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• A criança Hiperativa e seu Corpo: auto-regulação e limites
The Hyperactive Child and his Body: self-regulation and limits

Regina Célia Gorodscy1

                                                            Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP

Resumo: O presente trabalho caracteriza-se como relato de experiência no atendimento,
desde 1990 a 2006, em psicoterapia de crianças com diagnóstico de TDAH (Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade), incluindo seus pais. O procedimento Desenhos-
Estórias de Trinca e a abordagem por relaxamento são procedimentos utilizados com o
objetivo de comunicação e de sintonia com a criança e seus pais, acrescentando a facilitação
da expressão de aspectos mais profundos das angústias básicas. Esta experiência permite
ao psicólogo clinico fazer uma reflexão sobre a questão do diagnóstico psicológico realizado
para compreender a síndrome. Sob olhar dessa experiência, considera-se que a
movimentação excessiva das crianças está interligada à dinâmica de suas interações
pessoais que definem limites e auto-regulação, na qual intervêm os valores e expectativas
e a pouca disponibilidade de sua continência – incompreendida.

Palavras-chaves: hiperatividade, desenhos-estórias, limites, corporeidade, auto-regulação.

Abstract: This work features an account on the experience of counseling, between 1990
and 2006, in psychotherapy for children with a diagnosis of ADHD (Attention Deficit/
Hyperactivity Disorder), which also included their parents. Proceedings with Trinca’s
Drawings-Stories and a relaxation approach are the tools utilized with the objective of
communication and tuning in with the child and his parents, adding the facilitation of
expression of deeper aspects of basic anguishes. This experience allows the clinical
psychologist to make a reflection of the psychological diagnosis question achieved in
order to understand the syndrome. Under the perspective of this experience, it is considered
that chidren’s excessive activity is interlinked to the dynamic of their personal inter-
relationships which determine limits and self-regulation, in which values and expectations
intervene and also the little ability of control - uncomprehended.

Keywords: hyperactivity, drawings-stories, limits, corporeity, self-regulation.

1.Introdução

Procuramos, no presente trabalho, com base em nossa experiência clínica,
refletir sobre a criança com queixas de hiperatividade. Este comportamento,
freqüentemente associado a dificuldades escolares, constitui a grande maioria
dos motivos de consulta que levam à procura de atendimento em ambulatórios
de saúde e em clínicas psicológicas. A hiperatividade é queixa principal dos pais
e dos professores. Os primeiros relatam que o filho não tem sossego; que é
incapaz de se manter sentado durante as refeições e nem mesmo para assistir

1 Profª Associada do Departamento de  Psicodinâmica. Líder do Núcleo de Pesquisas: Corpo
em Psicologia: Terapias Corporais. CNPq/PUCSP. Endereço p/ correspondência: Av. Macuco,
550 ap.144 - São Paulo, SP - CEP 14523-001. Tel.: (11) 5055-9005. E-mail: gorodscy@pucsp.br
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T.V. Os professores descrevem a criança como perturbadora do comportamento
da classe; desatenta e incapaz de permanecer em seu lugar nas atividades
escolares O que mais os incomoda é a falta de limites, a desobediência e a
dificuldade em lidar com a movimentação excessiva. Em nossa experiência na
Clínica Psicológica da PUC/SP, atendemos grupos de orientação de pais, nos
últimos cinco anos, mais de 350 familiares que buscam atendimento psicológico
para crianças com queixas de déficit de atenção e hiperatividade. São eles, em
sua maioria, encaminhados por escolas e por Conselhos Tutelares. Esses
números comprovam a importância da realização de um estudo, como o que
apresentamos.

2. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade - TDAH

Desde a sua primeira até a IV edição, o Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos mentais (DSM) (American Psychiatric Association, 1994), inclui
o TDAH no capítulo sobre transtornos de conduta da infância e da adolescência.
A definição diagnóstica  de TDAH  - proposta pelo DSMIV,  tem como base a
descrição  do comportamento considerado hiperativo, utilizando critérios
qualitativos em crianças com nível intelectual dentro da normalidade. De nossa
experiência, apontamos vários sintomas de hiperatividade, a saber:

- inquietude com as mãos ou com os pés; dificuldades em permanecer
sentada mesmo quando solicitada; distrai-se facilmente por estímulos ambientais
sem relevância com a situação presente e dificuldade em esperar a sua vez;

- respostas às questões antes de serem completadas; dificuldade em seguir
instruções; déficit de atenção em tarefas ou jogos; mudança de uma atividade
para outra, sem completar a primeira; resistência em brincar de modo silencioso;
excessiva expressão verbal;

- interrupção aos outros; perda de material de tarefas; realização de
atividades fisicamente perigosas, sem considerar as conseqüências.

Esses sintomas têm como base os relatos de familiares e de professores,
desconsiderando o envolvimento pessoal dos informantes, assim como as
circunstâncias e as condições em que o comportamento hiperativo manifesta-
se. A consideração do enquadramento diagnóstico da criança como hiperativa,
utilizando o modelo médico em decorrência, dificulta a colocação de como o
psicólogo compreende as possibilidades de auto-regulação para ajudar a criança
a corresponder às expectativas do seu meio, que vão desde a proposta de
ambientes com poucos estímulos até o controle do comportamento por
medicação.
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Ross (1979) analisa a abordagem farmacológica desses distúrbios,
sobretudo do abuso potencial de medicamentos. Relata que, em algumas
comunidades norte-americanas, o uso de psicoestimulantes, especialmente do
methilfenidato, era utilizado nas escolas, sem controle médico, porque era mais
cômodo ministrarem a seus alunos do que prover-lhes um ambiente de
aprendizagem adequado. O problema que se coloca é o uso indiscriminado de
medicação. Movimentos neste sentido estão sendo feitos  para alertar a
população, inclusive publicados recentemente em nossos jornais. Leite (2006)
refere que nem a escola escapou do marketing que mantém as empresas
farmacêuticas como um dos ramos mais rentáveis da indústria. Para a epidemia
de T.D.A.H., existe o methilfenidato, que professores, enfermeiros, médicos e
até pais se alegram em ministrá-lo a uma geração incontrolável  (pág.1).

Temos observado efeitos desastrosos resultantes do que chamamos
abordagem farmacológica nos distúrbios de hiperatividade, que vêm,
principalmente, dos atendimentos apressados em ambulatórios de saúde. Que
a criança fique quieta em sala de aula, é o importante. E, de alguma maneira, as
anfetaminas produzem mudanças na tonalidade de suas emoções, com
sensações de bem-estar, pela atuação do medicamento no sistema límbico.
Não importa que elas percam o apetite, tenham sono alterado e apresentem
problemas no processo de aprendizagem. Outro efeito desastroso é a criança
receber uma rotulação da doença, com prejuízos no seu auto conceito e estima.
É expresso, de modo repetido, pelos pais, na primeira frase de uma entrevista
de triagem, - Meu filho é T.D.A.H. Ao que respondemos:- Ah, sim, e como é o
seu filho?

A autora, como psicóloga clínica, além dos relatos de familiares e
professores, considera  mais relevante compreender as crianças que recebem
a caracterização diagnóstica de TDAH, do que alarmar-se com a alta freqüência
com que nos são encaminhadas com esse diagnóstico. É importante saber:
Como são elas? Como vivem? Quais as suas relações com a escola? Como
são seus sentimentos em relação à hiperatividade e desatenção que possuem?
Como são seus sentimentos em relação à aceitação ou não por seus pais e/ou
professores dos seus comportamentos sintomáticos?

3. A criança hiperativa e seu corpo

Em estudo sobre o TDAH em 22 crianças, de sete a doze anos, Gorodscy
(1990) e Jordy (1996) procuraram refletir sobre a criança que faz parte do dia-a-
dia das clinicas-escolas e de ambulatórios de neuropediatria, com queixas de
movimentação excessiva e dificuldades de atenção. A grande maioria delas foi
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encaminhada para estudo psicológico, também com queixas de dificuldades
escolares. Todas elas tinham anotado em seus prontuários o diagnóstico de
TDAH. Manifestavam, como principal problema, hiperatividade prevalente, em
pelo menos duas dessas situações: em casa, na escola, ou na clínica, sem
contudo apresentarem problemas neurológicos, psiquiátricos ou de deficiência
mental. Além do estudo psicológico, o quadro clínico era comprovado por um
exame neurológico criterioso, incluindo tomografia axial computadorizada do
cérebro e eletroencefalograma. Visando intervenção e compreensão das
atividades e simbolizações, essas crianças foram atendidas em sessões
semanais de psicoterapia individual.

O presente artigo focaliza o que as crianças com TDAH, em psicoterapia,
aprendem de si e de suas relações. Quanto às queixas de hiperatividade que
apresentam, a autora desta contribuição propõe compreender tal sintoma como
movimentos de corpos vividos, acompanhados de desejos, intenções e valores.
Isto quer dizer movimento em relação com outras pessoas e como expressão
significativa das relações que a criança co-participa. Em um primeiro momento,
procura observar e compartilhar as experiências de movimento com as crianças,
participar das suas mudanças de atenção, aceitando, acolhendo-as e cuidando
para não imprimir-lhe contexto corretivo. Essa postura de acolhimento resulta,
quase sempre, em aceitação, pela própria criança com seus movimentos e de
sua atenção, aos demais estímulos do ambiente, em vez de dirigi-los ao foco
pretendido.

Em sua prática profissional, a autora procura sempre estabelecer um
diálogo entre a clínica e a teoria. Considera mente e corpo integrados. Assim, a
hiperatividade envolve essa integração, sendo que tanto na criança, como no
adulto, a linguagem do corpo é considerada a expressão de dinamismos
conscientes e inconscientes. Mantém sempre o compromisso ético com a clínica
e com os casos atendidos, incluindo consentimento para publicação.

4. Ritmos, acolhimento e auto-regulação

O estudo genético do movimento, segundo Ajuriaguerra (1971), segue uma
linha evolutiva; ela inicia por reações incoordenadas, passa por coordenadas
com um fim determinado e chega a uma atividade gestual significativa. Em todas
as fases do desenvolvimento infantil, tônus e motilidade estão sempre integrados.
O desenvolvimento motor também não está separado do sensório-motor.
Modificações tônicas podem acompanhar cada afeto e cada manifestação da
consciência. Cada afeto produz uma variação tônica no conjunto da musculatura,
a qual, passando de um músculo a outro, resulta em certa qualidade de tônus
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que o caracteriza. Este sofre, em condições patológicas, modificações
características. É, pois, um erro estudar o movimento humano só num plano
motor. Não é possível conceber a motricidade como uma simples função
instrumental, de valor puramente efetor e dependente da entrada em jogo de
sistemas externos, mas, sim, conceber que as modificações tônicas e a atividade
motora aparecem como expressão ou reação. Uma ocorrência psíquica ainda
não madura pode ser representada por uma expressão motora antes que se
possa chegar a sua concepção evidente e completa ou à sua formulação verbal.

O desenvolvimento cinestésico é influenciado pelos acontecimentos da
vida da criança, particularmente pelas primeiras experiências relacionais com a
mãe. Mais do que isso, a confiança e a aceitação mútuas são partes integrantes
do encontro corporal íntimo entre mãe e bebê, no ato de amamentar, no
acolhimento corporal, na carícia, no embalo, nas brincadeiras que se desenvolvem
no banho, na troca de roupas e no carregar.

Muitas experiências combinam-se para determinar as reações do bebê
em relação com o seu corpo. No período de maternagem, a mãe auxilia o bebê
a formar uma base reguladora para suas reações imaturas emocionais e motoras.
A regra mais importante para a formação dessa base reguladora é o
desenvolvimento, pela mãe, de uma sensibilidade manifesta na atenção de seu
bebê e de sua necessidade de retração, parcial ou completa, após um período
de atendimento. Breves ciclos de atenção e desatenção parecem estar na base
de todo um período de interação prolongada. A mãe, se tiver condições para
participar dessa comunicação não verbal que está se estabelecendo, respeitará
as necessidades de regulação de seu bebê, senão ela poderá sobrecarregar o
sistema psicofisiológico imaturo dele. No interior dessa configuração rítmica e
coerente, mãe e bebê podem introduzir elementos de comunicação
intercambiáveis: sorrisos, vocalizações, posturas, toques, sinais deste tipo.
Esses sinais podem ser trocados à vontade, contanto que tenham como base a
estrutura rítmica. São as necessidades de tais estruturas, variáveis de um bebê
a outro, que determinam os seus limites. A inquietação motora, o movimento
corporal que aparecem neste período, cessam no momento em que a criança é
carregada pela mãe; mesmo apesar de parcialmente imobilizada, permanece
bem. Sua hipermotilidade é substituída pelos braços da mãe. O sentido, a auto-
regulação e os limites nascem do corpo, do corpo real da criança em interação
com o corpo da mãe e com os corpos circundantes, seres e objetos.

Na teoria, a auto-regulação é simples. Uma criança, naturalmente,
apresenta competência espontânea, da própria vida para comer, respirar e entrar
em contato com as pessoas e o mundo em sua volta - estas são suas fontes de
energia, que irá descarregá-la no brincar, correr, movimentar-se.  Reich e
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Zomanszky (1998), estudando crianças, relatam que, desde a mais tenra idade,
o corpo reage como um todo, com expansão ou contração aos estímulos
externos, sobretudo às relações interpessoais. O encouraçamento do corpo; a
contração continuada da musculatura implica na repressão de sentimentos. Nos
estados de tensão, de encouraçamento, a criança pode mostrar limitações na
respiração, hiperatividade, aumento ou diminuição de tônus com problemas de
coordenação, distúrbios vegetativos, medo, entre outros. Se a criança puder
expressar seus sentimentos, seu medo, a sua raiva, ou mesmo o seu amor, ela
relaxa e ocupa o seu espaço. Para Albertini (1993), a auto-regulação é uma
competência espontânea que depende muito do pai ou do educador para
acontecer de modo saudável ou patológico. Na escola, esse comportamento é
dificultado pelas práticas educacionais coercitivas que não consideram as
necessidades e a movimentação da criança.

A experiência de Nelson, Finnstrom e Larsson (1987) em berçário,
procurando reduzir a excitabilidade em bebês, mostra que estes com
comportamento hiperativo, comprovado por exames neuropediátricos de tônus
e reflexos, eram os que apresentavam sinais de estresse e que haviam passado
por fórceps de alívio. Os autores mediram níveis de cálcio, magnésio, fosfato e
glucose em exames bioquímicos do plasma sangüíneo, procurando dados
orgânicos explicativos para a excitabilidade dos recém-nascidos. Observaram
que, apenas no primeiro dia, houve aumento do serum magnesium e que a
excitabilidade diminuía com a redução do estresse, na medida em que atenção,
acolhimento corporal, toques de pele e cuidados pessoais eram dispensados
às crianças.

No diálogo constante entre o atendimento e a fundamentação teórica sobre
recursos de abordagem corporal na redução da hiperatividade, citamos as
pesquisas sobre prática clínica, publicadas pelo Instituto de Pesquisa sobre o
Toque, da Universidade de Miami. Hernandez-Heif, M.; Field, T. e Thimas, E.
(2001) relatam diminuição de comportamento hiperativo, menos ansiedade e
melhor controle de emoções, durante e após trabalho com Tai-Chi. Khilnari, S.;
Campo; Hernandez-Heif, M. e Schamberg, S. (2003) apontam redução da
ansiedade pela escala de Conners, diminuição do comportamento hiperativo e
da deficiência de atenção expressa como estado de sonho acordado, em crianças
e adolescentes após intervenções com toques e massagens.

A mãe suficientemente boa  (Winnicott 1983) é a que se utiliza de certos
comportamentos, nos primeiros estágios de seu bebê, como colaboração para
o seu bom desenvolvimento, como o segurar (holding), o tocar (handling) e o
apresentar objetos. O segurar diz respeito à capacidade da mãe de comunicar-
se realmente com seu bebê, de se identificar com ele e segurá-lo de forma
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acolhedora. O segurar de modo não adequado, causa insegurança, tensões na
criança fazendo com que ela não se sinta envolvida. O tocar envolve cuidado e
contato, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento.

As crianças hiperativas, por nós atendidas, mostram muita dificuldade em
expressar seus pensamentos verbalmente. Por esse motivo, para aquelas com
ego  precariamente constituído, que utilizam níveis pré-lógicos como processo
cognitivo e comunicativo, foi experimentado, em um primeiro momento, os jogos
de rabiscos, material de estudos de Winnicott (1971) transmitidos por Trinca
(1976 e 1984) no Programa de Pós-graduação no Instituto de Psicologia da USP.
Nestes, o movimento preenche, em primeiro momento, o espaço psíquico que
deveria ser ocupado pelos processos de pensamento e linguagem; torna-se
uma comunicação, no contato, nos traços que adquirem significado na interação
com a psicóloga.

Na relação terapêutica a partir do espaço compartilhado, ocorre um
processo gradual, do corpo à fala, em termos de comunicação. Criam-se
condições para vivências e uso do corpo. Incluem-se técnicas de relaxamento
e toques sutis, além das lutas, das pipas que construímos e tentamos empinar,
dos origamis de naves espaciais e aviões que atiramos, das casinhas de lençol,
dos invólucros que as crianças descobrem e vivenciam posturas e movimentos
diferenciados e algumas até permitem-se dormir tranqüilas, sentindo-se veladas:
- hoje estou muito cansada, posso dormir, com você tomando conta?

A partir dos movimentos expressos pelas crianças no contexto
psicoterápico, sempre  procurando sintonia com elas, observando a sua
expressão de movimentos, posturas, a sua necessidade de variação rítmica, de
apaziguamento, são introduzidos recursos de abordagem corporal e relaxamento.
Os movimentos e abordagem corporal, os ritmos começam a diferenciar-se,
diversificar-se. Experimentam a liberdade e o prazer da variação rítmica. Neste
momento, são introduzidos, na psicoterapia, livrinhos de história infantis. As
crianças adoraram O Menino Maluquinho e se identificam muito com o livro e
com os desenhos de  Ziraldo : - O menino Maluquinho, tem ´fogo no rabo´, não
pára um instante.. - você conhece alguém como ele?

5. Desenhos-Estórias no acolhimento e atendimento às crianças

O procedimento dos Desenhos-Estórias, proposto por Trinca (1997) tem
sido utilizado como forma de interação com as crianças atendidas, tendo como
objetivo a comunicação, a sintonia com a  presença viva e participante da autora
e a facilitação da expressão de aspectos mais profundos das angústias básicas.
É importante salientar que a maioria das crianças permaneceram atentas ao
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compartilharem os seus Desenhos-Estórias, ou desenharem livremente,
sentindo-se acolhidas.

Os Desenhos-Estórias têm facilitado a passagem da comunicação, do
nível corporal para o verbal: do corpo para o simbólico nos desenhos e deste
para as palavras. Para algumas crianças seus desenhos não simbolizam
movimento, eles são movimentos, transformados em significados, no processo
relacional estabelecido e, então, simbolizados. Dos movimentos e expressões
gráficas foram surgindo as formigas atômicas, os carros ou barcos a princípio
desgovernados, mas, que depois começaram a ter seus motoristas. No momento
em que as crianças, na realização dos desenhos - estórias, podem elaborar e
contar estórias, a partir dessa produção, com organização de tempo e espaço,
seus limites vão sendo estabelecidos. Elas conseguem expressar suas
emoções, raivas por intermediação gráfica e não mais pelo comportamento
aberto, sem limites, sem controles. Com algumas crianças criamos personagens
a partir das caras da raiva. Em primeiro momento, essa caras eram as
expressões de emoções e substituíram os chutes nos irmãos, tapas nos colegas.
Durante o processo, as caras da raiva puderam compor estórias de relações,
envolvendo contato com a realidade e previsão das ações.

As nossas crianças com TDAH em psicoterapia expressam  seus
desconfortos e sofrimentos em suas relações. Fazem parte de suas experiências
cobranças, expulsões, maus-tratos, espancamentos por não corresponderem
a expectativas de professores e de familiares. Passam por propostas
pedagógicas ou psicológicas corretivas, por castigos, ficar sem recreio e fazendo
lição na classe. Passam por invalidações que atingem o seu auto-conceito por
familiares, professores, igrejas e “terreiros”. Freqüentemente falam de anjo mau
que as acompanha. Algumas passam por experiências de “descarrego” e de
velas acesas – pretas e vermelhas - em igrejas e centros, conforme documentam
em seus desenhos-estórias. Outras tomam medicação para o seu controle
comportamental. Algumas se consideram más, levadas, não-aceitas, agressivas
e agem de modo a confirmar este conceito. Na aplicação dos Desenhos-Estórias,
uma criança desenhou um garoto sendo martelado em sua cabeça por mão
adulta. A camiseta do garoto desenhado era o de uma caveira, expressando ser
ele um viciado em estimulantes.

As crianças estudadas mostram dificuldades na auto-regulação de seus
ritmos, de sua rotina, de seus limites  A escola, para elas, é uma experiência de
sofrimento e desprazer. Estão estressadas, manifestando distúrbios funcionais,
corporais, como dispepsia, bronquite, falta de apetite, distúrbios do sono, além
da hiperatividade. Denotam precariedade em autonomia e independência na

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXVI, nº 2/06: 27-38



35

escola. Nos períodos em que ficam fora da escola, são muitas vezes trancadas
em casa, sozinhas, para não procurarem más companhias nas ruas. Carecem
de atenção, mesmo que esta venha sob a forma de tapas ou berros. Além disso,
podem ser até dóceis e tranqüilas no contexto terapêutico, mas agitadas e
impossíveis em casa ou na escola, dependendo da qualidade de atenção que
recebem.

Em contato com as escolas que as crianças freqüentam, observamos
que a questão do espaço e da organização da rotina para as condições de
aprendizagem é fundamental. A criança tem maior facilidade em se auto-regular:
quando o espaço escolar não contraria os direitos mínimos de ocupação; há
espaço e liberdade em horários para correr e não são obrigadas a permanecer
quietas e paradas em ambiente restritivo; quando podem experimentar o prazer
de aprender; quando sua movimentação pode ter espaço em quatro cantos,
como organizam algumas escolas construtivistas; quando, o personagem
“Maneco Caneco” está presente, “bagunçando” a classe, as crianças definem
os seus limites, tolerância e regras sociais de comportamento. Nessas
condições, a hiperatividade transforma-se em movimento criativo. De alguma
forma, na classe escolar, as crianças hiperativas denunciam o que as coleguinhas
apáticas e deprimidas não expressam.

6. Inclusão dos pais nas consultas terapêuticas

Em nossa experiência clínica de cinco anos trabalhando com orientação
de pais na Clínica Psicológica da PUC/SP, atendemos, em grupos de recepção,
mais de 350 familiares a procura de atendimento psicológico, encaminhados
pelas escolas, com ameaças de expulsão ou de serem enviados por Conselhos
Tutelares, muitos dos quais se transformaram em poderes repressivos em vez
de realmente auxiliarem essas crianças em seus direitos (Gorodscy, R. C. e
Vicini, Y. S., 2004). A maioria delas não tem o pai presente e uma boa parte é
criada apenas pela mãe. Nos últimos anos, houve mudanças na composição do
grupo familiar. A maioria das famílias que atendemos é composta por mãe e
filho. Observamos que os papéis sociais modificaram-se muito. Temos recebido
pai com emprego noturno ou pai desempregado que ficam com os filhos no
período diurno para a mãe trabalhar. A função de cuidar da alimentação muitas
vezes é cumprida por uma criança mais velha dentre os irmãos. Os familiares
têm pouco tempo para si próprios, para se relacionarem e pouca atenção pode
ser dada à criança na rotina da casa. Acrescentamos que a principal queixa da
criança em relação à escolaridade é a de falta de atenção e/ou hiperatividade.

Os pais procuram a Clínica para seus filhos, solicitando ajuda e resolução
de problemas que, em um primeiro momento, são atribuídos aos filhos, buscando

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXVI, nº 2/06: 27-38



36

respostas à pressão das escolas, dos familiares e da sociedade em geral.
Chegam angustiados, confusos com o que é ou não normal: a professora está
exigindo um tratamento imediato para o meu filho! A diretora faz com que ele
saia da sala porque é hiperativo; está dando muito trabalho, não pára quieto.
Trazem muita culpa, parecendo não se sentirem suficientemente bons para
educarem seus filhos: Eu criei ele sozinha, minha preocupação é se eu levo ele
onde não pode, ele vai aprender errado. Eu não consigo dominá-lo (criança de 5
anos). Eu tenho dificuldade de impor limite, eu não consigo – ele chora muito; é
muito agitado. Na escola, às vezes, ele é muito agressivo com os colegas,
quando ele está agitado não escuta ninguém. Estou sempre agitada, correndo.
Eu gostaria de conseguir organizar mais as coisas.

Os pais sentem-se insuficientes quando têm a percepção da pouca
disponibilidade em relação à criança, por questões externas: a agitação está na
vida;  na qualidade do tempo; como fazer os horários? Eu cobro muito dele e de
mim. Esta sensação de insuficiência é mesclada com expressão de angústia
quando percebem que a pouca disponibilidade em relação à criança é interna, o
que acontece quando  a mãe está deprimida. A criança pede:- Mãe quer ler
história? E a mãe não tem vontade de fazer mais nada, muito menos de estar
com o filho quando volta do serviço e tem as atribuições domésticas; quando
está sozinha, sentindo-se mal amada, insegura e sempre cobrada. Isto ocorre,
principalmente, quando existe agressão e alcoolismo  na família. Os pais buscam
apoio quanto ao medo de errar. Todos queremos saber o que é certo, porque,
tudo que eu faço, não sei se está certo... limite é difícil de se impor... Todos
temos agressividade, é difícil separar. O que é a atenção, qual a qualidade desta
atenção que estamos dando para nossos filhos?

As demandas mostram que os pais não diferenciam o que é próprio de um
desenvolvimento normal e o que é patológico.  O filho é encaminhado porque dá
trabalho em sala de aula. Não há uma contextualização sobre quantidade de
alunos em sala e de educadores, condições de aprendizado escolar, de horários.
Tudo fica por conta dos problemas das crianças, muitas vezes compreendidas
como de doença. Ouvimos de uma genitora de uma criança de 5 anos: Esses
medos,.. o pular é um problema ou faz parte do desenvolvimento?

Temos trabalhado com os pais, a partir dessas demandas nos diagnósticos,
particularmente de TDAH, nas orientações e nas psicoterapias. Procuramos
focalizar como são as crianças, a partir da lembrança dos pais de sua própria
infância e de jogos e brincadeiras que procuram intermediar as relações entre
pais e filhos; como os pais podem ficar mais presentes, ouvirem seus filhos
falarem e falarem para seus filhos ouvirem, tendo em vista suas rotinas de
trabalho e composição familiar. Encontramos adultos que começam a brincar, a
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entrar no túnel do tempo, a resgatar emoções e memórias. Esses adultos
recusam atendimento psicológico próprio mas se tratam através dos filhos.

Tendo em mente que amor e brincadeira não são conceitos nem idéias
abstratas, como referem Maturana e Zoller (2004) e que são modos essenciais
do viver em relação, temos nestes últimos anos, incluído os pais no processo
terapêutico de crianças hiperativas, procurado trabalhar com desenhos–estórias
compartilhados, com toques, jogos e brincadeiras entre mães, às vezes, pais e
filhos. A ternura é parte da aceitação irrestrita da corporeidade das crianças que
a mãe pratica ao acolhê-las no contato corporal; e a sensualidade é parte
intrínseca da carícia, com origens no modo de vida natural e ancestral de viver.
Os jogos possibilitam as regras, os limites. A palavra não adquire sentido de
limite e cuidado, não mais o sentido de falta de aceitação.

7. Considerações finais

A partir de nossa experiência clínica envolvendo pacientes com TDAH e
seus pais, consideramos que a movimentação excessiva das crianças atendidas
está interligada à dinâmica de suas interações pessoais. São estas interações
que definem os seus limites e  sua auto-regulação. Por seu comportamento
hiperativo a criança pode querer se afirmar perante aqueles que tentam dominá-
la, com a intenção de derrotá-los uma vez que os considera como inimigos, ou,
pelo menos, devolver os golpes contra aqueles que experiencia como pessoas
insensíveis e adversárias, emergentes dos grupos familiar e escolar, dos quais
participa. Quando ela se sente aceita para expressar sua opinião sobre a
hiperatividade, ela não deixa dúvida de que, na sua mente, a quantidade de
atividade motora que ela apresenta é inteiramente apropriada a seus interesses,
a seus desejos, à situação em que se encontra. Sua motilidade fica fora de
controle, principalmente quando percebe que os pais e/ou os professores não
querem que seja tão ativa quanto as suas pressões internas, pressionando-a
conforme as exigências do ambiente.

A capacidade de ser suficientemente boa, da mãe, depende muito do estado
em que se encontra, de como está e se sente, das pressões que recebe. Para
ser capaz de dar suporte adequado, ela precisa sentir-se bem, ser acolhida e
estar fortalecida. A mãe, estando bem, passa isso para a criança que desde
cedo poderá organizar suas defesas e desenvolver-se tranqüilamente.  A criança
precisa sentir que o ambiente é confiante e seguro para que possa crescer
psicologicamente. Quando há boa  aceitação, a criança se sente mais forte, a
hiperatividade, que no seu repertório faz parte de sua expressão de estresse,
ansiedade ou mal-estar, transforma-se em movimento criativo; ela é capaz de
organizar suas defesas e desenvolver seus padrões pessoais.
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