 
Evitando assim, contradições nas ações que venham a tomar, ampliando os horizontes para uma ação consciente.
Uma das funções da escola é educar os indivíduos, formar futuros adultos que devem comportar-se de maneira 
responsável, autônoma e democrática.
Para AQUINO (2003), há que se reconhecer que a participação efetiva dos alunos na busca de alternativas para a 
indisciplina é de suma importância, e que, portanto, o professor deve ter em mente que a disciplina deve ser construída 
numa ação consciente e interativa, com a participação, respeito e responsabilidade de todos, principalmente, dos 
alunos.
As causas da indisciplina estão entrelaçadas com a sociedade, a família, a escola, o professor e o aluno envolvendo 
problemas familiares, influências da mídia, o que demanda uma atuação organizada e articulada por parte do grupo 
escolar.
Numa sociedade cada vez mais exigente, da era da informática, Internet, da automação, o educador é constantemente 
desafiado a produzir um tipo de educação que acompanhe o ritmo dessa sociedade tecnológica e, embora tenha de 
responder a esses desafios, não poderá ignorar os aspectos éticos da educação. 
A ausência de uma proposta pedagógica bem definida pode ser outro fator determinante da indisciplina. É preciso que 
os conteúdos, metodologias e avaliação estejam de acordo com a realidade e expectativas dos alunos.
A escola não pode omitir sua responsabilidade frente às questões de indisciplina, problema de enorme complexidade, 
pois envolve a formação da consciência do indivíduo, de seu caráter e cidadania. O real desejo dos educadores é a 

conquista de uma disciplina marcada pelo respeito, ativa e consciente por parte de todos; onde haja responsabilidade, 
interação, participação e construção de um conhecimento significativo que prepare para a vida. Para tanto é necessária 
a parceria com os pais, pois estes devem transmitir a seus filhos o “saber fazer”, lembrando que os mesmos são os 
primeiros modelos para a criança.
 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Tanto a indisciplina quanto as dificuldades de aprendizagem, são consideradas pelos professores como situações de 
complexa resolução, sendo os dois fatores geradores do fracasso e evasão escolar.
O professor deve ficar atento ao aluno que apresenta comportamento de indisciplina, pois esta pode mascarar dificulda-
des de aprendizagem.
Segundo LAJONQUIÉRE (2008), o limite entre indisciplina e problemas de aprendizagem torna-se difuso, pois muitos 
dos comportamentos dos alunos são considerados pelos docentes sob a perspectiva de um ou de outro problema. Por 
isso é de grande importância avaliar o aluno em sua individualidade e singularidade, pois cada um aprende de uma 
maneira diferente, ou seja, cada aluno vivencia seu processo de aprendizagem de maneira diferente do outro porque 
cada ser possui uma história de vida, influência familiar, cultural, etc. de forma singular.
Conhecer o aluno realmente é um dos primeiros passos para levantarmos possíveis hipóteses sobre o seu problema, 
indisciplina ou aprendizagem. É necessário conhecer as dificuldades de aprendizagem, quais seus principais sintomas 
para que o professor possa fazer os encaminhamentos necessários.
Como já dito anteriormente, a aversão por assuntos que dizem respeito à escola, recusar-se a aprender, a indisciplina, 
são paliativos que podem camuflar as dificuldades de aprendizagem.
Segundo o Comitê Nacional Americano de Dificuldades de Aprendizagem (National Joint Committee of Learning 
Disabilities, 1988): As DA constituem um ou mais défices (sic) nos processos essenciais da aprendizagem que necessi-
tam de técnicas especiais de educação (definição por défice). As crianças com DA apresentam discrepância entre o 
nível da realização esperado e o atingido em linguagem falada, leitura, escrita e matemática (definição por discrepân-
cia). As DA não são devidas a deficiências sensoriais, motoras, intelectuais, emocionais e/ou a falta de oportunidade de 
aprendizagem (definição por exclusão).
Sendo assim, podemos concluir que Dificuldades de Aprendizagem é um conjunto de desordens heterogêneas, que 
podem se manifestar através de dificuldades significativas na aquisição e no uso da compreensão da fala, audição, 
leitura, escrita e matemática. Essas dificuldades podem ocorrer devido a uma disfunção do sistema nervoso, podendo 
manifestar-se por toda a vida do indivíduo.
Abaixo algumas dificuldades de aprendizagem mais comuns entre os alunos:
 - Dislexia: segundo a ABD (Associação Brasileira de Dislexia), a dislexia é um distúrbio da leitura afetando a 
escrita, normalmente detectado a partir da alfabetização, período em que a criança inicia o processo de escrita e leitura. 
A criança dislexa possui inteligência normal ou muitas vezes acima da média. Sua dificuldade consiste em não identifi-
car símbolos gráficos, letras ou números, por exemplo.
 - Disgrafia: também chamada de letra feia. Isso acontece devido a uma incapacidade de recordar a grafia da 
letra. Ao tentar recordar o grafismo, escreve muito lentamente o que acaba unindo inadequadamente as letras, tornan-
do-as ilegíveis (HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
 - Disortografia: até o 3º Ano é comum que alunos façam confusões ortográficas, porém se o problema persistir 
é importante o encaminhamento da criança a um especialista. A principal característica do indivíduo com disortografia 
são as confusões de letras, sílabas de palavras, trocas ortográficas já conhecidas e trabalhadas pelo professor (HONO-
RA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
O professor deve estar atento a qualquer comportamento diferente, em seu aluno, pois como já dito, um determinado 
comportamento pode ocultar desde pequenas dificuldades de aprendizagem até dificuldades de complexo diagnóstico. 
A dificuldade em aprender traz sérios problemas ao aluno, que pode começar com baixa auto-estima e evoluir para um 
mau comportamento, indisciplina. 

DISTÚRBIOS DE COMPORTAMENTO E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Não queremos nestas poucas linhas definir ou caracterizar os distúrbios de comportamento, haja vista que se trata de 
assunto complexo. Nosso desejo é apenas fomentar questões relacionadas à indisciplina para que auxiliem o professor 
a buscar informações sobre tal problemática, a fim de minorar tais situações no cotidiano escolar; ou seja, buscar 
alternativas para um melhor convívio e aprendizagem em sala de aula.
Apesar da complexidade e diferentes definições sobre o que são distúrbios do comportamento, alguns autores, como 
COLL (1995), definiram como distúrbios de comportamento os seguintes: 

(...) certas condutas que afetam a relação do indivíduo com seu ambiente e interferem negativamente em seu desenvol-
vimento; que constituem sintomas, mas não se organizam em forma de síndrome, ocorrendo de forma isolada ou em 
combinações muito limitadas; que não são em si patológicas, sendo que o caráter patológico advém de seu exagero, 
déficit ou sua persistência além das idades em que podem desempenhar um papel adaptativo (...).

Podemos citar o exemplo de uma criança com distúrbio de hiperatividade. Os principais sintomas são falta de concen-
tração, atividade motora excessiva e falta de autocontrole. Se o professor não souber distinguir este distúrbio, tratará a 
criança como um aluno indisciplinado, havendo então complicações na busca de uma resolução para o problema.
Para identificar uma criança com distúrbios de comportamento é necessária uma atenção especial, seja familiar ou 
educacional, e:
• Conhecer o desenvolvimento normal da criança, verificando alguns fatores: idade, sexo, genética, contexto 

familiar e social, entre outros;
• Reconhecer que existem condutas de caráter transitório, não sendo necessariamente uma evolução psicopato-
lógica; 
• Avaliar como e quando as alterações de conduta estão interferindo ou mesmo dificultando a aprendizagem e 
socialização da criança (GRILLO, Eugênio; SILVA, Ronaldo J. M. da).
O professor deve ficar atento às crianças com problemas no rendimento escolar não explicado por fatores intelectuais, 
sensoriais ou outras incapacidades físicas; quando são observados problemas nas relações sociais, tanto na escola 
quanto em casa; quando se observa reações comportamentais ou sentimentos inapropriados diante de situações 
corriqueiras: tristeza ou depressão contínuas.
Abaixo elencamos alguns dos distúrbios de comportamento, segundo Grillo E. e Silva RJM:
 - Transtornos invasivos do desenvolvimento (autismo). Principais sintomas: repertório limitado de atividades, 
bem como de interesses e comportamentos; comprometimento da linguagem verbal e não verbal; pobre ou nenhuma 
interação social, incluindo contato visual.
 - Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade. O TDAH é uma síndrome neuropsiquiátrica cujas manifesta-
ções são: desatenção, impulsividade, hiperatividade.
 - Transtorno de ansiedade de separação e transtorno de ansiedade generalizada. Muito freqüentes na infância 
e adolescência, o indivíduo apresenta preocupações irreais e exageradas sobre perigos que possam ameaçar seus pais 
ou pessoas próximas. Em sua maioria, as crianças recusam-se a ir para a escola; apresenta inquietude, fadiga fácil, 
dificuldades de concentração, irritabilidade, tensão muscular e transtornos do sono.
 - Depressão. A criança apresenta humor deprimido na maior parte do dia, interesses e prazer acentuadamente 
diminuídos, perda ou ganho significativo de peso sem estar de dieta, insônia ou hipersonia, agitação ou lentidão 
psicomotora, fadiga, sentimento de inutilidade e pensamento decorrente de morte.
 - Esquizofrenia. Pode haver delírios, alucinações, desorganização do discurso e do comportamento ou os 
chamados comportamentos negativos, como embotamento afetivo.
O comportamento inadequado desestrutura as relações tanto na escola, quanto na família. Somente uma equipe 
especializada envolvendo médicos, psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogo, entre outros poderá realizar um 
diagnóstico preciso.
A prevenção dos distúrbios comportamentais inicia-se no momento em que o casal idealiza a chegada de um filho, 
evitando exposição a agentes ambientais que possam causar alterações ou interferir no processo de formação e 
desenvolvimento cerebral da criança.
Mães fumantes têm 50% a mais de risco que as não fumantes de apresentar filhos com retardo mental e TDAH. Drogas, 
álcool, desnutrição materna, infecções no período gestacional são outras possíveis causas.
O ambiente exerce uma influência de extrema importância sobre a plasticidade cerebral, que é a formação de novos 
circuitos de memória; uma educação correta, com imposição de limites, introduz desde cedo a noção de respeito ao 
próximo e maior aceitação das regras sociais. É notório que a criança reproduz e memoriza as condutas do seu 
ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos estudos realizados, podemos concluir que a indisciplina é tema de grande complexidade, e que pode ter 
como causas fatores sociais e familiares, proposta pedagógica, formação do professor, dificuldades de aprendizagem, 
distúrbios de comportamento, etc.
É claro que a relação professor-aluno positiva, é de suma importância para minorar as questões acima citadas, bem 
como um contrato pedagógico pautado na democracia, respeito e participação de todos os envolvidos. Mas, e quando o 
problema da indisciplina persiste, apesar de todas as tentativas do professor em tentar resolver tal questão? Neste 
momento é preciso que o educador reflita sobre o comportamento de cada aluno, sobre sua aprendizagem, como este 
se socializa com o grupo, em quais momentos acontece a indisciplina.
Conhecer cada aluno é o primeiro passo para que se comece a levantar possíveis hipóteses para determinados 
comportamentos do mesmo. Entramos então na questão da formação do professor. O estudo contínuo nos dá embasa-
mento e segurança para tomar decisões em determinadas situações. Reconhecer dificuldades de aprendizagem e/ou 
problemas de comportamento em nossos alunos, nos auxiliará a lidar com as questões disciplinares em sala de aula, e 
até mesmo pedagógicas.
É certo que a escola não pode abrir mão de sua responsabilidade quanto à disciplina, mas também é justo que se o 
professor levanta determinada hipótese sobre seu aluno, o mesmo tem todo o direito a um encaminhamento, bem como 
um diagnóstico e tratamento. A família neste momento deve dar apoio tanto à criança quanto à escola, pois é necessário 
existir uma parceria entre estes para que o aluno tenha uma boa aprendizagem.
É fato que a instituição escola deve estar mais aberta para a participação das famílias e comunidade em suas ativida-
des. Esta, enquanto instituição formadora deve estar preparada para lidar com os problemas infantis, decorrentes da 
sociedade, dos conflitos familiares e da curiosidade natural da criança. Sem esse preparo, será impossível uma educa-
ção de qualidade. Por isso, é importante a elaboração e implantação de uma proposta pedagógica que vise a solução 
para os problemas enfrentados pela instituição educativa, bem como a busca de uma nova forma de intervenção 
pedagógica que desperte no aluno o interesse pela escola e pelo aprender. 
Não podemos deixar de ressaltar que atualmente o papel do professor dentro da escola é muito mais abrangente. O 
educador precisa estar atento às capacidades cognitivas, físicas, afetivas e éticas do educando para prepará-lo para o 
exercício de uma cidadania ativa, responsável e pensante.
O professor de alto nível está sempre refletindo sobre sua prática, buscando alternativas para sanar as dificuldades em 
sala. Sabe ouvir, dialogar e entender os alunos, fazendo-os perceber que se preocupa com suas opiniões e com suas 
atitudes, e que tem interesse em auxiliá-los no aperfeiçoamento de seu processo de aprendizagem.
Sob uma visão piagetiana, o educador que mantêm um diálogo com seus alunos, busca decisões conjuntas por meio da 
cooperação, para que haja um aprendizado através de contratos tácitos e promove relações de reciprocidade, respei-
tando seus alunos e obtendo um melhor aproveitamento escolar. Portanto, deve ser compromisso do educador se 

preocupar com a disciplina e a responsabilidade de seus alunos.
A responsabilidade, a solidariedade, o compromisso serão atingidos através de contratos e acordos com regras claras 
cumpridas com justiça. Através do compromisso com o projeto pedagógico e com a afetividade, o professor busca 
motivar seus alunos, obtendo assim uma relação verdadeira com os educandos.
O foco do nosso trabalho é o Ser Humano, daí a necessidade de se valorizar as pessoas. Em nosso cotidiano, estamos 
envolvidos com outros professores, alunos, pais e demais pessoas do quadro escolar, por isso é importante desenvolver 
um trabalho em equipe para  obter uma instituição forte, competente e coesa. Com esforço de todos é inevitável a 
conquista da qualidade, tendo-se em vista que cada profissional é importante e cada aluno também.
A escola é uma organização humana em que as pessoas somam esforços para um propósito educativo comum.
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O trabalho compulsório foi seguido de muita resistência. Muitos negros mantiveram as suas cerimônias como forma de 
relembrar a sua tradição, desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes africanas como as congadas, por 
exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores.
“É preciso entender os africanos para melhor entender o Brasil”. É com essa frase de Alberto da Costa e Silva, maior 
africanista brasileiro, que extraímos um pouco de sua devoção pela cultura e pelo continente africano, especialmente pela 
África negra subsaariana. (SILVA, 2016, s/p).
Os africanos trouxeram para o Brasil bens, instrumentos, técnicas de mineração, técnicas de criação extensiva de gado, 
vegetais, uma infinidade de elementos. Temos a tendência perversa de falar apenas em “escravo”. Não falamos em banto, 
fon, ioruba ou congo. Não falamos da contribuição que essas culturas deram ao Brasil. O que se estabeleceu aqui foi um 
diálogo de culturas, um quadro extremamente complexo. Nesse diálogo de culturas, qual delas teve maior influência na 
formação do Brasil? (SILVA, 2016, s/p).

Os olhos europeus se mantiveram sobre o continente, por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não 
se percebeu a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e 
uma rica fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e minera-
ção. Acreditavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. 
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), muitas vezes, a forma em 
que a história é apresentada nas escolas brasileiras, o negro parece ter nascido dentro do navio negreiro. Ele não concor-
da com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito menos com as histórias contadas em livros didáticos 
brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno 
da história africana. Entre 1960 a 1970, os estudos sobre a História da África na Europa e Estados Unidos tiveram um 
grande impulso. Enquanto isso, no Brasil, acreditava-se na África como um grande país e não se percebia as várias 
Áfricas, culturas e histórias. 
Infelizmente, em nossas escolas públicas e privadas brasileiras, se estuda a História africana apenas antes da escravidão 
e depois da abolição da escravatura. Esse passado está presente em nosso cotidiano nacional por meio das palavras 
faladas, cultura, religiões, instituições etc. O que podemos concluir é que com o passar dos anos, a África subsaariana foi 
desprezada pelos sistemas de ensino ocidentais, os quais alegam que esses povos são ágrafos, o que coloca e colocou 
a África no processo de ensino e aprendizagem, na mira de hierarquias e dicotomias que desfecham em preconceitos.
A legislação que predominou no Brasil  foi herdada da península Ibérica e assegurava que os negros não podiam ocupar 
posições burocráticas ou desfrutar de qualquer privilégio que fosse resguardado aos brancos. Nas colônias portuguesas 
jamais surgiram discussões a respeito da inserção dos negros na sociedade, já que, os negros estavam diretamente 
subordinados aos senhores. “Na verdade, a maior parte dos regulamentos reais criaram formas de controle social que 
beneficiaram os senhores, não os escravos”. VIOTTI (1987, p. 238). 
A exclusão do negro da sociedade colonial brasileira também foi confirmada pela Igreja Católica. A mesma relacionou a 
escravidão ao cristianismo e adotou o conceito de guerra justa, pelo qual autorizava serem escravos aqueles que se 
opunham ao cristianismo, sendo a escravidão à punição para os negros. “A igreja limitava-se a recomendar benevolência 
ao senhor e resignação ao escravo; o pecado do senhor era a crueldade, o pecado do escravo era a revolta – uma teologia 
com óbvias implicações conservadoras”. VIOTTI (1985, p. 238-239).
Ao longo da Cultura Brasileira, não se escreveu sobre o legado cultural e científico africano para o Brasil. Só se abordou 
sobre a escravidão e é visível a negligência teórica e a discriminação com se tratou a cultura africana no Brasil e seus 
descendentes. A ênfase a abolição por Luís Gama, Castro Alves e José do Patrocínio alertou a literatura, porém, mesmo 
assim, no início do século 20, os estudos que tinham o africano como centro de pesquisas, eram realizados por brancos 
e com mentalidade escravista e colonialista.
Na década de 1970, o Brasil passou a tratar da História Africana por intermédio da literatura de autores africanos publica-
da pela editora Ática. Foi lançada no Brasil, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, de José Luandino Vieira e Os Flagela-
dos do vento leste, de Manuel Lopes.
Essa coleção trouxe elementos da cultura africana no fim da Ditadura Militar e fez o Movimento Negro ressurgir como 
força política na sociedade brasileira. A partir de então novos debates sobre a Cultura Africana foram chegando, exceto 
nas escolas.
Verificamos por meio da literatura, leis e decretos do período colonial e imperial, que muito se fez para anular a importân-
cia social e excluir a população negra da cidadania nacional, cabendo está a população exclusivamente branca. Atual-
mente o reconhecimento do valor civilizatório dos africanos e afro-brasileiros tem sido debatido nas escolas e introduzido 
nos currículos das universidades brasileiras. A Lei no. 10.639/03 foi promulgada graças aos debates e pressões constan-
tes dos movimentos negros e por intelectuais e estudiosos negros e brancos.
A África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades, inclusive a origem dos grupos humanos 
a partir desse continente.
A Lei no. 10.693/03, ao instituir o conhecimento das culturas e as histórias africanas e afro-brasileiras, propicia o contato 
mais rápido e mais (in)tenso entre africanos e afro-brasileiros. Além disso, possibilita que o Brasil se reconheça como um 
país conquistado por brancos, mas colonizado e civilizado cultural, política, econômica e religiosamente por africanos e 
afro-brasileiros. Para alguns, isto é algo extremamente positivo e valorativo; para outros, isto deve ser demonizado, 
satanizado, já que a indiferença e o silêncio não são mais possíveis. A identidade negra (africana e afro-brasileira) se 
fortifica, se tonifica, é vista e revista a partir e por intermédio dessa lei. (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2008, s/p.).

PRIORIZANDO A ÁFRICA A PARTIR DE SUAS RIQUEZAS
O professor deve antes de falar sobre a escravidão e a triste passagem obrigatória dos africanos para outros continentes, 
de suas riquezas e capacidade intelectual a favor dos objetivos exploratórios europeus. Aos docentes de Geografia e 
História, fica como dica importante, o estudo do Mapa Africano com o enaltecer da região, além de traçar objetivos, 
mostrar em sequências didáticas, que a prosperidade de muitos países europeus se deu por conta de riquezas africanas. 

Justificamos essa pesquisa por entendermos que a África é um continente desconhecido para a maioria da população 
docente e discente, além de sabermos sobre a forma equivocada em que se contou a História da África na sala de aula 
brasileira.
Por meio da análise de vestígios materiais e imateriais deixados pelo homem durante o processo de diáspora africana, 
percebemos a construção do Velho e Novo Mundo. O Velho Mundo se apoderou das tecnologias, riquezas e de sua mão 
de obra para promover a acumulação de capitais e a Revolução Industrial Inglesa. O Novo Mundo teve como base a 
colonização Africana e recursos intelectuais do continente para desenvolver-se.
Afinal, onde estão os africanos e os afros - brasileiros na grade curricular de nossas escolas? Os africanos estiveram 
presentes em todas as regiões da terra e em tempos históricos diferentes. A escravidão moderna provocou o aumento 
vertiginoso das migrações compulsórias em outros continentes e os traficantes árabes tiveram a cautela de preservar os 
locais-fonte e não comprometer a reprodução das populações escravizadas. (MEILLASSOUX, 1995, p.56).
Os povos do oeste africano tinham, indubitavelmente, sistemas agrícolas bem-desenvolvidos. Os Daomés tinham até 
mesmo um sistema de plantation; todos esses povos – Daomés, Ashântis, Iorubás, para mencionar apenas alguns dos 
mais proeminentes – tinham um sistema de comércio cuidadosamente regulamentado; existiam grande números de ligas 
artesanais. (CHIAVENATO, 1986, p. 49).
Esses povos eram agricultores, pastores e mineradores e possuíam técnicas mais avançadas do que os portugueses, 
sendo hábeis nas artes e no conhecimento da metalurgia e siderurgia. Os iorubas já trabalhavam o cobre e o estanho 
quando entraram em contato com os lusos e também legaram essas técnicas para o Brasil. Os portugueses conheceram 
a enxada de ferro com ganenses e os nigerianos.
“As enxadas de ferro eram, é claro, essenciais à economia de Daomé, e eram talvez os produtos mais importantes manu-
faturados no jovem Estado. Assim, pois, os ferreiros eram reverenciados pelo povo, assim como os bons artesãos”. (S. 
Diamond apud CHIAVENATO, 1986, p.49).
De acordo com Milton Meltzer (2004, p. 242), “de 65% a 75% dos escravizados eram das regiões ao norte do rio Congo. 
Uma grande parcela dos cativos pertencia a povos que viviam onde se situam Daomé, Gana e Nigéria”.
A princípio os principais grupos africanos que se deslocaram por meio do tráfico foram os africanos de origem banto, 
chegados das regiões correspondentes aos atuais países de Angola, Moçambique e República Democrática do Congo e 
beneficiaram intensamente a agricultura no Brasil. Desde o século XVI, os africanos construíram a Civilização Brasileira 
e sem sombra de dúvida são raízes da nossa sociedade. 
A África sempre foi o continente mais rico do mundo, mas quem aproveita  dessa riqueza?  Devemos compartilhar com 
nossos alunos suas riquezas e enaltecer seu legado para conosco. Problematizar a forma como a História nos foi 
apresentada e entender que não só a África, mas outros continentes como a própria América enfrentam a pobreza e a 
violência, porém não se faz necessário possuir grandes construções e cidades para provar a sua beleza e avanços. Admi-
rar a riqueza faz parte de uma visão eurocêntrica e dessa forma se constrói dicotomias, reproduzindo preconceitos sem 
respeitar o legado cultural e as diferenças de cada nação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho tem por perspectiva verificar a importância e o impacto da Lei no. 10.693/03-MEC, que trata sobre a 
História da África na sala de aula. É importante que professores percebam a sua tarefa e responsabilidade em ser a mola 
propulsora nessa empreitada.
Desde o século XVI, os africanos, mesmo com todo o sofrimento que lhes foi imposto, patrocinado pelo sistema de escra-
vidão e perpetrado pelos conquistadores, construíram a Civilização Brasileira e sem sombra de dúvida são raízes da 
nossa sociedade.
 A sociedade atual exige do indivíduo o respeito e a valorização da Cultura Africana e afro-brasileira. Uma leitura crítica 
deve ser feita sobre as formas como se abordaram e embasaram a História da África na sala de aula antes dessa legisla-
ção ser promulgada. Por outro lado, verificamos que por muito tempo, a literatura sobre o continente não existiu no Brasil 
e apenas deu enfoque à história dos africanos durante e após a abolição da escravatura em 1888.
Os negros resistiram de diversas formas à escravidão: desde cerimônias culturais que confirmavam a suas matrizes 
africanas como as congadas, por exemplo, até fugas individuais e em massa e agressões contra seus senhores. Os 
Quilombos foram formas de organização semelhantes às africanas e existiram em centenas no Brasil colonial.
 Devemos focar a história do continente Africano no viés de sua rica cultura e capacidade intelectual dos africanos nas 
colônias, como por exemplo, no Brasil, o qual foi possível engendrar os seus ciclos econômicos com a capacidade e 
tecnologia desses povos que para cá vieram forçados por meio da escravidão como empreitada capitalista. 
A África foi tão importante para os europeus por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea. Não se percebeu 
a África Subsaariana, onde os africanos viviam cercados por florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e uma rica 
fauna. Viviam em pequenos reinos independentes e possuíam as técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Acredi-
tavam em um Deus maior que recebia diferentes nomes entre as tribos. No Brasil, os africanos realizavam seus rituais de 
forma escondida, criaram até um tipo de luta, a Capoeira. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi o 
ponto chave para a constituição do povo brasileiro.
Até recentemente pouco era estudado sobre a História da África no Brasil. Para Silva (2016), até parece que o negro 
nasceu dentro do navio negreiro. Ele não concorda com o papel que a universidade brasileira desempenhou e muito 
menos com as histórias contadas em livros didáticos brasileiros, pois os mesmos ao se limitar aos africanos apenas na 
época da escravidão, não afirmam a riqueza entorno da história africana.
Não devemos esquecer que a história da África e os africanos fazem parte do imaginário cultural de todas as sociedades 
no passado e presente. A Lei 10.639/03 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas e seu 
objetivo é desconstruir o preconceito étnico-racial no âmbito do espaço escolar e fica como dica,  a abordagem do 
continente a partir de suas riqueza,  em sala de aula.
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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre questões relacionadas à indisciplina e suas 
possíveis causas. É fato que os dois males que a escola atualmente enfrenta, a indisciplina e as dificuldades de 
aprendizagem, são fatores de grande preocupação entre professores, gestores e pais. Alguns fatores podem interferir 
na relação professor-aluno causando a indisciplina, tais como a transformação histórico-social, mudanças pedagógicas, 
número excessivo de alunos em sala, formação do professor, etc. As dificuldades de aprendizagem e/ou transtornos de 
comportamento podem desencadear situações de indisciplina em sala de aula. Por isso é necessário que o professor 
conheça seus alunos para que possa saber distinguir a origem do problema: o que realmente está causando a indiscipli-
na em sala de aula. Há também que ser um profissional que reflita constantemente sobre sua prática pedagógica para 
que envolva toda a turma nas atividades em sala, estimulando seus alunos a aprenderem cada vez mais.

Palavras-chave: : indisciplina, aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de comportamento.
Abstract:
The present work has for objective to make one brief theoretical reflection on related questions the indiscipline and its 
possible causes. It is fact that the two males that the school currently faces, the indiscipline and difficulties of learning, 
are factors of great concern between teachers, managers and parents. Some factors can intervene with the relation 
professor-pupil causing the indiscipline, such as the description-social, transformation, pedagogical changes, extreme 
number of pupils in room, formation of the professor, etc. The difficulties of learning or upheavals of behavior can 
unchain situations of indiscipline in classroom. Therefore it is necessary that the professor knows its pupils so that can 
know to distinguish the origin from the problem: What it is really causing the indiscipline in classroom. It has also that to 
be a professional who constantly reflects on pedagogical its practical so that she involves all the group in the activities in 
room, stimulating its pupils to learn each time more.

Keywords: indiscipline, learning, difficulties of learning, riots of behavior.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre a indisciplina escolar e possível relação que 
esta possa ter com dificuldades de aprendizagem e distúrbios de comportamento.
Tema complexo e abrangente, a indisciplina permeia o ambiente escolar, tornando-se um dos maiores obstáculos 
pedagógicos nos dias atuais; além de ser apontada, pelos professores, como uma das causas da falta de aproveitamen-
to escolar. Nosso objetivo é fomentar tais questões para que se realizem estudos mais profundos sobre o tema, haja 
vista que cada caso deve ser estudado, levando-se em conta suas particularidades. 
A questão da indisciplina não se resume a um caso isolado em uma determinada região, escola ou ano de escolaridade, 
mas apresenta-se em toda rede educacional, em qualquer classe social, região, unidade escolar.  
Presente cada vez mais cedo no cotidiano escolar, já se percebendo nos Anos iniciais do Ensino Fundamental, a 
indisciplina pode ser causada por diversos fatores, que interferem na relação professor-aluno. A transformação histórico-
-social e as mudanças pedagógicas interferiram na escola, nas atitudes dos professores e no comportamento dos 
alunos. A questão da formação do professor, número de alunos por sala, podem ser somados à questão da indisciplina 
em sala. A ausência de disciplina do aluno pode disfarçar sérios problemas, tais como dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento. 
Sendo assim, faz-se necessário observar minuciosamente questões que vão desde a relação professor-aluno, passan-

RESUMO

O presente artigo pretende mostrar a importância do desenvolvimento do desenho elaborado pela criança, bem como a 
avaliação e interpretação do psicopedagogo sobre este. Para a criança o desenho é um modo de se expressar com 
liberdade, umas desenham em silêncio, outras cantarolando, porém, todas mesmo sem perceber passam para o papel o 
seu estado emocional, por isso a análise dos desenhos tem por finalidade conhecer e compreender a criança e poder 
ajudá-la quando for necessário. O profissional na área psicopedagógica, seja no campo institucional ou no clínico, 
organiza diferentes linhas de atuação para a realização do diagnóstico psicopedagógico, aqui serão abordadas as 
técnicas projetivas psicopedagógicas de Jorge Visca que tem como objetivo geral investigar a rede de vínculos que o 
sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, o familiar e consigo mesmo, o que auxiliará o Psicopeda-
gogo em sua leitura do sujeito durante todo o processo de investigação.

Palavras-chave: Desenho Infantil; Avaliação Psicopedagógica; Técnicas Projetivas.

INTRODUÇÃO

Ao realizar o estágio de atendimento clínico psicopedagógico, me deparei com experiências que me instigaram a 
aprofundar-me sobre o desenho da criança e a avaliação do psicopedagogo, bem como os instrumentos que o mesmo 
utiliza para esta avaliação. Nos encontros de cada sessão com duração de uma hora e meia, analisei minuciosamente 
as estratégias realizadas com a criança. Durante a realização do estágio, me deparei com as seguintes indagações: de 
que maneira o desenho infantil colabora no desenvolvimento e no diagnóstico psicopedagógico? Como interpretar, 
analisar e avaliar o desenho da criança psicopedagogicamente e quais os instrumentos metodológicos que possibilita-
rão ao psicopedagogo avaliar estes desenhos bem como seus significados? 

O momento em que foram aplicadas as provas projetivas de Jorge Visca, revelou-me dados importantes e essenciais 
para que eu pudesse chegar até o foco do problema, ou seja, da dificuldade de aprendizagem, a qual estava relaciona-
da ao seu par educativo. Pensando nisto, escolhi este tema para que mediante a uma criteriosa pesquisa pudesse 
esboçar o quanto o desenho da criança pode cooperar ao psicopedagogo em sua avaliação, pois por intermédio do 
mesmo é possível analisar em relação à criança seus sentimentos, ela cria e recria individualmente formas expressivas, 
integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade.

O desenho representa, em parte, a mente consciente, mas também, e de uma maneira mais importante, faz referência 
ao inconsciente, sem perceber, a criança transporta seu estado anímico ao papel (BÉDARD, 2009).

A criança muitas vezes não consegue falar sobre seus problemas, sendo assim o desenho é um grande aliado para que 
seja revelado à causa da dificuldade, quando a mesma houver, colaborando no desenvolvimento e no diagnóstico 
psicopedagógico. Segundo Mèredieu (2006, p.38)

 Assim que descobre a possibilidade de representar o real por meio de signos, a criança contenta-se geralmente em 
desenhar objetos e não recorre com frequência à abstração. Seus desenhos narram, procuram transmitir uma mensa-
gem.

Podemos considerar que a avaliação do desenho da criança possibilitará a descoberta de possíveis dificuldades que 
norteiam a mesma em sua vida escolar e também em seu convívio social. Ainda Mèredieu (2006, p.3) “O meio em que a 
criança se desenvolve é o universo adulto, e esse universo age sobre ela da mesma maneira que todo contexto social, 
condicionando-a ou alienando-a”. 

do pelo Plano Político Pedagógico da escola, até questões mais complexas, como as dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento, já citados acima.

 INDISCIPLINA NO ESPAÇO ESCOLAR E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS

A indisciplina permeia o ambiente escolar, mais especificamente a sala de aula, onde se exige do aluno o máximo de 
concentração possível. O que pode ser indisciplina para um professor, pode não ser para o outro, pois há vários 
momentos em sala que podem, ou não, ser caracterizados como indisciplina; dependerá do ponto de vista de cada um, 
de seus conceitos e valores de sua prática docente. 
A palavra “indisciplina” tem a mesma etimologia da palavra “discípulo”, que significa “aquele que segue”, ambas de 
origem latina; e discípulo, por sua vez, que significa “pupilo”, instruir, educar, treinar, dando idéia de modelagem total de 
caráter; disposição dos alunos em seguir os ensinamentos e regras de comportamento. Comumente impõem-se a 
disciplina, ignorando-se opiniões, desejos e valores das pessoas que têm de se sujeitar a ela. Nesse sentido, indiscipli-
na é a manutenção da ordem e obediência às normas e indisciplina é a sua negação, a quebra da ordem. 
OLIVEIRA (2005, p.32) ao pensar sobre essa questão coloca que a indisciplina é um sintoma de desajustamento do 
nosso sistema social. Diz ainda que a escola é um dos agentes responsáveis pela transformação do quadro atual de 
indisciplina, pois os problemas que envolvem o cotidiano escolar, são frutos de uma sociedade em transição.
LINO DE MACEDO (2005, p.24-26), psicólogo, afirma que “disciplina na escola não é questão de boa conduta, nem de 
formação trazida de casa”. Para ele, disciplina é uma competência escolar que as crianças aprendem como qualquer 
conteúdo, sendo matéria interdisciplinar, pois permeia todas as outras.
Para AQUINO (2003, p.14), a disciplina escolar é um dos produtos ou efeitos do trabalho cotidiano de sala de aula; 
lembra ainda que um mesmo aluno indisciplinado com um professor, nem sempre é indisciplinado com outros professo-
res. “Sua disciplina, portanto, parece ser algo que desponta ou se acentua dependendo das circunstâncias”, completa o 
autor.
A imposição ou falta de regras pode interferir de modo negativo no comportamento dos alunos. Portanto, as regras 
devem estar de acordo com a opinião da maioria, sendo um processo democrático, onde o educando se reconheça 
como responsável também pela elaboração das normas, ou seja, a participação das crianças na elaboração das regras 
de comportamento a serem seguidas contribui para seu cumprimento. Somente a construção coletiva, de tais normas 
pode esclarecer que atitudes os alunos devem evitar em sala de aula e na escola como um todo.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o professor precisa ajudar os alunos a 
adquirirem a capacidade de tomar decisões por si só, levando em conta regras, valores, perspectiva pessoal e perspec-
tiva do outro. Recomenda ainda, que já na Educação Infantil, seja a autonomia um princípio das ações educativas.
Sabemos que é preciso que os professores ajudem seus alunos nesse processo, e a alcançarem sua autonomia, 
considerando que os mesmos têm vontade própria, que são competentes e capazes de construir conhecimento e 
interferir no meio em que vivem. As regras devem ser coletivamente definidas para que fique claro como os alunos 
devem agir em determinados momentos em sala de aula e na escola, visto que estas implicam o entendimento dos 
conceitos moral e ética.
Ás vezes, as próprias condições físicas do ambiente podem causar agitação entre os alunos, como por exemplo, o 
tamanho da sala de aula, pequena ou grande demais para a quantidade de alunos; mobiliário inadequado; número 
excessivo de alunos. Todas essas situações podem fazer com que o professor altere seu timbre de voz ou que a todo o 
momento chame a atenção da turma.
Outros fatores que podem desencadear a indisciplina são a ociosidade do aluno (quando termina a tarefa antes dos 
colegas), bem como o excesso e o nível de dificuldade das atividades propostas. Nestas situações convém considerar 
que nem todos os alunos terminam a atividade ao mesmo tempo. O professor deve estar preparado para tal situação, 
propondo outras atividades, como por exemplo, jogos pedagógicos, livros de literatura, revistas, gibis.
Os cursos de formação não preparam o futuro professor para que desenvolva seu trabalho pedagógico com base na 
realidade concreta dos educandos, pois essa preparação é muito superficial no que diz respeito a aspectos disciplinares 
e relacionais, não os alertando para a problemática da relação professor-aluno, da violência e indisciplina que permeiam 
o ambiente escolar. Há ausência de uma formação que oriente o educador para um gerenciamento de sala de aula que 
envolva motivação e participação dos alunos.
É necessário que se promova a formação permanente e em serviço, do docente, voltada para a reflexão, análise e 
resolução de problemas como indisciplina, violência, dificuldades de aprendizagem, metodologias de ensino, inclusão. 
Evitando assim, contradições nas ações que venham a tomar, ampliando os horizontes para uma ação consciente.
Uma das funções da escola é educar os indivíduos, formar futuros adultos que devem comportar-se de maneira 
responsável, autônoma e democrática.
Para AQUINO (2003), há que se reconhecer que a participação efetiva dos alunos na busca de alternativas para a 
indisciplina é de suma importância, e que, portanto, o professor deve ter em mente que a disciplina deve ser construída 
numa ação consciente e interativa, com a participação, respeito e responsabilidade de todos, principalmente, dos 
alunos.
As causas da indisciplina estão entrelaçadas com a sociedade, a família, a escola, o professor e o aluno envolvendo 
problemas familiares, influências da mídia, o que demanda uma atuação organizada e articulada por parte do grupo 
escolar.
Numa sociedade cada vez mais exigente, da era da informática, Internet, da automação, o educador é constantemente 
desafiado a produzir um tipo de educação que acompanhe o ritmo dessa sociedade tecnológica e, embora tenha de 
responder a esses desafios, não poderá ignorar os aspectos éticos da educação. 
A ausência de uma proposta pedagógica bem definida pode ser outro fator determinante da indisciplina. É preciso que 
os conteúdos, metodologias e avaliação estejam de acordo com a realidade e expectativas dos alunos.
A escola não pode omitir sua responsabilidade frente às questões de indisciplina, problema de enorme complexidade, 
pois envolve a formação da consciência do indivíduo, de seu caráter e cidadania. O real desejo dos educadores é a 

conquista de uma disciplina marcada pelo respeito, ativa e consciente por parte de todos; onde haja responsabilidade, 
interação, participação e construção de um conhecimento significativo que prepare para a vida. Para tanto é necessária 
a parceria com os pais, pois estes devem transmitir a seus filhos o “saber fazer”, lembrando que os mesmos são os 
primeiros modelos para a criança.
 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Tanto a indisciplina quanto as dificuldades de aprendizagem, são consideradas pelos professores como situações de 
complexa resolução, sendo os dois fatores geradores do fracasso e evasão escolar.
O professor deve ficar atento ao aluno que apresenta comportamento de indisciplina, pois esta pode mascarar dificulda-
des de aprendizagem.
Segundo LAJONQUIÉRE (2008), o limite entre indisciplina e problemas de aprendizagem torna-se difuso, pois muitos 
dos comportamentos dos alunos são considerados pelos docentes sob a perspectiva de um ou de outro problema. Por 
isso é de grande importância avaliar o aluno em sua individualidade e singularidade, pois cada um aprende de uma 
maneira diferente, ou seja, cada aluno vivencia seu processo de aprendizagem de maneira diferente do outro porque 
cada ser possui uma história de vida, influência familiar, cultural, etc. de forma singular.
Conhecer o aluno realmente é um dos primeiros passos para levantarmos possíveis hipóteses sobre o seu problema, 
indisciplina ou aprendizagem. É necessário conhecer as dificuldades de aprendizagem, quais seus principais sintomas 
para que o professor possa fazer os encaminhamentos necessários.
Como já dito anteriormente, a aversão por assuntos que dizem respeito à escola, recusar-se a aprender, a indisciplina, 
são paliativos que podem camuflar as dificuldades de aprendizagem.
Segundo o Comitê Nacional Americano de Dificuldades de Aprendizagem (National Joint Committee of Learning 
Disabilities, 1988): As DA constituem um ou mais défices (sic) nos processos essenciais da aprendizagem que necessi-
tam de técnicas especiais de educação (definição por défice). As crianças com DA apresentam discrepância entre o 
nível da realização esperado e o atingido em linguagem falada, leitura, escrita e matemática (definição por discrepân-
cia). As DA não são devidas a deficiências sensoriais, motoras, intelectuais, emocionais e/ou a falta de oportunidade de 
aprendizagem (definição por exclusão).
Sendo assim, podemos concluir que Dificuldades de Aprendizagem é um conjunto de desordens heterogêneas, que 
podem se manifestar através de dificuldades significativas na aquisição e no uso da compreensão da fala, audição, 
leitura, escrita e matemática. Essas dificuldades podem ocorrer devido a uma disfunção do sistema nervoso, podendo 
manifestar-se por toda a vida do indivíduo.
Abaixo algumas dificuldades de aprendizagem mais comuns entre os alunos:
 - Dislexia: segundo a ABD (Associação Brasileira de Dislexia), a dislexia é um distúrbio da leitura afetando a 
escrita, normalmente detectado a partir da alfabetização, período em que a criança inicia o processo de escrita e leitura. 
A criança dislexa possui inteligência normal ou muitas vezes acima da média. Sua dificuldade consiste em não identifi-
car símbolos gráficos, letras ou números, por exemplo.
 - Disgrafia: também chamada de letra feia. Isso acontece devido a uma incapacidade de recordar a grafia da 
letra. Ao tentar recordar o grafismo, escreve muito lentamente o que acaba unindo inadequadamente as letras, tornan-
do-as ilegíveis (HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
 - Disortografia: até o 3º Ano é comum que alunos façam confusões ortográficas, porém se o problema persistir 
é importante o encaminhamento da criança a um especialista. A principal característica do indivíduo com disortografia 
são as confusões de letras, sílabas de palavras, trocas ortográficas já conhecidas e trabalhadas pelo professor (HONO-
RA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
O professor deve estar atento a qualquer comportamento diferente, em seu aluno, pois como já dito, um determinado 
comportamento pode ocultar desde pequenas dificuldades de aprendizagem até dificuldades de complexo diagnóstico. 
A dificuldade em aprender traz sérios problemas ao aluno, que pode começar com baixa auto-estima e evoluir para um 
mau comportamento, indisciplina. 

DISTÚRBIOS DE COMPORTAMENTO E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Não queremos nestas poucas linhas definir ou caracterizar os distúrbios de comportamento, haja vista que se trata de 
assunto complexo. Nosso desejo é apenas fomentar questões relacionadas à indisciplina para que auxiliem o professor 
a buscar informações sobre tal problemática, a fim de minorar tais situações no cotidiano escolar; ou seja, buscar 
alternativas para um melhor convívio e aprendizagem em sala de aula.
Apesar da complexidade e diferentes definições sobre o que são distúrbios do comportamento, alguns autores, como 
COLL (1995), definiram como distúrbios de comportamento os seguintes: 

(...) certas condutas que afetam a relação do indivíduo com seu ambiente e interferem negativamente em seu desenvol-
vimento; que constituem sintomas, mas não se organizam em forma de síndrome, ocorrendo de forma isolada ou em 
combinações muito limitadas; que não são em si patológicas, sendo que o caráter patológico advém de seu exagero, 
déficit ou sua persistência além das idades em que podem desempenhar um papel adaptativo (...).

Podemos citar o exemplo de uma criança com distúrbio de hiperatividade. Os principais sintomas são falta de concen-
tração, atividade motora excessiva e falta de autocontrole. Se o professor não souber distinguir este distúrbio, tratará a 
criança como um aluno indisciplinado, havendo então complicações na busca de uma resolução para o problema.
Para identificar uma criança com distúrbios de comportamento é necessária uma atenção especial, seja familiar ou 
educacional, e:
• Conhecer o desenvolvimento normal da criança, verificando alguns fatores: idade, sexo, genética, contexto 

familiar e social, entre outros;
• Reconhecer que existem condutas de caráter transitório, não sendo necessariamente uma evolução psicopato-
lógica; 
• Avaliar como e quando as alterações de conduta estão interferindo ou mesmo dificultando a aprendizagem e 
socialização da criança (GRILLO, Eugênio; SILVA, Ronaldo J. M. da).
O professor deve ficar atento às crianças com problemas no rendimento escolar não explicado por fatores intelectuais, 
sensoriais ou outras incapacidades físicas; quando são observados problemas nas relações sociais, tanto na escola 
quanto em casa; quando se observa reações comportamentais ou sentimentos inapropriados diante de situações 
corriqueiras: tristeza ou depressão contínuas.
Abaixo elencamos alguns dos distúrbios de comportamento, segundo Grillo E. e Silva RJM:
 - Transtornos invasivos do desenvolvimento (autismo). Principais sintomas: repertório limitado de atividades, 
bem como de interesses e comportamentos; comprometimento da linguagem verbal e não verbal; pobre ou nenhuma 
interação social, incluindo contato visual.
 - Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade. O TDAH é uma síndrome neuropsiquiátrica cujas manifesta-
ções são: desatenção, impulsividade, hiperatividade.
 - Transtorno de ansiedade de separação e transtorno de ansiedade generalizada. Muito freqüentes na infância 
e adolescência, o indivíduo apresenta preocupações irreais e exageradas sobre perigos que possam ameaçar seus pais 
ou pessoas próximas. Em sua maioria, as crianças recusam-se a ir para a escola; apresenta inquietude, fadiga fácil, 
dificuldades de concentração, irritabilidade, tensão muscular e transtornos do sono.
 - Depressão. A criança apresenta humor deprimido na maior parte do dia, interesses e prazer acentuadamente 
diminuídos, perda ou ganho significativo de peso sem estar de dieta, insônia ou hipersonia, agitação ou lentidão 
psicomotora, fadiga, sentimento de inutilidade e pensamento decorrente de morte.
 - Esquizofrenia. Pode haver delírios, alucinações, desorganização do discurso e do comportamento ou os 
chamados comportamentos negativos, como embotamento afetivo.
O comportamento inadequado desestrutura as relações tanto na escola, quanto na família. Somente uma equipe 
especializada envolvendo médicos, psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogo, entre outros poderá realizar um 
diagnóstico preciso.
A prevenção dos distúrbios comportamentais inicia-se no momento em que o casal idealiza a chegada de um filho, 
evitando exposição a agentes ambientais que possam causar alterações ou interferir no processo de formação e 
desenvolvimento cerebral da criança.
Mães fumantes têm 50% a mais de risco que as não fumantes de apresentar filhos com retardo mental e TDAH. Drogas, 
álcool, desnutrição materna, infecções no período gestacional são outras possíveis causas.
O ambiente exerce uma influência de extrema importância sobre a plasticidade cerebral, que é a formação de novos 
circuitos de memória; uma educação correta, com imposição de limites, introduz desde cedo a noção de respeito ao 
próximo e maior aceitação das regras sociais. É notório que a criança reproduz e memoriza as condutas do seu 
ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos estudos realizados, podemos concluir que a indisciplina é tema de grande complexidade, e que pode ter 
como causas fatores sociais e familiares, proposta pedagógica, formação do professor, dificuldades de aprendizagem, 
distúrbios de comportamento, etc.
É claro que a relação professor-aluno positiva, é de suma importância para minorar as questões acima citadas, bem 
como um contrato pedagógico pautado na democracia, respeito e participação de todos os envolvidos. Mas, e quando o 
problema da indisciplina persiste, apesar de todas as tentativas do professor em tentar resolver tal questão? Neste 
momento é preciso que o educador reflita sobre o comportamento de cada aluno, sobre sua aprendizagem, como este 
se socializa com o grupo, em quais momentos acontece a indisciplina.
Conhecer cada aluno é o primeiro passo para que se comece a levantar possíveis hipóteses para determinados 
comportamentos do mesmo. Entramos então na questão da formação do professor. O estudo contínuo nos dá embasa-
mento e segurança para tomar decisões em determinadas situações. Reconhecer dificuldades de aprendizagem e/ou 
problemas de comportamento em nossos alunos, nos auxiliará a lidar com as questões disciplinares em sala de aula, e 
até mesmo pedagógicas.
É certo que a escola não pode abrir mão de sua responsabilidade quanto à disciplina, mas também é justo que se o 
professor levanta determinada hipótese sobre seu aluno, o mesmo tem todo o direito a um encaminhamento, bem como 
um diagnóstico e tratamento. A família neste momento deve dar apoio tanto à criança quanto à escola, pois é necessário 
existir uma parceria entre estes para que o aluno tenha uma boa aprendizagem.
É fato que a instituição escola deve estar mais aberta para a participação das famílias e comunidade em suas ativida-
des. Esta, enquanto instituição formadora deve estar preparada para lidar com os problemas infantis, decorrentes da 
sociedade, dos conflitos familiares e da curiosidade natural da criança. Sem esse preparo, será impossível uma educa-
ção de qualidade. Por isso, é importante a elaboração e implantação de uma proposta pedagógica que vise a solução 
para os problemas enfrentados pela instituição educativa, bem como a busca de uma nova forma de intervenção 
pedagógica que desperte no aluno o interesse pela escola e pelo aprender. 
Não podemos deixar de ressaltar que atualmente o papel do professor dentro da escola é muito mais abrangente. O 
educador precisa estar atento às capacidades cognitivas, físicas, afetivas e éticas do educando para prepará-lo para o 
exercício de uma cidadania ativa, responsável e pensante.
O professor de alto nível está sempre refletindo sobre sua prática, buscando alternativas para sanar as dificuldades em 
sala. Sabe ouvir, dialogar e entender os alunos, fazendo-os perceber que se preocupa com suas opiniões e com suas 
atitudes, e que tem interesse em auxiliá-los no aperfeiçoamento de seu processo de aprendizagem.
Sob uma visão piagetiana, o educador que mantêm um diálogo com seus alunos, busca decisões conjuntas por meio da 
cooperação, para que haja um aprendizado através de contratos tácitos e promove relações de reciprocidade, respei-
tando seus alunos e obtendo um melhor aproveitamento escolar. Portanto, deve ser compromisso do educador se 

Existe uma diferença entre o conceito de analisar e interpretar um desenho, porém o resultado de uma síntese ou 
análise é a interpretação. 

Podemos dizer que a criança em sua primeira infância experimenta mais do que expressa, conforme vai crescendo, 
seus traços vão tomando forma. De acordo com Bédard (2009, p.8) “A criança começa a controlar esse meio, e em 
seguida poderá expressar-se por meio dele”. 

Como instrumentos metodológicos para tais interpretações, temos os testes métricos interpretáveis que denominamos 
“testes projetivos”, segundo Visca (2009, p.19) “Quando se trata de um teste projetivo de lâminas com imagens, a 
pessoa deve construir um relato no qual projeta sobre certos personagens e no que há em volta deles, sua própria 
imagem das coisas do mundo.”

O objetivo deste artigo é discorrer sobre a importância e a influência que o desenho da criança destaca nas avaliações 
psicopedagógicas e sobre os instrumentos que darão ao profissional um olhar interpretativo sobre estes. Desta forma, 
auxiliará a descobrir as etapas pelas quais a criança está passando, nas quais suas dificuldades, quando houver, serão 
reveladas. A metodologia foi elaborada por meio de livros.

O DESENHO INFANTIL E A AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evolução 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por intermédio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Pelo processo de socialização, o sujeito procura marcar 
seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De início essencial-
mente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem como 
contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evoluç0ão 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por meio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Mediante ao processo de socialização, o sujeito procura 
marcar seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De inicio 
essencialmente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem 
como contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Durante os primeiros meses de vida as figuras percebidas pela criança aparecem e desaparecem, a visão da mesma 
ignora qualquer constância dos objetos, conforme Mèredieu (2006, p.51) “No plano gráfico mesmo que a criança esteja 
num estágio mais evoluído no plano perceptivo a organização espacial começa por intuições sobre relações[...] de 
separação, envolvimento etc”. 

Como um dos exemplos de relação topológicas temos a casa, em que se pode apreender de que modo a criança vive o 
espaço. Segundo Mèredieu (2006, p.51) “Primeiro espaço explorado, símbolo do meio familiar em que se desenvolvem 
as primeiras experiências decisivas, a casa aparece violentamente carregada de afetos”. 
A criança projeta na casa suas fantasias e angústias a partir deste momento a casa passa a ser imagem daquele 
espaço orgânico, que é o espaço do corpo e deixa de ser o meio cósmico.
Piaget (1948, apud MÈREDIEU, 2006) distingue três fases na evolução do espaço: 
- Incapacidade sintética, na qual não existe nenhuma tentativa para representar a profundidade e nem constância das 
grandezas. Há compreensão de uma relação entre o elemento, portanto representada de uma maneira inadequada;
- Realismo intelectual, sendo as relações topológicas em geral respeitadas, marca uma relação de envolvimento e de 
interioridade, os elementos de uma mesma cena são encarados sob diferentes ângulos, ou seja, relação entre o sujeito 
e o objeto observado;
- Realismo visual, a criança passa a respeitar as distâncias, as proporções respectivas das figuras, surge a perspectiva 
que não suplanta o espaço topológico, mas visa integrá-lo. 
Pouco a pouco se organizam essas relações, é um processo até que a criança submeta todos os objetos a uma visão 
de conjunto, ligando-os por meio de coordenadas.

Para que se avaliasse o QI da criança nos testes de inteligência era utilizado o desenho, logo o mesmo manifestou-se 
como a expressão da personalidade como um todo, Mèredieu (2006, p.62) cita que “o desenho torna-se objeto de uma 
interpretação, pois o que importa não é mais o grafismo propriamente dito, mas o que ele designa, o sentido a que 
remete”. 

Ao estudar a maneira de como a criança utiliza o espaço, folhas, formas etc. percebemos que existem aspectos 
diferentes a considerar, e estes tornam-se características de um valor expressivo o qual traduz de forma específica o 
estado emocional da criança. 
Lowenfeld (1977, apud MÈREDIEU, 2006) distingue o desenvolvimento do desenho infantil em três etapas, que estão 
subdivididas em três fases. Fazem parte da primeira fase a garatuja desordenada, garatuja ordenada e garatuja 
nomeada:
- Garatuja desordenada, a criança não olha para o que faz, tem prazer em explorar o material que tem em mãos, risca 
tudo o que vê e utiliza muitas vezes o corpo que acompanha o movimento de vai e vem horizontal, vertical.
- Garatuja ordenada, a criança passa a olhar o que faz descobrindo a relação do traço-gesto, controla o tamanho do 
desenho forma e sua localização no papel, começa a fechar as figuras em formas espiraladas ou circulares. 
-Garatuja nomeada, a criança representa o objeto concreto por meio de uma imagem gráfica, fazendo assim passagem 
do movimento sinestésico/ motor ao imaginário, dá forma a figura humana, e relaciona o desenho com o que viu ou vê. 

Na segunda fase, pré-esquemática, os desenhos passam de um conjunto indefinido de linhas para uma configuração 
representativa definida, ou seja, os movimentos longitudinais da etapa anterior evoluem para formas reconhecíveis, a 
criança ainda não representa o objeto com uma visão absoluta, mas sim o que sabe sobre ele.

A terceira e última fase denomina-se esquemática. Aqui a criança já começa a organizar seus desenhos, constrói cenas, 
a consciência da analogia entre a forma desenhada e o objeto representado se afirma, em complexibilidade e organiza-
ção a representação das figuras humanas evolui.

Luquet (1927, apud MÈREDIEU, 2006) distingue quatro estágios na evolução do grafismo infantil:
- Realismo fortuito. Este estágio começa por volta dos dois anos, e põe fim ao período chamado rabisco, a criança 
descobre por acaso uma analogia formal entre um objeto e seu traçado, primeira tentativa do indivíduo que procura 
afirmar-se ante ao mundo exterior. Começa a dar nome ao seu desenho;
- Realismo fracassado, a criança procura reproduzir a uma forma após descobrir a identidade forma-objeto, logo 
sobrevém uma fase de aprendizagem pontuada de fracassos e de sucessos parciais, esta fase começa entre três e 
quatro anos; 
- Realismo intelectual, nesta fase a criança desenha aquilo que sabe e não aquilo que vê daí vem dois processos, o 
plano deitado no qual os objetos são representados deitados e a transparência que é a representação simultânea do 
seu objeto;
- Realismo visual, este é marcado pelo fim do desenho infantil, o grafismo empobrece de maneira progressiva juntando-
-se as produções adultas.
Geralmente, desenhar é algo prazeroso para a criança, e à medida que ela é estimulada a fazê-lo e o faz com algum 
sentimento, sua comunicação gráfica se torna mais clara e tem mais a dizer sobre seu ser.

Pode-se considerar aspectos diferentes, estudar posteriormente como a criança utiliza linhas e formas, a escolha da cor, 
distribuição do espaço. Todas estas características têm valor expressivo e traduzem de maneira específica o estado 
emocional da criança (MÈREDIEU, 2006)

A utilização do desenho infantil na Psicopedagogia aproveita a maneira da espontaneidade da criança para recolher 
dados sobre a mesma, conforme Bedárd (2009, p.59) “a finalidade é captar do modo mais exato possível as mensagens 
que a criança transmite inconscientemente por intermédio dos seus desenhos”. 
O desenho infantil revelará ao psicopedagogo detalhes da vida afetiva, emocional, familiar e educacional da criança, 
segundo Bedárd (2009, p.59) “os desenhos permitem incrementar consideravelmente dados sobre o temperamento, o 
caráter, a personalidade as necessidades da criança”. Desta maneira o psicopedagogo é respaldado e auxiliado a 
descobrir e a reconhecer as diversas etapas pelas quais a criança atravessa.  
Segundo Chamat (2004, p.112):

Podemos levantar dados a serem interpretados por meio de uma técnica projetiva psicopedagógica, e nesta técnica 
obtém-se uma produção gráfica e verbal, permitindo uma análise do conteúdo latente e manifesto da relação do sujeito 
com a aprendizagem.

Os instrumentos projetivos solicitam do avaliador um bom conjunto teórico que o auxilie à interpretar e compreender de 
que esta não pode ser feita de maneira isolada por estarem inseridas em um determinado contexto e uma história de 
vida individual e familiar, conforme Chamat (2004, p.30) “à leitura psicopedagógica requer uma compreensão do sujeito, 
dos processos sociais, das relações vinculares”. 

Pode-se entender que requer uma leitura fundamentalmente de como o sujeito aprendeu a aprender, a dificuldade de 
aprendizagem versus dificuldade de ensinagem, a função da patologia do não aprender, como o sujeito percebe o real 
diante de suas relações vinculares familiares, seu processo cognitivo. 

A dificuldade de aprendizagem do sujeito deve obedecer a uma ampla compreensão dos aspectos endógenos e 
exógenos do não aprender, visualizando o aprendiz inserido em um contexto social. (CHAMAT 2004).

Para Visca (2009, p.15) “as técnicas projetivas são um recurso entre outros que permite investigar a dimensão no que 
se refere ao vínculo que o sujeito estabelece com a aprendizagem propriamente dita [...]”, estes vínculos constituem por 
uma rede de relações universais uma vez que todo o sujeito está imerso nela. 

Os instrumentos das técnicas projetivas devem ser utilizados no momento do processo diagnóstico, é um critério clínico. 
Os testes podem classificar-se por suas
características externas, pelo modo de aplicação e pelo aspecto avaliado. 

Existe um conjunto de conteúdos não reconhecidos o qual chamamos de nível inconsciente, há uma tentativa de 
despontar para o campo pré-consciente ou consciente, porém permanece ignorado, 

Para Piaget (1973, apud VISCA ,2009) 

[...] no caso das estruturas cognitivas a situação é extraordinariamente comparável com a afetiva: consciência relativa 
(também bastante pobre) do resultado, e inconsciência quase completa (ou inicialmente completa) dos mecanismos 
íntimos que conduzem a esses resultados [...] em outros casos, há projeção quando atribuímos às coisas caracteres 
devidos ao eu e ao pensamento. Assim a criança que localiza no sol o “nome do sol”, “projeta” uma realidade interna em 
direção ao mundo exterior. 

Uma das preocupações do autor ao iniciar sua prática psicopedagógica, consistiu em perceber que a psicopedagogia 
não contava com um instrumento de avaliação dinâmica da aprendizagem. 
Isto o levou a estudar e elaborar um instrumento que facilitaria a análise não da aprendizagem como produto final e sim 
como um processo. Este instrumento foi denominado de Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem – E.O.C.A, o 
mesmo serve para analisar o modelo de aprendizagem como uma variável dependente dos fatores afetivos, cognitivos e 
sociais, conforme Visca (2009, p. 206) “o aprendido previamente, as relações de objeto, ansiedades e defesas, o nível 
cognitivo, funções e diferenças funcionais que condicionam o modo atual de aprender”. Este recurso então permite criar 

um primeiro sistema de hipóteses sobre os níveis semiológico e patogênico que deve ter a comprovação perante outros 
instrumentos, dentre estes a técnica projetiva. 
A criança está imersa num mundo no qual vive em diversos meios, por isso as técnicas projetivas psicopedagógicas têm 
como objetivo geral investigar a rede de vínculos que um sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, 
o familiar e consigo mesmo, conforme Visca (2009, p.21) “em cada um desses domínios, com diferenças individuais, é 
possível reconhecer três níveis em relação ao grau de consciência, dos distintos aspectos que constituem um vínculo”. 
O autor se refere neste caso, ao vínculo de aprendizagem, segundo Visca (2009, p.22) “os três domínios – escolar, 
familiar e consigo mesmo, possuem três níveis – inconsciente, pré-consciente e consciente, os quais permitem investi-
gar nove setores da dimensão afetiva do sujeito que aprende” 
 
Existe um nível inconsciente no qual um conjunto de conteúdos não é reconhecido, faz com que o campo pré-conscien-
te ou consciente permaneça ignorado apesar de sua tentativa de emergir-se neles, um nível pré-consciente em que os 
conteúdos e mecanismos escapam podendo ter acesso ao campo de consciência, e em fim um nível consciente, neste 
os conteúdos e mecanismos, as percepções internas e externas são representáveis em palavras, pensamentos, 
desenhos entre outros. 

Para cada domínio há uma correspondente técnica projetiva, bem como os objetivos próprios de cada uma.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho é resultado de um estudo minucioso que exigiu, no decorrer do mesmo, muita análise, síntese e reflexão. 
Definitivamente os resultados aqui destacados, tentam refletir duas questões: certas características dos desenhos 
infantis em si e algumas relações com significados psicossociais, lembrando também dos esquemas afetivo-cognitivo-
-sociais.
O que considerei de maior importância foi o conhecimento que tive a respeito do sentido amplo de aprendizagem, desta 
não só interessa saber qual é o vínculo que o sujeito estabelece com o docente, a sala de aula, os companheiros e a 
escola, mas também importa a relação com os adultos significativos que lhe oferecem modelos de aprendizagem, e os 
cenários onde tudo isso acontece, com os colegas fora do ambiente escolar e consigo mesmo, enquanto aprendiz em 
diferentes momentos de sua vida cotidiana. 
Fez-me refletir na verdadeira importância do desenho da criança o qual destaca dados essenciais numa avaliação, 
neste caso, psicopedagógica, pois durante muito tempo, só se reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam 
respeito à inabilidade motora. 
Ao longo da pesquisa pude observar que a maioria dos trabalhos sobre o desenho infantil percorrem-se numa linha 
psicológica, esse fator foi o que me motivou a interrogar-me sobre a avaliação do psicopedagogo em relação ao 
desenho da criança bem como os instrumentos que o auxilia e a contribuição destes para o estudo do desenho. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre questões relacionadas à indisciplina e suas 
possíveis causas. É fato que os dois males que a escola atualmente enfrenta, a indisciplina e as dificuldades de 
aprendizagem, são fatores de grande preocupação entre professores, gestores e pais. Alguns fatores podem interferir 
na relação professor-aluno causando a indisciplina, tais como a transformação histórico-social, mudanças pedagógicas, 
número excessivo de alunos em sala, formação do professor, etc. As dificuldades de aprendizagem e/ou transtornos de 
comportamento podem desencadear situações de indisciplina em sala de aula. Por isso é necessário que o professor 
conheça seus alunos para que possa saber distinguir a origem do problema: o que realmente está causando a indiscipli-
na em sala de aula. Há também que ser um profissional que reflita constantemente sobre sua prática pedagógica para 
que envolva toda a turma nas atividades em sala, estimulando seus alunos a aprenderem cada vez mais.

Palavras-chave: : indisciplina, aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de comportamento.
Abstract:
The present work has for objective to make one brief theoretical reflection on related questions the indiscipline and its 
possible causes. It is fact that the two males that the school currently faces, the indiscipline and difficulties of learning, 
are factors of great concern between teachers, managers and parents. Some factors can intervene with the relation 
professor-pupil causing the indiscipline, such as the description-social, transformation, pedagogical changes, extreme 
number of pupils in room, formation of the professor, etc. The difficulties of learning or upheavals of behavior can 
unchain situations of indiscipline in classroom. Therefore it is necessary that the professor knows its pupils so that can 
know to distinguish the origin from the problem: What it is really causing the indiscipline in classroom. It has also that to 
be a professional who constantly reflects on pedagogical its practical so that she involves all the group in the activities in 
room, stimulating its pupils to learn each time more.

Keywords: indiscipline, learning, difficulties of learning, riots of behavior.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre a indisciplina escolar e possível relação que 
esta possa ter com dificuldades de aprendizagem e distúrbios de comportamento.
Tema complexo e abrangente, a indisciplina permeia o ambiente escolar, tornando-se um dos maiores obstáculos 
pedagógicos nos dias atuais; além de ser apontada, pelos professores, como uma das causas da falta de aproveitamen-
to escolar. Nosso objetivo é fomentar tais questões para que se realizem estudos mais profundos sobre o tema, haja 
vista que cada caso deve ser estudado, levando-se em conta suas particularidades. 
A questão da indisciplina não se resume a um caso isolado em uma determinada região, escola ou ano de escolaridade, 
mas apresenta-se em toda rede educacional, em qualquer classe social, região, unidade escolar.  
Presente cada vez mais cedo no cotidiano escolar, já se percebendo nos Anos iniciais do Ensino Fundamental, a 
indisciplina pode ser causada por diversos fatores, que interferem na relação professor-aluno. A transformação histórico-
-social e as mudanças pedagógicas interferiram na escola, nas atitudes dos professores e no comportamento dos 
alunos. A questão da formação do professor, número de alunos por sala, podem ser somados à questão da indisciplina 
em sala. A ausência de disciplina do aluno pode disfarçar sérios problemas, tais como dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento. 
Sendo assim, faz-se necessário observar minuciosamente questões que vão desde a relação professor-aluno, passan-

RESUMO

O presente artigo pretende mostrar a importância do desenvolvimento do desenho elaborado pela criança, bem como a 
avaliação e interpretação do psicopedagogo sobre este. Para a criança o desenho é um modo de se expressar com 
liberdade, umas desenham em silêncio, outras cantarolando, porém, todas mesmo sem perceber passam para o papel o 
seu estado emocional, por isso a análise dos desenhos tem por finalidade conhecer e compreender a criança e poder 
ajudá-la quando for necessário. O profissional na área psicopedagógica, seja no campo institucional ou no clínico, 
organiza diferentes linhas de atuação para a realização do diagnóstico psicopedagógico, aqui serão abordadas as 
técnicas projetivas psicopedagógicas de Jorge Visca que tem como objetivo geral investigar a rede de vínculos que o 
sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, o familiar e consigo mesmo, o que auxiliará o Psicopeda-
gogo em sua leitura do sujeito durante todo o processo de investigação.

Palavras-chave: Desenho Infantil; Avaliação Psicopedagógica; Técnicas Projetivas.

INTRODUÇÃO

Ao realizar o estágio de atendimento clínico psicopedagógico, me deparei com experiências que me instigaram a 
aprofundar-me sobre o desenho da criança e a avaliação do psicopedagogo, bem como os instrumentos que o mesmo 
utiliza para esta avaliação. Nos encontros de cada sessão com duração de uma hora e meia, analisei minuciosamente 
as estratégias realizadas com a criança. Durante a realização do estágio, me deparei com as seguintes indagações: de 
que maneira o desenho infantil colabora no desenvolvimento e no diagnóstico psicopedagógico? Como interpretar, 
analisar e avaliar o desenho da criança psicopedagogicamente e quais os instrumentos metodológicos que possibilita-
rão ao psicopedagogo avaliar estes desenhos bem como seus significados? 

O momento em que foram aplicadas as provas projetivas de Jorge Visca, revelou-me dados importantes e essenciais 
para que eu pudesse chegar até o foco do problema, ou seja, da dificuldade de aprendizagem, a qual estava relaciona-
da ao seu par educativo. Pensando nisto, escolhi este tema para que mediante a uma criteriosa pesquisa pudesse 
esboçar o quanto o desenho da criança pode cooperar ao psicopedagogo em sua avaliação, pois por intermédio do 
mesmo é possível analisar em relação à criança seus sentimentos, ela cria e recria individualmente formas expressivas, 
integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade.

O desenho representa, em parte, a mente consciente, mas também, e de uma maneira mais importante, faz referência 
ao inconsciente, sem perceber, a criança transporta seu estado anímico ao papel (BÉDARD, 2009).

A criança muitas vezes não consegue falar sobre seus problemas, sendo assim o desenho é um grande aliado para que 
seja revelado à causa da dificuldade, quando a mesma houver, colaborando no desenvolvimento e no diagnóstico 
psicopedagógico. Segundo Mèredieu (2006, p.38)

 Assim que descobre a possibilidade de representar o real por meio de signos, a criança contenta-se geralmente em 
desenhar objetos e não recorre com frequência à abstração. Seus desenhos narram, procuram transmitir uma mensa-
gem.

Podemos considerar que a avaliação do desenho da criança possibilitará a descoberta de possíveis dificuldades que 
norteiam a mesma em sua vida escolar e também em seu convívio social. Ainda Mèredieu (2006, p.3) “O meio em que a 
criança se desenvolve é o universo adulto, e esse universo age sobre ela da mesma maneira que todo contexto social, 
condicionando-a ou alienando-a”. 

do pelo Plano Político Pedagógico da escola, até questões mais complexas, como as dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento, já citados acima.

 INDISCIPLINA NO ESPAÇO ESCOLAR E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS

A indisciplina permeia o ambiente escolar, mais especificamente a sala de aula, onde se exige do aluno o máximo de 
concentração possível. O que pode ser indisciplina para um professor, pode não ser para o outro, pois há vários 
momentos em sala que podem, ou não, ser caracterizados como indisciplina; dependerá do ponto de vista de cada um, 
de seus conceitos e valores de sua prática docente. 
A palavra “indisciplina” tem a mesma etimologia da palavra “discípulo”, que significa “aquele que segue”, ambas de 
origem latina; e discípulo, por sua vez, que significa “pupilo”, instruir, educar, treinar, dando idéia de modelagem total de 
caráter; disposição dos alunos em seguir os ensinamentos e regras de comportamento. Comumente impõem-se a 
disciplina, ignorando-se opiniões, desejos e valores das pessoas que têm de se sujeitar a ela. Nesse sentido, indiscipli-
na é a manutenção da ordem e obediência às normas e indisciplina é a sua negação, a quebra da ordem. 
OLIVEIRA (2005, p.32) ao pensar sobre essa questão coloca que a indisciplina é um sintoma de desajustamento do 
nosso sistema social. Diz ainda que a escola é um dos agentes responsáveis pela transformação do quadro atual de 
indisciplina, pois os problemas que envolvem o cotidiano escolar, são frutos de uma sociedade em transição.
LINO DE MACEDO (2005, p.24-26), psicólogo, afirma que “disciplina na escola não é questão de boa conduta, nem de 
formação trazida de casa”. Para ele, disciplina é uma competência escolar que as crianças aprendem como qualquer 
conteúdo, sendo matéria interdisciplinar, pois permeia todas as outras.
Para AQUINO (2003, p.14), a disciplina escolar é um dos produtos ou efeitos do trabalho cotidiano de sala de aula; 
lembra ainda que um mesmo aluno indisciplinado com um professor, nem sempre é indisciplinado com outros professo-
res. “Sua disciplina, portanto, parece ser algo que desponta ou se acentua dependendo das circunstâncias”, completa o 
autor.
A imposição ou falta de regras pode interferir de modo negativo no comportamento dos alunos. Portanto, as regras 
devem estar de acordo com a opinião da maioria, sendo um processo democrático, onde o educando se reconheça 
como responsável também pela elaboração das normas, ou seja, a participação das crianças na elaboração das regras 
de comportamento a serem seguidas contribui para seu cumprimento. Somente a construção coletiva, de tais normas 
pode esclarecer que atitudes os alunos devem evitar em sala de aula e na escola como um todo.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o professor precisa ajudar os alunos a 
adquirirem a capacidade de tomar decisões por si só, levando em conta regras, valores, perspectiva pessoal e perspec-
tiva do outro. Recomenda ainda, que já na Educação Infantil, seja a autonomia um princípio das ações educativas.
Sabemos que é preciso que os professores ajudem seus alunos nesse processo, e a alcançarem sua autonomia, 
considerando que os mesmos têm vontade própria, que são competentes e capazes de construir conhecimento e 
interferir no meio em que vivem. As regras devem ser coletivamente definidas para que fique claro como os alunos 
devem agir em determinados momentos em sala de aula e na escola, visto que estas implicam o entendimento dos 
conceitos moral e ética.
Ás vezes, as próprias condições físicas do ambiente podem causar agitação entre os alunos, como por exemplo, o 
tamanho da sala de aula, pequena ou grande demais para a quantidade de alunos; mobiliário inadequado; número 
excessivo de alunos. Todas essas situações podem fazer com que o professor altere seu timbre de voz ou que a todo o 
momento chame a atenção da turma.
Outros fatores que podem desencadear a indisciplina são a ociosidade do aluno (quando termina a tarefa antes dos 
colegas), bem como o excesso e o nível de dificuldade das atividades propostas. Nestas situações convém considerar 
que nem todos os alunos terminam a atividade ao mesmo tempo. O professor deve estar preparado para tal situação, 
propondo outras atividades, como por exemplo, jogos pedagógicos, livros de literatura, revistas, gibis.
Os cursos de formação não preparam o futuro professor para que desenvolva seu trabalho pedagógico com base na 
realidade concreta dos educandos, pois essa preparação é muito superficial no que diz respeito a aspectos disciplinares 
e relacionais, não os alertando para a problemática da relação professor-aluno, da violência e indisciplina que permeiam 
o ambiente escolar. Há ausência de uma formação que oriente o educador para um gerenciamento de sala de aula que 
envolva motivação e participação dos alunos.
É necessário que se promova a formação permanente e em serviço, do docente, voltada para a reflexão, análise e 
resolução de problemas como indisciplina, violência, dificuldades de aprendizagem, metodologias de ensino, inclusão. 
Evitando assim, contradições nas ações que venham a tomar, ampliando os horizontes para uma ação consciente.
Uma das funções da escola é educar os indivíduos, formar futuros adultos que devem comportar-se de maneira 
responsável, autônoma e democrática.
Para AQUINO (2003), há que se reconhecer que a participação efetiva dos alunos na busca de alternativas para a 
indisciplina é de suma importância, e que, portanto, o professor deve ter em mente que a disciplina deve ser construída 
numa ação consciente e interativa, com a participação, respeito e responsabilidade de todos, principalmente, dos 
alunos.
As causas da indisciplina estão entrelaçadas com a sociedade, a família, a escola, o professor e o aluno envolvendo 
problemas familiares, influências da mídia, o que demanda uma atuação organizada e articulada por parte do grupo 
escolar.
Numa sociedade cada vez mais exigente, da era da informática, Internet, da automação, o educador é constantemente 
desafiado a produzir um tipo de educação que acompanhe o ritmo dessa sociedade tecnológica e, embora tenha de 
responder a esses desafios, não poderá ignorar os aspectos éticos da educação. 
A ausência de uma proposta pedagógica bem definida pode ser outro fator determinante da indisciplina. É preciso que 
os conteúdos, metodologias e avaliação estejam de acordo com a realidade e expectativas dos alunos.
A escola não pode omitir sua responsabilidade frente às questões de indisciplina, problema de enorme complexidade, 
pois envolve a formação da consciência do indivíduo, de seu caráter e cidadania. O real desejo dos educadores é a 

conquista de uma disciplina marcada pelo respeito, ativa e consciente por parte de todos; onde haja responsabilidade, 
interação, participação e construção de um conhecimento significativo que prepare para a vida. Para tanto é necessária 
a parceria com os pais, pois estes devem transmitir a seus filhos o “saber fazer”, lembrando que os mesmos são os 
primeiros modelos para a criança.
 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Tanto a indisciplina quanto as dificuldades de aprendizagem, são consideradas pelos professores como situações de 
complexa resolução, sendo os dois fatores geradores do fracasso e evasão escolar.
O professor deve ficar atento ao aluno que apresenta comportamento de indisciplina, pois esta pode mascarar dificulda-
des de aprendizagem.
Segundo LAJONQUIÉRE (2008), o limite entre indisciplina e problemas de aprendizagem torna-se difuso, pois muitos 
dos comportamentos dos alunos são considerados pelos docentes sob a perspectiva de um ou de outro problema. Por 
isso é de grande importância avaliar o aluno em sua individualidade e singularidade, pois cada um aprende de uma 
maneira diferente, ou seja, cada aluno vivencia seu processo de aprendizagem de maneira diferente do outro porque 
cada ser possui uma história de vida, influência familiar, cultural, etc. de forma singular.
Conhecer o aluno realmente é um dos primeiros passos para levantarmos possíveis hipóteses sobre o seu problema, 
indisciplina ou aprendizagem. É necessário conhecer as dificuldades de aprendizagem, quais seus principais sintomas 
para que o professor possa fazer os encaminhamentos necessários.
Como já dito anteriormente, a aversão por assuntos que dizem respeito à escola, recusar-se a aprender, a indisciplina, 
são paliativos que podem camuflar as dificuldades de aprendizagem.
Segundo o Comitê Nacional Americano de Dificuldades de Aprendizagem (National Joint Committee of Learning 
Disabilities, 1988): As DA constituem um ou mais défices (sic) nos processos essenciais da aprendizagem que necessi-
tam de técnicas especiais de educação (definição por défice). As crianças com DA apresentam discrepância entre o 
nível da realização esperado e o atingido em linguagem falada, leitura, escrita e matemática (definição por discrepân-
cia). As DA não são devidas a deficiências sensoriais, motoras, intelectuais, emocionais e/ou a falta de oportunidade de 
aprendizagem (definição por exclusão).
Sendo assim, podemos concluir que Dificuldades de Aprendizagem é um conjunto de desordens heterogêneas, que 
podem se manifestar através de dificuldades significativas na aquisição e no uso da compreensão da fala, audição, 
leitura, escrita e matemática. Essas dificuldades podem ocorrer devido a uma disfunção do sistema nervoso, podendo 
manifestar-se por toda a vida do indivíduo.
Abaixo algumas dificuldades de aprendizagem mais comuns entre os alunos:
 - Dislexia: segundo a ABD (Associação Brasileira de Dislexia), a dislexia é um distúrbio da leitura afetando a 
escrita, normalmente detectado a partir da alfabetização, período em que a criança inicia o processo de escrita e leitura. 
A criança dislexa possui inteligência normal ou muitas vezes acima da média. Sua dificuldade consiste em não identifi-
car símbolos gráficos, letras ou números, por exemplo.
 - Disgrafia: também chamada de letra feia. Isso acontece devido a uma incapacidade de recordar a grafia da 
letra. Ao tentar recordar o grafismo, escreve muito lentamente o que acaba unindo inadequadamente as letras, tornan-
do-as ilegíveis (HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
 - Disortografia: até o 3º Ano é comum que alunos façam confusões ortográficas, porém se o problema persistir 
é importante o encaminhamento da criança a um especialista. A principal característica do indivíduo com disortografia 
são as confusões de letras, sílabas de palavras, trocas ortográficas já conhecidas e trabalhadas pelo professor (HONO-
RA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
O professor deve estar atento a qualquer comportamento diferente, em seu aluno, pois como já dito, um determinado 
comportamento pode ocultar desde pequenas dificuldades de aprendizagem até dificuldades de complexo diagnóstico. 
A dificuldade em aprender traz sérios problemas ao aluno, que pode começar com baixa auto-estima e evoluir para um 
mau comportamento, indisciplina. 

DISTÚRBIOS DE COMPORTAMENTO E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Não queremos nestas poucas linhas definir ou caracterizar os distúrbios de comportamento, haja vista que se trata de 
assunto complexo. Nosso desejo é apenas fomentar questões relacionadas à indisciplina para que auxiliem o professor 
a buscar informações sobre tal problemática, a fim de minorar tais situações no cotidiano escolar; ou seja, buscar 
alternativas para um melhor convívio e aprendizagem em sala de aula.
Apesar da complexidade e diferentes definições sobre o que são distúrbios do comportamento, alguns autores, como 
COLL (1995), definiram como distúrbios de comportamento os seguintes: 

(...) certas condutas que afetam a relação do indivíduo com seu ambiente e interferem negativamente em seu desenvol-
vimento; que constituem sintomas, mas não se organizam em forma de síndrome, ocorrendo de forma isolada ou em 
combinações muito limitadas; que não são em si patológicas, sendo que o caráter patológico advém de seu exagero, 
déficit ou sua persistência além das idades em que podem desempenhar um papel adaptativo (...).

Podemos citar o exemplo de uma criança com distúrbio de hiperatividade. Os principais sintomas são falta de concen-
tração, atividade motora excessiva e falta de autocontrole. Se o professor não souber distinguir este distúrbio, tratará a 
criança como um aluno indisciplinado, havendo então complicações na busca de uma resolução para o problema.
Para identificar uma criança com distúrbios de comportamento é necessária uma atenção especial, seja familiar ou 
educacional, e:
• Conhecer o desenvolvimento normal da criança, verificando alguns fatores: idade, sexo, genética, contexto 

familiar e social, entre outros;
• Reconhecer que existem condutas de caráter transitório, não sendo necessariamente uma evolução psicopato-
lógica; 
• Avaliar como e quando as alterações de conduta estão interferindo ou mesmo dificultando a aprendizagem e 
socialização da criança (GRILLO, Eugênio; SILVA, Ronaldo J. M. da).
O professor deve ficar atento às crianças com problemas no rendimento escolar não explicado por fatores intelectuais, 
sensoriais ou outras incapacidades físicas; quando são observados problemas nas relações sociais, tanto na escola 
quanto em casa; quando se observa reações comportamentais ou sentimentos inapropriados diante de situações 
corriqueiras: tristeza ou depressão contínuas.
Abaixo elencamos alguns dos distúrbios de comportamento, segundo Grillo E. e Silva RJM:
 - Transtornos invasivos do desenvolvimento (autismo). Principais sintomas: repertório limitado de atividades, 
bem como de interesses e comportamentos; comprometimento da linguagem verbal e não verbal; pobre ou nenhuma 
interação social, incluindo contato visual.
 - Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade. O TDAH é uma síndrome neuropsiquiátrica cujas manifesta-
ções são: desatenção, impulsividade, hiperatividade.
 - Transtorno de ansiedade de separação e transtorno de ansiedade generalizada. Muito freqüentes na infância 
e adolescência, o indivíduo apresenta preocupações irreais e exageradas sobre perigos que possam ameaçar seus pais 
ou pessoas próximas. Em sua maioria, as crianças recusam-se a ir para a escola; apresenta inquietude, fadiga fácil, 
dificuldades de concentração, irritabilidade, tensão muscular e transtornos do sono.
 - Depressão. A criança apresenta humor deprimido na maior parte do dia, interesses e prazer acentuadamente 
diminuídos, perda ou ganho significativo de peso sem estar de dieta, insônia ou hipersonia, agitação ou lentidão 
psicomotora, fadiga, sentimento de inutilidade e pensamento decorrente de morte.
 - Esquizofrenia. Pode haver delírios, alucinações, desorganização do discurso e do comportamento ou os 
chamados comportamentos negativos, como embotamento afetivo.
O comportamento inadequado desestrutura as relações tanto na escola, quanto na família. Somente uma equipe 
especializada envolvendo médicos, psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogo, entre outros poderá realizar um 
diagnóstico preciso.
A prevenção dos distúrbios comportamentais inicia-se no momento em que o casal idealiza a chegada de um filho, 
evitando exposição a agentes ambientais que possam causar alterações ou interferir no processo de formação e 
desenvolvimento cerebral da criança.
Mães fumantes têm 50% a mais de risco que as não fumantes de apresentar filhos com retardo mental e TDAH. Drogas, 
álcool, desnutrição materna, infecções no período gestacional são outras possíveis causas.
O ambiente exerce uma influência de extrema importância sobre a plasticidade cerebral, que é a formação de novos 
circuitos de memória; uma educação correta, com imposição de limites, introduz desde cedo a noção de respeito ao 
próximo e maior aceitação das regras sociais. É notório que a criança reproduz e memoriza as condutas do seu 
ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos estudos realizados, podemos concluir que a indisciplina é tema de grande complexidade, e que pode ter 
como causas fatores sociais e familiares, proposta pedagógica, formação do professor, dificuldades de aprendizagem, 
distúrbios de comportamento, etc.
É claro que a relação professor-aluno positiva, é de suma importância para minorar as questões acima citadas, bem 
como um contrato pedagógico pautado na democracia, respeito e participação de todos os envolvidos. Mas, e quando o 
problema da indisciplina persiste, apesar de todas as tentativas do professor em tentar resolver tal questão? Neste 
momento é preciso que o educador reflita sobre o comportamento de cada aluno, sobre sua aprendizagem, como este 
se socializa com o grupo, em quais momentos acontece a indisciplina.
Conhecer cada aluno é o primeiro passo para que se comece a levantar possíveis hipóteses para determinados 
comportamentos do mesmo. Entramos então na questão da formação do professor. O estudo contínuo nos dá embasa-
mento e segurança para tomar decisões em determinadas situações. Reconhecer dificuldades de aprendizagem e/ou 
problemas de comportamento em nossos alunos, nos auxiliará a lidar com as questões disciplinares em sala de aula, e 
até mesmo pedagógicas.
É certo que a escola não pode abrir mão de sua responsabilidade quanto à disciplina, mas também é justo que se o 
professor levanta determinada hipótese sobre seu aluno, o mesmo tem todo o direito a um encaminhamento, bem como 
um diagnóstico e tratamento. A família neste momento deve dar apoio tanto à criança quanto à escola, pois é necessário 
existir uma parceria entre estes para que o aluno tenha uma boa aprendizagem.
É fato que a instituição escola deve estar mais aberta para a participação das famílias e comunidade em suas ativida-
des. Esta, enquanto instituição formadora deve estar preparada para lidar com os problemas infantis, decorrentes da 
sociedade, dos conflitos familiares e da curiosidade natural da criança. Sem esse preparo, será impossível uma educa-
ção de qualidade. Por isso, é importante a elaboração e implantação de uma proposta pedagógica que vise a solução 
para os problemas enfrentados pela instituição educativa, bem como a busca de uma nova forma de intervenção 
pedagógica que desperte no aluno o interesse pela escola e pelo aprender. 
Não podemos deixar de ressaltar que atualmente o papel do professor dentro da escola é muito mais abrangente. O 
educador precisa estar atento às capacidades cognitivas, físicas, afetivas e éticas do educando para prepará-lo para o 
exercício de uma cidadania ativa, responsável e pensante.
O professor de alto nível está sempre refletindo sobre sua prática, buscando alternativas para sanar as dificuldades em 
sala. Sabe ouvir, dialogar e entender os alunos, fazendo-os perceber que se preocupa com suas opiniões e com suas 
atitudes, e que tem interesse em auxiliá-los no aperfeiçoamento de seu processo de aprendizagem.
Sob uma visão piagetiana, o educador que mantêm um diálogo com seus alunos, busca decisões conjuntas por meio da 
cooperação, para que haja um aprendizado através de contratos tácitos e promove relações de reciprocidade, respei-
tando seus alunos e obtendo um melhor aproveitamento escolar. Portanto, deve ser compromisso do educador se 

Existe uma diferença entre o conceito de analisar e interpretar um desenho, porém o resultado de uma síntese ou 
análise é a interpretação. 

Podemos dizer que a criança em sua primeira infância experimenta mais do que expressa, conforme vai crescendo, 
seus traços vão tomando forma. De acordo com Bédard (2009, p.8) “A criança começa a controlar esse meio, e em 
seguida poderá expressar-se por meio dele”. 

Como instrumentos metodológicos para tais interpretações, temos os testes métricos interpretáveis que denominamos 
“testes projetivos”, segundo Visca (2009, p.19) “Quando se trata de um teste projetivo de lâminas com imagens, a 
pessoa deve construir um relato no qual projeta sobre certos personagens e no que há em volta deles, sua própria 
imagem das coisas do mundo.”

O objetivo deste artigo é discorrer sobre a importância e a influência que o desenho da criança destaca nas avaliações 
psicopedagógicas e sobre os instrumentos que darão ao profissional um olhar interpretativo sobre estes. Desta forma, 
auxiliará a descobrir as etapas pelas quais a criança está passando, nas quais suas dificuldades, quando houver, serão 
reveladas. A metodologia foi elaborada por meio de livros.

O DESENHO INFANTIL E A AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evolução 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por intermédio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Pelo processo de socialização, o sujeito procura marcar 
seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De início essencial-
mente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem como 
contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evoluç0ão 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por meio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Mediante ao processo de socialização, o sujeito procura 
marcar seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De inicio 
essencialmente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem 
como contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Durante os primeiros meses de vida as figuras percebidas pela criança aparecem e desaparecem, a visão da mesma 
ignora qualquer constância dos objetos, conforme Mèredieu (2006, p.51) “No plano gráfico mesmo que a criança esteja 
num estágio mais evoluído no plano perceptivo a organização espacial começa por intuições sobre relações[...] de 
separação, envolvimento etc”. 

Como um dos exemplos de relação topológicas temos a casa, em que se pode apreender de que modo a criança vive o 
espaço. Segundo Mèredieu (2006, p.51) “Primeiro espaço explorado, símbolo do meio familiar em que se desenvolvem 
as primeiras experiências decisivas, a casa aparece violentamente carregada de afetos”. 
A criança projeta na casa suas fantasias e angústias a partir deste momento a casa passa a ser imagem daquele 
espaço orgânico, que é o espaço do corpo e deixa de ser o meio cósmico.
Piaget (1948, apud MÈREDIEU, 2006) distingue três fases na evolução do espaço: 
- Incapacidade sintética, na qual não existe nenhuma tentativa para representar a profundidade e nem constância das 
grandezas. Há compreensão de uma relação entre o elemento, portanto representada de uma maneira inadequada;
- Realismo intelectual, sendo as relações topológicas em geral respeitadas, marca uma relação de envolvimento e de 
interioridade, os elementos de uma mesma cena são encarados sob diferentes ângulos, ou seja, relação entre o sujeito 
e o objeto observado;
- Realismo visual, a criança passa a respeitar as distâncias, as proporções respectivas das figuras, surge a perspectiva 
que não suplanta o espaço topológico, mas visa integrá-lo. 
Pouco a pouco se organizam essas relações, é um processo até que a criança submeta todos os objetos a uma visão 
de conjunto, ligando-os por meio de coordenadas.

Para que se avaliasse o QI da criança nos testes de inteligência era utilizado o desenho, logo o mesmo manifestou-se 
como a expressão da personalidade como um todo, Mèredieu (2006, p.62) cita que “o desenho torna-se objeto de uma 
interpretação, pois o que importa não é mais o grafismo propriamente dito, mas o que ele designa, o sentido a que 
remete”. 

Ao estudar a maneira de como a criança utiliza o espaço, folhas, formas etc. percebemos que existem aspectos 
diferentes a considerar, e estes tornam-se características de um valor expressivo o qual traduz de forma específica o 
estado emocional da criança. 
Lowenfeld (1977, apud MÈREDIEU, 2006) distingue o desenvolvimento do desenho infantil em três etapas, que estão 
subdivididas em três fases. Fazem parte da primeira fase a garatuja desordenada, garatuja ordenada e garatuja 
nomeada:
- Garatuja desordenada, a criança não olha para o que faz, tem prazer em explorar o material que tem em mãos, risca 
tudo o que vê e utiliza muitas vezes o corpo que acompanha o movimento de vai e vem horizontal, vertical.
- Garatuja ordenada, a criança passa a olhar o que faz descobrindo a relação do traço-gesto, controla o tamanho do 
desenho forma e sua localização no papel, começa a fechar as figuras em formas espiraladas ou circulares. 
-Garatuja nomeada, a criança representa o objeto concreto por meio de uma imagem gráfica, fazendo assim passagem 
do movimento sinestésico/ motor ao imaginário, dá forma a figura humana, e relaciona o desenho com o que viu ou vê. 

Na segunda fase, pré-esquemática, os desenhos passam de um conjunto indefinido de linhas para uma configuração 
representativa definida, ou seja, os movimentos longitudinais da etapa anterior evoluem para formas reconhecíveis, a 
criança ainda não representa o objeto com uma visão absoluta, mas sim o que sabe sobre ele.

A terceira e última fase denomina-se esquemática. Aqui a criança já começa a organizar seus desenhos, constrói cenas, 
a consciência da analogia entre a forma desenhada e o objeto representado se afirma, em complexibilidade e organiza-
ção a representação das figuras humanas evolui.

Luquet (1927, apud MÈREDIEU, 2006) distingue quatro estágios na evolução do grafismo infantil:
- Realismo fortuito. Este estágio começa por volta dos dois anos, e põe fim ao período chamado rabisco, a criança 
descobre por acaso uma analogia formal entre um objeto e seu traçado, primeira tentativa do indivíduo que procura 
afirmar-se ante ao mundo exterior. Começa a dar nome ao seu desenho;
- Realismo fracassado, a criança procura reproduzir a uma forma após descobrir a identidade forma-objeto, logo 
sobrevém uma fase de aprendizagem pontuada de fracassos e de sucessos parciais, esta fase começa entre três e 
quatro anos; 
- Realismo intelectual, nesta fase a criança desenha aquilo que sabe e não aquilo que vê daí vem dois processos, o 
plano deitado no qual os objetos são representados deitados e a transparência que é a representação simultânea do 
seu objeto;
- Realismo visual, este é marcado pelo fim do desenho infantil, o grafismo empobrece de maneira progressiva juntando-
-se as produções adultas.
Geralmente, desenhar é algo prazeroso para a criança, e à medida que ela é estimulada a fazê-lo e o faz com algum 
sentimento, sua comunicação gráfica se torna mais clara e tem mais a dizer sobre seu ser.

Pode-se considerar aspectos diferentes, estudar posteriormente como a criança utiliza linhas e formas, a escolha da cor, 
distribuição do espaço. Todas estas características têm valor expressivo e traduzem de maneira específica o estado 
emocional da criança (MÈREDIEU, 2006)

A utilização do desenho infantil na Psicopedagogia aproveita a maneira da espontaneidade da criança para recolher 
dados sobre a mesma, conforme Bedárd (2009, p.59) “a finalidade é captar do modo mais exato possível as mensagens 
que a criança transmite inconscientemente por intermédio dos seus desenhos”. 
O desenho infantil revelará ao psicopedagogo detalhes da vida afetiva, emocional, familiar e educacional da criança, 
segundo Bedárd (2009, p.59) “os desenhos permitem incrementar consideravelmente dados sobre o temperamento, o 
caráter, a personalidade as necessidades da criança”. Desta maneira o psicopedagogo é respaldado e auxiliado a 
descobrir e a reconhecer as diversas etapas pelas quais a criança atravessa.  
Segundo Chamat (2004, p.112):

Podemos levantar dados a serem interpretados por meio de uma técnica projetiva psicopedagógica, e nesta técnica 
obtém-se uma produção gráfica e verbal, permitindo uma análise do conteúdo latente e manifesto da relação do sujeito 
com a aprendizagem.

Os instrumentos projetivos solicitam do avaliador um bom conjunto teórico que o auxilie à interpretar e compreender de 
que esta não pode ser feita de maneira isolada por estarem inseridas em um determinado contexto e uma história de 
vida individual e familiar, conforme Chamat (2004, p.30) “à leitura psicopedagógica requer uma compreensão do sujeito, 
dos processos sociais, das relações vinculares”. 

Pode-se entender que requer uma leitura fundamentalmente de como o sujeito aprendeu a aprender, a dificuldade de 
aprendizagem versus dificuldade de ensinagem, a função da patologia do não aprender, como o sujeito percebe o real 
diante de suas relações vinculares familiares, seu processo cognitivo. 

A dificuldade de aprendizagem do sujeito deve obedecer a uma ampla compreensão dos aspectos endógenos e 
exógenos do não aprender, visualizando o aprendiz inserido em um contexto social. (CHAMAT 2004).

Para Visca (2009, p.15) “as técnicas projetivas são um recurso entre outros que permite investigar a dimensão no que 
se refere ao vínculo que o sujeito estabelece com a aprendizagem propriamente dita [...]”, estes vínculos constituem por 
uma rede de relações universais uma vez que todo o sujeito está imerso nela. 

Os instrumentos das técnicas projetivas devem ser utilizados no momento do processo diagnóstico, é um critério clínico. 
Os testes podem classificar-se por suas
características externas, pelo modo de aplicação e pelo aspecto avaliado. 

Existe um conjunto de conteúdos não reconhecidos o qual chamamos de nível inconsciente, há uma tentativa de 
despontar para o campo pré-consciente ou consciente, porém permanece ignorado, 

Para Piaget (1973, apud VISCA ,2009) 

[...] no caso das estruturas cognitivas a situação é extraordinariamente comparável com a afetiva: consciência relativa 
(também bastante pobre) do resultado, e inconsciência quase completa (ou inicialmente completa) dos mecanismos 
íntimos que conduzem a esses resultados [...] em outros casos, há projeção quando atribuímos às coisas caracteres 
devidos ao eu e ao pensamento. Assim a criança que localiza no sol o “nome do sol”, “projeta” uma realidade interna em 
direção ao mundo exterior. 

Uma das preocupações do autor ao iniciar sua prática psicopedagógica, consistiu em perceber que a psicopedagogia 
não contava com um instrumento de avaliação dinâmica da aprendizagem. 
Isto o levou a estudar e elaborar um instrumento que facilitaria a análise não da aprendizagem como produto final e sim 
como um processo. Este instrumento foi denominado de Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem – E.O.C.A, o 
mesmo serve para analisar o modelo de aprendizagem como uma variável dependente dos fatores afetivos, cognitivos e 
sociais, conforme Visca (2009, p. 206) “o aprendido previamente, as relações de objeto, ansiedades e defesas, o nível 
cognitivo, funções e diferenças funcionais que condicionam o modo atual de aprender”. Este recurso então permite criar 

um primeiro sistema de hipóteses sobre os níveis semiológico e patogênico que deve ter a comprovação perante outros 
instrumentos, dentre estes a técnica projetiva. 
A criança está imersa num mundo no qual vive em diversos meios, por isso as técnicas projetivas psicopedagógicas têm 
como objetivo geral investigar a rede de vínculos que um sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, 
o familiar e consigo mesmo, conforme Visca (2009, p.21) “em cada um desses domínios, com diferenças individuais, é 
possível reconhecer três níveis em relação ao grau de consciência, dos distintos aspectos que constituem um vínculo”. 
O autor se refere neste caso, ao vínculo de aprendizagem, segundo Visca (2009, p.22) “os três domínios – escolar, 
familiar e consigo mesmo, possuem três níveis – inconsciente, pré-consciente e consciente, os quais permitem investi-
gar nove setores da dimensão afetiva do sujeito que aprende” 
 
Existe um nível inconsciente no qual um conjunto de conteúdos não é reconhecido, faz com que o campo pré-conscien-
te ou consciente permaneça ignorado apesar de sua tentativa de emergir-se neles, um nível pré-consciente em que os 
conteúdos e mecanismos escapam podendo ter acesso ao campo de consciência, e em fim um nível consciente, neste 
os conteúdos e mecanismos, as percepções internas e externas são representáveis em palavras, pensamentos, 
desenhos entre outros. 

Para cada domínio há uma correspondente técnica projetiva, bem como os objetivos próprios de cada uma.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho é resultado de um estudo minucioso que exigiu, no decorrer do mesmo, muita análise, síntese e reflexão. 
Definitivamente os resultados aqui destacados, tentam refletir duas questões: certas características dos desenhos 
infantis em si e algumas relações com significados psicossociais, lembrando também dos esquemas afetivo-cognitivo-
-sociais.
O que considerei de maior importância foi o conhecimento que tive a respeito do sentido amplo de aprendizagem, desta 
não só interessa saber qual é o vínculo que o sujeito estabelece com o docente, a sala de aula, os companheiros e a 
escola, mas também importa a relação com os adultos significativos que lhe oferecem modelos de aprendizagem, e os 
cenários onde tudo isso acontece, com os colegas fora do ambiente escolar e consigo mesmo, enquanto aprendiz em 
diferentes momentos de sua vida cotidiana. 
Fez-me refletir na verdadeira importância do desenho da criança o qual destaca dados essenciais numa avaliação, 
neste caso, psicopedagógica, pois durante muito tempo, só se reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam 
respeito à inabilidade motora. 
Ao longo da pesquisa pude observar que a maioria dos trabalhos sobre o desenho infantil percorrem-se numa linha 
psicológica, esse fator foi o que me motivou a interrogar-me sobre a avaliação do psicopedagogo em relação ao 
desenho da criança bem como os instrumentos que o auxilia e a contribuição destes para o estudo do desenho. 

REFERÊNCIAS

BÉDARD, Nicole. Como interpretar os desenhos das crianças. 1.ed. São Paulo: Isis, 2009.

CHAMAT, Leila Sara José. Técnicas de diagnóstico psicopedagógico: o diagnóstico clínico na abordagem interacionista. 
1.ed. São Paulo: Vetor, 2004.

MÈREDIEU, Florence. O desenho infantil. 11.ed. São Paulo: Cultrix, 2006.

VISCA, Jorge. Técnicas projetivas psicopedagógicas e pautas gráficas para sua interpretação. 2.ed. Buenos Aires: 
Visca & Visca, 2009

preocupar com a disciplina e a responsabilidade de seus alunos.
A responsabilidade, a solidariedade, o compromisso serão atingidos através de contratos e acordos com regras claras 
cumpridas com justiça. Através do compromisso com o projeto pedagógico e com a afetividade, o professor busca 
motivar seus alunos, obtendo assim uma relação verdadeira com os educandos.
O foco do nosso trabalho é o Ser Humano, daí a necessidade de se valorizar as pessoas. Em nosso cotidiano, estamos 
envolvidos com outros professores, alunos, pais e demais pessoas do quadro escolar, por isso é importante desenvolver 
um trabalho em equipe para  obter uma instituição forte, competente e coesa. Com esforço de todos é inevitável a 
conquista da qualidade, tendo-se em vista que cada profissional é importante e cada aluno também.
A escola é uma organização humana em que as pessoas somam esforços para um propósito educativo comum.

REFERÊNCIAS

ABD, Associação Brasileira de Dislexia. Dislexia - Definição, Sinais e Avaliação. Disponível em <http://www.dislexia.or-
g.br/>. Acesso em 19/10/09.

AQUINO, Julio Groppa, Indisciplina: o contraponto das escolas democráticas. São Paulo: Moderna, 2003.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil. Brasília, 1998.

COLL, César; PALACIOS, A & MARCHESI, A. (org.). Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia evolutiva. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

D’ANTOLA, Arlete. (org.). Disciplina na escola: autoridade versus autoritarismo. São Paulo: EPU. Coleção temas 
básicos de educação e ensino, 1989.

ESTRELA, Maria T. Relação Pedagógica, disciplina e indisciplina na aula. Portugal: Porto Editora. Coleção ciências da 
educação, 1994.

FARIAS, Antonio Carlos de. Abordagem Neurológica dos Distúrbios Comportamentais na Infância. Disponível em 
<http://www.neuropediatria.org.br>. Acesso em 21/10/09.

FERRARI, Marcio. Fala, mestre! Nova Escola, São Paulo, Edição 183, p. 24-26, junho/julho. 2005.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997.

GRILLO, Eugênio; SILVA, Ronaldo J. M. da. Manifestações precoces dos transtornos do comportamento na criança e no 
adolescente.Jornal de Pediatria. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jped/v80n2s0/v8on25a04.pdf>. Acesso em 
21/10/09.

HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Dificuldades na escrita. Coleção Fono na Escola. São Paulo: 
Ciranda Cultural, 2009. 

LAJONQUIÉRE, Leandro de. A criança, “sua” (in) disciplina e a psicanálise. In: AQUINO, Julio Groppa. Indisciplina na 
escola: alternativas teóricas e práticas.14 ed. São Paulo: Summus, 2008. p.25-37.

LIMA, Nelson S. Dificuldades de Aprendizagem. Aprender é fácil. Disponível em: <http://www.aprenderefacil.blogspot.-
com/2005/11/dificuldades.de.aprendizagem.html>.

OLIVEIRA, Maria Izete de. Indisciplina escolar: determinações, conseqüências e ações. Brasília: Líber Livro Editora, 
2005.

TIBA, Içami. Disciplina, limite na medida certa. 1ª Ed. São Paulo: Editora Gente, 1996.

18



RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre questões relacionadas à indisciplina e suas 
possíveis causas. É fato que os dois males que a escola atualmente enfrenta, a indisciplina e as dificuldades de 
aprendizagem, são fatores de grande preocupação entre professores, gestores e pais. Alguns fatores podem interferir 
na relação professor-aluno causando a indisciplina, tais como a transformação histórico-social, mudanças pedagógicas, 
número excessivo de alunos em sala, formação do professor, etc. As dificuldades de aprendizagem e/ou transtornos de 
comportamento podem desencadear situações de indisciplina em sala de aula. Por isso é necessário que o professor 
conheça seus alunos para que possa saber distinguir a origem do problema: o que realmente está causando a indiscipli-
na em sala de aula. Há também que ser um profissional que reflita constantemente sobre sua prática pedagógica para 
que envolva toda a turma nas atividades em sala, estimulando seus alunos a aprenderem cada vez mais.

Palavras-chave: : indisciplina, aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de comportamento.
Abstract:
The present work has for objective to make one brief theoretical reflection on related questions the indiscipline and its 
possible causes. It is fact that the two males that the school currently faces, the indiscipline and difficulties of learning, 
are factors of great concern between teachers, managers and parents. Some factors can intervene with the relation 
professor-pupil causing the indiscipline, such as the description-social, transformation, pedagogical changes, extreme 
number of pupils in room, formation of the professor, etc. The difficulties of learning or upheavals of behavior can 
unchain situations of indiscipline in classroom. Therefore it is necessary that the professor knows its pupils so that can 
know to distinguish the origin from the problem: What it is really causing the indiscipline in classroom. It has also that to 
be a professional who constantly reflects on pedagogical its practical so that she involves all the group in the activities in 
room, stimulating its pupils to learn each time more.

Keywords: indiscipline, learning, difficulties of learning, riots of behavior.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre a indisciplina escolar e possível relação que 
esta possa ter com dificuldades de aprendizagem e distúrbios de comportamento.
Tema complexo e abrangente, a indisciplina permeia o ambiente escolar, tornando-se um dos maiores obstáculos 
pedagógicos nos dias atuais; além de ser apontada, pelos professores, como uma das causas da falta de aproveitamen-
to escolar. Nosso objetivo é fomentar tais questões para que se realizem estudos mais profundos sobre o tema, haja 
vista que cada caso deve ser estudado, levando-se em conta suas particularidades. 
A questão da indisciplina não se resume a um caso isolado em uma determinada região, escola ou ano de escolaridade, 
mas apresenta-se em toda rede educacional, em qualquer classe social, região, unidade escolar.  
Presente cada vez mais cedo no cotidiano escolar, já se percebendo nos Anos iniciais do Ensino Fundamental, a 
indisciplina pode ser causada por diversos fatores, que interferem na relação professor-aluno. A transformação histórico-
-social e as mudanças pedagógicas interferiram na escola, nas atitudes dos professores e no comportamento dos 
alunos. A questão da formação do professor, número de alunos por sala, podem ser somados à questão da indisciplina 
em sala. A ausência de disciplina do aluno pode disfarçar sérios problemas, tais como dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento. 
Sendo assim, faz-se necessário observar minuciosamente questões que vão desde a relação professor-aluno, passan-

RESUMO

O presente artigo pretende mostrar a importância do desenvolvimento do desenho elaborado pela criança, bem como a 
avaliação e interpretação do psicopedagogo sobre este. Para a criança o desenho é um modo de se expressar com 
liberdade, umas desenham em silêncio, outras cantarolando, porém, todas mesmo sem perceber passam para o papel o 
seu estado emocional, por isso a análise dos desenhos tem por finalidade conhecer e compreender a criança e poder 
ajudá-la quando for necessário. O profissional na área psicopedagógica, seja no campo institucional ou no clínico, 
organiza diferentes linhas de atuação para a realização do diagnóstico psicopedagógico, aqui serão abordadas as 
técnicas projetivas psicopedagógicas de Jorge Visca que tem como objetivo geral investigar a rede de vínculos que o 
sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, o familiar e consigo mesmo, o que auxiliará o Psicopeda-
gogo em sua leitura do sujeito durante todo o processo de investigação.

Palavras-chave: Desenho Infantil; Avaliação Psicopedagógica; Técnicas Projetivas.

INTRODUÇÃO

Ao realizar o estágio de atendimento clínico psicopedagógico, me deparei com experiências que me instigaram a 
aprofundar-me sobre o desenho da criança e a avaliação do psicopedagogo, bem como os instrumentos que o mesmo 
utiliza para esta avaliação. Nos encontros de cada sessão com duração de uma hora e meia, analisei minuciosamente 
as estratégias realizadas com a criança. Durante a realização do estágio, me deparei com as seguintes indagações: de 
que maneira o desenho infantil colabora no desenvolvimento e no diagnóstico psicopedagógico? Como interpretar, 
analisar e avaliar o desenho da criança psicopedagogicamente e quais os instrumentos metodológicos que possibilita-
rão ao psicopedagogo avaliar estes desenhos bem como seus significados? 

O momento em que foram aplicadas as provas projetivas de Jorge Visca, revelou-me dados importantes e essenciais 
para que eu pudesse chegar até o foco do problema, ou seja, da dificuldade de aprendizagem, a qual estava relaciona-
da ao seu par educativo. Pensando nisto, escolhi este tema para que mediante a uma criteriosa pesquisa pudesse 
esboçar o quanto o desenho da criança pode cooperar ao psicopedagogo em sua avaliação, pois por intermédio do 
mesmo é possível analisar em relação à criança seus sentimentos, ela cria e recria individualmente formas expressivas, 
integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade.

O desenho representa, em parte, a mente consciente, mas também, e de uma maneira mais importante, faz referência 
ao inconsciente, sem perceber, a criança transporta seu estado anímico ao papel (BÉDARD, 2009).

A criança muitas vezes não consegue falar sobre seus problemas, sendo assim o desenho é um grande aliado para que 
seja revelado à causa da dificuldade, quando a mesma houver, colaborando no desenvolvimento e no diagnóstico 
psicopedagógico. Segundo Mèredieu (2006, p.38)

 Assim que descobre a possibilidade de representar o real por meio de signos, a criança contenta-se geralmente em 
desenhar objetos e não recorre com frequência à abstração. Seus desenhos narram, procuram transmitir uma mensa-
gem.

Podemos considerar que a avaliação do desenho da criança possibilitará a descoberta de possíveis dificuldades que 
norteiam a mesma em sua vida escolar e também em seu convívio social. Ainda Mèredieu (2006, p.3) “O meio em que a 
criança se desenvolve é o universo adulto, e esse universo age sobre ela da mesma maneira que todo contexto social, 
condicionando-a ou alienando-a”. 

do pelo Plano Político Pedagógico da escola, até questões mais complexas, como as dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento, já citados acima.

 INDISCIPLINA NO ESPAÇO ESCOLAR E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS

A indisciplina permeia o ambiente escolar, mais especificamente a sala de aula, onde se exige do aluno o máximo de 
concentração possível. O que pode ser indisciplina para um professor, pode não ser para o outro, pois há vários 
momentos em sala que podem, ou não, ser caracterizados como indisciplina; dependerá do ponto de vista de cada um, 
de seus conceitos e valores de sua prática docente. 
A palavra “indisciplina” tem a mesma etimologia da palavra “discípulo”, que significa “aquele que segue”, ambas de 
origem latina; e discípulo, por sua vez, que significa “pupilo”, instruir, educar, treinar, dando idéia de modelagem total de 
caráter; disposição dos alunos em seguir os ensinamentos e regras de comportamento. Comumente impõem-se a 
disciplina, ignorando-se opiniões, desejos e valores das pessoas que têm de se sujeitar a ela. Nesse sentido, indiscipli-
na é a manutenção da ordem e obediência às normas e indisciplina é a sua negação, a quebra da ordem. 
OLIVEIRA (2005, p.32) ao pensar sobre essa questão coloca que a indisciplina é um sintoma de desajustamento do 
nosso sistema social. Diz ainda que a escola é um dos agentes responsáveis pela transformação do quadro atual de 
indisciplina, pois os problemas que envolvem o cotidiano escolar, são frutos de uma sociedade em transição.
LINO DE MACEDO (2005, p.24-26), psicólogo, afirma que “disciplina na escola não é questão de boa conduta, nem de 
formação trazida de casa”. Para ele, disciplina é uma competência escolar que as crianças aprendem como qualquer 
conteúdo, sendo matéria interdisciplinar, pois permeia todas as outras.
Para AQUINO (2003, p.14), a disciplina escolar é um dos produtos ou efeitos do trabalho cotidiano de sala de aula; 
lembra ainda que um mesmo aluno indisciplinado com um professor, nem sempre é indisciplinado com outros professo-
res. “Sua disciplina, portanto, parece ser algo que desponta ou se acentua dependendo das circunstâncias”, completa o 
autor.
A imposição ou falta de regras pode interferir de modo negativo no comportamento dos alunos. Portanto, as regras 
devem estar de acordo com a opinião da maioria, sendo um processo democrático, onde o educando se reconheça 
como responsável também pela elaboração das normas, ou seja, a participação das crianças na elaboração das regras 
de comportamento a serem seguidas contribui para seu cumprimento. Somente a construção coletiva, de tais normas 
pode esclarecer que atitudes os alunos devem evitar em sala de aula e na escola como um todo.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o professor precisa ajudar os alunos a 
adquirirem a capacidade de tomar decisões por si só, levando em conta regras, valores, perspectiva pessoal e perspec-
tiva do outro. Recomenda ainda, que já na Educação Infantil, seja a autonomia um princípio das ações educativas.
Sabemos que é preciso que os professores ajudem seus alunos nesse processo, e a alcançarem sua autonomia, 
considerando que os mesmos têm vontade própria, que são competentes e capazes de construir conhecimento e 
interferir no meio em que vivem. As regras devem ser coletivamente definidas para que fique claro como os alunos 
devem agir em determinados momentos em sala de aula e na escola, visto que estas implicam o entendimento dos 
conceitos moral e ética.
Ás vezes, as próprias condições físicas do ambiente podem causar agitação entre os alunos, como por exemplo, o 
tamanho da sala de aula, pequena ou grande demais para a quantidade de alunos; mobiliário inadequado; número 
excessivo de alunos. Todas essas situações podem fazer com que o professor altere seu timbre de voz ou que a todo o 
momento chame a atenção da turma.
Outros fatores que podem desencadear a indisciplina são a ociosidade do aluno (quando termina a tarefa antes dos 
colegas), bem como o excesso e o nível de dificuldade das atividades propostas. Nestas situações convém considerar 
que nem todos os alunos terminam a atividade ao mesmo tempo. O professor deve estar preparado para tal situação, 
propondo outras atividades, como por exemplo, jogos pedagógicos, livros de literatura, revistas, gibis.
Os cursos de formação não preparam o futuro professor para que desenvolva seu trabalho pedagógico com base na 
realidade concreta dos educandos, pois essa preparação é muito superficial no que diz respeito a aspectos disciplinares 
e relacionais, não os alertando para a problemática da relação professor-aluno, da violência e indisciplina que permeiam 
o ambiente escolar. Há ausência de uma formação que oriente o educador para um gerenciamento de sala de aula que 
envolva motivação e participação dos alunos.
É necessário que se promova a formação permanente e em serviço, do docente, voltada para a reflexão, análise e 
resolução de problemas como indisciplina, violência, dificuldades de aprendizagem, metodologias de ensino, inclusão. 
Evitando assim, contradições nas ações que venham a tomar, ampliando os horizontes para uma ação consciente.
Uma das funções da escola é educar os indivíduos, formar futuros adultos que devem comportar-se de maneira 
responsável, autônoma e democrática.
Para AQUINO (2003), há que se reconhecer que a participação efetiva dos alunos na busca de alternativas para a 
indisciplina é de suma importância, e que, portanto, o professor deve ter em mente que a disciplina deve ser construída 
numa ação consciente e interativa, com a participação, respeito e responsabilidade de todos, principalmente, dos 
alunos.
As causas da indisciplina estão entrelaçadas com a sociedade, a família, a escola, o professor e o aluno envolvendo 
problemas familiares, influências da mídia, o que demanda uma atuação organizada e articulada por parte do grupo 
escolar.
Numa sociedade cada vez mais exigente, da era da informática, Internet, da automação, o educador é constantemente 
desafiado a produzir um tipo de educação que acompanhe o ritmo dessa sociedade tecnológica e, embora tenha de 
responder a esses desafios, não poderá ignorar os aspectos éticos da educação. 
A ausência de uma proposta pedagógica bem definida pode ser outro fator determinante da indisciplina. É preciso que 
os conteúdos, metodologias e avaliação estejam de acordo com a realidade e expectativas dos alunos.
A escola não pode omitir sua responsabilidade frente às questões de indisciplina, problema de enorme complexidade, 
pois envolve a formação da consciência do indivíduo, de seu caráter e cidadania. O real desejo dos educadores é a 

conquista de uma disciplina marcada pelo respeito, ativa e consciente por parte de todos; onde haja responsabilidade, 
interação, participação e construção de um conhecimento significativo que prepare para a vida. Para tanto é necessária 
a parceria com os pais, pois estes devem transmitir a seus filhos o “saber fazer”, lembrando que os mesmos são os 
primeiros modelos para a criança.
 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Tanto a indisciplina quanto as dificuldades de aprendizagem, são consideradas pelos professores como situações de 
complexa resolução, sendo os dois fatores geradores do fracasso e evasão escolar.
O professor deve ficar atento ao aluno que apresenta comportamento de indisciplina, pois esta pode mascarar dificulda-
des de aprendizagem.
Segundo LAJONQUIÉRE (2008), o limite entre indisciplina e problemas de aprendizagem torna-se difuso, pois muitos 
dos comportamentos dos alunos são considerados pelos docentes sob a perspectiva de um ou de outro problema. Por 
isso é de grande importância avaliar o aluno em sua individualidade e singularidade, pois cada um aprende de uma 
maneira diferente, ou seja, cada aluno vivencia seu processo de aprendizagem de maneira diferente do outro porque 
cada ser possui uma história de vida, influência familiar, cultural, etc. de forma singular.
Conhecer o aluno realmente é um dos primeiros passos para levantarmos possíveis hipóteses sobre o seu problema, 
indisciplina ou aprendizagem. É necessário conhecer as dificuldades de aprendizagem, quais seus principais sintomas 
para que o professor possa fazer os encaminhamentos necessários.
Como já dito anteriormente, a aversão por assuntos que dizem respeito à escola, recusar-se a aprender, a indisciplina, 
são paliativos que podem camuflar as dificuldades de aprendizagem.
Segundo o Comitê Nacional Americano de Dificuldades de Aprendizagem (National Joint Committee of Learning 
Disabilities, 1988): As DA constituem um ou mais défices (sic) nos processos essenciais da aprendizagem que necessi-
tam de técnicas especiais de educação (definição por défice). As crianças com DA apresentam discrepância entre o 
nível da realização esperado e o atingido em linguagem falada, leitura, escrita e matemática (definição por discrepân-
cia). As DA não são devidas a deficiências sensoriais, motoras, intelectuais, emocionais e/ou a falta de oportunidade de 
aprendizagem (definição por exclusão).
Sendo assim, podemos concluir que Dificuldades de Aprendizagem é um conjunto de desordens heterogêneas, que 
podem se manifestar através de dificuldades significativas na aquisição e no uso da compreensão da fala, audição, 
leitura, escrita e matemática. Essas dificuldades podem ocorrer devido a uma disfunção do sistema nervoso, podendo 
manifestar-se por toda a vida do indivíduo.
Abaixo algumas dificuldades de aprendizagem mais comuns entre os alunos:
 - Dislexia: segundo a ABD (Associação Brasileira de Dislexia), a dislexia é um distúrbio da leitura afetando a 
escrita, normalmente detectado a partir da alfabetização, período em que a criança inicia o processo de escrita e leitura. 
A criança dislexa possui inteligência normal ou muitas vezes acima da média. Sua dificuldade consiste em não identifi-
car símbolos gráficos, letras ou números, por exemplo.
 - Disgrafia: também chamada de letra feia. Isso acontece devido a uma incapacidade de recordar a grafia da 
letra. Ao tentar recordar o grafismo, escreve muito lentamente o que acaba unindo inadequadamente as letras, tornan-
do-as ilegíveis (HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
 - Disortografia: até o 3º Ano é comum que alunos façam confusões ortográficas, porém se o problema persistir 
é importante o encaminhamento da criança a um especialista. A principal característica do indivíduo com disortografia 
são as confusões de letras, sílabas de palavras, trocas ortográficas já conhecidas e trabalhadas pelo professor (HONO-
RA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
O professor deve estar atento a qualquer comportamento diferente, em seu aluno, pois como já dito, um determinado 
comportamento pode ocultar desde pequenas dificuldades de aprendizagem até dificuldades de complexo diagnóstico. 
A dificuldade em aprender traz sérios problemas ao aluno, que pode começar com baixa auto-estima e evoluir para um 
mau comportamento, indisciplina. 

DISTÚRBIOS DE COMPORTAMENTO E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Não queremos nestas poucas linhas definir ou caracterizar os distúrbios de comportamento, haja vista que se trata de 
assunto complexo. Nosso desejo é apenas fomentar questões relacionadas à indisciplina para que auxiliem o professor 
a buscar informações sobre tal problemática, a fim de minorar tais situações no cotidiano escolar; ou seja, buscar 
alternativas para um melhor convívio e aprendizagem em sala de aula.
Apesar da complexidade e diferentes definições sobre o que são distúrbios do comportamento, alguns autores, como 
COLL (1995), definiram como distúrbios de comportamento os seguintes: 

(...) certas condutas que afetam a relação do indivíduo com seu ambiente e interferem negativamente em seu desenvol-
vimento; que constituem sintomas, mas não se organizam em forma de síndrome, ocorrendo de forma isolada ou em 
combinações muito limitadas; que não são em si patológicas, sendo que o caráter patológico advém de seu exagero, 
déficit ou sua persistência além das idades em que podem desempenhar um papel adaptativo (...).

Podemos citar o exemplo de uma criança com distúrbio de hiperatividade. Os principais sintomas são falta de concen-
tração, atividade motora excessiva e falta de autocontrole. Se o professor não souber distinguir este distúrbio, tratará a 
criança como um aluno indisciplinado, havendo então complicações na busca de uma resolução para o problema.
Para identificar uma criança com distúrbios de comportamento é necessária uma atenção especial, seja familiar ou 
educacional, e:
• Conhecer o desenvolvimento normal da criança, verificando alguns fatores: idade, sexo, genética, contexto 

familiar e social, entre outros;
• Reconhecer que existem condutas de caráter transitório, não sendo necessariamente uma evolução psicopato-
lógica; 
• Avaliar como e quando as alterações de conduta estão interferindo ou mesmo dificultando a aprendizagem e 
socialização da criança (GRILLO, Eugênio; SILVA, Ronaldo J. M. da).
O professor deve ficar atento às crianças com problemas no rendimento escolar não explicado por fatores intelectuais, 
sensoriais ou outras incapacidades físicas; quando são observados problemas nas relações sociais, tanto na escola 
quanto em casa; quando se observa reações comportamentais ou sentimentos inapropriados diante de situações 
corriqueiras: tristeza ou depressão contínuas.
Abaixo elencamos alguns dos distúrbios de comportamento, segundo Grillo E. e Silva RJM:
 - Transtornos invasivos do desenvolvimento (autismo). Principais sintomas: repertório limitado de atividades, 
bem como de interesses e comportamentos; comprometimento da linguagem verbal e não verbal; pobre ou nenhuma 
interação social, incluindo contato visual.
 - Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade. O TDAH é uma síndrome neuropsiquiátrica cujas manifesta-
ções são: desatenção, impulsividade, hiperatividade.
 - Transtorno de ansiedade de separação e transtorno de ansiedade generalizada. Muito freqüentes na infância 
e adolescência, o indivíduo apresenta preocupações irreais e exageradas sobre perigos que possam ameaçar seus pais 
ou pessoas próximas. Em sua maioria, as crianças recusam-se a ir para a escola; apresenta inquietude, fadiga fácil, 
dificuldades de concentração, irritabilidade, tensão muscular e transtornos do sono.
 - Depressão. A criança apresenta humor deprimido na maior parte do dia, interesses e prazer acentuadamente 
diminuídos, perda ou ganho significativo de peso sem estar de dieta, insônia ou hipersonia, agitação ou lentidão 
psicomotora, fadiga, sentimento de inutilidade e pensamento decorrente de morte.
 - Esquizofrenia. Pode haver delírios, alucinações, desorganização do discurso e do comportamento ou os 
chamados comportamentos negativos, como embotamento afetivo.
O comportamento inadequado desestrutura as relações tanto na escola, quanto na família. Somente uma equipe 
especializada envolvendo médicos, psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogo, entre outros poderá realizar um 
diagnóstico preciso.
A prevenção dos distúrbios comportamentais inicia-se no momento em que o casal idealiza a chegada de um filho, 
evitando exposição a agentes ambientais que possam causar alterações ou interferir no processo de formação e 
desenvolvimento cerebral da criança.
Mães fumantes têm 50% a mais de risco que as não fumantes de apresentar filhos com retardo mental e TDAH. Drogas, 
álcool, desnutrição materna, infecções no período gestacional são outras possíveis causas.
O ambiente exerce uma influência de extrema importância sobre a plasticidade cerebral, que é a formação de novos 
circuitos de memória; uma educação correta, com imposição de limites, introduz desde cedo a noção de respeito ao 
próximo e maior aceitação das regras sociais. É notório que a criança reproduz e memoriza as condutas do seu 
ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos estudos realizados, podemos concluir que a indisciplina é tema de grande complexidade, e que pode ter 
como causas fatores sociais e familiares, proposta pedagógica, formação do professor, dificuldades de aprendizagem, 
distúrbios de comportamento, etc.
É claro que a relação professor-aluno positiva, é de suma importância para minorar as questões acima citadas, bem 
como um contrato pedagógico pautado na democracia, respeito e participação de todos os envolvidos. Mas, e quando o 
problema da indisciplina persiste, apesar de todas as tentativas do professor em tentar resolver tal questão? Neste 
momento é preciso que o educador reflita sobre o comportamento de cada aluno, sobre sua aprendizagem, como este 
se socializa com o grupo, em quais momentos acontece a indisciplina.
Conhecer cada aluno é o primeiro passo para que se comece a levantar possíveis hipóteses para determinados 
comportamentos do mesmo. Entramos então na questão da formação do professor. O estudo contínuo nos dá embasa-
mento e segurança para tomar decisões em determinadas situações. Reconhecer dificuldades de aprendizagem e/ou 
problemas de comportamento em nossos alunos, nos auxiliará a lidar com as questões disciplinares em sala de aula, e 
até mesmo pedagógicas.
É certo que a escola não pode abrir mão de sua responsabilidade quanto à disciplina, mas também é justo que se o 
professor levanta determinada hipótese sobre seu aluno, o mesmo tem todo o direito a um encaminhamento, bem como 
um diagnóstico e tratamento. A família neste momento deve dar apoio tanto à criança quanto à escola, pois é necessário 
existir uma parceria entre estes para que o aluno tenha uma boa aprendizagem.
É fato que a instituição escola deve estar mais aberta para a participação das famílias e comunidade em suas ativida-
des. Esta, enquanto instituição formadora deve estar preparada para lidar com os problemas infantis, decorrentes da 
sociedade, dos conflitos familiares e da curiosidade natural da criança. Sem esse preparo, será impossível uma educa-
ção de qualidade. Por isso, é importante a elaboração e implantação de uma proposta pedagógica que vise a solução 
para os problemas enfrentados pela instituição educativa, bem como a busca de uma nova forma de intervenção 
pedagógica que desperte no aluno o interesse pela escola e pelo aprender. 
Não podemos deixar de ressaltar que atualmente o papel do professor dentro da escola é muito mais abrangente. O 
educador precisa estar atento às capacidades cognitivas, físicas, afetivas e éticas do educando para prepará-lo para o 
exercício de uma cidadania ativa, responsável e pensante.
O professor de alto nível está sempre refletindo sobre sua prática, buscando alternativas para sanar as dificuldades em 
sala. Sabe ouvir, dialogar e entender os alunos, fazendo-os perceber que se preocupa com suas opiniões e com suas 
atitudes, e que tem interesse em auxiliá-los no aperfeiçoamento de seu processo de aprendizagem.
Sob uma visão piagetiana, o educador que mantêm um diálogo com seus alunos, busca decisões conjuntas por meio da 
cooperação, para que haja um aprendizado através de contratos tácitos e promove relações de reciprocidade, respei-
tando seus alunos e obtendo um melhor aproveitamento escolar. Portanto, deve ser compromisso do educador se 

Existe uma diferença entre o conceito de analisar e interpretar um desenho, porém o resultado de uma síntese ou 
análise é a interpretação. 

Podemos dizer que a criança em sua primeira infância experimenta mais do que expressa, conforme vai crescendo, 
seus traços vão tomando forma. De acordo com Bédard (2009, p.8) “A criança começa a controlar esse meio, e em 
seguida poderá expressar-se por meio dele”. 

Como instrumentos metodológicos para tais interpretações, temos os testes métricos interpretáveis que denominamos 
“testes projetivos”, segundo Visca (2009, p.19) “Quando se trata de um teste projetivo de lâminas com imagens, a 
pessoa deve construir um relato no qual projeta sobre certos personagens e no que há em volta deles, sua própria 
imagem das coisas do mundo.”

O objetivo deste artigo é discorrer sobre a importância e a influência que o desenho da criança destaca nas avaliações 
psicopedagógicas e sobre os instrumentos que darão ao profissional um olhar interpretativo sobre estes. Desta forma, 
auxiliará a descobrir as etapas pelas quais a criança está passando, nas quais suas dificuldades, quando houver, serão 
reveladas. A metodologia foi elaborada por meio de livros.

O DESENHO INFANTIL E A AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evolução 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por intermédio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Pelo processo de socialização, o sujeito procura marcar 
seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De início essencial-
mente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem como 
contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evoluç0ão 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por meio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Mediante ao processo de socialização, o sujeito procura 
marcar seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De inicio 
essencialmente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem 
como contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Durante os primeiros meses de vida as figuras percebidas pela criança aparecem e desaparecem, a visão da mesma 
ignora qualquer constância dos objetos, conforme Mèredieu (2006, p.51) “No plano gráfico mesmo que a criança esteja 
num estágio mais evoluído no plano perceptivo a organização espacial começa por intuições sobre relações[...] de 
separação, envolvimento etc”. 

Como um dos exemplos de relação topológicas temos a casa, em que se pode apreender de que modo a criança vive o 
espaço. Segundo Mèredieu (2006, p.51) “Primeiro espaço explorado, símbolo do meio familiar em que se desenvolvem 
as primeiras experiências decisivas, a casa aparece violentamente carregada de afetos”. 
A criança projeta na casa suas fantasias e angústias a partir deste momento a casa passa a ser imagem daquele 
espaço orgânico, que é o espaço do corpo e deixa de ser o meio cósmico.
Piaget (1948, apud MÈREDIEU, 2006) distingue três fases na evolução do espaço: 
- Incapacidade sintética, na qual não existe nenhuma tentativa para representar a profundidade e nem constância das 
grandezas. Há compreensão de uma relação entre o elemento, portanto representada de uma maneira inadequada;
- Realismo intelectual, sendo as relações topológicas em geral respeitadas, marca uma relação de envolvimento e de 
interioridade, os elementos de uma mesma cena são encarados sob diferentes ângulos, ou seja, relação entre o sujeito 
e o objeto observado;
- Realismo visual, a criança passa a respeitar as distâncias, as proporções respectivas das figuras, surge a perspectiva 
que não suplanta o espaço topológico, mas visa integrá-lo. 
Pouco a pouco se organizam essas relações, é um processo até que a criança submeta todos os objetos a uma visão 
de conjunto, ligando-os por meio de coordenadas.

Para que se avaliasse o QI da criança nos testes de inteligência era utilizado o desenho, logo o mesmo manifestou-se 
como a expressão da personalidade como um todo, Mèredieu (2006, p.62) cita que “o desenho torna-se objeto de uma 
interpretação, pois o que importa não é mais o grafismo propriamente dito, mas o que ele designa, o sentido a que 
remete”. 

Ao estudar a maneira de como a criança utiliza o espaço, folhas, formas etc. percebemos que existem aspectos 
diferentes a considerar, e estes tornam-se características de um valor expressivo o qual traduz de forma específica o 
estado emocional da criança. 
Lowenfeld (1977, apud MÈREDIEU, 2006) distingue o desenvolvimento do desenho infantil em três etapas, que estão 
subdivididas em três fases. Fazem parte da primeira fase a garatuja desordenada, garatuja ordenada e garatuja 
nomeada:
- Garatuja desordenada, a criança não olha para o que faz, tem prazer em explorar o material que tem em mãos, risca 
tudo o que vê e utiliza muitas vezes o corpo que acompanha o movimento de vai e vem horizontal, vertical.
- Garatuja ordenada, a criança passa a olhar o que faz descobrindo a relação do traço-gesto, controla o tamanho do 
desenho forma e sua localização no papel, começa a fechar as figuras em formas espiraladas ou circulares. 
-Garatuja nomeada, a criança representa o objeto concreto por meio de uma imagem gráfica, fazendo assim passagem 
do movimento sinestésico/ motor ao imaginário, dá forma a figura humana, e relaciona o desenho com o que viu ou vê. 

Na segunda fase, pré-esquemática, os desenhos passam de um conjunto indefinido de linhas para uma configuração 
representativa definida, ou seja, os movimentos longitudinais da etapa anterior evoluem para formas reconhecíveis, a 
criança ainda não representa o objeto com uma visão absoluta, mas sim o que sabe sobre ele.

A terceira e última fase denomina-se esquemática. Aqui a criança já começa a organizar seus desenhos, constrói cenas, 
a consciência da analogia entre a forma desenhada e o objeto representado se afirma, em complexibilidade e organiza-
ção a representação das figuras humanas evolui.

Luquet (1927, apud MÈREDIEU, 2006) distingue quatro estágios na evolução do grafismo infantil:
- Realismo fortuito. Este estágio começa por volta dos dois anos, e põe fim ao período chamado rabisco, a criança 
descobre por acaso uma analogia formal entre um objeto e seu traçado, primeira tentativa do indivíduo que procura 
afirmar-se ante ao mundo exterior. Começa a dar nome ao seu desenho;
- Realismo fracassado, a criança procura reproduzir a uma forma após descobrir a identidade forma-objeto, logo 
sobrevém uma fase de aprendizagem pontuada de fracassos e de sucessos parciais, esta fase começa entre três e 
quatro anos; 
- Realismo intelectual, nesta fase a criança desenha aquilo que sabe e não aquilo que vê daí vem dois processos, o 
plano deitado no qual os objetos são representados deitados e a transparência que é a representação simultânea do 
seu objeto;
- Realismo visual, este é marcado pelo fim do desenho infantil, o grafismo empobrece de maneira progressiva juntando-
-se as produções adultas.
Geralmente, desenhar é algo prazeroso para a criança, e à medida que ela é estimulada a fazê-lo e o faz com algum 
sentimento, sua comunicação gráfica se torna mais clara e tem mais a dizer sobre seu ser.

Pode-se considerar aspectos diferentes, estudar posteriormente como a criança utiliza linhas e formas, a escolha da cor, 
distribuição do espaço. Todas estas características têm valor expressivo e traduzem de maneira específica o estado 
emocional da criança (MÈREDIEU, 2006)

A utilização do desenho infantil na Psicopedagogia aproveita a maneira da espontaneidade da criança para recolher 
dados sobre a mesma, conforme Bedárd (2009, p.59) “a finalidade é captar do modo mais exato possível as mensagens 
que a criança transmite inconscientemente por intermédio dos seus desenhos”. 
O desenho infantil revelará ao psicopedagogo detalhes da vida afetiva, emocional, familiar e educacional da criança, 
segundo Bedárd (2009, p.59) “os desenhos permitem incrementar consideravelmente dados sobre o temperamento, o 
caráter, a personalidade as necessidades da criança”. Desta maneira o psicopedagogo é respaldado e auxiliado a 
descobrir e a reconhecer as diversas etapas pelas quais a criança atravessa.  
Segundo Chamat (2004, p.112):

Podemos levantar dados a serem interpretados por meio de uma técnica projetiva psicopedagógica, e nesta técnica 
obtém-se uma produção gráfica e verbal, permitindo uma análise do conteúdo latente e manifesto da relação do sujeito 
com a aprendizagem.

Os instrumentos projetivos solicitam do avaliador um bom conjunto teórico que o auxilie à interpretar e compreender de 
que esta não pode ser feita de maneira isolada por estarem inseridas em um determinado contexto e uma história de 
vida individual e familiar, conforme Chamat (2004, p.30) “à leitura psicopedagógica requer uma compreensão do sujeito, 
dos processos sociais, das relações vinculares”. 

Pode-se entender que requer uma leitura fundamentalmente de como o sujeito aprendeu a aprender, a dificuldade de 
aprendizagem versus dificuldade de ensinagem, a função da patologia do não aprender, como o sujeito percebe o real 
diante de suas relações vinculares familiares, seu processo cognitivo. 

A dificuldade de aprendizagem do sujeito deve obedecer a uma ampla compreensão dos aspectos endógenos e 
exógenos do não aprender, visualizando o aprendiz inserido em um contexto social. (CHAMAT 2004).

Para Visca (2009, p.15) “as técnicas projetivas são um recurso entre outros que permite investigar a dimensão no que 
se refere ao vínculo que o sujeito estabelece com a aprendizagem propriamente dita [...]”, estes vínculos constituem por 
uma rede de relações universais uma vez que todo o sujeito está imerso nela. 

Os instrumentos das técnicas projetivas devem ser utilizados no momento do processo diagnóstico, é um critério clínico. 
Os testes podem classificar-se por suas
características externas, pelo modo de aplicação e pelo aspecto avaliado. 

Existe um conjunto de conteúdos não reconhecidos o qual chamamos de nível inconsciente, há uma tentativa de 
despontar para o campo pré-consciente ou consciente, porém permanece ignorado, 

Para Piaget (1973, apud VISCA ,2009) 

[...] no caso das estruturas cognitivas a situação é extraordinariamente comparável com a afetiva: consciência relativa 
(também bastante pobre) do resultado, e inconsciência quase completa (ou inicialmente completa) dos mecanismos 
íntimos que conduzem a esses resultados [...] em outros casos, há projeção quando atribuímos às coisas caracteres 
devidos ao eu e ao pensamento. Assim a criança que localiza no sol o “nome do sol”, “projeta” uma realidade interna em 
direção ao mundo exterior. 

Uma das preocupações do autor ao iniciar sua prática psicopedagógica, consistiu em perceber que a psicopedagogia 
não contava com um instrumento de avaliação dinâmica da aprendizagem. 
Isto o levou a estudar e elaborar um instrumento que facilitaria a análise não da aprendizagem como produto final e sim 
como um processo. Este instrumento foi denominado de Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem – E.O.C.A, o 
mesmo serve para analisar o modelo de aprendizagem como uma variável dependente dos fatores afetivos, cognitivos e 
sociais, conforme Visca (2009, p. 206) “o aprendido previamente, as relações de objeto, ansiedades e defesas, o nível 
cognitivo, funções e diferenças funcionais que condicionam o modo atual de aprender”. Este recurso então permite criar 

um primeiro sistema de hipóteses sobre os níveis semiológico e patogênico que deve ter a comprovação perante outros 
instrumentos, dentre estes a técnica projetiva. 
A criança está imersa num mundo no qual vive em diversos meios, por isso as técnicas projetivas psicopedagógicas têm 
como objetivo geral investigar a rede de vínculos que um sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, 
o familiar e consigo mesmo, conforme Visca (2009, p.21) “em cada um desses domínios, com diferenças individuais, é 
possível reconhecer três níveis em relação ao grau de consciência, dos distintos aspectos que constituem um vínculo”. 
O autor se refere neste caso, ao vínculo de aprendizagem, segundo Visca (2009, p.22) “os três domínios – escolar, 
familiar e consigo mesmo, possuem três níveis – inconsciente, pré-consciente e consciente, os quais permitem investi-
gar nove setores da dimensão afetiva do sujeito que aprende” 
 
Existe um nível inconsciente no qual um conjunto de conteúdos não é reconhecido, faz com que o campo pré-conscien-
te ou consciente permaneça ignorado apesar de sua tentativa de emergir-se neles, um nível pré-consciente em que os 
conteúdos e mecanismos escapam podendo ter acesso ao campo de consciência, e em fim um nível consciente, neste 
os conteúdos e mecanismos, as percepções internas e externas são representáveis em palavras, pensamentos, 
desenhos entre outros. 

Para cada domínio há uma correspondente técnica projetiva, bem como os objetivos próprios de cada uma.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho é resultado de um estudo minucioso que exigiu, no decorrer do mesmo, muita análise, síntese e reflexão. 
Definitivamente os resultados aqui destacados, tentam refletir duas questões: certas características dos desenhos 
infantis em si e algumas relações com significados psicossociais, lembrando também dos esquemas afetivo-cognitivo-
-sociais.
O que considerei de maior importância foi o conhecimento que tive a respeito do sentido amplo de aprendizagem, desta 
não só interessa saber qual é o vínculo que o sujeito estabelece com o docente, a sala de aula, os companheiros e a 
escola, mas também importa a relação com os adultos significativos que lhe oferecem modelos de aprendizagem, e os 
cenários onde tudo isso acontece, com os colegas fora do ambiente escolar e consigo mesmo, enquanto aprendiz em 
diferentes momentos de sua vida cotidiana. 
Fez-me refletir na verdadeira importância do desenho da criança o qual destaca dados essenciais numa avaliação, 
neste caso, psicopedagógica, pois durante muito tempo, só se reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam 
respeito à inabilidade motora. 
Ao longo da pesquisa pude observar que a maioria dos trabalhos sobre o desenho infantil percorrem-se numa linha 
psicológica, esse fator foi o que me motivou a interrogar-me sobre a avaliação do psicopedagogo em relação ao 
desenho da criança bem como os instrumentos que o auxilia e a contribuição destes para o estudo do desenho. 
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preocupar com a disciplina e a responsabilidade de seus alunos.
A responsabilidade, a solidariedade, o compromisso serão atingidos através de contratos e acordos com regras claras 
cumpridas com justiça. Através do compromisso com o projeto pedagógico e com a afetividade, o professor busca 
motivar seus alunos, obtendo assim uma relação verdadeira com os educandos.
O foco do nosso trabalho é o Ser Humano, daí a necessidade de se valorizar as pessoas. Em nosso cotidiano, estamos 
envolvidos com outros professores, alunos, pais e demais pessoas do quadro escolar, por isso é importante desenvolver 
um trabalho em equipe para  obter uma instituição forte, competente e coesa. Com esforço de todos é inevitável a 
conquista da qualidade, tendo-se em vista que cada profissional é importante e cada aluno também.
A escola é uma organização humana em que as pessoas somam esforços para um propósito educativo comum.
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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre questões relacionadas à indisciplina e suas 
possíveis causas. É fato que os dois males que a escola atualmente enfrenta, a indisciplina e as dificuldades de 
aprendizagem, são fatores de grande preocupação entre professores, gestores e pais. Alguns fatores podem interferir 
na relação professor-aluno causando a indisciplina, tais como a transformação histórico-social, mudanças pedagógicas, 
número excessivo de alunos em sala, formação do professor, etc. As dificuldades de aprendizagem e/ou transtornos de 
comportamento podem desencadear situações de indisciplina em sala de aula. Por isso é necessário que o professor 
conheça seus alunos para que possa saber distinguir a origem do problema: o que realmente está causando a indiscipli-
na em sala de aula. Há também que ser um profissional que reflita constantemente sobre sua prática pedagógica para 
que envolva toda a turma nas atividades em sala, estimulando seus alunos a aprenderem cada vez mais.

Palavras-chave: : indisciplina, aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de comportamento.
Abstract:
The present work has for objective to make one brief theoretical reflection on related questions the indiscipline and its 
possible causes. It is fact that the two males that the school currently faces, the indiscipline and difficulties of learning, 
are factors of great concern between teachers, managers and parents. Some factors can intervene with the relation 
professor-pupil causing the indiscipline, such as the description-social, transformation, pedagogical changes, extreme 
number of pupils in room, formation of the professor, etc. The difficulties of learning or upheavals of behavior can 
unchain situations of indiscipline in classroom. Therefore it is necessary that the professor knows its pupils so that can 
know to distinguish the origin from the problem: What it is really causing the indiscipline in classroom. It has also that to 
be a professional who constantly reflects on pedagogical its practical so that she involves all the group in the activities in 
room, stimulating its pupils to learn each time more.

Keywords: indiscipline, learning, difficulties of learning, riots of behavior.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão teórica sobre a indisciplina escolar e possível relação que 
esta possa ter com dificuldades de aprendizagem e distúrbios de comportamento.
Tema complexo e abrangente, a indisciplina permeia o ambiente escolar, tornando-se um dos maiores obstáculos 
pedagógicos nos dias atuais; além de ser apontada, pelos professores, como uma das causas da falta de aproveitamen-
to escolar. Nosso objetivo é fomentar tais questões para que se realizem estudos mais profundos sobre o tema, haja 
vista que cada caso deve ser estudado, levando-se em conta suas particularidades. 
A questão da indisciplina não se resume a um caso isolado em uma determinada região, escola ou ano de escolaridade, 
mas apresenta-se em toda rede educacional, em qualquer classe social, região, unidade escolar.  
Presente cada vez mais cedo no cotidiano escolar, já se percebendo nos Anos iniciais do Ensino Fundamental, a 
indisciplina pode ser causada por diversos fatores, que interferem na relação professor-aluno. A transformação histórico-
-social e as mudanças pedagógicas interferiram na escola, nas atitudes dos professores e no comportamento dos 
alunos. A questão da formação do professor, número de alunos por sala, podem ser somados à questão da indisciplina 
em sala. A ausência de disciplina do aluno pode disfarçar sérios problemas, tais como dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento. 
Sendo assim, faz-se necessário observar minuciosamente questões que vão desde a relação professor-aluno, passan-

RESUMO

O presente artigo pretende mostrar a importância do desenvolvimento do desenho elaborado pela criança, bem como a 
avaliação e interpretação do psicopedagogo sobre este. Para a criança o desenho é um modo de se expressar com 
liberdade, umas desenham em silêncio, outras cantarolando, porém, todas mesmo sem perceber passam para o papel o 
seu estado emocional, por isso a análise dos desenhos tem por finalidade conhecer e compreender a criança e poder 
ajudá-la quando for necessário. O profissional na área psicopedagógica, seja no campo institucional ou no clínico, 
organiza diferentes linhas de atuação para a realização do diagnóstico psicopedagógico, aqui serão abordadas as 
técnicas projetivas psicopedagógicas de Jorge Visca que tem como objetivo geral investigar a rede de vínculos que o 
sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, o familiar e consigo mesmo, o que auxiliará o Psicopeda-
gogo em sua leitura do sujeito durante todo o processo de investigação.

Palavras-chave: Desenho Infantil; Avaliação Psicopedagógica; Técnicas Projetivas.

INTRODUÇÃO

Ao realizar o estágio de atendimento clínico psicopedagógico, me deparei com experiências que me instigaram a 
aprofundar-me sobre o desenho da criança e a avaliação do psicopedagogo, bem como os instrumentos que o mesmo 
utiliza para esta avaliação. Nos encontros de cada sessão com duração de uma hora e meia, analisei minuciosamente 
as estratégias realizadas com a criança. Durante a realização do estágio, me deparei com as seguintes indagações: de 
que maneira o desenho infantil colabora no desenvolvimento e no diagnóstico psicopedagógico? Como interpretar, 
analisar e avaliar o desenho da criança psicopedagogicamente e quais os instrumentos metodológicos que possibilita-
rão ao psicopedagogo avaliar estes desenhos bem como seus significados? 

O momento em que foram aplicadas as provas projetivas de Jorge Visca, revelou-me dados importantes e essenciais 
para que eu pudesse chegar até o foco do problema, ou seja, da dificuldade de aprendizagem, a qual estava relaciona-
da ao seu par educativo. Pensando nisto, escolhi este tema para que mediante a uma criteriosa pesquisa pudesse 
esboçar o quanto o desenho da criança pode cooperar ao psicopedagogo em sua avaliação, pois por intermédio do 
mesmo é possível analisar em relação à criança seus sentimentos, ela cria e recria individualmente formas expressivas, 
integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade.

O desenho representa, em parte, a mente consciente, mas também, e de uma maneira mais importante, faz referência 
ao inconsciente, sem perceber, a criança transporta seu estado anímico ao papel (BÉDARD, 2009).

A criança muitas vezes não consegue falar sobre seus problemas, sendo assim o desenho é um grande aliado para que 
seja revelado à causa da dificuldade, quando a mesma houver, colaborando no desenvolvimento e no diagnóstico 
psicopedagógico. Segundo Mèredieu (2006, p.38)

 Assim que descobre a possibilidade de representar o real por meio de signos, a criança contenta-se geralmente em 
desenhar objetos e não recorre com frequência à abstração. Seus desenhos narram, procuram transmitir uma mensa-
gem.

Podemos considerar que a avaliação do desenho da criança possibilitará a descoberta de possíveis dificuldades que 
norteiam a mesma em sua vida escolar e também em seu convívio social. Ainda Mèredieu (2006, p.3) “O meio em que a 
criança se desenvolve é o universo adulto, e esse universo age sobre ela da mesma maneira que todo contexto social, 
condicionando-a ou alienando-a”. 

do pelo Plano Político Pedagógico da escola, até questões mais complexas, como as dificuldades de aprendizagem e 
distúrbios de comportamento, já citados acima.

 INDISCIPLINA NO ESPAÇO ESCOLAR E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS

A indisciplina permeia o ambiente escolar, mais especificamente a sala de aula, onde se exige do aluno o máximo de 
concentração possível. O que pode ser indisciplina para um professor, pode não ser para o outro, pois há vários 
momentos em sala que podem, ou não, ser caracterizados como indisciplina; dependerá do ponto de vista de cada um, 
de seus conceitos e valores de sua prática docente. 
A palavra “indisciplina” tem a mesma etimologia da palavra “discípulo”, que significa “aquele que segue”, ambas de 
origem latina; e discípulo, por sua vez, que significa “pupilo”, instruir, educar, treinar, dando idéia de modelagem total de 
caráter; disposição dos alunos em seguir os ensinamentos e regras de comportamento. Comumente impõem-se a 
disciplina, ignorando-se opiniões, desejos e valores das pessoas que têm de se sujeitar a ela. Nesse sentido, indiscipli-
na é a manutenção da ordem e obediência às normas e indisciplina é a sua negação, a quebra da ordem. 
OLIVEIRA (2005, p.32) ao pensar sobre essa questão coloca que a indisciplina é um sintoma de desajustamento do 
nosso sistema social. Diz ainda que a escola é um dos agentes responsáveis pela transformação do quadro atual de 
indisciplina, pois os problemas que envolvem o cotidiano escolar, são frutos de uma sociedade em transição.
LINO DE MACEDO (2005, p.24-26), psicólogo, afirma que “disciplina na escola não é questão de boa conduta, nem de 
formação trazida de casa”. Para ele, disciplina é uma competência escolar que as crianças aprendem como qualquer 
conteúdo, sendo matéria interdisciplinar, pois permeia todas as outras.
Para AQUINO (2003, p.14), a disciplina escolar é um dos produtos ou efeitos do trabalho cotidiano de sala de aula; 
lembra ainda que um mesmo aluno indisciplinado com um professor, nem sempre é indisciplinado com outros professo-
res. “Sua disciplina, portanto, parece ser algo que desponta ou se acentua dependendo das circunstâncias”, completa o 
autor.
A imposição ou falta de regras pode interferir de modo negativo no comportamento dos alunos. Portanto, as regras 
devem estar de acordo com a opinião da maioria, sendo um processo democrático, onde o educando se reconheça 
como responsável também pela elaboração das normas, ou seja, a participação das crianças na elaboração das regras 
de comportamento a serem seguidas contribui para seu cumprimento. Somente a construção coletiva, de tais normas 
pode esclarecer que atitudes os alunos devem evitar em sala de aula e na escola como um todo.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o professor precisa ajudar os alunos a 
adquirirem a capacidade de tomar decisões por si só, levando em conta regras, valores, perspectiva pessoal e perspec-
tiva do outro. Recomenda ainda, que já na Educação Infantil, seja a autonomia um princípio das ações educativas.
Sabemos que é preciso que os professores ajudem seus alunos nesse processo, e a alcançarem sua autonomia, 
considerando que os mesmos têm vontade própria, que são competentes e capazes de construir conhecimento e 
interferir no meio em que vivem. As regras devem ser coletivamente definidas para que fique claro como os alunos 
devem agir em determinados momentos em sala de aula e na escola, visto que estas implicam o entendimento dos 
conceitos moral e ética.
Ás vezes, as próprias condições físicas do ambiente podem causar agitação entre os alunos, como por exemplo, o 
tamanho da sala de aula, pequena ou grande demais para a quantidade de alunos; mobiliário inadequado; número 
excessivo de alunos. Todas essas situações podem fazer com que o professor altere seu timbre de voz ou que a todo o 
momento chame a atenção da turma.
Outros fatores que podem desencadear a indisciplina são a ociosidade do aluno (quando termina a tarefa antes dos 
colegas), bem como o excesso e o nível de dificuldade das atividades propostas. Nestas situações convém considerar 
que nem todos os alunos terminam a atividade ao mesmo tempo. O professor deve estar preparado para tal situação, 
propondo outras atividades, como por exemplo, jogos pedagógicos, livros de literatura, revistas, gibis.
Os cursos de formação não preparam o futuro professor para que desenvolva seu trabalho pedagógico com base na 
realidade concreta dos educandos, pois essa preparação é muito superficial no que diz respeito a aspectos disciplinares 
e relacionais, não os alertando para a problemática da relação professor-aluno, da violência e indisciplina que permeiam 
o ambiente escolar. Há ausência de uma formação que oriente o educador para um gerenciamento de sala de aula que 
envolva motivação e participação dos alunos.
É necessário que se promova a formação permanente e em serviço, do docente, voltada para a reflexão, análise e 
resolução de problemas como indisciplina, violência, dificuldades de aprendizagem, metodologias de ensino, inclusão. 
Evitando assim, contradições nas ações que venham a tomar, ampliando os horizontes para uma ação consciente.
Uma das funções da escola é educar os indivíduos, formar futuros adultos que devem comportar-se de maneira 
responsável, autônoma e democrática.
Para AQUINO (2003), há que se reconhecer que a participação efetiva dos alunos na busca de alternativas para a 
indisciplina é de suma importância, e que, portanto, o professor deve ter em mente que a disciplina deve ser construída 
numa ação consciente e interativa, com a participação, respeito e responsabilidade de todos, principalmente, dos 
alunos.
As causas da indisciplina estão entrelaçadas com a sociedade, a família, a escola, o professor e o aluno envolvendo 
problemas familiares, influências da mídia, o que demanda uma atuação organizada e articulada por parte do grupo 
escolar.
Numa sociedade cada vez mais exigente, da era da informática, Internet, da automação, o educador é constantemente 
desafiado a produzir um tipo de educação que acompanhe o ritmo dessa sociedade tecnológica e, embora tenha de 
responder a esses desafios, não poderá ignorar os aspectos éticos da educação. 
A ausência de uma proposta pedagógica bem definida pode ser outro fator determinante da indisciplina. É preciso que 
os conteúdos, metodologias e avaliação estejam de acordo com a realidade e expectativas dos alunos.
A escola não pode omitir sua responsabilidade frente às questões de indisciplina, problema de enorme complexidade, 
pois envolve a formação da consciência do indivíduo, de seu caráter e cidadania. O real desejo dos educadores é a 

conquista de uma disciplina marcada pelo respeito, ativa e consciente por parte de todos; onde haja responsabilidade, 
interação, participação e construção de um conhecimento significativo que prepare para a vida. Para tanto é necessária 
a parceria com os pais, pois estes devem transmitir a seus filhos o “saber fazer”, lembrando que os mesmos são os 
primeiros modelos para a criança.
 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Tanto a indisciplina quanto as dificuldades de aprendizagem, são consideradas pelos professores como situações de 
complexa resolução, sendo os dois fatores geradores do fracasso e evasão escolar.
O professor deve ficar atento ao aluno que apresenta comportamento de indisciplina, pois esta pode mascarar dificulda-
des de aprendizagem.
Segundo LAJONQUIÉRE (2008), o limite entre indisciplina e problemas de aprendizagem torna-se difuso, pois muitos 
dos comportamentos dos alunos são considerados pelos docentes sob a perspectiva de um ou de outro problema. Por 
isso é de grande importância avaliar o aluno em sua individualidade e singularidade, pois cada um aprende de uma 
maneira diferente, ou seja, cada aluno vivencia seu processo de aprendizagem de maneira diferente do outro porque 
cada ser possui uma história de vida, influência familiar, cultural, etc. de forma singular.
Conhecer o aluno realmente é um dos primeiros passos para levantarmos possíveis hipóteses sobre o seu problema, 
indisciplina ou aprendizagem. É necessário conhecer as dificuldades de aprendizagem, quais seus principais sintomas 
para que o professor possa fazer os encaminhamentos necessários.
Como já dito anteriormente, a aversão por assuntos que dizem respeito à escola, recusar-se a aprender, a indisciplina, 
são paliativos que podem camuflar as dificuldades de aprendizagem.
Segundo o Comitê Nacional Americano de Dificuldades de Aprendizagem (National Joint Committee of Learning 
Disabilities, 1988): As DA constituem um ou mais défices (sic) nos processos essenciais da aprendizagem que necessi-
tam de técnicas especiais de educação (definição por défice). As crianças com DA apresentam discrepância entre o 
nível da realização esperado e o atingido em linguagem falada, leitura, escrita e matemática (definição por discrepân-
cia). As DA não são devidas a deficiências sensoriais, motoras, intelectuais, emocionais e/ou a falta de oportunidade de 
aprendizagem (definição por exclusão).
Sendo assim, podemos concluir que Dificuldades de Aprendizagem é um conjunto de desordens heterogêneas, que 
podem se manifestar através de dificuldades significativas na aquisição e no uso da compreensão da fala, audição, 
leitura, escrita e matemática. Essas dificuldades podem ocorrer devido a uma disfunção do sistema nervoso, podendo 
manifestar-se por toda a vida do indivíduo.
Abaixo algumas dificuldades de aprendizagem mais comuns entre os alunos:
 - Dislexia: segundo a ABD (Associação Brasileira de Dislexia), a dislexia é um distúrbio da leitura afetando a 
escrita, normalmente detectado a partir da alfabetização, período em que a criança inicia o processo de escrita e leitura. 
A criança dislexa possui inteligência normal ou muitas vezes acima da média. Sua dificuldade consiste em não identifi-
car símbolos gráficos, letras ou números, por exemplo.
 - Disgrafia: também chamada de letra feia. Isso acontece devido a uma incapacidade de recordar a grafia da 
letra. Ao tentar recordar o grafismo, escreve muito lentamente o que acaba unindo inadequadamente as letras, tornan-
do-as ilegíveis (HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
 - Disortografia: até o 3º Ano é comum que alunos façam confusões ortográficas, porém se o problema persistir 
é importante o encaminhamento da criança a um especialista. A principal característica do indivíduo com disortografia 
são as confusões de letras, sílabas de palavras, trocas ortográficas já conhecidas e trabalhadas pelo professor (HONO-
RA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves).
O professor deve estar atento a qualquer comportamento diferente, em seu aluno, pois como já dito, um determinado 
comportamento pode ocultar desde pequenas dificuldades de aprendizagem até dificuldades de complexo diagnóstico. 
A dificuldade em aprender traz sérios problemas ao aluno, que pode começar com baixa auto-estima e evoluir para um 
mau comportamento, indisciplina. 

DISTÚRBIOS DE COMPORTAMENTO E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA

Não queremos nestas poucas linhas definir ou caracterizar os distúrbios de comportamento, haja vista que se trata de 
assunto complexo. Nosso desejo é apenas fomentar questões relacionadas à indisciplina para que auxiliem o professor 
a buscar informações sobre tal problemática, a fim de minorar tais situações no cotidiano escolar; ou seja, buscar 
alternativas para um melhor convívio e aprendizagem em sala de aula.
Apesar da complexidade e diferentes definições sobre o que são distúrbios do comportamento, alguns autores, como 
COLL (1995), definiram como distúrbios de comportamento os seguintes: 

(...) certas condutas que afetam a relação do indivíduo com seu ambiente e interferem negativamente em seu desenvol-
vimento; que constituem sintomas, mas não se organizam em forma de síndrome, ocorrendo de forma isolada ou em 
combinações muito limitadas; que não são em si patológicas, sendo que o caráter patológico advém de seu exagero, 
déficit ou sua persistência além das idades em que podem desempenhar um papel adaptativo (...).

Podemos citar o exemplo de uma criança com distúrbio de hiperatividade. Os principais sintomas são falta de concen-
tração, atividade motora excessiva e falta de autocontrole. Se o professor não souber distinguir este distúrbio, tratará a 
criança como um aluno indisciplinado, havendo então complicações na busca de uma resolução para o problema.
Para identificar uma criança com distúrbios de comportamento é necessária uma atenção especial, seja familiar ou 
educacional, e:
• Conhecer o desenvolvimento normal da criança, verificando alguns fatores: idade, sexo, genética, contexto 

familiar e social, entre outros;
• Reconhecer que existem condutas de caráter transitório, não sendo necessariamente uma evolução psicopato-
lógica; 
• Avaliar como e quando as alterações de conduta estão interferindo ou mesmo dificultando a aprendizagem e 
socialização da criança (GRILLO, Eugênio; SILVA, Ronaldo J. M. da).
O professor deve ficar atento às crianças com problemas no rendimento escolar não explicado por fatores intelectuais, 
sensoriais ou outras incapacidades físicas; quando são observados problemas nas relações sociais, tanto na escola 
quanto em casa; quando se observa reações comportamentais ou sentimentos inapropriados diante de situações 
corriqueiras: tristeza ou depressão contínuas.
Abaixo elencamos alguns dos distúrbios de comportamento, segundo Grillo E. e Silva RJM:
 - Transtornos invasivos do desenvolvimento (autismo). Principais sintomas: repertório limitado de atividades, 
bem como de interesses e comportamentos; comprometimento da linguagem verbal e não verbal; pobre ou nenhuma 
interação social, incluindo contato visual.
 - Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade. O TDAH é uma síndrome neuropsiquiátrica cujas manifesta-
ções são: desatenção, impulsividade, hiperatividade.
 - Transtorno de ansiedade de separação e transtorno de ansiedade generalizada. Muito freqüentes na infância 
e adolescência, o indivíduo apresenta preocupações irreais e exageradas sobre perigos que possam ameaçar seus pais 
ou pessoas próximas. Em sua maioria, as crianças recusam-se a ir para a escola; apresenta inquietude, fadiga fácil, 
dificuldades de concentração, irritabilidade, tensão muscular e transtornos do sono.
 - Depressão. A criança apresenta humor deprimido na maior parte do dia, interesses e prazer acentuadamente 
diminuídos, perda ou ganho significativo de peso sem estar de dieta, insônia ou hipersonia, agitação ou lentidão 
psicomotora, fadiga, sentimento de inutilidade e pensamento decorrente de morte.
 - Esquizofrenia. Pode haver delírios, alucinações, desorganização do discurso e do comportamento ou os 
chamados comportamentos negativos, como embotamento afetivo.
O comportamento inadequado desestrutura as relações tanto na escola, quanto na família. Somente uma equipe 
especializada envolvendo médicos, psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogo, entre outros poderá realizar um 
diagnóstico preciso.
A prevenção dos distúrbios comportamentais inicia-se no momento em que o casal idealiza a chegada de um filho, 
evitando exposição a agentes ambientais que possam causar alterações ou interferir no processo de formação e 
desenvolvimento cerebral da criança.
Mães fumantes têm 50% a mais de risco que as não fumantes de apresentar filhos com retardo mental e TDAH. Drogas, 
álcool, desnutrição materna, infecções no período gestacional são outras possíveis causas.
O ambiente exerce uma influência de extrema importância sobre a plasticidade cerebral, que é a formação de novos 
circuitos de memória; uma educação correta, com imposição de limites, introduz desde cedo a noção de respeito ao 
próximo e maior aceitação das regras sociais. É notório que a criança reproduz e memoriza as condutas do seu 
ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos estudos realizados, podemos concluir que a indisciplina é tema de grande complexidade, e que pode ter 
como causas fatores sociais e familiares, proposta pedagógica, formação do professor, dificuldades de aprendizagem, 
distúrbios de comportamento, etc.
É claro que a relação professor-aluno positiva, é de suma importância para minorar as questões acima citadas, bem 
como um contrato pedagógico pautado na democracia, respeito e participação de todos os envolvidos. Mas, e quando o 
problema da indisciplina persiste, apesar de todas as tentativas do professor em tentar resolver tal questão? Neste 
momento é preciso que o educador reflita sobre o comportamento de cada aluno, sobre sua aprendizagem, como este 
se socializa com o grupo, em quais momentos acontece a indisciplina.
Conhecer cada aluno é o primeiro passo para que se comece a levantar possíveis hipóteses para determinados 
comportamentos do mesmo. Entramos então na questão da formação do professor. O estudo contínuo nos dá embasa-
mento e segurança para tomar decisões em determinadas situações. Reconhecer dificuldades de aprendizagem e/ou 
problemas de comportamento em nossos alunos, nos auxiliará a lidar com as questões disciplinares em sala de aula, e 
até mesmo pedagógicas.
É certo que a escola não pode abrir mão de sua responsabilidade quanto à disciplina, mas também é justo que se o 
professor levanta determinada hipótese sobre seu aluno, o mesmo tem todo o direito a um encaminhamento, bem como 
um diagnóstico e tratamento. A família neste momento deve dar apoio tanto à criança quanto à escola, pois é necessário 
existir uma parceria entre estes para que o aluno tenha uma boa aprendizagem.
É fato que a instituição escola deve estar mais aberta para a participação das famílias e comunidade em suas ativida-
des. Esta, enquanto instituição formadora deve estar preparada para lidar com os problemas infantis, decorrentes da 
sociedade, dos conflitos familiares e da curiosidade natural da criança. Sem esse preparo, será impossível uma educa-
ção de qualidade. Por isso, é importante a elaboração e implantação de uma proposta pedagógica que vise a solução 
para os problemas enfrentados pela instituição educativa, bem como a busca de uma nova forma de intervenção 
pedagógica que desperte no aluno o interesse pela escola e pelo aprender. 
Não podemos deixar de ressaltar que atualmente o papel do professor dentro da escola é muito mais abrangente. O 
educador precisa estar atento às capacidades cognitivas, físicas, afetivas e éticas do educando para prepará-lo para o 
exercício de uma cidadania ativa, responsável e pensante.
O professor de alto nível está sempre refletindo sobre sua prática, buscando alternativas para sanar as dificuldades em 
sala. Sabe ouvir, dialogar e entender os alunos, fazendo-os perceber que se preocupa com suas opiniões e com suas 
atitudes, e que tem interesse em auxiliá-los no aperfeiçoamento de seu processo de aprendizagem.
Sob uma visão piagetiana, o educador que mantêm um diálogo com seus alunos, busca decisões conjuntas por meio da 
cooperação, para que haja um aprendizado através de contratos tácitos e promove relações de reciprocidade, respei-
tando seus alunos e obtendo um melhor aproveitamento escolar. Portanto, deve ser compromisso do educador se 

Existe uma diferença entre o conceito de analisar e interpretar um desenho, porém o resultado de uma síntese ou 
análise é a interpretação. 

Podemos dizer que a criança em sua primeira infância experimenta mais do que expressa, conforme vai crescendo, 
seus traços vão tomando forma. De acordo com Bédard (2009, p.8) “A criança começa a controlar esse meio, e em 
seguida poderá expressar-se por meio dele”. 

Como instrumentos metodológicos para tais interpretações, temos os testes métricos interpretáveis que denominamos 
“testes projetivos”, segundo Visca (2009, p.19) “Quando se trata de um teste projetivo de lâminas com imagens, a 
pessoa deve construir um relato no qual projeta sobre certos personagens e no que há em volta deles, sua própria 
imagem das coisas do mundo.”

O objetivo deste artigo é discorrer sobre a importância e a influência que o desenho da criança destaca nas avaliações 
psicopedagógicas e sobre os instrumentos que darão ao profissional um olhar interpretativo sobre estes. Desta forma, 
auxiliará a descobrir as etapas pelas quais a criança está passando, nas quais suas dificuldades, quando houver, serão 
reveladas. A metodologia foi elaborada por meio de livros.

O DESENHO INFANTIL E A AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evolução 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por intermédio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Pelo processo de socialização, o sujeito procura marcar 
seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De início essencial-
mente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem como 
contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evoluç0ão 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por meio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Mediante ao processo de socialização, o sujeito procura 
marcar seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De inicio 
essencialmente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem 
como contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Durante os primeiros meses de vida as figuras percebidas pela criança aparecem e desaparecem, a visão da mesma 
ignora qualquer constância dos objetos, conforme Mèredieu (2006, p.51) “No plano gráfico mesmo que a criança esteja 
num estágio mais evoluído no plano perceptivo a organização espacial começa por intuições sobre relações[...] de 
separação, envolvimento etc”. 

Como um dos exemplos de relação topológicas temos a casa, em que se pode apreender de que modo a criança vive o 
espaço. Segundo Mèredieu (2006, p.51) “Primeiro espaço explorado, símbolo do meio familiar em que se desenvolvem 
as primeiras experiências decisivas, a casa aparece violentamente carregada de afetos”. 
A criança projeta na casa suas fantasias e angústias a partir deste momento a casa passa a ser imagem daquele 
espaço orgânico, que é o espaço do corpo e deixa de ser o meio cósmico.
Piaget (1948, apud MÈREDIEU, 2006) distingue três fases na evolução do espaço: 
- Incapacidade sintética, na qual não existe nenhuma tentativa para representar a profundidade e nem constância das 
grandezas. Há compreensão de uma relação entre o elemento, portanto representada de uma maneira inadequada;
- Realismo intelectual, sendo as relações topológicas em geral respeitadas, marca uma relação de envolvimento e de 
interioridade, os elementos de uma mesma cena são encarados sob diferentes ângulos, ou seja, relação entre o sujeito 
e o objeto observado;
- Realismo visual, a criança passa a respeitar as distâncias, as proporções respectivas das figuras, surge a perspectiva 
que não suplanta o espaço topológico, mas visa integrá-lo. 
Pouco a pouco se organizam essas relações, é um processo até que a criança submeta todos os objetos a uma visão 
de conjunto, ligando-os por meio de coordenadas.

Para que se avaliasse o QI da criança nos testes de inteligência era utilizado o desenho, logo o mesmo manifestou-se 
como a expressão da personalidade como um todo, Mèredieu (2006, p.62) cita que “o desenho torna-se objeto de uma 
interpretação, pois o que importa não é mais o grafismo propriamente dito, mas o que ele designa, o sentido a que 
remete”. 

Ao estudar a maneira de como a criança utiliza o espaço, folhas, formas etc. percebemos que existem aspectos 
diferentes a considerar, e estes tornam-se características de um valor expressivo o qual traduz de forma específica o 
estado emocional da criança. 
Lowenfeld (1977, apud MÈREDIEU, 2006) distingue o desenvolvimento do desenho infantil em três etapas, que estão 
subdivididas em três fases. Fazem parte da primeira fase a garatuja desordenada, garatuja ordenada e garatuja 
nomeada:
- Garatuja desordenada, a criança não olha para o que faz, tem prazer em explorar o material que tem em mãos, risca 
tudo o que vê e utiliza muitas vezes o corpo que acompanha o movimento de vai e vem horizontal, vertical.
- Garatuja ordenada, a criança passa a olhar o que faz descobrindo a relação do traço-gesto, controla o tamanho do 
desenho forma e sua localização no papel, começa a fechar as figuras em formas espiraladas ou circulares. 
-Garatuja nomeada, a criança representa o objeto concreto por meio de uma imagem gráfica, fazendo assim passagem 
do movimento sinestésico/ motor ao imaginário, dá forma a figura humana, e relaciona o desenho com o que viu ou vê. 

Na segunda fase, pré-esquemática, os desenhos passam de um conjunto indefinido de linhas para uma configuração 
representativa definida, ou seja, os movimentos longitudinais da etapa anterior evoluem para formas reconhecíveis, a 
criança ainda não representa o objeto com uma visão absoluta, mas sim o que sabe sobre ele.

A terceira e última fase denomina-se esquemática. Aqui a criança já começa a organizar seus desenhos, constrói cenas, 
a consciência da analogia entre a forma desenhada e o objeto representado se afirma, em complexibilidade e organiza-
ção a representação das figuras humanas evolui.

Luquet (1927, apud MÈREDIEU, 2006) distingue quatro estágios na evolução do grafismo infantil:
- Realismo fortuito. Este estágio começa por volta dos dois anos, e põe fim ao período chamado rabisco, a criança 
descobre por acaso uma analogia formal entre um objeto e seu traçado, primeira tentativa do indivíduo que procura 
afirmar-se ante ao mundo exterior. Começa a dar nome ao seu desenho;
- Realismo fracassado, a criança procura reproduzir a uma forma após descobrir a identidade forma-objeto, logo 
sobrevém uma fase de aprendizagem pontuada de fracassos e de sucessos parciais, esta fase começa entre três e 
quatro anos; 
- Realismo intelectual, nesta fase a criança desenha aquilo que sabe e não aquilo que vê daí vem dois processos, o 
plano deitado no qual os objetos são representados deitados e a transparência que é a representação simultânea do 
seu objeto;
- Realismo visual, este é marcado pelo fim do desenho infantil, o grafismo empobrece de maneira progressiva juntando-
-se as produções adultas.
Geralmente, desenhar é algo prazeroso para a criança, e à medida que ela é estimulada a fazê-lo e o faz com algum 
sentimento, sua comunicação gráfica se torna mais clara e tem mais a dizer sobre seu ser.

Pode-se considerar aspectos diferentes, estudar posteriormente como a criança utiliza linhas e formas, a escolha da cor, 
distribuição do espaço. Todas estas características têm valor expressivo e traduzem de maneira específica o estado 
emocional da criança (MÈREDIEU, 2006)

A utilização do desenho infantil na Psicopedagogia aproveita a maneira da espontaneidade da criança para recolher 
dados sobre a mesma, conforme Bedárd (2009, p.59) “a finalidade é captar do modo mais exato possível as mensagens 
que a criança transmite inconscientemente por intermédio dos seus desenhos”. 
O desenho infantil revelará ao psicopedagogo detalhes da vida afetiva, emocional, familiar e educacional da criança, 
segundo Bedárd (2009, p.59) “os desenhos permitem incrementar consideravelmente dados sobre o temperamento, o 
caráter, a personalidade as necessidades da criança”. Desta maneira o psicopedagogo é respaldado e auxiliado a 
descobrir e a reconhecer as diversas etapas pelas quais a criança atravessa.  
Segundo Chamat (2004, p.112):

Podemos levantar dados a serem interpretados por meio de uma técnica projetiva psicopedagógica, e nesta técnica 
obtém-se uma produção gráfica e verbal, permitindo uma análise do conteúdo latente e manifesto da relação do sujeito 
com a aprendizagem.

Os instrumentos projetivos solicitam do avaliador um bom conjunto teórico que o auxilie à interpretar e compreender de 
que esta não pode ser feita de maneira isolada por estarem inseridas em um determinado contexto e uma história de 
vida individual e familiar, conforme Chamat (2004, p.30) “à leitura psicopedagógica requer uma compreensão do sujeito, 
dos processos sociais, das relações vinculares”. 

Pode-se entender que requer uma leitura fundamentalmente de como o sujeito aprendeu a aprender, a dificuldade de 
aprendizagem versus dificuldade de ensinagem, a função da patologia do não aprender, como o sujeito percebe o real 
diante de suas relações vinculares familiares, seu processo cognitivo. 

A dificuldade de aprendizagem do sujeito deve obedecer a uma ampla compreensão dos aspectos endógenos e 
exógenos do não aprender, visualizando o aprendiz inserido em um contexto social. (CHAMAT 2004).

Para Visca (2009, p.15) “as técnicas projetivas são um recurso entre outros que permite investigar a dimensão no que 
se refere ao vínculo que o sujeito estabelece com a aprendizagem propriamente dita [...]”, estes vínculos constituem por 
uma rede de relações universais uma vez que todo o sujeito está imerso nela. 

Os instrumentos das técnicas projetivas devem ser utilizados no momento do processo diagnóstico, é um critério clínico. 
Os testes podem classificar-se por suas
características externas, pelo modo de aplicação e pelo aspecto avaliado. 

Existe um conjunto de conteúdos não reconhecidos o qual chamamos de nível inconsciente, há uma tentativa de 
despontar para o campo pré-consciente ou consciente, porém permanece ignorado, 

Para Piaget (1973, apud VISCA ,2009) 

[...] no caso das estruturas cognitivas a situação é extraordinariamente comparável com a afetiva: consciência relativa 
(também bastante pobre) do resultado, e inconsciência quase completa (ou inicialmente completa) dos mecanismos 
íntimos que conduzem a esses resultados [...] em outros casos, há projeção quando atribuímos às coisas caracteres 
devidos ao eu e ao pensamento. Assim a criança que localiza no sol o “nome do sol”, “projeta” uma realidade interna em 
direção ao mundo exterior. 

Uma das preocupações do autor ao iniciar sua prática psicopedagógica, consistiu em perceber que a psicopedagogia 
não contava com um instrumento de avaliação dinâmica da aprendizagem. 
Isto o levou a estudar e elaborar um instrumento que facilitaria a análise não da aprendizagem como produto final e sim 
como um processo. Este instrumento foi denominado de Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem – E.O.C.A, o 
mesmo serve para analisar o modelo de aprendizagem como uma variável dependente dos fatores afetivos, cognitivos e 
sociais, conforme Visca (2009, p. 206) “o aprendido previamente, as relações de objeto, ansiedades e defesas, o nível 
cognitivo, funções e diferenças funcionais que condicionam o modo atual de aprender”. Este recurso então permite criar 

um primeiro sistema de hipóteses sobre os níveis semiológico e patogênico que deve ter a comprovação perante outros 
instrumentos, dentre estes a técnica projetiva. 
A criança está imersa num mundo no qual vive em diversos meios, por isso as técnicas projetivas psicopedagógicas têm 
como objetivo geral investigar a rede de vínculos que um sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, 
o familiar e consigo mesmo, conforme Visca (2009, p.21) “em cada um desses domínios, com diferenças individuais, é 
possível reconhecer três níveis em relação ao grau de consciência, dos distintos aspectos que constituem um vínculo”. 
O autor se refere neste caso, ao vínculo de aprendizagem, segundo Visca (2009, p.22) “os três domínios – escolar, 
familiar e consigo mesmo, possuem três níveis – inconsciente, pré-consciente e consciente, os quais permitem investi-
gar nove setores da dimensão afetiva do sujeito que aprende” 
 
Existe um nível inconsciente no qual um conjunto de conteúdos não é reconhecido, faz com que o campo pré-conscien-
te ou consciente permaneça ignorado apesar de sua tentativa de emergir-se neles, um nível pré-consciente em que os 
conteúdos e mecanismos escapam podendo ter acesso ao campo de consciência, e em fim um nível consciente, neste 
os conteúdos e mecanismos, as percepções internas e externas são representáveis em palavras, pensamentos, 
desenhos entre outros. 

Para cada domínio há uma correspondente técnica projetiva, bem como os objetivos próprios de cada uma.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho é resultado de um estudo minucioso que exigiu, no decorrer do mesmo, muita análise, síntese e reflexão. 
Definitivamente os resultados aqui destacados, tentam refletir duas questões: certas características dos desenhos 
infantis em si e algumas relações com significados psicossociais, lembrando também dos esquemas afetivo-cognitivo-
-sociais.
O que considerei de maior importância foi o conhecimento que tive a respeito do sentido amplo de aprendizagem, desta 
não só interessa saber qual é o vínculo que o sujeito estabelece com o docente, a sala de aula, os companheiros e a 
escola, mas também importa a relação com os adultos significativos que lhe oferecem modelos de aprendizagem, e os 
cenários onde tudo isso acontece, com os colegas fora do ambiente escolar e consigo mesmo, enquanto aprendiz em 
diferentes momentos de sua vida cotidiana. 
Fez-me refletir na verdadeira importância do desenho da criança o qual destaca dados essenciais numa avaliação, 
neste caso, psicopedagógica, pois durante muito tempo, só se reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam 
respeito à inabilidade motora. 
Ao longo da pesquisa pude observar que a maioria dos trabalhos sobre o desenho infantil percorrem-se numa linha 
psicológica, esse fator foi o que me motivou a interrogar-me sobre a avaliação do psicopedagogo em relação ao 
desenho da criança bem como os instrumentos que o auxilia e a contribuição destes para o estudo do desenho. 
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preocupar com a disciplina e a responsabilidade de seus alunos.
A responsabilidade, a solidariedade, o compromisso serão atingidos através de contratos e acordos com regras claras 
cumpridas com justiça. Através do compromisso com o projeto pedagógico e com a afetividade, o professor busca 
motivar seus alunos, obtendo assim uma relação verdadeira com os educandos.
O foco do nosso trabalho é o Ser Humano, daí a necessidade de se valorizar as pessoas. Em nosso cotidiano, estamos 
envolvidos com outros professores, alunos, pais e demais pessoas do quadro escolar, por isso é importante desenvolver 
um trabalho em equipe para  obter uma instituição forte, competente e coesa. Com esforço de todos é inevitável a 
conquista da qualidade, tendo-se em vista que cada profissional é importante e cada aluno também.
A escola é uma organização humana em que as pessoas somam esforços para um propósito educativo comum.
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RESUMO

O presente artigo pretende mostrar a importância do desenvolvimento do desenho elaborado pela criança, bem como a 
avaliação e interpretação do psicopedagogo sobre este. Para a criança o desenho é um modo de se expressar com 
liberdade, umas desenham em silêncio, outras cantarolando, porém, todas mesmo sem perceber passam para o papel o 
seu estado emocional, por isso a análise dos desenhos tem por finalidade conhecer e compreender a criança e poder 
ajudá-la quando for necessário. O profissional na área psicopedagógica, seja no campo institucional ou no clínico, 
organiza diferentes linhas de atuação para a realização do diagnóstico psicopedagógico, aqui serão abordadas as 
técnicas projetivas psicopedagógicas de Jorge Visca que tem como objetivo geral investigar a rede de vínculos que o 
sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, o familiar e consigo mesmo, o que auxiliará o Psicopeda-
gogo em sua leitura do sujeito durante todo o processo de investigação.

Palavras-chave: Desenho Infantil; Avaliação Psicopedagógica; Técnicas Projetivas.

INTRODUÇÃO

Ao realizar o estágio de atendimento clínico psicopedagógico, me deparei com experiências que me instigaram a 
aprofundar-me sobre o desenho da criança e a avaliação do psicopedagogo, bem como os instrumentos que o mesmo 
utiliza para esta avaliação. Nos encontros de cada sessão com duração de uma hora e meia, analisei minuciosamente 
as estratégias realizadas com a criança. Durante a realização do estágio, me deparei com as seguintes indagações: de 
que maneira o desenho infantil colabora no desenvolvimento e no diagnóstico psicopedagógico? Como interpretar, 
analisar e avaliar o desenho da criança psicopedagogicamente e quais os instrumentos metodológicos que possibilita-
rão ao psicopedagogo avaliar estes desenhos bem como seus significados? 

O momento em que foram aplicadas as provas projetivas de Jorge Visca, revelou-me dados importantes e essenciais 
para que eu pudesse chegar até o foco do problema, ou seja, da dificuldade de aprendizagem, a qual estava relaciona-
da ao seu par educativo. Pensando nisto, escolhi este tema para que mediante a uma criteriosa pesquisa pudesse 
esboçar o quanto o desenho da criança pode cooperar ao psicopedagogo em sua avaliação, pois por intermédio do 
mesmo é possível analisar em relação à criança seus sentimentos, ela cria e recria individualmente formas expressivas, 
integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade.

O desenho representa, em parte, a mente consciente, mas também, e de uma maneira mais importante, faz referência 
ao inconsciente, sem perceber, a criança transporta seu estado anímico ao papel (BÉDARD, 2009).

A criança muitas vezes não consegue falar sobre seus problemas, sendo assim o desenho é um grande aliado para que 
seja revelado à causa da dificuldade, quando a mesma houver, colaborando no desenvolvimento e no diagnóstico 
psicopedagógico. Segundo Mèredieu (2006, p.38)

 Assim que descobre a possibilidade de representar o real por meio de signos, a criança contenta-se geralmente em 
desenhar objetos e não recorre com frequência à abstração. Seus desenhos narram, procuram transmitir uma mensa-
gem.

Podemos considerar que a avaliação do desenho da criança possibilitará a descoberta de possíveis dificuldades que 
norteiam a mesma em sua vida escolar e também em seu convívio social. Ainda Mèredieu (2006, p.3) “O meio em que a 
criança se desenvolve é o universo adulto, e esse universo age sobre ela da mesma maneira que todo contexto social, 
condicionando-a ou alienando-a”. 

Existe uma diferença entre o conceito de analisar e interpretar um desenho, porém o resultado de uma síntese ou 
análise é a interpretação. 

Podemos dizer que a criança em sua primeira infância experimenta mais do que expressa, conforme vai crescendo, 
seus traços vão tomando forma. De acordo com Bédard (2009, p.8) “A criança começa a controlar esse meio, e em 
seguida poderá expressar-se por meio dele”. 

Como instrumentos metodológicos para tais interpretações, temos os testes métricos interpretáveis que denominamos 
“testes projetivos”, segundo Visca (2009, p.19) “Quando se trata de um teste projetivo de lâminas com imagens, a 
pessoa deve construir um relato no qual projeta sobre certos personagens e no que há em volta deles, sua própria 
imagem das coisas do mundo.”

O objetivo deste artigo é discorrer sobre a importância e a influência que o desenho da criança destaca nas avaliações 
psicopedagógicas e sobre os instrumentos que darão ao profissional um olhar interpretativo sobre estes. Desta forma, 
auxiliará a descobrir as etapas pelas quais a criança está passando, nas quais suas dificuldades, quando houver, serão 
reveladas. A metodologia foi elaborada por meio de livros.

O DESENHO INFANTIL E A AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evolução 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por intermédio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Pelo processo de socialização, o sujeito procura marcar 
seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De início essencial-
mente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem como 
contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evoluç0ão 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por meio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Mediante ao processo de socialização, o sujeito procura 
marcar seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De inicio 
essencialmente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem 
como contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Durante os primeiros meses de vida as figuras percebidas pela criança aparecem e desaparecem, a visão da mesma 
ignora qualquer constância dos objetos, conforme Mèredieu (2006, p.51) “No plano gráfico mesmo que a criança esteja 
num estágio mais evoluído no plano perceptivo a organização espacial começa por intuições sobre relações[...] de 
separação, envolvimento etc”. 

Como um dos exemplos de relação topológicas temos a casa, em que se pode apreender de que modo a criança vive o 
espaço. Segundo Mèredieu (2006, p.51) “Primeiro espaço explorado, símbolo do meio familiar em que se desenvolvem 
as primeiras experiências decisivas, a casa aparece violentamente carregada de afetos”. 
A criança projeta na casa suas fantasias e angústias a partir deste momento a casa passa a ser imagem daquele 
espaço orgânico, que é o espaço do corpo e deixa de ser o meio cósmico.
Piaget (1948, apud MÈREDIEU, 2006) distingue três fases na evolução do espaço: 
- Incapacidade sintética, na qual não existe nenhuma tentativa para representar a profundidade e nem constância das 
grandezas. Há compreensão de uma relação entre o elemento, portanto representada de uma maneira inadequada;
- Realismo intelectual, sendo as relações topológicas em geral respeitadas, marca uma relação de envolvimento e de 
interioridade, os elementos de uma mesma cena são encarados sob diferentes ângulos, ou seja, relação entre o sujeito 
e o objeto observado;
- Realismo visual, a criança passa a respeitar as distâncias, as proporções respectivas das figuras, surge a perspectiva 
que não suplanta o espaço topológico, mas visa integrá-lo. 
Pouco a pouco se organizam essas relações, é um processo até que a criança submeta todos os objetos a uma visão 
de conjunto, ligando-os por meio de coordenadas.

Para que se avaliasse o QI da criança nos testes de inteligência era utilizado o desenho, logo o mesmo manifestou-se 
como a expressão da personalidade como um todo, Mèredieu (2006, p.62) cita que “o desenho torna-se objeto de uma 
interpretação, pois o que importa não é mais o grafismo propriamente dito, mas o que ele designa, o sentido a que 
remete”. 

Ao estudar a maneira de como a criança utiliza o espaço, folhas, formas etc. percebemos que existem aspectos 
diferentes a considerar, e estes tornam-se características de um valor expressivo o qual traduz de forma específica o 
estado emocional da criança. 
Lowenfeld (1977, apud MÈREDIEU, 2006) distingue o desenvolvimento do desenho infantil em três etapas, que estão 
subdivididas em três fases. Fazem parte da primeira fase a garatuja desordenada, garatuja ordenada e garatuja 
nomeada:
- Garatuja desordenada, a criança não olha para o que faz, tem prazer em explorar o material que tem em mãos, risca 
tudo o que vê e utiliza muitas vezes o corpo que acompanha o movimento de vai e vem horizontal, vertical.
- Garatuja ordenada, a criança passa a olhar o que faz descobrindo a relação do traço-gesto, controla o tamanho do 
desenho forma e sua localização no papel, começa a fechar as figuras em formas espiraladas ou circulares. 
-Garatuja nomeada, a criança representa o objeto concreto por meio de uma imagem gráfica, fazendo assim passagem 
do movimento sinestésico/ motor ao imaginário, dá forma a figura humana, e relaciona o desenho com o que viu ou vê. 

Na segunda fase, pré-esquemática, os desenhos passam de um conjunto indefinido de linhas para uma configuração 
representativa definida, ou seja, os movimentos longitudinais da etapa anterior evoluem para formas reconhecíveis, a 
criança ainda não representa o objeto com uma visão absoluta, mas sim o que sabe sobre ele.

A terceira e última fase denomina-se esquemática. Aqui a criança já começa a organizar seus desenhos, constrói cenas, 
a consciência da analogia entre a forma desenhada e o objeto representado se afirma, em complexibilidade e organiza-
ção a representação das figuras humanas evolui.

Luquet (1927, apud MÈREDIEU, 2006) distingue quatro estágios na evolução do grafismo infantil:
- Realismo fortuito. Este estágio começa por volta dos dois anos, e põe fim ao período chamado rabisco, a criança 
descobre por acaso uma analogia formal entre um objeto e seu traçado, primeira tentativa do indivíduo que procura 
afirmar-se ante ao mundo exterior. Começa a dar nome ao seu desenho;
- Realismo fracassado, a criança procura reproduzir a uma forma após descobrir a identidade forma-objeto, logo 
sobrevém uma fase de aprendizagem pontuada de fracassos e de sucessos parciais, esta fase começa entre três e 
quatro anos; 
- Realismo intelectual, nesta fase a criança desenha aquilo que sabe e não aquilo que vê daí vem dois processos, o 
plano deitado no qual os objetos são representados deitados e a transparência que é a representação simultânea do 
seu objeto;
- Realismo visual, este é marcado pelo fim do desenho infantil, o grafismo empobrece de maneira progressiva juntando-
-se as produções adultas.
Geralmente, desenhar é algo prazeroso para a criança, e à medida que ela é estimulada a fazê-lo e o faz com algum 
sentimento, sua comunicação gráfica se torna mais clara e tem mais a dizer sobre seu ser.

Pode-se considerar aspectos diferentes, estudar posteriormente como a criança utiliza linhas e formas, a escolha da cor, 
distribuição do espaço. Todas estas características têm valor expressivo e traduzem de maneira específica o estado 
emocional da criança (MÈREDIEU, 2006)

A utilização do desenho infantil na Psicopedagogia aproveita a maneira da espontaneidade da criança para recolher 
dados sobre a mesma, conforme Bedárd (2009, p.59) “a finalidade é captar do modo mais exato possível as mensagens 
que a criança transmite inconscientemente por intermédio dos seus desenhos”. 
O desenho infantil revelará ao psicopedagogo detalhes da vida afetiva, emocional, familiar e educacional da criança, 
segundo Bedárd (2009, p.59) “os desenhos permitem incrementar consideravelmente dados sobre o temperamento, o 
caráter, a personalidade as necessidades da criança”. Desta maneira o psicopedagogo é respaldado e auxiliado a 
descobrir e a reconhecer as diversas etapas pelas quais a criança atravessa.  
Segundo Chamat (2004, p.112):

Podemos levantar dados a serem interpretados por meio de uma técnica projetiva psicopedagógica, e nesta técnica 
obtém-se uma produção gráfica e verbal, permitindo uma análise do conteúdo latente e manifesto da relação do sujeito 
com a aprendizagem.

Os instrumentos projetivos solicitam do avaliador um bom conjunto teórico que o auxilie à interpretar e compreender de 
que esta não pode ser feita de maneira isolada por estarem inseridas em um determinado contexto e uma história de 
vida individual e familiar, conforme Chamat (2004, p.30) “à leitura psicopedagógica requer uma compreensão do sujeito, 
dos processos sociais, das relações vinculares”. 

Pode-se entender que requer uma leitura fundamentalmente de como o sujeito aprendeu a aprender, a dificuldade de 
aprendizagem versus dificuldade de ensinagem, a função da patologia do não aprender, como o sujeito percebe o real 
diante de suas relações vinculares familiares, seu processo cognitivo. 

A dificuldade de aprendizagem do sujeito deve obedecer a uma ampla compreensão dos aspectos endógenos e 
exógenos do não aprender, visualizando o aprendiz inserido em um contexto social. (CHAMAT 2004).

Para Visca (2009, p.15) “as técnicas projetivas são um recurso entre outros que permite investigar a dimensão no que 
se refere ao vínculo que o sujeito estabelece com a aprendizagem propriamente dita [...]”, estes vínculos constituem por 
uma rede de relações universais uma vez que todo o sujeito está imerso nela. 

Os instrumentos das técnicas projetivas devem ser utilizados no momento do processo diagnóstico, é um critério clínico. 
Os testes podem classificar-se por suas
características externas, pelo modo de aplicação e pelo aspecto avaliado. 

Existe um conjunto de conteúdos não reconhecidos o qual chamamos de nível inconsciente, há uma tentativa de 
despontar para o campo pré-consciente ou consciente, porém permanece ignorado, 

Para Piaget (1973, apud VISCA ,2009) 

[...] no caso das estruturas cognitivas a situação é extraordinariamente comparável com a afetiva: consciência relativa 
(também bastante pobre) do resultado, e inconsciência quase completa (ou inicialmente completa) dos mecanismos 
íntimos que conduzem a esses resultados [...] em outros casos, há projeção quando atribuímos às coisas caracteres 
devidos ao eu e ao pensamento. Assim a criança que localiza no sol o “nome do sol”, “projeta” uma realidade interna em 
direção ao mundo exterior. 

Uma das preocupações do autor ao iniciar sua prática psicopedagógica, consistiu em perceber que a psicopedagogia 
não contava com um instrumento de avaliação dinâmica da aprendizagem. 
Isto o levou a estudar e elaborar um instrumento que facilitaria a análise não da aprendizagem como produto final e sim 
como um processo. Este instrumento foi denominado de Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem – E.O.C.A, o 
mesmo serve para analisar o modelo de aprendizagem como uma variável dependente dos fatores afetivos, cognitivos e 
sociais, conforme Visca (2009, p. 206) “o aprendido previamente, as relações de objeto, ansiedades e defesas, o nível 
cognitivo, funções e diferenças funcionais que condicionam o modo atual de aprender”. Este recurso então permite criar 

um primeiro sistema de hipóteses sobre os níveis semiológico e patogênico que deve ter a comprovação perante outros 
instrumentos, dentre estes a técnica projetiva. 
A criança está imersa num mundo no qual vive em diversos meios, por isso as técnicas projetivas psicopedagógicas têm 
como objetivo geral investigar a rede de vínculos que um sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, 
o familiar e consigo mesmo, conforme Visca (2009, p.21) “em cada um desses domínios, com diferenças individuais, é 
possível reconhecer três níveis em relação ao grau de consciência, dos distintos aspectos que constituem um vínculo”. 
O autor se refere neste caso, ao vínculo de aprendizagem, segundo Visca (2009, p.22) “os três domínios – escolar, 
familiar e consigo mesmo, possuem três níveis – inconsciente, pré-consciente e consciente, os quais permitem investi-
gar nove setores da dimensão afetiva do sujeito que aprende” 
 
Existe um nível inconsciente no qual um conjunto de conteúdos não é reconhecido, faz com que o campo pré-conscien-
te ou consciente permaneça ignorado apesar de sua tentativa de emergir-se neles, um nível pré-consciente em que os 
conteúdos e mecanismos escapam podendo ter acesso ao campo de consciência, e em fim um nível consciente, neste 
os conteúdos e mecanismos, as percepções internas e externas são representáveis em palavras, pensamentos, 
desenhos entre outros. 

Para cada domínio há uma correspondente técnica projetiva, bem como os objetivos próprios de cada uma.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho é resultado de um estudo minucioso que exigiu, no decorrer do mesmo, muita análise, síntese e reflexão. 
Definitivamente os resultados aqui destacados, tentam refletir duas questões: certas características dos desenhos 
infantis em si e algumas relações com significados psicossociais, lembrando também dos esquemas afetivo-cognitivo-
-sociais.
O que considerei de maior importância foi o conhecimento que tive a respeito do sentido amplo de aprendizagem, desta 
não só interessa saber qual é o vínculo que o sujeito estabelece com o docente, a sala de aula, os companheiros e a 
escola, mas também importa a relação com os adultos significativos que lhe oferecem modelos de aprendizagem, e os 
cenários onde tudo isso acontece, com os colegas fora do ambiente escolar e consigo mesmo, enquanto aprendiz em 
diferentes momentos de sua vida cotidiana. 
Fez-me refletir na verdadeira importância do desenho da criança o qual destaca dados essenciais numa avaliação, 
neste caso, psicopedagógica, pois durante muito tempo, só se reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam 
respeito à inabilidade motora. 
Ao longo da pesquisa pude observar que a maioria dos trabalhos sobre o desenho infantil percorrem-se numa linha 
psicológica, esse fator foi o que me motivou a interrogar-me sobre a avaliação do psicopedagogo em relação ao 
desenho da criança bem como os instrumentos que o auxilia e a contribuição destes para o estudo do desenho. 
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RESUMO

O presente artigo pretende mostrar a importância do desenvolvimento do desenho elaborado pela criança, bem como a 
avaliação e interpretação do psicopedagogo sobre este. Para a criança o desenho é um modo de se expressar com 
liberdade, umas desenham em silêncio, outras cantarolando, porém, todas mesmo sem perceber passam para o papel o 
seu estado emocional, por isso a análise dos desenhos tem por finalidade conhecer e compreender a criança e poder 
ajudá-la quando for necessário. O profissional na área psicopedagógica, seja no campo institucional ou no clínico, 
organiza diferentes linhas de atuação para a realização do diagnóstico psicopedagógico, aqui serão abordadas as 
técnicas projetivas psicopedagógicas de Jorge Visca que tem como objetivo geral investigar a rede de vínculos que o 
sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, o familiar e consigo mesmo, o que auxiliará o Psicopeda-
gogo em sua leitura do sujeito durante todo o processo de investigação.

Palavras-chave: Desenho Infantil; Avaliação Psicopedagógica; Técnicas Projetivas.

INTRODUÇÃO

Ao realizar o estágio de atendimento clínico psicopedagógico, me deparei com experiências que me instigaram a 
aprofundar-me sobre o desenho da criança e a avaliação do psicopedagogo, bem como os instrumentos que o mesmo 
utiliza para esta avaliação. Nos encontros de cada sessão com duração de uma hora e meia, analisei minuciosamente 
as estratégias realizadas com a criança. Durante a realização do estágio, me deparei com as seguintes indagações: de 
que maneira o desenho infantil colabora no desenvolvimento e no diagnóstico psicopedagógico? Como interpretar, 
analisar e avaliar o desenho da criança psicopedagogicamente e quais os instrumentos metodológicos que possibilita-
rão ao psicopedagogo avaliar estes desenhos bem como seus significados? 

O momento em que foram aplicadas as provas projetivas de Jorge Visca, revelou-me dados importantes e essenciais 
para que eu pudesse chegar até o foco do problema, ou seja, da dificuldade de aprendizagem, a qual estava relaciona-
da ao seu par educativo. Pensando nisto, escolhi este tema para que mediante a uma criteriosa pesquisa pudesse 
esboçar o quanto o desenho da criança pode cooperar ao psicopedagogo em sua avaliação, pois por intermédio do 
mesmo é possível analisar em relação à criança seus sentimentos, ela cria e recria individualmente formas expressivas, 
integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade.

O desenho representa, em parte, a mente consciente, mas também, e de uma maneira mais importante, faz referência 
ao inconsciente, sem perceber, a criança transporta seu estado anímico ao papel (BÉDARD, 2009).

A criança muitas vezes não consegue falar sobre seus problemas, sendo assim o desenho é um grande aliado para que 
seja revelado à causa da dificuldade, quando a mesma houver, colaborando no desenvolvimento e no diagnóstico 
psicopedagógico. Segundo Mèredieu (2006, p.38)

 Assim que descobre a possibilidade de representar o real por meio de signos, a criança contenta-se geralmente em 
desenhar objetos e não recorre com frequência à abstração. Seus desenhos narram, procuram transmitir uma mensa-
gem.

Podemos considerar que a avaliação do desenho da criança possibilitará a descoberta de possíveis dificuldades que 
norteiam a mesma em sua vida escolar e também em seu convívio social. Ainda Mèredieu (2006, p.3) “O meio em que a 
criança se desenvolve é o universo adulto, e esse universo age sobre ela da mesma maneira que todo contexto social, 
condicionando-a ou alienando-a”. 

Existe uma diferença entre o conceito de analisar e interpretar um desenho, porém o resultado de uma síntese ou 
análise é a interpretação. 

Podemos dizer que a criança em sua primeira infância experimenta mais do que expressa, conforme vai crescendo, 
seus traços vão tomando forma. De acordo com Bédard (2009, p.8) “A criança começa a controlar esse meio, e em 
seguida poderá expressar-se por meio dele”. 

Como instrumentos metodológicos para tais interpretações, temos os testes métricos interpretáveis que denominamos 
“testes projetivos”, segundo Visca (2009, p.19) “Quando se trata de um teste projetivo de lâminas com imagens, a 
pessoa deve construir um relato no qual projeta sobre certos personagens e no que há em volta deles, sua própria 
imagem das coisas do mundo.”

O objetivo deste artigo é discorrer sobre a importância e a influência que o desenho da criança destaca nas avaliações 
psicopedagógicas e sobre os instrumentos que darão ao profissional um olhar interpretativo sobre estes. Desta forma, 
auxiliará a descobrir as etapas pelas quais a criança está passando, nas quais suas dificuldades, quando houver, serão 
reveladas. A metodologia foi elaborada por meio de livros.

O DESENHO INFANTIL E A AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evolução 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por intermédio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Pelo processo de socialização, o sujeito procura marcar 
seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De início essencial-
mente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem como 
contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evoluç0ão 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por meio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Mediante ao processo de socialização, o sujeito procura 
marcar seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De inicio 
essencialmente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem 
como contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Durante os primeiros meses de vida as figuras percebidas pela criança aparecem e desaparecem, a visão da mesma 
ignora qualquer constância dos objetos, conforme Mèredieu (2006, p.51) “No plano gráfico mesmo que a criança esteja 
num estágio mais evoluído no plano perceptivo a organização espacial começa por intuições sobre relações[...] de 
separação, envolvimento etc”. 

Como um dos exemplos de relação topológicas temos a casa, em que se pode apreender de que modo a criança vive o 
espaço. Segundo Mèredieu (2006, p.51) “Primeiro espaço explorado, símbolo do meio familiar em que se desenvolvem 
as primeiras experiências decisivas, a casa aparece violentamente carregada de afetos”. 
A criança projeta na casa suas fantasias e angústias a partir deste momento a casa passa a ser imagem daquele 
espaço orgânico, que é o espaço do corpo e deixa de ser o meio cósmico.
Piaget (1948, apud MÈREDIEU, 2006) distingue três fases na evolução do espaço: 
- Incapacidade sintética, na qual não existe nenhuma tentativa para representar a profundidade e nem constância das 
grandezas. Há compreensão de uma relação entre o elemento, portanto representada de uma maneira inadequada;
- Realismo intelectual, sendo as relações topológicas em geral respeitadas, marca uma relação de envolvimento e de 
interioridade, os elementos de uma mesma cena são encarados sob diferentes ângulos, ou seja, relação entre o sujeito 
e o objeto observado;
- Realismo visual, a criança passa a respeitar as distâncias, as proporções respectivas das figuras, surge a perspectiva 
que não suplanta o espaço topológico, mas visa integrá-lo. 
Pouco a pouco se organizam essas relações, é um processo até que a criança submeta todos os objetos a uma visão 
de conjunto, ligando-os por meio de coordenadas.

Para que se avaliasse o QI da criança nos testes de inteligência era utilizado o desenho, logo o mesmo manifestou-se 
como a expressão da personalidade como um todo, Mèredieu (2006, p.62) cita que “o desenho torna-se objeto de uma 
interpretação, pois o que importa não é mais o grafismo propriamente dito, mas o que ele designa, o sentido a que 
remete”. 

Ao estudar a maneira de como a criança utiliza o espaço, folhas, formas etc. percebemos que existem aspectos 
diferentes a considerar, e estes tornam-se características de um valor expressivo o qual traduz de forma específica o 
estado emocional da criança. 
Lowenfeld (1977, apud MÈREDIEU, 2006) distingue o desenvolvimento do desenho infantil em três etapas, que estão 
subdivididas em três fases. Fazem parte da primeira fase a garatuja desordenada, garatuja ordenada e garatuja 
nomeada:
- Garatuja desordenada, a criança não olha para o que faz, tem prazer em explorar o material que tem em mãos, risca 
tudo o que vê e utiliza muitas vezes o corpo que acompanha o movimento de vai e vem horizontal, vertical.
- Garatuja ordenada, a criança passa a olhar o que faz descobrindo a relação do traço-gesto, controla o tamanho do 
desenho forma e sua localização no papel, começa a fechar as figuras em formas espiraladas ou circulares. 
-Garatuja nomeada, a criança representa o objeto concreto por meio de uma imagem gráfica, fazendo assim passagem 
do movimento sinestésico/ motor ao imaginário, dá forma a figura humana, e relaciona o desenho com o que viu ou vê. 

Na segunda fase, pré-esquemática, os desenhos passam de um conjunto indefinido de linhas para uma configuração 
representativa definida, ou seja, os movimentos longitudinais da etapa anterior evoluem para formas reconhecíveis, a 
criança ainda não representa o objeto com uma visão absoluta, mas sim o que sabe sobre ele.

A terceira e última fase denomina-se esquemática. Aqui a criança já começa a organizar seus desenhos, constrói cenas, 
a consciência da analogia entre a forma desenhada e o objeto representado se afirma, em complexibilidade e organiza-
ção a representação das figuras humanas evolui.

Luquet (1927, apud MÈREDIEU, 2006) distingue quatro estágios na evolução do grafismo infantil:
- Realismo fortuito. Este estágio começa por volta dos dois anos, e põe fim ao período chamado rabisco, a criança 
descobre por acaso uma analogia formal entre um objeto e seu traçado, primeira tentativa do indivíduo que procura 
afirmar-se ante ao mundo exterior. Começa a dar nome ao seu desenho;
- Realismo fracassado, a criança procura reproduzir a uma forma após descobrir a identidade forma-objeto, logo 
sobrevém uma fase de aprendizagem pontuada de fracassos e de sucessos parciais, esta fase começa entre três e 
quatro anos; 
- Realismo intelectual, nesta fase a criança desenha aquilo que sabe e não aquilo que vê daí vem dois processos, o 
plano deitado no qual os objetos são representados deitados e a transparência que é a representação simultânea do 
seu objeto;
- Realismo visual, este é marcado pelo fim do desenho infantil, o grafismo empobrece de maneira progressiva juntando-
-se as produções adultas.
Geralmente, desenhar é algo prazeroso para a criança, e à medida que ela é estimulada a fazê-lo e o faz com algum 
sentimento, sua comunicação gráfica se torna mais clara e tem mais a dizer sobre seu ser.

Pode-se considerar aspectos diferentes, estudar posteriormente como a criança utiliza linhas e formas, a escolha da cor, 
distribuição do espaço. Todas estas características têm valor expressivo e traduzem de maneira específica o estado 
emocional da criança (MÈREDIEU, 2006)

A utilização do desenho infantil na Psicopedagogia aproveita a maneira da espontaneidade da criança para recolher 
dados sobre a mesma, conforme Bedárd (2009, p.59) “a finalidade é captar do modo mais exato possível as mensagens 
que a criança transmite inconscientemente por intermédio dos seus desenhos”. 
O desenho infantil revelará ao psicopedagogo detalhes da vida afetiva, emocional, familiar e educacional da criança, 
segundo Bedárd (2009, p.59) “os desenhos permitem incrementar consideravelmente dados sobre o temperamento, o 
caráter, a personalidade as necessidades da criança”. Desta maneira o psicopedagogo é respaldado e auxiliado a 
descobrir e a reconhecer as diversas etapas pelas quais a criança atravessa.  
Segundo Chamat (2004, p.112):

Podemos levantar dados a serem interpretados por meio de uma técnica projetiva psicopedagógica, e nesta técnica 
obtém-se uma produção gráfica e verbal, permitindo uma análise do conteúdo latente e manifesto da relação do sujeito 
com a aprendizagem.

Os instrumentos projetivos solicitam do avaliador um bom conjunto teórico que o auxilie à interpretar e compreender de 
que esta não pode ser feita de maneira isolada por estarem inseridas em um determinado contexto e uma história de 
vida individual e familiar, conforme Chamat (2004, p.30) “à leitura psicopedagógica requer uma compreensão do sujeito, 
dos processos sociais, das relações vinculares”. 

Pode-se entender que requer uma leitura fundamentalmente de como o sujeito aprendeu a aprender, a dificuldade de 
aprendizagem versus dificuldade de ensinagem, a função da patologia do não aprender, como o sujeito percebe o real 
diante de suas relações vinculares familiares, seu processo cognitivo. 

A dificuldade de aprendizagem do sujeito deve obedecer a uma ampla compreensão dos aspectos endógenos e 
exógenos do não aprender, visualizando o aprendiz inserido em um contexto social. (CHAMAT 2004).

Para Visca (2009, p.15) “as técnicas projetivas são um recurso entre outros que permite investigar a dimensão no que 
se refere ao vínculo que o sujeito estabelece com a aprendizagem propriamente dita [...]”, estes vínculos constituem por 
uma rede de relações universais uma vez que todo o sujeito está imerso nela. 

Os instrumentos das técnicas projetivas devem ser utilizados no momento do processo diagnóstico, é um critério clínico. 
Os testes podem classificar-se por suas
características externas, pelo modo de aplicação e pelo aspecto avaliado. 

Existe um conjunto de conteúdos não reconhecidos o qual chamamos de nível inconsciente, há uma tentativa de 
despontar para o campo pré-consciente ou consciente, porém permanece ignorado, 

Para Piaget (1973, apud VISCA ,2009) 

[...] no caso das estruturas cognitivas a situação é extraordinariamente comparável com a afetiva: consciência relativa 
(também bastante pobre) do resultado, e inconsciência quase completa (ou inicialmente completa) dos mecanismos 
íntimos que conduzem a esses resultados [...] em outros casos, há projeção quando atribuímos às coisas caracteres 
devidos ao eu e ao pensamento. Assim a criança que localiza no sol o “nome do sol”, “projeta” uma realidade interna em 
direção ao mundo exterior. 

Uma das preocupações do autor ao iniciar sua prática psicopedagógica, consistiu em perceber que a psicopedagogia 
não contava com um instrumento de avaliação dinâmica da aprendizagem. 
Isto o levou a estudar e elaborar um instrumento que facilitaria a análise não da aprendizagem como produto final e sim 
como um processo. Este instrumento foi denominado de Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem – E.O.C.A, o 
mesmo serve para analisar o modelo de aprendizagem como uma variável dependente dos fatores afetivos, cognitivos e 
sociais, conforme Visca (2009, p. 206) “o aprendido previamente, as relações de objeto, ansiedades e defesas, o nível 
cognitivo, funções e diferenças funcionais que condicionam o modo atual de aprender”. Este recurso então permite criar 

um primeiro sistema de hipóteses sobre os níveis semiológico e patogênico que deve ter a comprovação perante outros 
instrumentos, dentre estes a técnica projetiva. 
A criança está imersa num mundo no qual vive em diversos meios, por isso as técnicas projetivas psicopedagógicas têm 
como objetivo geral investigar a rede de vínculos que um sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, 
o familiar e consigo mesmo, conforme Visca (2009, p.21) “em cada um desses domínios, com diferenças individuais, é 
possível reconhecer três níveis em relação ao grau de consciência, dos distintos aspectos que constituem um vínculo”. 
O autor se refere neste caso, ao vínculo de aprendizagem, segundo Visca (2009, p.22) “os três domínios – escolar, 
familiar e consigo mesmo, possuem três níveis – inconsciente, pré-consciente e consciente, os quais permitem investi-
gar nove setores da dimensão afetiva do sujeito que aprende” 
 
Existe um nível inconsciente no qual um conjunto de conteúdos não é reconhecido, faz com que o campo pré-conscien-
te ou consciente permaneça ignorado apesar de sua tentativa de emergir-se neles, um nível pré-consciente em que os 
conteúdos e mecanismos escapam podendo ter acesso ao campo de consciência, e em fim um nível consciente, neste 
os conteúdos e mecanismos, as percepções internas e externas são representáveis em palavras, pensamentos, 
desenhos entre outros. 

Para cada domínio há uma correspondente técnica projetiva, bem como os objetivos próprios de cada uma.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho é resultado de um estudo minucioso que exigiu, no decorrer do mesmo, muita análise, síntese e reflexão. 
Definitivamente os resultados aqui destacados, tentam refletir duas questões: certas características dos desenhos 
infantis em si e algumas relações com significados psicossociais, lembrando também dos esquemas afetivo-cognitivo-
-sociais.
O que considerei de maior importância foi o conhecimento que tive a respeito do sentido amplo de aprendizagem, desta 
não só interessa saber qual é o vínculo que o sujeito estabelece com o docente, a sala de aula, os companheiros e a 
escola, mas também importa a relação com os adultos significativos que lhe oferecem modelos de aprendizagem, e os 
cenários onde tudo isso acontece, com os colegas fora do ambiente escolar e consigo mesmo, enquanto aprendiz em 
diferentes momentos de sua vida cotidiana. 
Fez-me refletir na verdadeira importância do desenho da criança o qual destaca dados essenciais numa avaliação, 
neste caso, psicopedagógica, pois durante muito tempo, só se reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam 
respeito à inabilidade motora. 
Ao longo da pesquisa pude observar que a maioria dos trabalhos sobre o desenho infantil percorrem-se numa linha 
psicológica, esse fator foi o que me motivou a interrogar-me sobre a avaliação do psicopedagogo em relação ao 
desenho da criança bem como os instrumentos que o auxilia e a contribuição destes para o estudo do desenho. 
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RESUMO

O presente artigo pretende mostrar a importância do desenvolvimento do desenho elaborado pela criança, bem como a 
avaliação e interpretação do psicopedagogo sobre este. Para a criança o desenho é um modo de se expressar com 
liberdade, umas desenham em silêncio, outras cantarolando, porém, todas mesmo sem perceber passam para o papel o 
seu estado emocional, por isso a análise dos desenhos tem por finalidade conhecer e compreender a criança e poder 
ajudá-la quando for necessário. O profissional na área psicopedagógica, seja no campo institucional ou no clínico, 
organiza diferentes linhas de atuação para a realização do diagnóstico psicopedagógico, aqui serão abordadas as 
técnicas projetivas psicopedagógicas de Jorge Visca que tem como objetivo geral investigar a rede de vínculos que o 
sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, o familiar e consigo mesmo, o que auxiliará o Psicopeda-
gogo em sua leitura do sujeito durante todo o processo de investigação.

Palavras-chave: Desenho Infantil; Avaliação Psicopedagógica; Técnicas Projetivas.

INTRODUÇÃO

Ao realizar o estágio de atendimento clínico psicopedagógico, me deparei com experiências que me instigaram a 
aprofundar-me sobre o desenho da criança e a avaliação do psicopedagogo, bem como os instrumentos que o mesmo 
utiliza para esta avaliação. Nos encontros de cada sessão com duração de uma hora e meia, analisei minuciosamente 
as estratégias realizadas com a criança. Durante a realização do estágio, me deparei com as seguintes indagações: de 
que maneira o desenho infantil colabora no desenvolvimento e no diagnóstico psicopedagógico? Como interpretar, 
analisar e avaliar o desenho da criança psicopedagogicamente e quais os instrumentos metodológicos que possibilita-
rão ao psicopedagogo avaliar estes desenhos bem como seus significados? 

O momento em que foram aplicadas as provas projetivas de Jorge Visca, revelou-me dados importantes e essenciais 
para que eu pudesse chegar até o foco do problema, ou seja, da dificuldade de aprendizagem, a qual estava relaciona-
da ao seu par educativo. Pensando nisto, escolhi este tema para que mediante a uma criteriosa pesquisa pudesse 
esboçar o quanto o desenho da criança pode cooperar ao psicopedagogo em sua avaliação, pois por intermédio do 
mesmo é possível analisar em relação à criança seus sentimentos, ela cria e recria individualmente formas expressivas, 
integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade.

O desenho representa, em parte, a mente consciente, mas também, e de uma maneira mais importante, faz referência 
ao inconsciente, sem perceber, a criança transporta seu estado anímico ao papel (BÉDARD, 2009).

A criança muitas vezes não consegue falar sobre seus problemas, sendo assim o desenho é um grande aliado para que 
seja revelado à causa da dificuldade, quando a mesma houver, colaborando no desenvolvimento e no diagnóstico 
psicopedagógico. Segundo Mèredieu (2006, p.38)

 Assim que descobre a possibilidade de representar o real por meio de signos, a criança contenta-se geralmente em 
desenhar objetos e não recorre com frequência à abstração. Seus desenhos narram, procuram transmitir uma mensa-
gem.

Podemos considerar que a avaliação do desenho da criança possibilitará a descoberta de possíveis dificuldades que 
norteiam a mesma em sua vida escolar e também em seu convívio social. Ainda Mèredieu (2006, p.3) “O meio em que a 
criança se desenvolve é o universo adulto, e esse universo age sobre ela da mesma maneira que todo contexto social, 
condicionando-a ou alienando-a”. 

Existe uma diferença entre o conceito de analisar e interpretar um desenho, porém o resultado de uma síntese ou 
análise é a interpretação. 

Podemos dizer que a criança em sua primeira infância experimenta mais do que expressa, conforme vai crescendo, 
seus traços vão tomando forma. De acordo com Bédard (2009, p.8) “A criança começa a controlar esse meio, e em 
seguida poderá expressar-se por meio dele”. 

Como instrumentos metodológicos para tais interpretações, temos os testes métricos interpretáveis que denominamos 
“testes projetivos”, segundo Visca (2009, p.19) “Quando se trata de um teste projetivo de lâminas com imagens, a 
pessoa deve construir um relato no qual projeta sobre certos personagens e no que há em volta deles, sua própria 
imagem das coisas do mundo.”

O objetivo deste artigo é discorrer sobre a importância e a influência que o desenho da criança destaca nas avaliações 
psicopedagógicas e sobre os instrumentos que darão ao profissional um olhar interpretativo sobre estes. Desta forma, 
auxiliará a descobrir as etapas pelas quais a criança está passando, nas quais suas dificuldades, quando houver, serão 
reveladas. A metodologia foi elaborada por meio de livros.

O DESENHO INFANTIL E A AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evolução 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por intermédio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Pelo processo de socialização, o sujeito procura marcar 
seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De início essencial-
mente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem como 
contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evoluç0ão 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por meio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Mediante ao processo de socialização, o sujeito procura 
marcar seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De inicio 
essencialmente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem 
como contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Durante os primeiros meses de vida as figuras percebidas pela criança aparecem e desaparecem, a visão da mesma 
ignora qualquer constância dos objetos, conforme Mèredieu (2006, p.51) “No plano gráfico mesmo que a criança esteja 
num estágio mais evoluído no plano perceptivo a organização espacial começa por intuições sobre relações[...] de 
separação, envolvimento etc”. 

Como um dos exemplos de relação topológicas temos a casa, em que se pode apreender de que modo a criança vive o 
espaço. Segundo Mèredieu (2006, p.51) “Primeiro espaço explorado, símbolo do meio familiar em que se desenvolvem 
as primeiras experiências decisivas, a casa aparece violentamente carregada de afetos”. 
A criança projeta na casa suas fantasias e angústias a partir deste momento a casa passa a ser imagem daquele 
espaço orgânico, que é o espaço do corpo e deixa de ser o meio cósmico.
Piaget (1948, apud MÈREDIEU, 2006) distingue três fases na evolução do espaço: 
- Incapacidade sintética, na qual não existe nenhuma tentativa para representar a profundidade e nem constância das 
grandezas. Há compreensão de uma relação entre o elemento, portanto representada de uma maneira inadequada;
- Realismo intelectual, sendo as relações topológicas em geral respeitadas, marca uma relação de envolvimento e de 
interioridade, os elementos de uma mesma cena são encarados sob diferentes ângulos, ou seja, relação entre o sujeito 
e o objeto observado;
- Realismo visual, a criança passa a respeitar as distâncias, as proporções respectivas das figuras, surge a perspectiva 
que não suplanta o espaço topológico, mas visa integrá-lo. 
Pouco a pouco se organizam essas relações, é um processo até que a criança submeta todos os objetos a uma visão 
de conjunto, ligando-os por meio de coordenadas.

Para que se avaliasse o QI da criança nos testes de inteligência era utilizado o desenho, logo o mesmo manifestou-se 
como a expressão da personalidade como um todo, Mèredieu (2006, p.62) cita que “o desenho torna-se objeto de uma 
interpretação, pois o que importa não é mais o grafismo propriamente dito, mas o que ele designa, o sentido a que 
remete”. 

Ao estudar a maneira de como a criança utiliza o espaço, folhas, formas etc. percebemos que existem aspectos 
diferentes a considerar, e estes tornam-se características de um valor expressivo o qual traduz de forma específica o 
estado emocional da criança. 
Lowenfeld (1977, apud MÈREDIEU, 2006) distingue o desenvolvimento do desenho infantil em três etapas, que estão 
subdivididas em três fases. Fazem parte da primeira fase a garatuja desordenada, garatuja ordenada e garatuja 
nomeada:
- Garatuja desordenada, a criança não olha para o que faz, tem prazer em explorar o material que tem em mãos, risca 
tudo o que vê e utiliza muitas vezes o corpo que acompanha o movimento de vai e vem horizontal, vertical.
- Garatuja ordenada, a criança passa a olhar o que faz descobrindo a relação do traço-gesto, controla o tamanho do 
desenho forma e sua localização no papel, começa a fechar as figuras em formas espiraladas ou circulares. 
-Garatuja nomeada, a criança representa o objeto concreto por meio de uma imagem gráfica, fazendo assim passagem 
do movimento sinestésico/ motor ao imaginário, dá forma a figura humana, e relaciona o desenho com o que viu ou vê. 

Na segunda fase, pré-esquemática, os desenhos passam de um conjunto indefinido de linhas para uma configuração 
representativa definida, ou seja, os movimentos longitudinais da etapa anterior evoluem para formas reconhecíveis, a 
criança ainda não representa o objeto com uma visão absoluta, mas sim o que sabe sobre ele.

A terceira e última fase denomina-se esquemática. Aqui a criança já começa a organizar seus desenhos, constrói cenas, 
a consciência da analogia entre a forma desenhada e o objeto representado se afirma, em complexibilidade e organiza-
ção a representação das figuras humanas evolui.

Luquet (1927, apud MÈREDIEU, 2006) distingue quatro estágios na evolução do grafismo infantil:
- Realismo fortuito. Este estágio começa por volta dos dois anos, e põe fim ao período chamado rabisco, a criança 
descobre por acaso uma analogia formal entre um objeto e seu traçado, primeira tentativa do indivíduo que procura 
afirmar-se ante ao mundo exterior. Começa a dar nome ao seu desenho;
- Realismo fracassado, a criança procura reproduzir a uma forma após descobrir a identidade forma-objeto, logo 
sobrevém uma fase de aprendizagem pontuada de fracassos e de sucessos parciais, esta fase começa entre três e 
quatro anos; 
- Realismo intelectual, nesta fase a criança desenha aquilo que sabe e não aquilo que vê daí vem dois processos, o 
plano deitado no qual os objetos são representados deitados e a transparência que é a representação simultânea do 
seu objeto;
- Realismo visual, este é marcado pelo fim do desenho infantil, o grafismo empobrece de maneira progressiva juntando-
-se as produções adultas.
Geralmente, desenhar é algo prazeroso para a criança, e à medida que ela é estimulada a fazê-lo e o faz com algum 
sentimento, sua comunicação gráfica se torna mais clara e tem mais a dizer sobre seu ser.

Pode-se considerar aspectos diferentes, estudar posteriormente como a criança utiliza linhas e formas, a escolha da cor, 
distribuição do espaço. Todas estas características têm valor expressivo e traduzem de maneira específica o estado 
emocional da criança (MÈREDIEU, 2006)

A utilização do desenho infantil na Psicopedagogia aproveita a maneira da espontaneidade da criança para recolher 
dados sobre a mesma, conforme Bedárd (2009, p.59) “a finalidade é captar do modo mais exato possível as mensagens 
que a criança transmite inconscientemente por intermédio dos seus desenhos”. 
O desenho infantil revelará ao psicopedagogo detalhes da vida afetiva, emocional, familiar e educacional da criança, 
segundo Bedárd (2009, p.59) “os desenhos permitem incrementar consideravelmente dados sobre o temperamento, o 
caráter, a personalidade as necessidades da criança”. Desta maneira o psicopedagogo é respaldado e auxiliado a 
descobrir e a reconhecer as diversas etapas pelas quais a criança atravessa.  
Segundo Chamat (2004, p.112):

Podemos levantar dados a serem interpretados por meio de uma técnica projetiva psicopedagógica, e nesta técnica 
obtém-se uma produção gráfica e verbal, permitindo uma análise do conteúdo latente e manifesto da relação do sujeito 
com a aprendizagem.

Os instrumentos projetivos solicitam do avaliador um bom conjunto teórico que o auxilie à interpretar e compreender de 
que esta não pode ser feita de maneira isolada por estarem inseridas em um determinado contexto e uma história de 
vida individual e familiar, conforme Chamat (2004, p.30) “à leitura psicopedagógica requer uma compreensão do sujeito, 
dos processos sociais, das relações vinculares”. 

Pode-se entender que requer uma leitura fundamentalmente de como o sujeito aprendeu a aprender, a dificuldade de 
aprendizagem versus dificuldade de ensinagem, a função da patologia do não aprender, como o sujeito percebe o real 
diante de suas relações vinculares familiares, seu processo cognitivo. 

A dificuldade de aprendizagem do sujeito deve obedecer a uma ampla compreensão dos aspectos endógenos e 
exógenos do não aprender, visualizando o aprendiz inserido em um contexto social. (CHAMAT 2004).

Para Visca (2009, p.15) “as técnicas projetivas são um recurso entre outros que permite investigar a dimensão no que 
se refere ao vínculo que o sujeito estabelece com a aprendizagem propriamente dita [...]”, estes vínculos constituem por 
uma rede de relações universais uma vez que todo o sujeito está imerso nela. 

Os instrumentos das técnicas projetivas devem ser utilizados no momento do processo diagnóstico, é um critério clínico. 
Os testes podem classificar-se por suas
características externas, pelo modo de aplicação e pelo aspecto avaliado. 

Existe um conjunto de conteúdos não reconhecidos o qual chamamos de nível inconsciente, há uma tentativa de 
despontar para o campo pré-consciente ou consciente, porém permanece ignorado, 

Para Piaget (1973, apud VISCA ,2009) 

[...] no caso das estruturas cognitivas a situação é extraordinariamente comparável com a afetiva: consciência relativa 
(também bastante pobre) do resultado, e inconsciência quase completa (ou inicialmente completa) dos mecanismos 
íntimos que conduzem a esses resultados [...] em outros casos, há projeção quando atribuímos às coisas caracteres 
devidos ao eu e ao pensamento. Assim a criança que localiza no sol o “nome do sol”, “projeta” uma realidade interna em 
direção ao mundo exterior. 

Uma das preocupações do autor ao iniciar sua prática psicopedagógica, consistiu em perceber que a psicopedagogia 
não contava com um instrumento de avaliação dinâmica da aprendizagem. 
Isto o levou a estudar e elaborar um instrumento que facilitaria a análise não da aprendizagem como produto final e sim 
como um processo. Este instrumento foi denominado de Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem – E.O.C.A, o 
mesmo serve para analisar o modelo de aprendizagem como uma variável dependente dos fatores afetivos, cognitivos e 
sociais, conforme Visca (2009, p. 206) “o aprendido previamente, as relações de objeto, ansiedades e defesas, o nível 
cognitivo, funções e diferenças funcionais que condicionam o modo atual de aprender”. Este recurso então permite criar 

um primeiro sistema de hipóteses sobre os níveis semiológico e patogênico que deve ter a comprovação perante outros 
instrumentos, dentre estes a técnica projetiva. 
A criança está imersa num mundo no qual vive em diversos meios, por isso as técnicas projetivas psicopedagógicas têm 
como objetivo geral investigar a rede de vínculos que um sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, 
o familiar e consigo mesmo, conforme Visca (2009, p.21) “em cada um desses domínios, com diferenças individuais, é 
possível reconhecer três níveis em relação ao grau de consciência, dos distintos aspectos que constituem um vínculo”. 
O autor se refere neste caso, ao vínculo de aprendizagem, segundo Visca (2009, p.22) “os três domínios – escolar, 
familiar e consigo mesmo, possuem três níveis – inconsciente, pré-consciente e consciente, os quais permitem investi-
gar nove setores da dimensão afetiva do sujeito que aprende” 
 
Existe um nível inconsciente no qual um conjunto de conteúdos não é reconhecido, faz com que o campo pré-conscien-
te ou consciente permaneça ignorado apesar de sua tentativa de emergir-se neles, um nível pré-consciente em que os 
conteúdos e mecanismos escapam podendo ter acesso ao campo de consciência, e em fim um nível consciente, neste 
os conteúdos e mecanismos, as percepções internas e externas são representáveis em palavras, pensamentos, 
desenhos entre outros. 

Para cada domínio há uma correspondente técnica projetiva, bem como os objetivos próprios de cada uma.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho é resultado de um estudo minucioso que exigiu, no decorrer do mesmo, muita análise, síntese e reflexão. 
Definitivamente os resultados aqui destacados, tentam refletir duas questões: certas características dos desenhos 
infantis em si e algumas relações com significados psicossociais, lembrando também dos esquemas afetivo-cognitivo-
-sociais.
O que considerei de maior importância foi o conhecimento que tive a respeito do sentido amplo de aprendizagem, desta 
não só interessa saber qual é o vínculo que o sujeito estabelece com o docente, a sala de aula, os companheiros e a 
escola, mas também importa a relação com os adultos significativos que lhe oferecem modelos de aprendizagem, e os 
cenários onde tudo isso acontece, com os colegas fora do ambiente escolar e consigo mesmo, enquanto aprendiz em 
diferentes momentos de sua vida cotidiana. 
Fez-me refletir na verdadeira importância do desenho da criança o qual destaca dados essenciais numa avaliação, 
neste caso, psicopedagógica, pois durante muito tempo, só se reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam 
respeito à inabilidade motora. 
Ao longo da pesquisa pude observar que a maioria dos trabalhos sobre o desenho infantil percorrem-se numa linha 
psicológica, esse fator foi o que me motivou a interrogar-me sobre a avaliação do psicopedagogo em relação ao 
desenho da criança bem como os instrumentos que o auxilia e a contribuição destes para o estudo do desenho. 
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RESUMO

O presente artigo pretende mostrar a importância do desenvolvimento do desenho elaborado pela criança, bem como a 
avaliação e interpretação do psicopedagogo sobre este. Para a criança o desenho é um modo de se expressar com 
liberdade, umas desenham em silêncio, outras cantarolando, porém, todas mesmo sem perceber passam para o papel o 
seu estado emocional, por isso a análise dos desenhos tem por finalidade conhecer e compreender a criança e poder 
ajudá-la quando for necessário. O profissional na área psicopedagógica, seja no campo institucional ou no clínico, 
organiza diferentes linhas de atuação para a realização do diagnóstico psicopedagógico, aqui serão abordadas as 
técnicas projetivas psicopedagógicas de Jorge Visca que tem como objetivo geral investigar a rede de vínculos que o 
sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, o familiar e consigo mesmo, o que auxiliará o Psicopeda-
gogo em sua leitura do sujeito durante todo o processo de investigação.

Palavras-chave: Desenho Infantil; Avaliação Psicopedagógica; Técnicas Projetivas.

INTRODUÇÃO

Ao realizar o estágio de atendimento clínico psicopedagógico, me deparei com experiências que me instigaram a 
aprofundar-me sobre o desenho da criança e a avaliação do psicopedagogo, bem como os instrumentos que o mesmo 
utiliza para esta avaliação. Nos encontros de cada sessão com duração de uma hora e meia, analisei minuciosamente 
as estratégias realizadas com a criança. Durante a realização do estágio, me deparei com as seguintes indagações: de 
que maneira o desenho infantil colabora no desenvolvimento e no diagnóstico psicopedagógico? Como interpretar, 
analisar e avaliar o desenho da criança psicopedagogicamente e quais os instrumentos metodológicos que possibilita-
rão ao psicopedagogo avaliar estes desenhos bem como seus significados? 

O momento em que foram aplicadas as provas projetivas de Jorge Visca, revelou-me dados importantes e essenciais 
para que eu pudesse chegar até o foco do problema, ou seja, da dificuldade de aprendizagem, a qual estava relaciona-
da ao seu par educativo. Pensando nisto, escolhi este tema para que mediante a uma criteriosa pesquisa pudesse 
esboçar o quanto o desenho da criança pode cooperar ao psicopedagogo em sua avaliação, pois por intermédio do 
mesmo é possível analisar em relação à criança seus sentimentos, ela cria e recria individualmente formas expressivas, 
integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade.

O desenho representa, em parte, a mente consciente, mas também, e de uma maneira mais importante, faz referência 
ao inconsciente, sem perceber, a criança transporta seu estado anímico ao papel (BÉDARD, 2009).

A criança muitas vezes não consegue falar sobre seus problemas, sendo assim o desenho é um grande aliado para que 
seja revelado à causa da dificuldade, quando a mesma houver, colaborando no desenvolvimento e no diagnóstico 
psicopedagógico. Segundo Mèredieu (2006, p.38)

 Assim que descobre a possibilidade de representar o real por meio de signos, a criança contenta-se geralmente em 
desenhar objetos e não recorre com frequência à abstração. Seus desenhos narram, procuram transmitir uma mensa-
gem.

Podemos considerar que a avaliação do desenho da criança possibilitará a descoberta de possíveis dificuldades que 
norteiam a mesma em sua vida escolar e também em seu convívio social. Ainda Mèredieu (2006, p.3) “O meio em que a 
criança se desenvolve é o universo adulto, e esse universo age sobre ela da mesma maneira que todo contexto social, 
condicionando-a ou alienando-a”. 

Existe uma diferença entre o conceito de analisar e interpretar um desenho, porém o resultado de uma síntese ou 
análise é a interpretação. 

Podemos dizer que a criança em sua primeira infância experimenta mais do que expressa, conforme vai crescendo, 
seus traços vão tomando forma. De acordo com Bédard (2009, p.8) “A criança começa a controlar esse meio, e em 
seguida poderá expressar-se por meio dele”. 

Como instrumentos metodológicos para tais interpretações, temos os testes métricos interpretáveis que denominamos 
“testes projetivos”, segundo Visca (2009, p.19) “Quando se trata de um teste projetivo de lâminas com imagens, a 
pessoa deve construir um relato no qual projeta sobre certos personagens e no que há em volta deles, sua própria 
imagem das coisas do mundo.”

O objetivo deste artigo é discorrer sobre a importância e a influência que o desenho da criança destaca nas avaliações 
psicopedagógicas e sobre os instrumentos que darão ao profissional um olhar interpretativo sobre estes. Desta forma, 
auxiliará a descobrir as etapas pelas quais a criança está passando, nas quais suas dificuldades, quando houver, serão 
reveladas. A metodologia foi elaborada por meio de livros.

O DESENHO INFANTIL E A AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evolução 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por intermédio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Pelo processo de socialização, o sujeito procura marcar 
seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De início essencial-
mente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem como 
contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Por meio de linhas, pontos e manchas sobre uma superfície identificamos a representação do desenho, ou seja, a arte e 
a técnica de representar, com lápis, pincel e etc., um tema real ou imaginário, expressando a forma.
Evoluiu-se paralelamente a maneira de encarar o desenho, antes o mesmo tinha a finalidade de preparar o futuro 
artista, tendo uma relação única com a arte adulta. Conforme citou Mèredieu (2006, p.3) “Durante muito tempo, só se 
reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os sucessos ao 
acaso”. 

Sabemos que a criança precisa se comunicar e para isso utiliza um repertório repleto de signos gráficos, os quais 
aparecem em todas as produções infantis, modo de expressão da criança, o desenho constitui uma língua que possui 
seu vocabulário e sua sintaxe. Com a idade escolar se intervém a distinção dos diversos signos levando em conta que a 
criança está em constante mutação, ou seja, as experiências, crescimento, sentimento interagem com essa evoluç0ão 
dos signos da linguagem. De acordo com Mèredieu (2006, p.18) “Tal evolução se faz por etapas, no decorrer das quais 
observam-se regressões a um estágio anterior do grafismo, regressões significativas de um distúrbio profundo ou de 
uma crise passageira”. 

Conforme Mèredieu (2006, p.24)

Chamamos de desenho informal o início da evolução da criança, onde no plano plástico a expressão infantil começa 
pelo aglomerado e pelo rabisco no plano gráfico, condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 
verdadeira “pré história” do desenho. 

Antes de tudo o rabisco é motor, a criança só o fará pelo prazer a partir do momento em que se notar que seu gesto 
produziu um traço. De acordo com Mèredieu (2006, p.25) “O rabisco aparece com a aprendizagem do andar e do 
sentido do equilíbrio, seu estudo articula-se em torno de uma análise psicomotora do gesto gráfico”. Assim, existem três 
estágios do rabisco, mencionados por Bernson (1966, apud MÈREDIEU, 2006): 
- Estágio vegetativo motor, que ocorre por volta dos dezoito meses: o lápis não sai da folha e o traçado é mais ou 
menos arredondado ou alongado;
- Estágio representativo, entre dois e três anos: o aparecimento de formas isoladas é o que caracteriza este estágio, a 
criança levanta o lápis e passa do traço contínuo para o traço descontínuo, inicia-se uma tentativa de reproduzir o objeto 
e comentário verbal do desenho;
- Estágio comunicativo começa entre três e quatro anos, a criança passa a imitar o adulto de maneira mais intensa, se 
traduz por uma vontade de se comunicar com o outro, de escrever, cria uma escrita fictícia, procuram reproduzir as 
letras dos adultos por meio do traçado em forma de dentes de serra. 

Quando a criança exprime um pensamento individual, o desenho passa para a categoria dos jogos simbólicos, o que 
era desenho de imaginação torna-se desenho de observação. Mediante ao processo de socialização, o sujeito procura 
marcar seu próprio poder sobre o objeto, assimilando o real ao seu “eu” que ainda predomina no rabisco. “De inicio 
essencialmente lúdico, efetuado por prazer, o desenho torna-se pouco a pouco uma atividade cujo caráter sério tem 
como contrapartida o acesso ao universo adulto” (MÈREDIEU 2006). 
Durante os primeiros meses de vida as figuras percebidas pela criança aparecem e desaparecem, a visão da mesma 
ignora qualquer constância dos objetos, conforme Mèredieu (2006, p.51) “No plano gráfico mesmo que a criança esteja 
num estágio mais evoluído no plano perceptivo a organização espacial começa por intuições sobre relações[...] de 
separação, envolvimento etc”. 

Como um dos exemplos de relação topológicas temos a casa, em que se pode apreender de que modo a criança vive o 
espaço. Segundo Mèredieu (2006, p.51) “Primeiro espaço explorado, símbolo do meio familiar em que se desenvolvem 
as primeiras experiências decisivas, a casa aparece violentamente carregada de afetos”. 
A criança projeta na casa suas fantasias e angústias a partir deste momento a casa passa a ser imagem daquele 
espaço orgânico, que é o espaço do corpo e deixa de ser o meio cósmico.
Piaget (1948, apud MÈREDIEU, 2006) distingue três fases na evolução do espaço: 
- Incapacidade sintética, na qual não existe nenhuma tentativa para representar a profundidade e nem constância das 
grandezas. Há compreensão de uma relação entre o elemento, portanto representada de uma maneira inadequada;
- Realismo intelectual, sendo as relações topológicas em geral respeitadas, marca uma relação de envolvimento e de 
interioridade, os elementos de uma mesma cena são encarados sob diferentes ângulos, ou seja, relação entre o sujeito 
e o objeto observado;
- Realismo visual, a criança passa a respeitar as distâncias, as proporções respectivas das figuras, surge a perspectiva 
que não suplanta o espaço topológico, mas visa integrá-lo. 
Pouco a pouco se organizam essas relações, é um processo até que a criança submeta todos os objetos a uma visão 
de conjunto, ligando-os por meio de coordenadas.

Para que se avaliasse o QI da criança nos testes de inteligência era utilizado o desenho, logo o mesmo manifestou-se 
como a expressão da personalidade como um todo, Mèredieu (2006, p.62) cita que “o desenho torna-se objeto de uma 
interpretação, pois o que importa não é mais o grafismo propriamente dito, mas o que ele designa, o sentido a que 
remete”. 

Ao estudar a maneira de como a criança utiliza o espaço, folhas, formas etc. percebemos que existem aspectos 
diferentes a considerar, e estes tornam-se características de um valor expressivo o qual traduz de forma específica o 
estado emocional da criança. 
Lowenfeld (1977, apud MÈREDIEU, 2006) distingue o desenvolvimento do desenho infantil em três etapas, que estão 
subdivididas em três fases. Fazem parte da primeira fase a garatuja desordenada, garatuja ordenada e garatuja 
nomeada:
- Garatuja desordenada, a criança não olha para o que faz, tem prazer em explorar o material que tem em mãos, risca 
tudo o que vê e utiliza muitas vezes o corpo que acompanha o movimento de vai e vem horizontal, vertical.
- Garatuja ordenada, a criança passa a olhar o que faz descobrindo a relação do traço-gesto, controla o tamanho do 
desenho forma e sua localização no papel, começa a fechar as figuras em formas espiraladas ou circulares. 
-Garatuja nomeada, a criança representa o objeto concreto por meio de uma imagem gráfica, fazendo assim passagem 
do movimento sinestésico/ motor ao imaginário, dá forma a figura humana, e relaciona o desenho com o que viu ou vê. 

Na segunda fase, pré-esquemática, os desenhos passam de um conjunto indefinido de linhas para uma configuração 
representativa definida, ou seja, os movimentos longitudinais da etapa anterior evoluem para formas reconhecíveis, a 
criança ainda não representa o objeto com uma visão absoluta, mas sim o que sabe sobre ele.

A terceira e última fase denomina-se esquemática. Aqui a criança já começa a organizar seus desenhos, constrói cenas, 
a consciência da analogia entre a forma desenhada e o objeto representado se afirma, em complexibilidade e organiza-
ção a representação das figuras humanas evolui.

Luquet (1927, apud MÈREDIEU, 2006) distingue quatro estágios na evolução do grafismo infantil:
- Realismo fortuito. Este estágio começa por volta dos dois anos, e põe fim ao período chamado rabisco, a criança 
descobre por acaso uma analogia formal entre um objeto e seu traçado, primeira tentativa do indivíduo que procura 
afirmar-se ante ao mundo exterior. Começa a dar nome ao seu desenho;
- Realismo fracassado, a criança procura reproduzir a uma forma após descobrir a identidade forma-objeto, logo 
sobrevém uma fase de aprendizagem pontuada de fracassos e de sucessos parciais, esta fase começa entre três e 
quatro anos; 
- Realismo intelectual, nesta fase a criança desenha aquilo que sabe e não aquilo que vê daí vem dois processos, o 
plano deitado no qual os objetos são representados deitados e a transparência que é a representação simultânea do 
seu objeto;
- Realismo visual, este é marcado pelo fim do desenho infantil, o grafismo empobrece de maneira progressiva juntando-
-se as produções adultas.
Geralmente, desenhar é algo prazeroso para a criança, e à medida que ela é estimulada a fazê-lo e o faz com algum 
sentimento, sua comunicação gráfica se torna mais clara e tem mais a dizer sobre seu ser.

Pode-se considerar aspectos diferentes, estudar posteriormente como a criança utiliza linhas e formas, a escolha da cor, 
distribuição do espaço. Todas estas características têm valor expressivo e traduzem de maneira específica o estado 
emocional da criança (MÈREDIEU, 2006)

A utilização do desenho infantil na Psicopedagogia aproveita a maneira da espontaneidade da criança para recolher 
dados sobre a mesma, conforme Bedárd (2009, p.59) “a finalidade é captar do modo mais exato possível as mensagens 
que a criança transmite inconscientemente por intermédio dos seus desenhos”. 
O desenho infantil revelará ao psicopedagogo detalhes da vida afetiva, emocional, familiar e educacional da criança, 
segundo Bedárd (2009, p.59) “os desenhos permitem incrementar consideravelmente dados sobre o temperamento, o 
caráter, a personalidade as necessidades da criança”. Desta maneira o psicopedagogo é respaldado e auxiliado a 
descobrir e a reconhecer as diversas etapas pelas quais a criança atravessa.  
Segundo Chamat (2004, p.112):

Podemos levantar dados a serem interpretados por meio de uma técnica projetiva psicopedagógica, e nesta técnica 
obtém-se uma produção gráfica e verbal, permitindo uma análise do conteúdo latente e manifesto da relação do sujeito 
com a aprendizagem.

Os instrumentos projetivos solicitam do avaliador um bom conjunto teórico que o auxilie à interpretar e compreender de 
que esta não pode ser feita de maneira isolada por estarem inseridas em um determinado contexto e uma história de 
vida individual e familiar, conforme Chamat (2004, p.30) “à leitura psicopedagógica requer uma compreensão do sujeito, 
dos processos sociais, das relações vinculares”. 

Pode-se entender que requer uma leitura fundamentalmente de como o sujeito aprendeu a aprender, a dificuldade de 
aprendizagem versus dificuldade de ensinagem, a função da patologia do não aprender, como o sujeito percebe o real 
diante de suas relações vinculares familiares, seu processo cognitivo. 

A dificuldade de aprendizagem do sujeito deve obedecer a uma ampla compreensão dos aspectos endógenos e 
exógenos do não aprender, visualizando o aprendiz inserido em um contexto social. (CHAMAT 2004).

Para Visca (2009, p.15) “as técnicas projetivas são um recurso entre outros que permite investigar a dimensão no que 
se refere ao vínculo que o sujeito estabelece com a aprendizagem propriamente dita [...]”, estes vínculos constituem por 
uma rede de relações universais uma vez que todo o sujeito está imerso nela. 

Os instrumentos das técnicas projetivas devem ser utilizados no momento do processo diagnóstico, é um critério clínico. 
Os testes podem classificar-se por suas
características externas, pelo modo de aplicação e pelo aspecto avaliado. 

Existe um conjunto de conteúdos não reconhecidos o qual chamamos de nível inconsciente, há uma tentativa de 
despontar para o campo pré-consciente ou consciente, porém permanece ignorado, 

Para Piaget (1973, apud VISCA ,2009) 

[...] no caso das estruturas cognitivas a situação é extraordinariamente comparável com a afetiva: consciência relativa 
(também bastante pobre) do resultado, e inconsciência quase completa (ou inicialmente completa) dos mecanismos 
íntimos que conduzem a esses resultados [...] em outros casos, há projeção quando atribuímos às coisas caracteres 
devidos ao eu e ao pensamento. Assim a criança que localiza no sol o “nome do sol”, “projeta” uma realidade interna em 
direção ao mundo exterior. 

Uma das preocupações do autor ao iniciar sua prática psicopedagógica, consistiu em perceber que a psicopedagogia 
não contava com um instrumento de avaliação dinâmica da aprendizagem. 
Isto o levou a estudar e elaborar um instrumento que facilitaria a análise não da aprendizagem como produto final e sim 
como um processo. Este instrumento foi denominado de Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem – E.O.C.A, o 
mesmo serve para analisar o modelo de aprendizagem como uma variável dependente dos fatores afetivos, cognitivos e 
sociais, conforme Visca (2009, p. 206) “o aprendido previamente, as relações de objeto, ansiedades e defesas, o nível 
cognitivo, funções e diferenças funcionais que condicionam o modo atual de aprender”. Este recurso então permite criar 

um primeiro sistema de hipóteses sobre os níveis semiológico e patogênico que deve ter a comprovação perante outros 
instrumentos, dentre estes a técnica projetiva. 
A criança está imersa num mundo no qual vive em diversos meios, por isso as técnicas projetivas psicopedagógicas têm 
como objetivo geral investigar a rede de vínculos que um sujeito pode estabelecer em três grandes domínios: o escolar, 
o familiar e consigo mesmo, conforme Visca (2009, p.21) “em cada um desses domínios, com diferenças individuais, é 
possível reconhecer três níveis em relação ao grau de consciência, dos distintos aspectos que constituem um vínculo”. 
O autor se refere neste caso, ao vínculo de aprendizagem, segundo Visca (2009, p.22) “os três domínios – escolar, 
familiar e consigo mesmo, possuem três níveis – inconsciente, pré-consciente e consciente, os quais permitem investi-
gar nove setores da dimensão afetiva do sujeito que aprende” 
 
Existe um nível inconsciente no qual um conjunto de conteúdos não é reconhecido, faz com que o campo pré-conscien-
te ou consciente permaneça ignorado apesar de sua tentativa de emergir-se neles, um nível pré-consciente em que os 
conteúdos e mecanismos escapam podendo ter acesso ao campo de consciência, e em fim um nível consciente, neste 
os conteúdos e mecanismos, as percepções internas e externas são representáveis em palavras, pensamentos, 
desenhos entre outros. 

Para cada domínio há uma correspondente técnica projetiva, bem como os objetivos próprios de cada uma.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho é resultado de um estudo minucioso que exigiu, no decorrer do mesmo, muita análise, síntese e reflexão. 
Definitivamente os resultados aqui destacados, tentam refletir duas questões: certas características dos desenhos 
infantis em si e algumas relações com significados psicossociais, lembrando também dos esquemas afetivo-cognitivo-
-sociais.
O que considerei de maior importância foi o conhecimento que tive a respeito do sentido amplo de aprendizagem, desta 
não só interessa saber qual é o vínculo que o sujeito estabelece com o docente, a sala de aula, os companheiros e a 
escola, mas também importa a relação com os adultos significativos que lhe oferecem modelos de aprendizagem, e os 
cenários onde tudo isso acontece, com os colegas fora do ambiente escolar e consigo mesmo, enquanto aprendiz em 
diferentes momentos de sua vida cotidiana. 
Fez-me refletir na verdadeira importância do desenho da criança o qual destaca dados essenciais numa avaliação, 
neste caso, psicopedagógica, pois durante muito tempo, só se reteve do grafismo infantil as particularidades que diziam 
respeito à inabilidade motora. 
Ao longo da pesquisa pude observar que a maioria dos trabalhos sobre o desenho infantil percorrem-se numa linha 
psicológica, esse fator foi o que me motivou a interrogar-me sobre a avaliação do psicopedagogo em relação ao 
desenho da criança bem como os instrumentos que o auxilia e a contribuição destes para o estudo do desenho. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a arte segmentada pelo teatro como forma de reflexão do 
pensamento humano e reflexo de seu comportamento. O ensino de arte neste século XXI tem sido enriquecedor, porque 
em cada época e lugar, um conjunto complexo de intenções, teorias, práticas e valores orientam as tendências pedagó-
gicas. Isto se aplica tanto à evolução geral como a especificidade do ensino da arte, contribuindo para que se compre-
enda a forma como os centros de decisão e discussão, as redes escolares, os grupos de educadores ou as escolas 
incorporam os paradigmas educacionais e organizam suas práticas. O ensino de arte, e especificamente o teatro, em 
turmas com alunos em suas especificidades e portadores de necessidades especiais, é excelente estratégia  na 
interdisciplinaridade com as disciplinas do currículo ajudando os estudantes a serem protagonistas no processo de 
aprender a aprender, bem como, aprender a fazer.

Palavras-chave: Teatro, protagonismo, ensino da arte

Introdução

O TEATRO COMO ARTE
Da mesma maneira, podem-se perceber as transformações no papel da arte, compreendida como objeto sociocultural e 
histórico, indicadores da existência de imaginários sociais específicos, sempre em movimento, os quais influenciam e 
imprimem transformações nos códigos das linguagens da arte: são construídos por seus produtos em contextos 
específicos, ordenando suas criações e afetando suas práticas artísticas e estéticas. 
Atualmente, a informação circula quase simultaneamente ao desenrolar dos fatos, o conceito de aprendizagem já muito 
se distancia da ideia de que aprender é receber e reter informação. Muito mais do que isto, sabe-se que o ato de 
aprender pressupõe e desenvolve as habilidades de analisar, interpretar e relacionar as informações recebidas. Além 
disso, a educação, hoje, tem por objetivo central a formação do cidadão consciente, agente e responsável. Assim 
sendo, os PCNs orienta-nos que:
(...) concebe a educação escolar como uma prática que tem a possibilidade de criar condições para que todos os alunos 
desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão da 
realidade e de participação em relações sociais, políticas e culturais diversificados e cada vez mais amplas, condições 
estas fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade democrática e não excludente. 
(Brasil, Secretaria de Educação Fundamental. Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais – 1ª a 4ª séries. 
Brasília: MEC/SEF, 1997. V1, p.45/50

A arte na educação básica deve ser uma das metas da educação do individuo como ser social promovendo crescimento 
e amadurecimento sócio educativo. Segundo Fusari e Ferraz (2001):
(...)a educação através da arte é, na verdade, um movimento educativo e cultural que busca a constituição de um ser 
humano completo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista e democrático. Valorizando no ser humano os 
aspectos intelectuais, morais e estéticos, procura despertar sua consciência individual, harmonizada ao grupo social ao 
qual pertence. (Fusari, Ferraz, 2001, p. 19)

Segundo Ferrari (2013) a ex-diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo no ano de 1987, 
professora Ana Maria Mae, desenvolveu Proposta Triangular que visa apreciar, contextualizar e fazer. Esta proposta 
inovou as ações educativas e foi considerada como um marco na história da arte, pois as três vertentes podem ser 
trabalhadas isoladamente como também, concomitantemente, pois o educador em arte, através de sua analise com 
seus alunos, pode estabelecer qual diretriz que deseja trabalhar. Sendo assim, a apreciação dos objetos artísticos, deve 
ser apresentada ao educando para uma rica conceituação estética que propicie a leitura em diferentes linguagens da 
arte, de maneira critica e teoricamente fundamentada.
Já na contextualização da produção artística, o ensino da arte e em especial o teatro, deve proporcionar uma leitura do 
mundo, uma contextualização histórica do texto teatral como obra de arte enquanto produção social e, portanto, abarcar 
todas as dimensões histórico-culturais que prevê como tal. 
É importante salientar que as aulas de arte devem, necessariamente, ser um espaço de produção criativa de arte, sejam 

essas aulas de artes visuais, música, dança ou teatro.
Ainda segundo Ferrari (2013), a proposta Triangular defende, também, que os três eixos de aprendizagem podem 
ampliar a capacidade cognitiva e critica de crianças e Jovens. Ana Maria Mae criou forte discussão nos meios acadêmi-
cos – e, posteriormente, nas políticas públicas -, sobre a importância e a relevância da Arte como disciplina, com 
conteúdos, metodologia e avaliação especifico.
“Arte é área de conhecimento. Arte não é atividade sem contornos específicos, como preconizava a Lei nº 5692/71 
sobre Educação Artística. As discussões levantadas pela Proposta Triangular e a atuação organização de diversos 
arte-educadores brasileiros marcaria tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) (Brasil, 2010), na 
qual Arte passou a ser considerada área curricular obrigatória da Educação Básica, quanto à proposta dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais” (PCN - Brasil, 1997) Ferrari, 2013, p.8)

A cultura visual é interdisciplinar e busca referências de arte, arquitetura, história, mediação cultural, psicologia, antropo-
logia. Segundo o autor deve-se estabelecer uma relação de significados culturais na arte e defende, também,  uma 
abordagem da arte que considere “a arte e a cultura como mediadora de significados” na qual o “ significado pode ser 
interpretado e construído” e as imagens podem “informar aqueles que as veem sobre eles mesmos e sobre temas 
relevantes no mundo”.
No Brasil, atualmente observa-se um aumento da produção teórica que valoriza o ensino intercultural na arte, compre-
endendo interculturalidade como diálogo dinâmico, que aponta para uma relação de interpenetração cultural entre 
grupos diferentes. 
Não há uma fórmula pronta a respeito do ensino de Arte, apenas modos de olhar, proposições criadas e outras a serem 
inventadas. As várias tendências na Arte e educação contemporânea defendem que arte é complexa e, como tal, seu 
ensino deve explorar essa complexidade. 
O desenvolvimento artístico do aluno não é espontâneo, tampouco é fruto de cópia de modelos de arte. Ele requer 
aprendizagem para alcançar consistência e permanência na vida dentro e fora da escola. A experimentação, criação e 
reflexão sobre a arte são intrínsecas à educação escolar. 
Na perspectiva da área de estudo de Linguagens, Códigos e suas tecnologias (LCT), estudar a linguagem é estudar a 
condição humana em meio à cultura, porque “o homem somente se realiza planamente como ser humano pela cultura e 
na cultura”. (Morim, 2000).
Nos temas transversais, há a preocupação com a formação critica dos cidadãos em relação ao consumo consciente. 
Analisar situação-problema, discutir, construir argumentação são pontos importantes na formação de jovens e crianças.  
Os Parâmetros Curriculares Nacionais explica que:
“Explicitar as relações sociais nas quais se produzem as necessidades, os desejos e os produtos e serviços que irão 
satisfazê-lo. Participar dos debates sobre as formas de realização e organização do trabalho e do cosumo, compreen-
dendo suas relações, dependências, dilemas e direitos vinculados” (Brasil, 1997, p.339).

Nos diálogos entre arte e sociedade contemporânea pode-se criar proposições sobre o ensino de arte nas várias 
linguagens artísticas, com a ideia de que em toda obra de arte, sejam das linguagens visuais, cênicas, literárias ou 
musicais, há o pensamento do ser humano e sua condição de ser e estar imerso a contextos culturais.
 Assim sendo, a arte é um produto do ser humano que lida com uma rede complexa de pensamentos, relações e modos 
simbólicos de fazer e expressar leituras de mundo. 
Muito se sabe a respeito da importância do Teatro na Educação em todos os campos de atuação. Os princípios pedagó-
gicos do Teatro traçam relações claras entre Teatro e educação, considerando essa arte como uma forma humana de 
expressão, a semiótica e a cultura. 

O APRENDIZ  E  ARTE-EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O aprendiz torna-se protagonista no universo da sociedade que procura indivíduos que foram capacitados em escolas, 
universidades e escolas técnicas para desenvolverem uma sociedade justa e igualitária. Libâneo aponta quatro fatores 
que a escola deve contribuir com seu ensino. O primeiro é 
“formar indivíduos capazes de pensar e aprender permanentemente (capacitação permanente) em um contexto de 
avanço das tecnologias de produção e de modificação da organização do trabalho, das relações contratuais, capital-tra-
balho e dos tipos de emprego;” (Libâneo, 2012 p.63)

Já o segundo fator é 
“prover formação global que constitua um patamar para atender à necessidade de maior e melhor qualificação profissio-
nal, de preparação tecnológica e de desenvolvimento de atitudes e disposições para a vida numa sociedade técnico-in-
formacional”;

O terceiro fator implica em “desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício autônomo conscien-
te e critico da cidadania;” e finalmente o quarto fator e não menos importante “formar cidadãos éticos e solidários”.
Segundo Gaditti (2003) existe um conflito entre o que se pretende fazer e o que é realmente feito.  Ele afirma que a 
dialética educacional não é um movimento espiritual que se opera no interir do entendimento humano. Ela é uma 
determinação recíproca entre ideias da mente e as condições reais de sua existência. Assim, pode-se elaborar um 
paralelo entre a dialética na educação, ou seja,  as intenções do docente em sala de aula para com seus alunos e as 
reais condições do aluno em assimilar os conteúdos apresentados pelo professor  na aula.
A comunidade escolar necessita compreender que a criança em suas especificidades é a protagonista na educação e 
os profissionais educacionais são coadjuvantes, ou seja, deve-se sempre pensar que o aluno é a mola propulsora para 
que se efetivamente aconteça o processo educacional de ajudar o aluno a buscar conhecimento. 
Uma das reflexões primordiais para a educação no presente século, é o que nos apresenta Delors (2001):
“[...] Devemos cultivar, como utopia orientadora, o propósito de encaminhar o mundo para uma maior compreensão 
mútua, mais sentido de responsabilidade e mais solidariedade, na aceitação das nossas diferenças espirituais e 
culturais. A educação, permitindo o acesso de todos ao conhecimento, tem um papel bem concreto a desempenhar no 

cumprimento desta tarefa universal: ajudar a compreender o mundo e o outro, a fim de que cada um se compreenda 
melhor e a si mesmo [...]”. (Delors, 2001, p.50). 

A educação deve ser um norteador para a tolerância e para o respeito do outro, condição necessária à democracia, 
deve ser considerada como uma tarefa geral, e permanente especial. 
Segundo Feldamnn (2009, p.72) [...] “O princípio norteador que nos ancora nessa busca do conhecimento consiste em 
compreender o fenômeno educativo sempre como uma tarefa inconclusiva e perspectical. [...]”.  Azevedo também 
declara em O Manifesto dos Pioneiros da Educação elaborado em 1932, enfatiza:
[...] “ao mesmo tempo em que os progressos da psicologia aplicada à criança começaram a dar à educação bases 
cientificas, os estudos sociológicos, definindo a posição da escola em face da vida, nos trouxeram uma consciência 
mais nítida da sua função social e da estreiteza relativa de seu círculo social [...]” (Azevedo, 2010, p.60-61).

Se a aprendizagem é diferenciada em três esferas ao longo do processo de amadurecimento do individuo e eliminado 
os fatores patológicos, o individuo percebe que necessita buscar respostas para indagações que outrora já fora respon-
didas.   E com a aquisição, assimilação, sedimentação da linguagem em seus diferentes graus de interpretação, se os 
signos linguísticos não são devidamente interpretados o sentimento de frustração se faz presente necessitando, assim, 
de resignação ou de explosão. Gerando então a problemática da indisciplina.
O conhecimento, segundo Piaget, é uma evolução, denominada por ele como “espiral do saber”. Ou seja, o conheci-
mento é uma relação evolutiva entre a criança e seu meio. Para Piaget (PULASKI, 1980) o desenvolvimento mental é 
uma construção contínua, comparável à de um grande edifício que se torna mais sólido a cada novo acréscimo do ser 
humano, através dele o homem expressa-se, denuncia-se, compõe e recompõe ideias, sentimentos.
Todos os documentos defendem a inclusão social como primordial para a Implantação da Sociedade Inclusiva. A 
Declaração de Salamanca preconiza que: “As necessidades educativas especiais incorporam os princípios já aprovados 
de uma pedagogia equilibrada que beneficia todas as crianças. Parte do princípio de que todas as diferenças humanas 
são normais e de que a aprendizagem deve, portanto, ajustar-se às necessidades de cada criança, em vez de cada 
criança se adaptar aos supostos princípios quanto ao ritmo e a natureza do processo educativo. Uma pedagogia 
centralizada na criança é positiva para todos os alunos e, consequentemente, para toda a sociedade”.
Uma pedagogia centralizada na criança pode contribuir para evitar o desperdício de recursos e a frustração de esperan-
ças, consequências frequentes de má qualidade e da mentalidade de que “o que é bom para um é bom para todos”. 
Existe a imperiosa necessidade de mudança da perspectiva social. Durante muito tempo, os problemas das pessoas 
com deficiência foram agravados por uma sociedade mutiladora que se fixava mais em sua incapacidade do que em 
seu potencial. (Declaração de Salamanca, 1994). 
No Brasil a educação inclusiva se dá pelo amparo legal, legitimado pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDBEN 
– Cap. V, art. 58), para atender todas as crianças e adolescentes PNEEs. 
O teatro é metáfora. E crianças e adolescentes vivem por metáforas, sendo assim, ele apresenta valores sígnicos, 
simbólicos, de linguagem e comunicação.  
Na arte educação o teatro vem sendo estudado e sistematizado na área, donde podem se destacar algumas ideias e 
metodologias como:
- O teatro como conhecimento que é busca respostas para os questionamentos sobre o que é o mundo, o homem, a 
relação do homem com o mundo e com outros homens nas teorias contemporâneas do conhecimento que propõem 
novos paradigmas para a ciência como a complexidade do pensador Edgard Morin, que será explicada mais adiante;
 - Abordagens Psicopedagógicas (sobretudo de Piaget) que já foi explicado neste artigo e que apontam para o desenvol-
vimento de linguagem e representação, o exercício artístico e coletivo; a construção de conteúdos inerentes à personali-
dade por intermédio da estética e o valor emocional. Segundo Reverbel (1979), teatro é a arte de manipular os proble-
mas humanos, apresentando-os e equacionando-os. A autora defende a função eminentemente educativa, e destaca 
que a instrução ocorre através da diversão. A educação está no desenvolvimento emocional, intelectual e moral da 
criança, correspondente aos desejos, anseios e proporcionar uma marcha gradativa das próprias experiências e 
descobertas. Isso porque possui uma concepção totalizante que implica e compromete todas as potencialidades do 
indivíduo e permite o alcance da plenitude da dimensão social com o desenvolvimento da auto expressão. Para a 
autora, a importância da diversão justifica-se porque imitar a realidade brincando aprofunda a descoberta e é uma das 
primeiras atividades, rica e necessária, no auxilio do processo de eclosão da personalidade e do imaginário que 
constitui um meio de expressão privilegiado da criança. Olga defende ainda que na infância tem-se a necessidade de 
brincar, jogar para se orientar no espaço, pensar, comparar, compreender, perceber, sentir para descobrir o mundo, 
integrar-se com o meio, construir o conhecimento e a socialização.
Nessa concepção, o teatro aplicado à educação possui o papel de mobilização de todas as capacidades criadoras e o 
aprimoramento da relação vital do indivíduo com o mundo contingente; as atividades dramáticas liberam a criatividade e 
humanizam o indivíduo pois o  aluno é capaz de aplicar e integrar o conhecimento adquirido nas demais disciplinas da 
escola e, principalmente, na vida. Isso significa o desenvolvimento gradativo na área cognitiva e também afetiva do ser 
humano.
 Segundo Courtney (2001)  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 pensamen-
to baseado nas teorias de antropologia e psicologia social, psicanálise e psicologia infantil, nas modernas teorias do 
conhecimento, behaviorismo da imitação, na psicolinguística 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 teatral permite, assim, a criança reexperimentar 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. Essa identificação é princípio básico do processo dramático 
e segue na juventude quando se imita algo e na fase adulta, quando se coloca no lugar de alguém. Para ele, a educa-
ção Dramática deve estar no centro de qualquer forma de educação que vise o desenvolvimento das características 
essencialmente humanas, pois a imaginação é a característica essencial que diferencia o homem dos primatas superio-
res, e, essa é essencialmente dramática.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
  Este trabalho é resultado de pesquisa essencialmente bibliográfica sobre o desenvolvimento da arte neste 
século XXI. O teatro é feito por pessoas e para pessoas. Através dele o homem expressa sentimentos, conta histórias, e 
louva seus deuses. Ao se trabalhar o teatro como forma de arte na escola o docente abre possibilidades de alcançar 
todos os seus alunos, pois até os alunos com necessidades especiais tornam-se protagonistas possibilitando assim 
acesso total ao ensino da arte e sua inserção como ser ativo socialmente.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a arte segmentada pelo teatro como forma de reflexão do 
pensamento humano e reflexo de seu comportamento. O ensino de arte neste século XXI tem sido enriquecedor, porque 
em cada época e lugar, um conjunto complexo de intenções, teorias, práticas e valores orientam as tendências pedagó-
gicas. Isto se aplica tanto à evolução geral como a especificidade do ensino da arte, contribuindo para que se compre-
enda a forma como os centros de decisão e discussão, as redes escolares, os grupos de educadores ou as escolas 
incorporam os paradigmas educacionais e organizam suas práticas. O ensino de arte, e especificamente o teatro, em 
turmas com alunos em suas especificidades e portadores de necessidades especiais, é excelente estratégia  na 
interdisciplinaridade com as disciplinas do currículo ajudando os estudantes a serem protagonistas no processo de 
aprender a aprender, bem como, aprender a fazer.

Palavras-chave: Teatro, protagonismo, ensino da arte

Introdução

O TEATRO COMO ARTE
Da mesma maneira, podem-se perceber as transformações no papel da arte, compreendida como objeto sociocultural e 
histórico, indicadores da existência de imaginários sociais específicos, sempre em movimento, os quais influenciam e 
imprimem transformações nos códigos das linguagens da arte: são construídos por seus produtos em contextos 
específicos, ordenando suas criações e afetando suas práticas artísticas e estéticas. 
Atualmente, a informação circula quase simultaneamente ao desenrolar dos fatos, o conceito de aprendizagem já muito 
se distancia da ideia de que aprender é receber e reter informação. Muito mais do que isto, sabe-se que o ato de 
aprender pressupõe e desenvolve as habilidades de analisar, interpretar e relacionar as informações recebidas. Além 
disso, a educação, hoje, tem por objetivo central a formação do cidadão consciente, agente e responsável. Assim 
sendo, os PCNs orienta-nos que:
(...) concebe a educação escolar como uma prática que tem a possibilidade de criar condições para que todos os alunos 
desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão da 
realidade e de participação em relações sociais, políticas e culturais diversificados e cada vez mais amplas, condições 
estas fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade democrática e não excludente. 
(Brasil, Secretaria de Educação Fundamental. Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais – 1ª a 4ª séries. 
Brasília: MEC/SEF, 1997. V1, p.45/50

A arte na educação básica deve ser uma das metas da educação do individuo como ser social promovendo crescimento 
e amadurecimento sócio educativo. Segundo Fusari e Ferraz (2001):
(...)a educação através da arte é, na verdade, um movimento educativo e cultural que busca a constituição de um ser 
humano completo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista e democrático. Valorizando no ser humano os 
aspectos intelectuais, morais e estéticos, procura despertar sua consciência individual, harmonizada ao grupo social ao 
qual pertence. (Fusari, Ferraz, 2001, p. 19)

Segundo Ferrari (2013) a ex-diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo no ano de 1987, 
professora Ana Maria Mae, desenvolveu Proposta Triangular que visa apreciar, contextualizar e fazer. Esta proposta 
inovou as ações educativas e foi considerada como um marco na história da arte, pois as três vertentes podem ser 
trabalhadas isoladamente como também, concomitantemente, pois o educador em arte, através de sua analise com 
seus alunos, pode estabelecer qual diretriz que deseja trabalhar. Sendo assim, a apreciação dos objetos artísticos, deve 
ser apresentada ao educando para uma rica conceituação estética que propicie a leitura em diferentes linguagens da 
arte, de maneira critica e teoricamente fundamentada.
Já na contextualização da produção artística, o ensino da arte e em especial o teatro, deve proporcionar uma leitura do 
mundo, uma contextualização histórica do texto teatral como obra de arte enquanto produção social e, portanto, abarcar 
todas as dimensões histórico-culturais que prevê como tal. 
É importante salientar que as aulas de arte devem, necessariamente, ser um espaço de produção criativa de arte, sejam 

essas aulas de artes visuais, música, dança ou teatro.
Ainda segundo Ferrari (2013), a proposta Triangular defende, também, que os três eixos de aprendizagem podem 
ampliar a capacidade cognitiva e critica de crianças e Jovens. Ana Maria Mae criou forte discussão nos meios acadêmi-
cos – e, posteriormente, nas políticas públicas -, sobre a importância e a relevância da Arte como disciplina, com 
conteúdos, metodologia e avaliação especifico.
“Arte é área de conhecimento. Arte não é atividade sem contornos específicos, como preconizava a Lei nº 5692/71 
sobre Educação Artística. As discussões levantadas pela Proposta Triangular e a atuação organização de diversos 
arte-educadores brasileiros marcaria tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) (Brasil, 2010), na 
qual Arte passou a ser considerada área curricular obrigatória da Educação Básica, quanto à proposta dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais” (PCN - Brasil, 1997) Ferrari, 2013, p.8)

A cultura visual é interdisciplinar e busca referências de arte, arquitetura, história, mediação cultural, psicologia, antropo-
logia. Segundo o autor deve-se estabelecer uma relação de significados culturais na arte e defende, também,  uma 
abordagem da arte que considere “a arte e a cultura como mediadora de significados” na qual o “ significado pode ser 
interpretado e construído” e as imagens podem “informar aqueles que as veem sobre eles mesmos e sobre temas 
relevantes no mundo”.
No Brasil, atualmente observa-se um aumento da produção teórica que valoriza o ensino intercultural na arte, compre-
endendo interculturalidade como diálogo dinâmico, que aponta para uma relação de interpenetração cultural entre 
grupos diferentes. 
Não há uma fórmula pronta a respeito do ensino de Arte, apenas modos de olhar, proposições criadas e outras a serem 
inventadas. As várias tendências na Arte e educação contemporânea defendem que arte é complexa e, como tal, seu 
ensino deve explorar essa complexidade. 
O desenvolvimento artístico do aluno não é espontâneo, tampouco é fruto de cópia de modelos de arte. Ele requer 
aprendizagem para alcançar consistência e permanência na vida dentro e fora da escola. A experimentação, criação e 
reflexão sobre a arte são intrínsecas à educação escolar. 
Na perspectiva da área de estudo de Linguagens, Códigos e suas tecnologias (LCT), estudar a linguagem é estudar a 
condição humana em meio à cultura, porque “o homem somente se realiza planamente como ser humano pela cultura e 
na cultura”. (Morim, 2000).
Nos temas transversais, há a preocupação com a formação critica dos cidadãos em relação ao consumo consciente. 
Analisar situação-problema, discutir, construir argumentação são pontos importantes na formação de jovens e crianças.  
Os Parâmetros Curriculares Nacionais explica que:
“Explicitar as relações sociais nas quais se produzem as necessidades, os desejos e os produtos e serviços que irão 
satisfazê-lo. Participar dos debates sobre as formas de realização e organização do trabalho e do cosumo, compreen-
dendo suas relações, dependências, dilemas e direitos vinculados” (Brasil, 1997, p.339).

Nos diálogos entre arte e sociedade contemporânea pode-se criar proposições sobre o ensino de arte nas várias 
linguagens artísticas, com a ideia de que em toda obra de arte, sejam das linguagens visuais, cênicas, literárias ou 
musicais, há o pensamento do ser humano e sua condição de ser e estar imerso a contextos culturais.
 Assim sendo, a arte é um produto do ser humano que lida com uma rede complexa de pensamentos, relações e modos 
simbólicos de fazer e expressar leituras de mundo. 
Muito se sabe a respeito da importância do Teatro na Educação em todos os campos de atuação. Os princípios pedagó-
gicos do Teatro traçam relações claras entre Teatro e educação, considerando essa arte como uma forma humana de 
expressão, a semiótica e a cultura. 

O APRENDIZ  E  ARTE-EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O aprendiz torna-se protagonista no universo da sociedade que procura indivíduos que foram capacitados em escolas, 
universidades e escolas técnicas para desenvolverem uma sociedade justa e igualitária. Libâneo aponta quatro fatores 
que a escola deve contribuir com seu ensino. O primeiro é 
“formar indivíduos capazes de pensar e aprender permanentemente (capacitação permanente) em um contexto de 
avanço das tecnologias de produção e de modificação da organização do trabalho, das relações contratuais, capital-tra-
balho e dos tipos de emprego;” (Libâneo, 2012 p.63)

Já o segundo fator é 
“prover formação global que constitua um patamar para atender à necessidade de maior e melhor qualificação profissio-
nal, de preparação tecnológica e de desenvolvimento de atitudes e disposições para a vida numa sociedade técnico-in-
formacional”;

O terceiro fator implica em “desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício autônomo conscien-
te e critico da cidadania;” e finalmente o quarto fator e não menos importante “formar cidadãos éticos e solidários”.
Segundo Gaditti (2003) existe um conflito entre o que se pretende fazer e o que é realmente feito.  Ele afirma que a 
dialética educacional não é um movimento espiritual que se opera no interir do entendimento humano. Ela é uma 
determinação recíproca entre ideias da mente e as condições reais de sua existência. Assim, pode-se elaborar um 
paralelo entre a dialética na educação, ou seja,  as intenções do docente em sala de aula para com seus alunos e as 
reais condições do aluno em assimilar os conteúdos apresentados pelo professor  na aula.
A comunidade escolar necessita compreender que a criança em suas especificidades é a protagonista na educação e 
os profissionais educacionais são coadjuvantes, ou seja, deve-se sempre pensar que o aluno é a mola propulsora para 
que se efetivamente aconteça o processo educacional de ajudar o aluno a buscar conhecimento. 
Uma das reflexões primordiais para a educação no presente século, é o que nos apresenta Delors (2001):
“[...] Devemos cultivar, como utopia orientadora, o propósito de encaminhar o mundo para uma maior compreensão 
mútua, mais sentido de responsabilidade e mais solidariedade, na aceitação das nossas diferenças espirituais e 
culturais. A educação, permitindo o acesso de todos ao conhecimento, tem um papel bem concreto a desempenhar no 

cumprimento desta tarefa universal: ajudar a compreender o mundo e o outro, a fim de que cada um se compreenda 
melhor e a si mesmo [...]”. (Delors, 2001, p.50). 

A educação deve ser um norteador para a tolerância e para o respeito do outro, condição necessária à democracia, 
deve ser considerada como uma tarefa geral, e permanente especial. 
Segundo Feldamnn (2009, p.72) [...] “O princípio norteador que nos ancora nessa busca do conhecimento consiste em 
compreender o fenômeno educativo sempre como uma tarefa inconclusiva e perspectical. [...]”.  Azevedo também 
declara em O Manifesto dos Pioneiros da Educação elaborado em 1932, enfatiza:
[...] “ao mesmo tempo em que os progressos da psicologia aplicada à criança começaram a dar à educação bases 
cientificas, os estudos sociológicos, definindo a posição da escola em face da vida, nos trouxeram uma consciência 
mais nítida da sua função social e da estreiteza relativa de seu círculo social [...]” (Azevedo, 2010, p.60-61).

Se a aprendizagem é diferenciada em três esferas ao longo do processo de amadurecimento do individuo e eliminado 
os fatores patológicos, o individuo percebe que necessita buscar respostas para indagações que outrora já fora respon-
didas.   E com a aquisição, assimilação, sedimentação da linguagem em seus diferentes graus de interpretação, se os 
signos linguísticos não são devidamente interpretados o sentimento de frustração se faz presente necessitando, assim, 
de resignação ou de explosão. Gerando então a problemática da indisciplina.
O conhecimento, segundo Piaget, é uma evolução, denominada por ele como “espiral do saber”. Ou seja, o conheci-
mento é uma relação evolutiva entre a criança e seu meio. Para Piaget (PULASKI, 1980) o desenvolvimento mental é 
uma construção contínua, comparável à de um grande edifício que se torna mais sólido a cada novo acréscimo do ser 
humano, através dele o homem expressa-se, denuncia-se, compõe e recompõe ideias, sentimentos.
Todos os documentos defendem a inclusão social como primordial para a Implantação da Sociedade Inclusiva. A 
Declaração de Salamanca preconiza que: “As necessidades educativas especiais incorporam os princípios já aprovados 
de uma pedagogia equilibrada que beneficia todas as crianças. Parte do princípio de que todas as diferenças humanas 
são normais e de que a aprendizagem deve, portanto, ajustar-se às necessidades de cada criança, em vez de cada 
criança se adaptar aos supostos princípios quanto ao ritmo e a natureza do processo educativo. Uma pedagogia 
centralizada na criança é positiva para todos os alunos e, consequentemente, para toda a sociedade”.
Uma pedagogia centralizada na criança pode contribuir para evitar o desperdício de recursos e a frustração de esperan-
ças, consequências frequentes de má qualidade e da mentalidade de que “o que é bom para um é bom para todos”. 
Existe a imperiosa necessidade de mudança da perspectiva social. Durante muito tempo, os problemas das pessoas 
com deficiência foram agravados por uma sociedade mutiladora que se fixava mais em sua incapacidade do que em 
seu potencial. (Declaração de Salamanca, 1994). 
No Brasil a educação inclusiva se dá pelo amparo legal, legitimado pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDBEN 
– Cap. V, art. 58), para atender todas as crianças e adolescentes PNEEs. 
O teatro é metáfora. E crianças e adolescentes vivem por metáforas, sendo assim, ele apresenta valores sígnicos, 
simbólicos, de linguagem e comunicação.  
Na arte educação o teatro vem sendo estudado e sistematizado na área, donde podem se destacar algumas ideias e 
metodologias como:
- O teatro como conhecimento que é busca respostas para os questionamentos sobre o que é o mundo, o homem, a 
relação do homem com o mundo e com outros homens nas teorias contemporâneas do conhecimento que propõem 
novos paradigmas para a ciência como a complexidade do pensador Edgard Morin, que será explicada mais adiante;
 - Abordagens Psicopedagógicas (sobretudo de Piaget) que já foi explicado neste artigo e que apontam para o desenvol-
vimento de linguagem e representação, o exercício artístico e coletivo; a construção de conteúdos inerentes à personali-
dade por intermédio da estética e o valor emocional. Segundo Reverbel (1979), teatro é a arte de manipular os proble-
mas humanos, apresentando-os e equacionando-os. A autora defende a função eminentemente educativa, e destaca 
que a instrução ocorre através da diversão. A educação está no desenvolvimento emocional, intelectual e moral da 
criança, correspondente aos desejos, anseios e proporcionar uma marcha gradativa das próprias experiências e 
descobertas. Isso porque possui uma concepção totalizante que implica e compromete todas as potencialidades do 
indivíduo e permite o alcance da plenitude da dimensão social com o desenvolvimento da auto expressão. Para a 
autora, a importância da diversão justifica-se porque imitar a realidade brincando aprofunda a descoberta e é uma das 
primeiras atividades, rica e necessária, no auxilio do processo de eclosão da personalidade e do imaginário que 
constitui um meio de expressão privilegiado da criança. Olga defende ainda que na infância tem-se a necessidade de 
brincar, jogar para se orientar no espaço, pensar, comparar, compreender, perceber, sentir para descobrir o mundo, 
integrar-se com o meio, construir o conhecimento e a socialização.
Nessa concepção, o teatro aplicado à educação possui o papel de mobilização de todas as capacidades criadoras e o 
aprimoramento da relação vital do indivíduo com o mundo contingente; as atividades dramáticas liberam a criatividade e 
humanizam o indivíduo pois o  aluno é capaz de aplicar e integrar o conhecimento adquirido nas demais disciplinas da 
escola e, principalmente, na vida. Isso significa o desenvolvimento gradativo na área cognitiva e também afetiva do ser 
humano.
 Segundo Courtney (2001)  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 pensamen-
to baseado nas teorias de antropologia e psicologia social, psicanálise e psicologia infantil, nas modernas teorias do 
conhecimento, behaviorismo da imitação, na psicolinguística 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 teatral permite, assim, a criança reexperimentar 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. Essa identificação é princípio básico do processo dramático 
e segue na juventude quando se imita algo e na fase adulta, quando se coloca no lugar de alguém. Para ele, a educa-
ção Dramática deve estar no centro de qualquer forma de educação que vise o desenvolvimento das características 
essencialmente humanas, pois a imaginação é a característica essencial que diferencia o homem dos primatas superio-
res, e, essa é essencialmente dramática.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
  Este trabalho é resultado de pesquisa essencialmente bibliográfica sobre o desenvolvimento da arte neste 
século XXI. O teatro é feito por pessoas e para pessoas. Através dele o homem expressa sentimentos, conta histórias, e 
louva seus deuses. Ao se trabalhar o teatro como forma de arte na escola o docente abre possibilidades de alcançar 
todos os seus alunos, pois até os alunos com necessidades especiais tornam-se protagonistas possibilitando assim 
acesso total ao ensino da arte e sua inserção como ser ativo socialmente.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a arte segmentada pelo teatro como forma de reflexão do 
pensamento humano e reflexo de seu comportamento. O ensino de arte neste século XXI tem sido enriquecedor, porque 
em cada época e lugar, um conjunto complexo de intenções, teorias, práticas e valores orientam as tendências pedagó-
gicas. Isto se aplica tanto à evolução geral como a especificidade do ensino da arte, contribuindo para que se compre-
enda a forma como os centros de decisão e discussão, as redes escolares, os grupos de educadores ou as escolas 
incorporam os paradigmas educacionais e organizam suas práticas. O ensino de arte, e especificamente o teatro, em 
turmas com alunos em suas especificidades e portadores de necessidades especiais, é excelente estratégia  na 
interdisciplinaridade com as disciplinas do currículo ajudando os estudantes a serem protagonistas no processo de 
aprender a aprender, bem como, aprender a fazer.

Palavras-chave: Teatro, protagonismo, ensino da arte

Introdução

O TEATRO COMO ARTE
Da mesma maneira, podem-se perceber as transformações no papel da arte, compreendida como objeto sociocultural e 
histórico, indicadores da existência de imaginários sociais específicos, sempre em movimento, os quais influenciam e 
imprimem transformações nos códigos das linguagens da arte: são construídos por seus produtos em contextos 
específicos, ordenando suas criações e afetando suas práticas artísticas e estéticas. 
Atualmente, a informação circula quase simultaneamente ao desenrolar dos fatos, o conceito de aprendizagem já muito 
se distancia da ideia de que aprender é receber e reter informação. Muito mais do que isto, sabe-se que o ato de 
aprender pressupõe e desenvolve as habilidades de analisar, interpretar e relacionar as informações recebidas. Além 
disso, a educação, hoje, tem por objetivo central a formação do cidadão consciente, agente e responsável. Assim 
sendo, os PCNs orienta-nos que:
(...) concebe a educação escolar como uma prática que tem a possibilidade de criar condições para que todos os alunos 
desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão da 
realidade e de participação em relações sociais, políticas e culturais diversificados e cada vez mais amplas, condições 
estas fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade democrática e não excludente. 
(Brasil, Secretaria de Educação Fundamental. Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais – 1ª a 4ª séries. 
Brasília: MEC/SEF, 1997. V1, p.45/50

A arte na educação básica deve ser uma das metas da educação do individuo como ser social promovendo crescimento 
e amadurecimento sócio educativo. Segundo Fusari e Ferraz (2001):
(...)a educação através da arte é, na verdade, um movimento educativo e cultural que busca a constituição de um ser 
humano completo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista e democrático. Valorizando no ser humano os 
aspectos intelectuais, morais e estéticos, procura despertar sua consciência individual, harmonizada ao grupo social ao 
qual pertence. (Fusari, Ferraz, 2001, p. 19)

Segundo Ferrari (2013) a ex-diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo no ano de 1987, 
professora Ana Maria Mae, desenvolveu Proposta Triangular que visa apreciar, contextualizar e fazer. Esta proposta 
inovou as ações educativas e foi considerada como um marco na história da arte, pois as três vertentes podem ser 
trabalhadas isoladamente como também, concomitantemente, pois o educador em arte, através de sua analise com 
seus alunos, pode estabelecer qual diretriz que deseja trabalhar. Sendo assim, a apreciação dos objetos artísticos, deve 
ser apresentada ao educando para uma rica conceituação estética que propicie a leitura em diferentes linguagens da 
arte, de maneira critica e teoricamente fundamentada.
Já na contextualização da produção artística, o ensino da arte e em especial o teatro, deve proporcionar uma leitura do 
mundo, uma contextualização histórica do texto teatral como obra de arte enquanto produção social e, portanto, abarcar 
todas as dimensões histórico-culturais que prevê como tal. 
É importante salientar que as aulas de arte devem, necessariamente, ser um espaço de produção criativa de arte, sejam 

essas aulas de artes visuais, música, dança ou teatro.
Ainda segundo Ferrari (2013), a proposta Triangular defende, também, que os três eixos de aprendizagem podem 
ampliar a capacidade cognitiva e critica de crianças e Jovens. Ana Maria Mae criou forte discussão nos meios acadêmi-
cos – e, posteriormente, nas políticas públicas -, sobre a importância e a relevância da Arte como disciplina, com 
conteúdos, metodologia e avaliação especifico.
“Arte é área de conhecimento. Arte não é atividade sem contornos específicos, como preconizava a Lei nº 5692/71 
sobre Educação Artística. As discussões levantadas pela Proposta Triangular e a atuação organização de diversos 
arte-educadores brasileiros marcaria tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) (Brasil, 2010), na 
qual Arte passou a ser considerada área curricular obrigatória da Educação Básica, quanto à proposta dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais” (PCN - Brasil, 1997) Ferrari, 2013, p.8)

A cultura visual é interdisciplinar e busca referências de arte, arquitetura, história, mediação cultural, psicologia, antropo-
logia. Segundo o autor deve-se estabelecer uma relação de significados culturais na arte e defende, também,  uma 
abordagem da arte que considere “a arte e a cultura como mediadora de significados” na qual o “ significado pode ser 
interpretado e construído” e as imagens podem “informar aqueles que as veem sobre eles mesmos e sobre temas 
relevantes no mundo”.
No Brasil, atualmente observa-se um aumento da produção teórica que valoriza o ensino intercultural na arte, compre-
endendo interculturalidade como diálogo dinâmico, que aponta para uma relação de interpenetração cultural entre 
grupos diferentes. 
Não há uma fórmula pronta a respeito do ensino de Arte, apenas modos de olhar, proposições criadas e outras a serem 
inventadas. As várias tendências na Arte e educação contemporânea defendem que arte é complexa e, como tal, seu 
ensino deve explorar essa complexidade. 
O desenvolvimento artístico do aluno não é espontâneo, tampouco é fruto de cópia de modelos de arte. Ele requer 
aprendizagem para alcançar consistência e permanência na vida dentro e fora da escola. A experimentação, criação e 
reflexão sobre a arte são intrínsecas à educação escolar. 
Na perspectiva da área de estudo de Linguagens, Códigos e suas tecnologias (LCT), estudar a linguagem é estudar a 
condição humana em meio à cultura, porque “o homem somente se realiza planamente como ser humano pela cultura e 
na cultura”. (Morim, 2000).
Nos temas transversais, há a preocupação com a formação critica dos cidadãos em relação ao consumo consciente. 
Analisar situação-problema, discutir, construir argumentação são pontos importantes na formação de jovens e crianças.  
Os Parâmetros Curriculares Nacionais explica que:
“Explicitar as relações sociais nas quais se produzem as necessidades, os desejos e os produtos e serviços que irão 
satisfazê-lo. Participar dos debates sobre as formas de realização e organização do trabalho e do cosumo, compreen-
dendo suas relações, dependências, dilemas e direitos vinculados” (Brasil, 1997, p.339).

Nos diálogos entre arte e sociedade contemporânea pode-se criar proposições sobre o ensino de arte nas várias 
linguagens artísticas, com a ideia de que em toda obra de arte, sejam das linguagens visuais, cênicas, literárias ou 
musicais, há o pensamento do ser humano e sua condição de ser e estar imerso a contextos culturais.
 Assim sendo, a arte é um produto do ser humano que lida com uma rede complexa de pensamentos, relações e modos 
simbólicos de fazer e expressar leituras de mundo. 
Muito se sabe a respeito da importância do Teatro na Educação em todos os campos de atuação. Os princípios pedagó-
gicos do Teatro traçam relações claras entre Teatro e educação, considerando essa arte como uma forma humana de 
expressão, a semiótica e a cultura. 

O APRENDIZ  E  ARTE-EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O aprendiz torna-se protagonista no universo da sociedade que procura indivíduos que foram capacitados em escolas, 
universidades e escolas técnicas para desenvolverem uma sociedade justa e igualitária. Libâneo aponta quatro fatores 
que a escola deve contribuir com seu ensino. O primeiro é 
“formar indivíduos capazes de pensar e aprender permanentemente (capacitação permanente) em um contexto de 
avanço das tecnologias de produção e de modificação da organização do trabalho, das relações contratuais, capital-tra-
balho e dos tipos de emprego;” (Libâneo, 2012 p.63)

Já o segundo fator é 
“prover formação global que constitua um patamar para atender à necessidade de maior e melhor qualificação profissio-
nal, de preparação tecnológica e de desenvolvimento de atitudes e disposições para a vida numa sociedade técnico-in-
formacional”;

O terceiro fator implica em “desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício autônomo conscien-
te e critico da cidadania;” e finalmente o quarto fator e não menos importante “formar cidadãos éticos e solidários”.
Segundo Gaditti (2003) existe um conflito entre o que se pretende fazer e o que é realmente feito.  Ele afirma que a 
dialética educacional não é um movimento espiritual que se opera no interir do entendimento humano. Ela é uma 
determinação recíproca entre ideias da mente e as condições reais de sua existência. Assim, pode-se elaborar um 
paralelo entre a dialética na educação, ou seja,  as intenções do docente em sala de aula para com seus alunos e as 
reais condições do aluno em assimilar os conteúdos apresentados pelo professor  na aula.
A comunidade escolar necessita compreender que a criança em suas especificidades é a protagonista na educação e 
os profissionais educacionais são coadjuvantes, ou seja, deve-se sempre pensar que o aluno é a mola propulsora para 
que se efetivamente aconteça o processo educacional de ajudar o aluno a buscar conhecimento. 
Uma das reflexões primordiais para a educação no presente século, é o que nos apresenta Delors (2001):
“[...] Devemos cultivar, como utopia orientadora, o propósito de encaminhar o mundo para uma maior compreensão 
mútua, mais sentido de responsabilidade e mais solidariedade, na aceitação das nossas diferenças espirituais e 
culturais. A educação, permitindo o acesso de todos ao conhecimento, tem um papel bem concreto a desempenhar no 

cumprimento desta tarefa universal: ajudar a compreender o mundo e o outro, a fim de que cada um se compreenda 
melhor e a si mesmo [...]”. (Delors, 2001, p.50). 

A educação deve ser um norteador para a tolerância e para o respeito do outro, condição necessária à democracia, 
deve ser considerada como uma tarefa geral, e permanente especial. 
Segundo Feldamnn (2009, p.72) [...] “O princípio norteador que nos ancora nessa busca do conhecimento consiste em 
compreender o fenômeno educativo sempre como uma tarefa inconclusiva e perspectical. [...]”.  Azevedo também 
declara em O Manifesto dos Pioneiros da Educação elaborado em 1932, enfatiza:
[...] “ao mesmo tempo em que os progressos da psicologia aplicada à criança começaram a dar à educação bases 
cientificas, os estudos sociológicos, definindo a posição da escola em face da vida, nos trouxeram uma consciência 
mais nítida da sua função social e da estreiteza relativa de seu círculo social [...]” (Azevedo, 2010, p.60-61).

Se a aprendizagem é diferenciada em três esferas ao longo do processo de amadurecimento do individuo e eliminado 
os fatores patológicos, o individuo percebe que necessita buscar respostas para indagações que outrora já fora respon-
didas.   E com a aquisição, assimilação, sedimentação da linguagem em seus diferentes graus de interpretação, se os 
signos linguísticos não são devidamente interpretados o sentimento de frustração se faz presente necessitando, assim, 
de resignação ou de explosão. Gerando então a problemática da indisciplina.
O conhecimento, segundo Piaget, é uma evolução, denominada por ele como “espiral do saber”. Ou seja, o conheci-
mento é uma relação evolutiva entre a criança e seu meio. Para Piaget (PULASKI, 1980) o desenvolvimento mental é 
uma construção contínua, comparável à de um grande edifício que se torna mais sólido a cada novo acréscimo do ser 
humano, através dele o homem expressa-se, denuncia-se, compõe e recompõe ideias, sentimentos.
Todos os documentos defendem a inclusão social como primordial para a Implantação da Sociedade Inclusiva. A 
Declaração de Salamanca preconiza que: “As necessidades educativas especiais incorporam os princípios já aprovados 
de uma pedagogia equilibrada que beneficia todas as crianças. Parte do princípio de que todas as diferenças humanas 
são normais e de que a aprendizagem deve, portanto, ajustar-se às necessidades de cada criança, em vez de cada 
criança se adaptar aos supostos princípios quanto ao ritmo e a natureza do processo educativo. Uma pedagogia 
centralizada na criança é positiva para todos os alunos e, consequentemente, para toda a sociedade”.
Uma pedagogia centralizada na criança pode contribuir para evitar o desperdício de recursos e a frustração de esperan-
ças, consequências frequentes de má qualidade e da mentalidade de que “o que é bom para um é bom para todos”. 
Existe a imperiosa necessidade de mudança da perspectiva social. Durante muito tempo, os problemas das pessoas 
com deficiência foram agravados por uma sociedade mutiladora que se fixava mais em sua incapacidade do que em 
seu potencial. (Declaração de Salamanca, 1994). 
No Brasil a educação inclusiva se dá pelo amparo legal, legitimado pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDBEN 
– Cap. V, art. 58), para atender todas as crianças e adolescentes PNEEs. 
O teatro é metáfora. E crianças e adolescentes vivem por metáforas, sendo assim, ele apresenta valores sígnicos, 
simbólicos, de linguagem e comunicação.  
Na arte educação o teatro vem sendo estudado e sistematizado na área, donde podem se destacar algumas ideias e 
metodologias como:
- O teatro como conhecimento que é busca respostas para os questionamentos sobre o que é o mundo, o homem, a 
relação do homem com o mundo e com outros homens nas teorias contemporâneas do conhecimento que propõem 
novos paradigmas para a ciência como a complexidade do pensador Edgard Morin, que será explicada mais adiante;
 - Abordagens Psicopedagógicas (sobretudo de Piaget) que já foi explicado neste artigo e que apontam para o desenvol-
vimento de linguagem e representação, o exercício artístico e coletivo; a construção de conteúdos inerentes à personali-
dade por intermédio da estética e o valor emocional. Segundo Reverbel (1979), teatro é a arte de manipular os proble-
mas humanos, apresentando-os e equacionando-os. A autora defende a função eminentemente educativa, e destaca 
que a instrução ocorre através da diversão. A educação está no desenvolvimento emocional, intelectual e moral da 
criança, correspondente aos desejos, anseios e proporcionar uma marcha gradativa das próprias experiências e 
descobertas. Isso porque possui uma concepção totalizante que implica e compromete todas as potencialidades do 
indivíduo e permite o alcance da plenitude da dimensão social com o desenvolvimento da auto expressão. Para a 
autora, a importância da diversão justifica-se porque imitar a realidade brincando aprofunda a descoberta e é uma das 
primeiras atividades, rica e necessária, no auxilio do processo de eclosão da personalidade e do imaginário que 
constitui um meio de expressão privilegiado da criança. Olga defende ainda que na infância tem-se a necessidade de 
brincar, jogar para se orientar no espaço, pensar, comparar, compreender, perceber, sentir para descobrir o mundo, 
integrar-se com o meio, construir o conhecimento e a socialização.
Nessa concepção, o teatro aplicado à educação possui o papel de mobilização de todas as capacidades criadoras e o 
aprimoramento da relação vital do indivíduo com o mundo contingente; as atividades dramáticas liberam a criatividade e 
humanizam o indivíduo pois o  aluno é capaz de aplicar e integrar o conhecimento adquirido nas demais disciplinas da 
escola e, principalmente, na vida. Isso significa o desenvolvimento gradativo na área cognitiva e também afetiva do ser 
humano.
 Segundo Courtney (2001)  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 pensamen-
to baseado nas teorias de antropologia e psicologia social, psicanálise e psicologia infantil, nas modernas teorias do 
conhecimento, behaviorismo da imitação, na psicolinguística 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 teatral permite, assim, a criança reexperimentar 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. Essa identificação é princípio básico do processo dramático 
e segue na juventude quando se imita algo e na fase adulta, quando se coloca no lugar de alguém. Para ele, a educa-
ção Dramática deve estar no centro de qualquer forma de educação que vise o desenvolvimento das características 
essencialmente humanas, pois a imaginação é a característica essencial que diferencia o homem dos primatas superio-
res, e, essa é essencialmente dramática.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
  Este trabalho é resultado de pesquisa essencialmente bibliográfica sobre o desenvolvimento da arte neste 
século XXI. O teatro é feito por pessoas e para pessoas. Através dele o homem expressa sentimentos, conta histórias, e 
louva seus deuses. Ao se trabalhar o teatro como forma de arte na escola o docente abre possibilidades de alcançar 
todos os seus alunos, pois até os alunos com necessidades especiais tornam-se protagonistas possibilitando assim 
acesso total ao ensino da arte e sua inserção como ser ativo socialmente.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a arte segmentada pelo teatro como forma de reflexão do 
pensamento humano e reflexo de seu comportamento. O ensino de arte neste século XXI tem sido enriquecedor, porque 
em cada época e lugar, um conjunto complexo de intenções, teorias, práticas e valores orientam as tendências pedagó-
gicas. Isto se aplica tanto à evolução geral como a especificidade do ensino da arte, contribuindo para que se compre-
enda a forma como os centros de decisão e discussão, as redes escolares, os grupos de educadores ou as escolas 
incorporam os paradigmas educacionais e organizam suas práticas. O ensino de arte, e especificamente o teatro, em 
turmas com alunos em suas especificidades e portadores de necessidades especiais, é excelente estratégia  na 
interdisciplinaridade com as disciplinas do currículo ajudando os estudantes a serem protagonistas no processo de 
aprender a aprender, bem como, aprender a fazer.

Palavras-chave: Teatro, protagonismo, ensino da arte

Introdução

O TEATRO COMO ARTE
Da mesma maneira, podem-se perceber as transformações no papel da arte, compreendida como objeto sociocultural e 
histórico, indicadores da existência de imaginários sociais específicos, sempre em movimento, os quais influenciam e 
imprimem transformações nos códigos das linguagens da arte: são construídos por seus produtos em contextos 
específicos, ordenando suas criações e afetando suas práticas artísticas e estéticas. 
Atualmente, a informação circula quase simultaneamente ao desenrolar dos fatos, o conceito de aprendizagem já muito 
se distancia da ideia de que aprender é receber e reter informação. Muito mais do que isto, sabe-se que o ato de 
aprender pressupõe e desenvolve as habilidades de analisar, interpretar e relacionar as informações recebidas. Além 
disso, a educação, hoje, tem por objetivo central a formação do cidadão consciente, agente e responsável. Assim 
sendo, os PCNs orienta-nos que:
(...) concebe a educação escolar como uma prática que tem a possibilidade de criar condições para que todos os alunos 
desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão da 
realidade e de participação em relações sociais, políticas e culturais diversificados e cada vez mais amplas, condições 
estas fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade democrática e não excludente. 
(Brasil, Secretaria de Educação Fundamental. Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais – 1ª a 4ª séries. 
Brasília: MEC/SEF, 1997. V1, p.45/50

A arte na educação básica deve ser uma das metas da educação do individuo como ser social promovendo crescimento 
e amadurecimento sócio educativo. Segundo Fusari e Ferraz (2001):
(...)a educação através da arte é, na verdade, um movimento educativo e cultural que busca a constituição de um ser 
humano completo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista e democrático. Valorizando no ser humano os 
aspectos intelectuais, morais e estéticos, procura despertar sua consciência individual, harmonizada ao grupo social ao 
qual pertence. (Fusari, Ferraz, 2001, p. 19)

Segundo Ferrari (2013) a ex-diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo no ano de 1987, 
professora Ana Maria Mae, desenvolveu Proposta Triangular que visa apreciar, contextualizar e fazer. Esta proposta 
inovou as ações educativas e foi considerada como um marco na história da arte, pois as três vertentes podem ser 
trabalhadas isoladamente como também, concomitantemente, pois o educador em arte, através de sua analise com 
seus alunos, pode estabelecer qual diretriz que deseja trabalhar. Sendo assim, a apreciação dos objetos artísticos, deve 
ser apresentada ao educando para uma rica conceituação estética que propicie a leitura em diferentes linguagens da 
arte, de maneira critica e teoricamente fundamentada.
Já na contextualização da produção artística, o ensino da arte e em especial o teatro, deve proporcionar uma leitura do 
mundo, uma contextualização histórica do texto teatral como obra de arte enquanto produção social e, portanto, abarcar 
todas as dimensões histórico-culturais que prevê como tal. 
É importante salientar que as aulas de arte devem, necessariamente, ser um espaço de produção criativa de arte, sejam 

essas aulas de artes visuais, música, dança ou teatro.
Ainda segundo Ferrari (2013), a proposta Triangular defende, também, que os três eixos de aprendizagem podem 
ampliar a capacidade cognitiva e critica de crianças e Jovens. Ana Maria Mae criou forte discussão nos meios acadêmi-
cos – e, posteriormente, nas políticas públicas -, sobre a importância e a relevância da Arte como disciplina, com 
conteúdos, metodologia e avaliação especifico.
“Arte é área de conhecimento. Arte não é atividade sem contornos específicos, como preconizava a Lei nº 5692/71 
sobre Educação Artística. As discussões levantadas pela Proposta Triangular e a atuação organização de diversos 
arte-educadores brasileiros marcaria tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) (Brasil, 2010), na 
qual Arte passou a ser considerada área curricular obrigatória da Educação Básica, quanto à proposta dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais” (PCN - Brasil, 1997) Ferrari, 2013, p.8)

A cultura visual é interdisciplinar e busca referências de arte, arquitetura, história, mediação cultural, psicologia, antropo-
logia. Segundo o autor deve-se estabelecer uma relação de significados culturais na arte e defende, também,  uma 
abordagem da arte que considere “a arte e a cultura como mediadora de significados” na qual o “ significado pode ser 
interpretado e construído” e as imagens podem “informar aqueles que as veem sobre eles mesmos e sobre temas 
relevantes no mundo”.
No Brasil, atualmente observa-se um aumento da produção teórica que valoriza o ensino intercultural na arte, compre-
endendo interculturalidade como diálogo dinâmico, que aponta para uma relação de interpenetração cultural entre 
grupos diferentes. 
Não há uma fórmula pronta a respeito do ensino de Arte, apenas modos de olhar, proposições criadas e outras a serem 
inventadas. As várias tendências na Arte e educação contemporânea defendem que arte é complexa e, como tal, seu 
ensino deve explorar essa complexidade. 
O desenvolvimento artístico do aluno não é espontâneo, tampouco é fruto de cópia de modelos de arte. Ele requer 
aprendizagem para alcançar consistência e permanência na vida dentro e fora da escola. A experimentação, criação e 
reflexão sobre a arte são intrínsecas à educação escolar. 
Na perspectiva da área de estudo de Linguagens, Códigos e suas tecnologias (LCT), estudar a linguagem é estudar a 
condição humana em meio à cultura, porque “o homem somente se realiza planamente como ser humano pela cultura e 
na cultura”. (Morim, 2000).
Nos temas transversais, há a preocupação com a formação critica dos cidadãos em relação ao consumo consciente. 
Analisar situação-problema, discutir, construir argumentação são pontos importantes na formação de jovens e crianças.  
Os Parâmetros Curriculares Nacionais explica que:
“Explicitar as relações sociais nas quais se produzem as necessidades, os desejos e os produtos e serviços que irão 
satisfazê-lo. Participar dos debates sobre as formas de realização e organização do trabalho e do cosumo, compreen-
dendo suas relações, dependências, dilemas e direitos vinculados” (Brasil, 1997, p.339).

Nos diálogos entre arte e sociedade contemporânea pode-se criar proposições sobre o ensino de arte nas várias 
linguagens artísticas, com a ideia de que em toda obra de arte, sejam das linguagens visuais, cênicas, literárias ou 
musicais, há o pensamento do ser humano e sua condição de ser e estar imerso a contextos culturais.
 Assim sendo, a arte é um produto do ser humano que lida com uma rede complexa de pensamentos, relações e modos 
simbólicos de fazer e expressar leituras de mundo. 
Muito se sabe a respeito da importância do Teatro na Educação em todos os campos de atuação. Os princípios pedagó-
gicos do Teatro traçam relações claras entre Teatro e educação, considerando essa arte como uma forma humana de 
expressão, a semiótica e a cultura. 

O APRENDIZ  E  ARTE-EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O aprendiz torna-se protagonista no universo da sociedade que procura indivíduos que foram capacitados em escolas, 
universidades e escolas técnicas para desenvolverem uma sociedade justa e igualitária. Libâneo aponta quatro fatores 
que a escola deve contribuir com seu ensino. O primeiro é 
“formar indivíduos capazes de pensar e aprender permanentemente (capacitação permanente) em um contexto de 
avanço das tecnologias de produção e de modificação da organização do trabalho, das relações contratuais, capital-tra-
balho e dos tipos de emprego;” (Libâneo, 2012 p.63)

Já o segundo fator é 
“prover formação global que constitua um patamar para atender à necessidade de maior e melhor qualificação profissio-
nal, de preparação tecnológica e de desenvolvimento de atitudes e disposições para a vida numa sociedade técnico-in-
formacional”;

O terceiro fator implica em “desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício autônomo conscien-
te e critico da cidadania;” e finalmente o quarto fator e não menos importante “formar cidadãos éticos e solidários”.
Segundo Gaditti (2003) existe um conflito entre o que se pretende fazer e o que é realmente feito.  Ele afirma que a 
dialética educacional não é um movimento espiritual que se opera no interir do entendimento humano. Ela é uma 
determinação recíproca entre ideias da mente e as condições reais de sua existência. Assim, pode-se elaborar um 
paralelo entre a dialética na educação, ou seja,  as intenções do docente em sala de aula para com seus alunos e as 
reais condições do aluno em assimilar os conteúdos apresentados pelo professor  na aula.
A comunidade escolar necessita compreender que a criança em suas especificidades é a protagonista na educação e 
os profissionais educacionais são coadjuvantes, ou seja, deve-se sempre pensar que o aluno é a mola propulsora para 
que se efetivamente aconteça o processo educacional de ajudar o aluno a buscar conhecimento. 
Uma das reflexões primordiais para a educação no presente século, é o que nos apresenta Delors (2001):
“[...] Devemos cultivar, como utopia orientadora, o propósito de encaminhar o mundo para uma maior compreensão 
mútua, mais sentido de responsabilidade e mais solidariedade, na aceitação das nossas diferenças espirituais e 
culturais. A educação, permitindo o acesso de todos ao conhecimento, tem um papel bem concreto a desempenhar no 

cumprimento desta tarefa universal: ajudar a compreender o mundo e o outro, a fim de que cada um se compreenda 
melhor e a si mesmo [...]”. (Delors, 2001, p.50). 

A educação deve ser um norteador para a tolerância e para o respeito do outro, condição necessária à democracia, 
deve ser considerada como uma tarefa geral, e permanente especial. 
Segundo Feldamnn (2009, p.72) [...] “O princípio norteador que nos ancora nessa busca do conhecimento consiste em 
compreender o fenômeno educativo sempre como uma tarefa inconclusiva e perspectical. [...]”.  Azevedo também 
declara em O Manifesto dos Pioneiros da Educação elaborado em 1932, enfatiza:
[...] “ao mesmo tempo em que os progressos da psicologia aplicada à criança começaram a dar à educação bases 
cientificas, os estudos sociológicos, definindo a posição da escola em face da vida, nos trouxeram uma consciência 
mais nítida da sua função social e da estreiteza relativa de seu círculo social [...]” (Azevedo, 2010, p.60-61).

Se a aprendizagem é diferenciada em três esferas ao longo do processo de amadurecimento do individuo e eliminado 
os fatores patológicos, o individuo percebe que necessita buscar respostas para indagações que outrora já fora respon-
didas.   E com a aquisição, assimilação, sedimentação da linguagem em seus diferentes graus de interpretação, se os 
signos linguísticos não são devidamente interpretados o sentimento de frustração se faz presente necessitando, assim, 
de resignação ou de explosão. Gerando então a problemática da indisciplina.
O conhecimento, segundo Piaget, é uma evolução, denominada por ele como “espiral do saber”. Ou seja, o conheci-
mento é uma relação evolutiva entre a criança e seu meio. Para Piaget (PULASKI, 1980) o desenvolvimento mental é 
uma construção contínua, comparável à de um grande edifício que se torna mais sólido a cada novo acréscimo do ser 
humano, através dele o homem expressa-se, denuncia-se, compõe e recompõe ideias, sentimentos.
Todos os documentos defendem a inclusão social como primordial para a Implantação da Sociedade Inclusiva. A 
Declaração de Salamanca preconiza que: “As necessidades educativas especiais incorporam os princípios já aprovados 
de uma pedagogia equilibrada que beneficia todas as crianças. Parte do princípio de que todas as diferenças humanas 
são normais e de que a aprendizagem deve, portanto, ajustar-se às necessidades de cada criança, em vez de cada 
criança se adaptar aos supostos princípios quanto ao ritmo e a natureza do processo educativo. Uma pedagogia 
centralizada na criança é positiva para todos os alunos e, consequentemente, para toda a sociedade”.
Uma pedagogia centralizada na criança pode contribuir para evitar o desperdício de recursos e a frustração de esperan-
ças, consequências frequentes de má qualidade e da mentalidade de que “o que é bom para um é bom para todos”. 
Existe a imperiosa necessidade de mudança da perspectiva social. Durante muito tempo, os problemas das pessoas 
com deficiência foram agravados por uma sociedade mutiladora que se fixava mais em sua incapacidade do que em 
seu potencial. (Declaração de Salamanca, 1994). 
No Brasil a educação inclusiva se dá pelo amparo legal, legitimado pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDBEN 
– Cap. V, art. 58), para atender todas as crianças e adolescentes PNEEs. 
O teatro é metáfora. E crianças e adolescentes vivem por metáforas, sendo assim, ele apresenta valores sígnicos, 
simbólicos, de linguagem e comunicação.  
Na arte educação o teatro vem sendo estudado e sistematizado na área, donde podem se destacar algumas ideias e 
metodologias como:
- O teatro como conhecimento que é busca respostas para os questionamentos sobre o que é o mundo, o homem, a 
relação do homem com o mundo e com outros homens nas teorias contemporâneas do conhecimento que propõem 
novos paradigmas para a ciência como a complexidade do pensador Edgard Morin, que será explicada mais adiante;
 - Abordagens Psicopedagógicas (sobretudo de Piaget) que já foi explicado neste artigo e que apontam para o desenvol-
vimento de linguagem e representação, o exercício artístico e coletivo; a construção de conteúdos inerentes à personali-
dade por intermédio da estética e o valor emocional. Segundo Reverbel (1979), teatro é a arte de manipular os proble-
mas humanos, apresentando-os e equacionando-os. A autora defende a função eminentemente educativa, e destaca 
que a instrução ocorre através da diversão. A educação está no desenvolvimento emocional, intelectual e moral da 
criança, correspondente aos desejos, anseios e proporcionar uma marcha gradativa das próprias experiências e 
descobertas. Isso porque possui uma concepção totalizante que implica e compromete todas as potencialidades do 
indivíduo e permite o alcance da plenitude da dimensão social com o desenvolvimento da auto expressão. Para a 
autora, a importância da diversão justifica-se porque imitar a realidade brincando aprofunda a descoberta e é uma das 
primeiras atividades, rica e necessária, no auxilio do processo de eclosão da personalidade e do imaginário que 
constitui um meio de expressão privilegiado da criança. Olga defende ainda que na infância tem-se a necessidade de 
brincar, jogar para se orientar no espaço, pensar, comparar, compreender, perceber, sentir para descobrir o mundo, 
integrar-se com o meio, construir o conhecimento e a socialização.
Nessa concepção, o teatro aplicado à educação possui o papel de mobilização de todas as capacidades criadoras e o 
aprimoramento da relação vital do indivíduo com o mundo contingente; as atividades dramáticas liberam a criatividade e 
humanizam o indivíduo pois o  aluno é capaz de aplicar e integrar o conhecimento adquirido nas demais disciplinas da 
escola e, principalmente, na vida. Isso significa o desenvolvimento gradativo na área cognitiva e também afetiva do ser 
humano.
 Segundo Courtney (2001)  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 pensamen-
to baseado nas teorias de antropologia e psicologia social, psicanálise e psicologia infantil, nas modernas teorias do 
conhecimento, behaviorismo da imitação, na psicolinguística 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 teatral permite, assim, a criança reexperimentar 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. Essa identificação é princípio básico do processo dramático 
e segue na juventude quando se imita algo e na fase adulta, quando se coloca no lugar de alguém. Para ele, a educa-
ção Dramática deve estar no centro de qualquer forma de educação que vise o desenvolvimento das características 
essencialmente humanas, pois a imaginação é a característica essencial que diferencia o homem dos primatas superio-
res, e, essa é essencialmente dramática.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
  Este trabalho é resultado de pesquisa essencialmente bibliográfica sobre o desenvolvimento da arte neste 
século XXI. O teatro é feito por pessoas e para pessoas. Através dele o homem expressa sentimentos, conta histórias, e 
louva seus deuses. Ao se trabalhar o teatro como forma de arte na escola o docente abre possibilidades de alcançar 
todos os seus alunos, pois até os alunos com necessidades especiais tornam-se protagonistas possibilitando assim 
acesso total ao ensino da arte e sua inserção como ser ativo socialmente.
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