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RESUMO 

 

 

Esta dissertação é o resultado do trabalho de pesquisa, desenvolvida sobre o tema: A Prática 

Docente Frente a Suspeita e Diagnóstico do Transtorno de Déficit e Hiperatividade de 

Crianças em Fase Escolar. O TDAH é um dos transtornos mais complexos que acomete 

crianças em idade escolar, e entender como ele se processa na criança é relevante, pois, está 

atrelado ao aprendizado e ao desenvolvimento cognitivo. Os sintomas apresentados em 

crianças com esse diagnóstico implicam diretamente no comportamento e no processo de 

ensino-aprendizagem. A escola tem um papel importante, pois, a compreensão de certos 

comportamentos apresentados implica diretamente no delineamento de um planejamento de 

intervenção pedagógica, cuja função é inserir esses sujeitos no contexto escolar, permitindo 

que eles avancem no aprendizado e se desenvolvem intelectualmente em condições que 

permitam o processo de interação social e o sucesso no rendimento escolar. O fracasso escolar 

é um dos conceitos que permeiam a prática pedagógica, mas pode ser superado por meio de 

uma prática docente efetiva, pois, para a superação das barreiras que oferecem obstáculos à 

aprendizagem, e visando à formação de identidade dos alunos de forma mais humanitária, o 

trabalho dos profissionais da área da educação precisa ser coletivo e estar articulado com 

políticas sociais e econômicas, pois exigem mudanças profundas em atitudes, crenças e 

práticas para assegurar que todos os alunos, sem qualquer discriminação, tenham as mesmas 

oportunidades da aprendizagem e que possam desenvolver plenamente suas capacidades. A 

mediação nesse âmbito surge como possibilidade de desenvolvimento, pois, no processo de 

interação, a criança é colocada em contado com outros indivíduos pertencentes ao seu grupo 

cultural, o que permite uma mediação com o mundo e com a realidade, possibilitando a 

formulação de conceitos acerca de si, do outro e do mundo que o cerca. 

 

Palavras-chave: Professor, Escola, Transtorno de déficit de Atenção e Hiperatividade  
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ABSTRACT 

 

 

The present thesis is a result of a developed research about the theme:  The teaching practice 

towards a suspicion and diagnosis  of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in school 

phase children . The ADHD is one of the most complexes disorders that affects scholar aged 

children, and understanding how it  process itself in a child is relevant, because it is linked to 

the learning and the cognitive development. The presented symptoms in children with this 

diagnosis imply directly in the behavior and in the teaching-learning process. The school has 

an important role, because, the comprehension of certain presented behaviors implies straight 

on a planning design of a pedagogic intervention, which function is to insert these subjects on 

a school context, allowing them to advance in their learning and develop intellectually in 

conditions that allow the social interaction process and the scholar productivity success. The 

scholar failure is one of the concepts that permeate pedagogic practice, but it can be overcome 

through an effective teaching practice, because for the barriers overcoming that offer 

obstacles to the learning, and aiming the students identity building up from a more 

humanitarian way, the educational professionals work needs to be collective and be 

articulated with social and economics policies, because they require deep changes in relation 

to attitudes, beliefs and pracitces to ensure that all the students, with any discrimination, have 

the same learning oportunities and that they can fully develop their capacities. The Mediation 

in this ambit appears like a developing possibility because in the interaction process, the child 

is placed in contact with other individuals belonging to their cultural group, what allow a 

mediation with the world and the reality, allowing the formulation of concepts around 

himself/herself, the world and what surround himself/herself. 

 

Key words: Teacher, School, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 
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INTRODUÇÃO 

  

 O objetivo dessa pesquisa é refletir teoricamente acerca da prática docente frente ao 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, considerando que é no contexto 

escolar que se encontram as maiores dificuldades, o professor nesse cenário, é convidado a 

enfrentar, em caráter desafiador, as disparidades do ato de ensinar, e as diferentes formas de 

aprender de seus alunos, tendo em vista uma prática que dê conta de satisfazer todos os 

parâmetros que o processo ensino-aprendizagem exige. 

 O TDAH tem em seu contexto histórico, uma série de pressupostos diagnósticos, cujo 

caminho foi percorrido na tentativa esclarecer o que acontece com o indivíduo com esse 

transtorno, até que se chegasse aos critérios atuais de avaliação, pois, seu histórico foi baseado 

em diagnósticos referentes ao controle moral do comportamento, criação inadequada, 

problemas mentais, fatores neurológicos e outros problemas, mas a base diagnóstica não 

implica somente no enquadramento baseado em sintomas, é preciso entender a totalidade do 

sujeito, ou seja, seu comportamento frente à escola, a família e as suas interações sociais.  

 Nas últimas décadas, o interesse por este transtorno tem atraído muitos pesquisadores, 

principalmente nas áreas da medicina, psicologia e educação. As investigações científicas em 

torno desse tema tem se concentrado em uma multiplicidade de aspectos, incluindo; 

epidemiologia, etiologia, métodos diagnósticos e processos de tratamento. É muito provável 

que nenhum outro transtorno relacionado à infância, tenha sido tão bem estudado. Talvez o 

interesse pelo TDAH, que é bastante generalizado em nossa sociedade, esteja relacionado aos 

altos índices de crianças em fase escolar, que apresentam problemas relacionados ao 

comportamento.  

 Na maioria dos casos, seus efeitos podem ser visíveis não somente na infância, mas na 

adolescência e também na vida adulta. Seu efeito no que tange a qualidade de vida é 

relevante, não apenas para a criança, mas implica diretamente no contexto familiar. Estudos 

referentes às conseqüências do TDAH sugerem que essas crianças são mais propensas a 

desenvolver problemas e distúrbios sociais, emocionais, comportamentais e 

conseqüentemente, apresentarão mais problemas escolares e familiares. 

  As crianças que possuem este transtorno, quando não apresentam dificuldades de 

aprendizagem expressiva e pertencem a uma família estruturada e emocionalmente saudável, 

são consideradas como aqueles têm terão melhor oportunidade, diferentemente daquelas que 
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apresentam comportamento agressivo e têm problemas de aprendizagem ou não pertencem a 

uma família coesa e estabilizada emocionalmente. 

 Apesar de ser um transtorno complexo, seu impacto sobre os sujeitos ainda está 

arraigado à falta de informação sobre o problema. O diagnóstico do TDAH durante muito 

tempo foi realizado baseado em condições similares aos de outras dificuldades como, por 

exemplo, a incapacidade de aprender ou insegurança emocional. Isso se aplica, em partes, as 

noções iniciais, de que o TDAH não era em si mesmo, um problema distinto, mas um subtipo 

de problemas relacionados à aprendizagem. A necessidade de entender o TDAH por parte dos 

pais, e a angústia por eles sofrido, levou a busca de informação. Foi através dessa necessidade 

que o interesse pelo tema foi crescente, principalmente pelo aumento de pedidos de avaliações 

diagnósticas e encaminhamentos para os psicólogos. 

 As pesquisas acerca do transtorno avançam, na mesma medida, que a necessidade de 

entendê-lo é explicitada, mas dentro dessa perspectiva muito se tem por fazer e buscar. Foi 

essa a grande motivação para discorrer sobre o tema, pois, devido ao levantamento de artigos 

e teorias recentes, através da elaboração do estado da arte, pode-se perceber que são muitas as 

lacunas abertas, principalmente no que tange a suspeita ou diagnóstico de crianças em fase 

escolar, pois, os professores, assim como os pais, têm muitas dúvidas sobre o TDAH. 

 Os comportamentos de alguns alunos apresentados em sala de aula causam nos 

educadores dúvidas, pois, a falta de atenção, a impulsividade e a atividade excessiva, quando 

apresentadas de forma contínua, podem levar alguns desses profissionais da educação a 

suspeitar ou diagnosticar o TDAH, já que esses comportamentos compreendem os principais 

sintomas desse transtorno. Mas vale considerar, que nem sempre esses comportamentos são 

de forma concreta um sintoma, mas uma manifestação na criança, de que algo não está bem, 

ou que ela está sofrendo devido a uma situação vivida, que pode ser de âmbito familiar ou até 

mesmo relacionado à própria escola ou aprendizagem. 

 Se algo não vai bem com a criança, seja no contexto familiar ou escolar, as 

implicações são muitas, podendo inclusive levar a um baixo rendimento escolar. O fracasso 

escolar pode ser fruto da incapacidade intelectual. As dificuldades dos alunos em se ajustar 

aos procedimentos e critérios estabelecidos, podem transformá-los em “deficientes” ou 

“especiais”, dando a impressão que os desvios estão neles. Mas cabe à escola ajustar uma 

forma de intervenção mais efetiva para integrar esses sujeitos ao sistema de ensino, para que 

se torne concreto o processo de ensino-aprendizagem (PADILHA, 2001). 
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Os alunos com diagnóstico de TDAH tendem a sofrer problemas no que tange o 

aprendizado e desenvolvimento cognitivo, pois, as dificuldades que eles enfrentam podem 

limitá-los em seu rendimento escolar. Os problemas trazidos por esse transtorno implicam no 

processo de ensino e nas relações sociais. Em se tratando de um problema que contempla o 

processo ensino-aprendizagem, cabe ao professor e a escola o comprometimento com a 

construção intelectual e com a socialização desses sujeitos, pois, a aprendizagem permeia as 

relações entre os sujeitos e é mediada pelo outro, sendo que, é esse outro que dá significado 

ao mundo e a tudo que nele se insere. 

É nessa perspectiva que esta pesquisa tem como concepção norteadora a teoria de 

Vygotsky, considerando que as crianças com TDAH tendem a ter problemas na aprendizagem 

e no desenvolvimento cognitivo, e é na escola que estes problemas devem ser trabalhados, a 

teoria do desenvolvimento deste grande teórico pode ser a base para a superação dessas 

dificuldades.  

A partir desse pressuposto, a escola torna-se um novo lugar, um espaço que deve 

privilegiar o contato social, onde professores e alunos devem ser considerados parceiros nesta 

tarefa social e, o aluno jamais poderá ser visto como alguém que não aprende; possuidor de 

algo interno que lhe dificulta a aprendizagem. Na concepção de Vygotsky, não há 

aprendizagem que não gere desenvolvimento; não há desenvolvimento que prescinda da 

aprendizagem. 

De acordo com Bock (2001, p.124) “Para Vygotsky, o desenvolvimento é um processo 

que se dá de fora para dentro. É no processo de ensino aprendizagem que ocorre a apropriação 

da cultura e o conseqüente desenvolvimento do indivíduo”. A escola surge como espaço 

extensivo do desenvolvimento, pois, privilegia o contato com a cultura de forma sistemática, 

intencional e planejada.   

Nesse espaço o aluno é provocado e seu ritmo é acelerado num processo de interação, 

onde tanto professores quanto alunos são mediadores da cultura, fazendo com que todos 

avancem no processo de aprendizado e de desenvolvimento. A criança por sua vez não possui 

instrumentos próprios para seu desenvolvimento, uma vez que seus mecanismos de 

desenvolvimento dependem do processo de aprendizagem, e estes, são responsáveis pela 

caracterização dos processos psicológicos próprios da espécie humana que transcendem aos 

fatores puramente biológicos.  

A base do desenvolvimento de processos internos no pensamento da criança permeia o 

aprendizado, cuja organização adequada desse pensamento, promove o desenvolvimento 
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mental da criança possibilitando a abstração. A partir desses preceitos Vygotsky construiu o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal. 

Esse conceito está atrelado às potencialidades da criança que podem ser desenvolvidas 

a partir do ensino sistemático; é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que é 

determinada pela solução independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado pela solução de problemas sob a orientação de um adulto, ou em colaboração 

com seus colegas. 

No que tange a relação entre desenvolvimento e aprendizagem escolar, é à distância 

daquilo que o indivíduo consegue realizar sozinho e o que ele realiza com a colaboração do 

outro e com outros elementos de seu grupo social. A escola segundo os preceitos de Vygotsky 

deve pensar o ensino, sempre considerando o aprendizado já obtido pela criança, o ensino 

deve estar voltado para as funções psicológicas potenciais, que através do contato com os 

demais colegas, estabelece, portanto, o caráter socializador do aprendizado através do 

processo de interação social (MOLL, 2002). 

Portanto, para suprir as necessidades de seu tempo histórico, o indivíduo constrói com 

outros sujeitos, instrumentos que demarcam o desenvolvimento psicológico e fisiológico já 

obtido. O aprendizado e o desenvolvimento acontecem de forma simultânea dando-lhes 

oportunidade de respostas eficazes para suas necessidades atuais. A escola a partir desse 

pressuposto passa a ser um grande espaço de interação social, fazendo de seus membros 

mediadores da cultura.  No que tange a interação social, torna-se necessário ocupar-se da 

análise das formas complexas de representação da realidade que se constitui por meio da 

história da sociedade.  

As formas de representação da realidade implicam em processos fisiológicos, no qual 

se baseiam, e, compreendem produtos formadores da história social como: a sensação e a 

percepção humana, a atenção e a memorização, o pensamento lógico, as necessidades 

complexas e personalidade. Para entender esses fenômenos torna-se necessário compreender o 

que neles estão explícitos; e algumas ciências colaboram para sua elucidação, a biologia, a 

fisiologia e as ciências sociais. 

 Explicar o comportamento humano sem considerar a influência dessa tríade científica, 

seria o mesmo que ignorar o homem como sujeito único e pertencente a uma cultura e 

desconsiderar que o sujeito é um ser constituído historicamente, bem como, impossibilitar o 

entendimento de como o comportamento humano foi desvelado com o passar do tempo.  
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A junção dessas ciências e a correlação entre elas implicam no aprimoramento da 

psicologia científica, bem como na possibilidade de entender a complexidade que abarca o ser 

humano, e de criar caminhos para que se possa ajudá-lo a enfrentar os problemas e as 

dificuldades.  

Portanto, entender as várias concepções científicas acerca do comportamento humano 

seria descobrir os mistérios desse complexo organismo, que tem uma formação biológica e 

uma formação histórica social, que juntos criam novas formas complexas de relação com a 

realidade, mediada pelas condições de trabalho que são fontes de novas formas 

especificadamente humanas de atividade psíquica (LURIA, 1991).     

A discussão sobre o TDAH em suas diferentes conotações faz deste ensaio um 

passaporte à discussão acerca dos problemas que implicam o processo de aprendizagem no 

contexto escolar, frente aos alunos que apresentam dificuldades, ressaltando a importância do 

papel do professor e da escola, no entendimento e conhecimento dos problemas que podem 

aparecer no cenário de sua práxis, pois, conhecer o problema possibilita a identificação e 

superação e o sucesso escolar de seus alunos.  

No caso específico do TDAH, conhecer como ele se processa no sujeito, quais são os 

principais sintomas e suas implicações na aprendizagem, pode levar os professores a ser mais 

coerente e ter discernimento na hora de avaliar se o aluno tem ou não este transtorno, pois, um 

dos maiores problemas enfrentados pelos profissionais da educação pode ser o de identificar o 

TDAH.  

Ao se conhecer esse transtorno, os problemas como os falsos diagnósticos, o excesso 

de encaminhamentos para avaliação e os estigmas sofridos pelas crianças que apresentam 

comportamentos considerados “diferentes”, podem ser solucionado, pois, não é incomum 

ouvir no discurso de certos professores “aquela criança é hiperativa”, geralmente dado à 

criança que é agitada, impulsiva, com falta de atenção e às vezes agressiva.  

O TDAH é um transtorno que compreende problemas comportamentais e cognitivos, e 

apresenta como principais sintomas a impulsividade, agitação excessiva e falta de atenção. A 

escola é considerada o ambiente onde estes sintomas são revelados e, os professores frente a 

esta situação podem associar estes comportamentos com o TDAH, partindo desse 

pressuposto, todas as crianças que apresentam agitação excessiva, impulsividade e falta de 

atenção tem TDAH? 

Nesta perspectiva é que tenho como objetivo de pesquisa identificar qual a concepção 

dos professores das Escolas Públicas Estaduais da cidade de Lages – S C, sobre o Transtorno 
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do Déficit de Atenção e Hiperatividade na tentativa de desmistificar os falsos diagnósticos 

evitando a banalização desse transtorno. 

Para responder a esse contexto é preciso reconstruir historicamente o contexto 

diagnóstico do TDAH, desde o seu surgimento até os dias atuais; delinear a trajetória do 

processo educacional no que tange o TDAH, entendendo como se sistematizou o trabalho 

acerca da inclusão das crianças portadoras de necessidades educacionais especiais no Brasil; 

identificar, quais as concepções que os professores possuem do TDAH e, como se dá o 

encaminhamento das crianças que tem suspeita ou diagnóstico deste transtorno; identificar 

quais os meios de ação e intervenção por parte dos professores e das escolas, para trabalhar 

com as crianças com diagnóstico de TDAH na cidade de Lages. 

   Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados pesquisa bibliográfica e 

entrevistas com docentes de cinco escolas públicas estaduais da cidade de Lages. Esta 

pesquisa define-se, do ponto de vista metodológico, por uma abordagem de pesquisa 

qualitativa, enfatizando a condição do pesquisador como sujeito e destacando a importância 

do seu diálogo com o campo empírico, no processo de produção do conhecimento. 

Este trabalho foi divido em cinco capítulos, sendo que o primeiro capítulo aborda as 

questões que fundamentam este trabalho, que estão centradas no trabalho docente em frente 

ao TDAH e as implicações comportamentais desse transtorno. O segundo capítulo situa o 

leitor acerca da trajetória do TDAH, como se deu a identificação, principal trajetórias 

diagnósticas, sua caracterização, etologia, epistemologia e tratamento. No terceiro capítulo o 

TDAH é situado no contexto escolar de forma que o leitor entenda como ele é visto pela 

escola e pelo professor, bem como suas implicações frente às dificuldades de aprendizagem e 

o processo de inclusão. Já no quarto capítulo é apresentada ao leitor a teoria de Vygotsky 

como base de trabalho da prática docente, tendo nesse contexto o professor como mediador no 

processo de ensino-aprendizagem. E, finalmente o quinto capítulo a pesquisa propriamente 

dita, onde apresenta a análise dos dados coletados, bem como a análise dos temas propostos 

na pesquisa sobre o conhecimento do professor acerca do TDAH, como articula sua ação 

pedagógica frente aos alunos com TDAH, como executa o planejamento e como trabalha as 

questões relacionadas à relação/interação em sala de aula com os alunos, inclusive aqueles 

que são diagnosticados com TDAH.  

 O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade sempre foi sempre alvo de meu 

interesse, mas foi enfatizado a partir da minha experiência como psicóloga escolar em uma 

escola pública, em que trabalhei durante três anos, como voluntária. Durante este período 
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vivenciei a angústia de alguns docentes em relação a alunos, que apresentavam 

comportamentos que os diferenciavam dos demais colegas. Foram muitos os pedidos de 

avaliação e orientação acerca dessas crianças. 

 Quase sempre as solicitações geravam em torno de comportamentos “hiperativos” dos 

alunos. A demanda sempre gerada em torno da dificuldade em trabalhar com esse tipo de 

criança, pois, atrapalham o andamento das aulas e os colegas, devido a não conseguir ficar 

sentado na carteira, falar demais ou em hora inadequada ou ser agressivo. 

 O interesse pelo TDAH é retomado neste momento, devido a minha prática 

profissional como psicóloga clínica, onde novamente me deparei com a dificuldade dos 

professores em entender este transtorno, pois, são muitos os encaminhamentos para avaliação 

de crianças com suspeita de TDAH. Os pais geralmente chegam com um “pré-diagnóstico”, e 

com as mesmas queixas escolares, ou seja, seus filhos apresentam comportamentos que 

quebram a rotina escolar ou da sala de aula.  

 Durante e meu percurso profissional, seja no contexto escolar, seja na clínica, pude 

perceber que são muitas as dificuldades dos professores em lidar com “alunos problemas”, 

mas percebo que isto se deve ao fato de que estes profissionais têm muitas responsabilidades 

que vão desde o ensinar, a dar conta de uma sala de aula com excesso de alunos. Talvez o 

problema do professor no que tange as dificuldades de aprendizagem e em especial o TDAH, 

esteja na sua formação acadêmica, pois, os cursos de graduação de pedagogia não estejam 

dando conta de formar ou informar os seus graduandos para este tipo de prática, ou seja, a 

prática inclusiva. A falta de psicólogos escolares também contribui para que haja uma falha 

no processo educacional doa alunos que requerem uma atenção especial. 
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1  APRESENTANDO O PROBLEMA E A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

É comum encontrar na sala de aula alunos que apresentam um comportamento atípico, 

ou seja, comportamentos que os diferencia do demais. Essas crianças ou adolescente parecem 

desatentos, inquietos ou ainda apresentam momentos de alta impulsividade, fazendo parecer 

que não estão interessados na aula. Geralmente são alunos que não apresentam tarefas de 

casa, ou não acompanham o ritmo dos demais colegas, para copiar atividades do quadro, 

executar tarefas consideradas simples, interagir em atividades lúdicas e estão sempre 

atrasados nas atividades e exercícios. 

Ao deparar-se com essas dificuldades apresentadas pelos alunos, os professores muitas 

vezes realizam tentativas de enquadrá-los e ajudá-los na execução das atividades e superação 

das dificuldades, mas quando esse comportamento se torna repetitivo e prolongado, 

geralmente o professor encaminha ao orientador pedagógico ou à direção, que tentam em 

conjunto formular estratégias de intervenção, porém, quando isso não se resolve dentro da 

própria escola, comunicam os pais e solicitam ajuda, e quando a situação permanece, solicita-

se o encaminhamento aos profissionais da área de saúde, como médico, psicólogo ou 

psicopedagogo. 

No entanto, antes de fazer o encaminhamento é comum no ambiente escolar, fazer um 

primeiro engendramento acerca do que pode estar ocorrendo com essa criança ou adolescente. 

Devido às evidencias comportamentais apresentadas por esses sujeitos, os encaminhamentos 

geralmente à profissionais da área da saúde, principalmente de saúde mental, já denotam as 

possíveis suspeitas, ou seja, que essas crianças ou adolescentes podem ter algum tipo de 

transtorno ou desequilíbrio emocional.   

Pesquisas apontam que o TDAH, devido ao comportamento apresentado, é o de maior 

suspeita. Devido à complexidade que envolve o transtorno, e um quadro sintomático que 

denota ênfase ao comportamento hiperativo, considerado por leigos como fácil de entender e 

identificar, bastando apenas o enquadramento à tríade que compreende o transtorno: atenção, 

impulsividade e atividade excessiva, conhecido no meio pedagógico e escolar e repassado 

rapidamente na graduação, fazem com que profissionais da área escolar realizem um primeiro 

“diagnóstico” antes do encaminhamento. Esse pressuposto é facilmente identificado na prática 

profissional tanto no que tange a área médica como a psicológica.  

 A escolha do tema explicita de forma real essa problemática, pois, em minha prática 

profissional como psicóloga clínica e tendo vivenciado esse contexto durante três anos em 
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ambiente escolar, em um trabalho voluntário, pude perceber como os professores e os demais 

profissionais da educação enfatizam o TDAH. 

A falta de entendimento do que se trata o TDAH e a complexidade que o compreende, 

pode fazer com que falsas suspeitas levem a banalização do transtorno e a rotulação de 

crianças que apresentam sintomas semelhantes. As crianças quando diagnosticadas ou com 

suspeitas desse transtorno pode sofrer sérios danos morais, emocionais e sociais, pois, são 

colocados na berlinda dos incapazes, fazendo com que sejam estigmatizados e excluídos do 

direito a educação e do convívio e interação social.  

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é uma preocupação constante no 

contexto escolar e responsável pelos altos índices de encaminhamentos aos profissionais da 

saúde mental, pois, devido a suas características diagnósticas, o professor apresenta 

dificuldade em entender, avaliar e trabalhar com crianças que apresentam este transtorno. 

Qual a forma mais adequada de informação e quais os métodos de ação pedagógica que 

podem levar o professor a desenvolver um trabalho mais efetivo frente aos alunos que 

apresentam o TDAH? 

A partir deste pressuposto, esta dissertação tem como objetivo, identificar qual a 

concepção de professores das Escolas Públicas Estaduais da cidade de Lages – SC, sobre o 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade na tentativa de desmistificar os falsos 

diagnósticos evitando a banalização desse transtorno, bem como, reconstruir historicamente o 

contexto diagnóstico do TDAH, desde o seu surgimento até os dias atuais; delinear a trajetória 

do processo educacional no que tange o TDAH, entendendo como se sistematizou o trabalho 

acerca da inclusão das crianças portadoras de necessidades educacionais especiais no Brasil; 

identificar, quais as concepções que os professores possuem do TDAH e, como se dá o 

encaminhamento das crianças que tem suspeita ou diagnóstico deste transtorno; identificar 

quais os meios de ação e intervenção por parte dos professores e das escolas, para trabalhar 

com as crianças com diagnóstico de TDAH. 
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1.1 Metodologia 

 A metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas 

que possibilitam a construção da realidade e a criatividade do investigador. A teoria e a 

metodologia caminham juntas, são articuladas, e enquanto conjunto de técnicas, a 

metodologia deve dispor de um instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar 

os impasses teóricos do processo de pesquisa. Torna-se importante neste sentido, trazer o que 

Mynaio (1994, p.17-18) entende sobre pesquisa. Para a autora: 

 

Entendemos sobre pesquisa a atividade básica da ciência na sua indagação e 

construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a 

atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática 

teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser 

intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um 

problema da vida prática. As questões da investigação estão, portanto, 

relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São 

frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas razões e seus 

objetivos.   

 

   Para o desenvolvimento desta dissertação foram utilizados: pesquisa bibliográfica e 

entrevistas com docentes de cinco escolas públicas estaduais da cidade de Lages – SC.  

Esta pesquisa define-se, do ponto de vista metodológico, por uma abordagem de 

pesquisa qualitativa, enfatizando a condição do pesquisador como sujeito e destacando a 

importância do seu diálogo com o campo empírico, no processo de produção do 

conhecimento. 

A escola como espaço de pesquisa empírica torna-se relevante considerando que no 

cotidiano escolar, acha-se presente uma série de preconceitos em relação à criança que não 

consegue aprender. O sistema educacional procura sempre jogar a culpa do fracasso escolar 

na criança e/ou na família, dizendo que ela não aprende porque é pobre, negra, desnutrida, 

preguiçosa, indisciplinada, hiperativa, carente e ou deficiente.  

Tendo como objeto de investigação a prática docente frente a suspeita ou diagnóstico 

do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) de crianças em fase escolar a 

escola entra como pano de fundo para o cenário da pesquisa, pois, é nela que ocorrem os 

supostos “diagnósticos” de TDAH.   

A complexidade do tema, e a grande ocorrência de encaminhamentos de alunos com 

suspeita ou diagnóstico de TDAH, fazem deste cenário um curioso campo de investigação, 

para que se possa entender e analisar quais as percepções c concepções que o docente tem 
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acerca deste transtorno. A pesquisa tem como objetivo atingir um grupo amostral, que seja 

plausível de mensuração, e que justifique a problemática de como os professores da rede 

pública estadual, compreende o TDAH e qual encaminhamento dão aos alunos com suspeita 

ou diagnóstico deste transtorno.  

A escolha pela rede pública estadual de ensino foi devido à ausência de qualquer forma 

de atendimento e amparo aos alunos com problemas, seja de que âmbito for, por parte do 

poder público estadual, diferentemente da rede municipal de educação que conta com o 

Programa de Atenção Psicossocial
1
, que conta com equipe interdisciplinar, que atende as 

demandas escolares do município. 

A pesquisa busca compreender como historicamente foi sendo construído o diagnóstico 

do TDAH e, como aconteceu a trajetória dos sujeitos com TDAH no contexto educacional 

bem como, quais as concepções que os professores possuem, acerca do TDAH e quais são as 

ações/intervenções realizadas pelos professores com as crianças com diagnóstico de TDAH na 

cidade de Lages, entendendo que as escolas públicas estaduais da cidade de Lages, de um 

modo geral, não têm subsídios humanos e materiais para trabalhar com a educação especial, 

pois, ainda é muito restrito e precário o investimento do poder público para essa forma de 

atendimento, em contrapartida, a imensa demanda de casos de alunos que necessitam deste 

tipo de acolhimento.  

 

Crianças com habilidades abaixo da média são muito mal servidas por nosso sistema 

educacional. Aquele que é menos capaz academicamente continua a sofrer as 

conseqüências de quaisquer que sejam os problemas agudos ou crônicos que afetam 

o sistema educacional (DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE – DES, 

1991, p.2 et al MITLLER, 2003, p.23). 

 

 

 Este pressuposto explicitado no período de 1989 a 1990 reflete o fracasso do sistema 

educacional para responder às necessidades de crianças cujas aquisições e habilidades 

educacionais estão abaixo da média. Apesar de essa análise apresentar um cunho de verdade, 

após uma década, ela não faz referência ao fato de que a maioria das crianças que são menos 

                                                           
1 O Programa de Atenção Psicossocial é um Programa da Prefeitura do Município de Lages, desenvolvido em 

parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria da Educação do Município, que atende à crianças e 

adolescentes que apresentam transtornos biopsicossociais que interfiram no processo ensino aprendizagem, cuja 

abrangência atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, que apresentem transtornos biopsicossociais que 

interfiram no processo ensino – aprendizagem e desenvolvimento dos mesmos, cujas famílias não possam 

custear tais atendimentos (renda inferior a 3 salários mínimos). 
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capazes academicamente; são também aquelas que vivem nas áreas em desvantagem social e 

econômica (MITLLER, 2003). 

 As escolas escolhidas para a coleta de dados atendem a este contexto, pois, 

pertencendo à rede pública de ensino estadual e têm como sujeitos de aprendizagem, em sua 

maioria, crianças e adolescentes de famílias de baixo nível socioeconômico.  

A seleção das escolas participantes foi de forma aleatória, compreendendo diferentes 

pontos de localização, na tentativa de atingir diferentes públicos, cuja escolha foi norteada 

pela demanda das necessidades educacionais, baseado nos índices quantitativos, de alunos 

com suspeita ou diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH. 

A coleta de dados implicou numa seleção aleatória de quatro docentes, de cada uma 

das cinco escolas públicas escolhidas, sendo dois professores do ensino fundamental de 1ª a 4ª 

série, dois professores do ensino fundamental de 5ª a 8ª. A escolha dos docentes ficou ao 

encargo da própria instituição. As escolas selecionadas compreendem a zona urbana da 

cidade, em diferentes localizações, sendo uma no centro da cidade e as demais em bairros 

diferenciados.  

A coleta de dados foi realizada na própria escola, com horário agendado 

antecipadamente, sendo que o ambiente e horário foram definidos pelo próprio professor, ou 

encarregado de coordenar o processo de entrevista (gestor, coordenador ou orientador 

educacional). O local da entrevista deve seguir alguns parâmetros para que seja realizada com 

sucesso, seguindo alguns critérios situacionais. Tanto quanto possível: boa iluminação, livre 

de ruídos e circulação de pessoas, mesa e cadeira para conforto do professor entrevistado. 

Para obtenção dos dados referentes às percepções c concepções que o docente tem 

acerca do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, foi utilizado uma entrevista com 

aplicação de um questionário semi-estruturado com perguntas abertas (anexo 2), juntamente 

com o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 Para Lakatos e Marconi (2001, p. 196) “a entrevista consiste no desenvolvimento, 

focalização fidedignidade e validade de certo ato social como a conversação”. O questionário 

foi o instrumento de interlocução entre o pesquisador e entrevistado, para que possa, dentro 

das suas delimitações, coletar dados, de forma mais clara e fidedigna possível, para que venha 

a contribuir para o avanço do tema proposto e, seja um instrumento por excelência da 

investigação social. Os materiais utilizados foram: folhas A4, caneta, gravador de áudio (com 

devida permissão dos participantes). 
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O primeiro contato com a escola foi feita pela própria pesquisadora, através de 

agendamento antecipado com a direção da instituição. Neste momento foram esclarecidos os 

objetivos da pesquisa, bem como a importância desta para conhecimento científico. Neste 

momento ainda foi agendado, conforme disponibilidade, os horários para as entrevistas. 

Posteriormente, através de agendamento prévio, aconteceu o encontro com os professores 

selecionados pela escola para a coleta dos dados. 

O questionário e o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo1) foram 

instrumentos de apropriação somente da pesquisadora e da orientadora, sendo que divulgação 

dos resultados a identificação dos entrevistados serão mantidos em sigilo absoluto, utilizando 

neste momento de nomes fictícios para preservação da identidade dos participantes. 

Após a coleta de dados, através do processo de seleção, foi realizado um exame 

minucioso dos dados coletados, por meio de uma análise crítica, para evitar distorções nos 

relatos. Após este processo foi realizado a categorização dos dados, que se relacionam e, sua 

tabulação, para verificar as inter-relações entre eles.  

 Uma vez analisados os dados e obtido os resultados, foi realizada a interpretação, onde 

foram verificadas as relações entre os resultados a fim de ampliar os conhecimentos sobre o 

fenômeno. Este momento foi permeado pela busca de significado das respostas tentando 

vincular com outros conhecimentos.  
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2  CONHECENDO O TDAH – CARACTERIZAÇÃO E SUJEITOS 

 

2.1 O TDAH – Um breve histórico 

 O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH
2
 é a nomenclatura atual 

utilizada para detectar problemas apresentados por crianças no que tange à atenção, 

impulsividade e atividade excessiva, que afetam diferentes áreas do funcionamento de 

adaptação interpessoal, acadêmico ou familiar. 

Segundo Barkley (2002, p. 35) “O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, 

é um transtorno de desenvolvimento do autocontrole que consiste em problemas com os 

períodos de atenção, com o controle do impulso e com o nível de atividade” O TDAH em seu 

contexto mais amplo implica numa diversidade que envolve a definição, caracterização, 

distinção de tipos, conteúdos de informações, diferenças de gênero e comorbidades; o que 

gera uma discussão acerca dos fatores que contribuem para a heterogeneidade dos resultados e 

a sistematização destes.  

Esse transtorno representou e ainda representa uma das razões mais comuns para que 

aconteça o encaminhamento de crianças a especialistas, que compreendem médicos, 

psicólogos e psicopedagogos, devido a fatores comportamentais. As primeiras manifestações 

acerca dessa temática surgiram em 1865, pelo médico alemão Heinrich Hoffman, através de 

um poema, cujo tema era uma criança com hiperatividade.  

No entanto, em termos científicos, as primeiras investigações surgiram através de 

George Still e Alfred Tiredgold, em 1902, que se dedicaram ao estudo sobre certa condição do 

comportamento infantil, muito próximo do que se entende atualmente por TDAH. Os estudos 

destes dois autores compartilharam de um mesmo pressuposto, explicitado por Wiliam James, 

no período de 1890 a 1950, sobre a dificuldade de crianças em manter a atenção, onde foi 

possível verificar que essa falta de atenção poderia implicar diretamente no controle moral do 

comportamento.  

                                                           
2
 O TDAH é um dos transtornos mentais diagnosticados com maior freqüência em crianças, sendo responsável 

por 30 a 40% dos encaminhamentos para clínicas de orientação infantil, pediátricas, de atendimento familiar e de 

clínica geral, ele também é responsável por uma porcentagem significativa dos encaminhamentos  de adultos 

para tratamento. O transtorno mental crônico começa cedo apresentando um curso de desenvolvimento e um 

quadro de sintomas característicos ao longo da vida. Os sintomas do TDAH freqüentemente dificultam o 

desempenho social, escolar e ocupacional em várias situações. Cabe salientar que tais sintomas não são causados 

por outros transtornos mentais (CONNERS, 2009, p.9).  
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Este pressuposto foi embasado no comportamento extremamente ativo, acompanhado 

em certos casos de agressividade, pouca manifestação de vontade e prevalência ao desafio. 

Devido a esses comportamentos Still acreditava que crianças ao manifestar esses 

comportamentos apresentavam um grande “defeito no controle moral”. A crença nesse 

contexto implicou na associação desse transtorno a doença cerebral aguda, podendo ter 

remissão com a recuperação da doença (BARKLEY, 2002). 

 

Para Still, o controle moral do comportamento significava “o controle da ação em 

conformidade com a idéia do bem comum”. Acreditava-se que o controle moral 

ocorria em decorrência de uma comparação cognitiva ou consciente da atividade 

volitiva do individuo com o bem comum – uma comparação que denominou 

“consciência moral” (BARKLEY, 2002, p. 16).  

 

O pensamento de Still (1998) em comparação com termos atuais pode estar 

relacionado aos conceitos de autoconsciência
3
 e comportamento frente às regras, pois, estaria 

atrelado à capacidade de compreender a conseqüência de seus próprios atos e, reconhecer a si 

mesmo e sobre seus próprios atos. 

 A imposição de regras comparada com o bem maior está de certa forma relacionada 

com a ação consciente ou cognitiva dos sujeitos em relação ao seu ambiente, onde o intelecto 

interage com a consciência moral, sem ignorar a noção de vontade, que foi por muito tempo 

tido como fator controlador da moral deficiente em indivíduos que não tinham retardos 

intelectuais, onde a vontade era reconhecida como uma ação inibitória, onde o estímulo de 

ação é desencadeado pelo estímulo e pelo desejo do bem maior a todos.  

Acreditando que, tanto a inibição da vontade quanto a regulação moral se produz 

gradualmente na criança, entende-se então, que crianças menores têm mais dificuldades em 

resistir e agir frente aos impulsos, em relação a crianças maiores. Portanto, considerar que 

uma criança é deficiente no que tange a vontade inibitória e no controle moral, seria compará-

la com crianças “normais”, desconsiderando o grau de interesse do estímulo, pois, há de se 

considerar uma variância, mesmo em crianças com a mesma idade, considerando os diferentes 

estímulos ambientais.  

Em seus estudos, Still (1998) citado por Barkley (2002, p.16, 17) “observou uma 

proporção maior de indivíduos do sexo masculino do que do feminino em sua amostra 

                                                           
3
 O conceito explicitado tem conotação opositora à consciência do mundo externo, é a vivência da unidade e 

propriedade coerente do eu pessoal. Em sentido figurado, é a atitude da vontade (ação) de uma pessoa em sua 

relação com o instinto de afirmação (DORSCH, 2001, p. 97).  
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constatou que o transtorno parecia surgir na maioria dos casos antes dos oito anos”. Como 

também observou em sua amostra a presença de certas anomalias físicas, sendo que grande 

parte destas, seriam resultantes de acidentes.  

A partir dessas conotações Still também acreditava que esses indivíduos passariam a 

ser uma ameaça às demais crianças, devido ao comportamento agressivo. Ele associou o 

alcoolismo, criminalidade e transtornos afetivos, como sendo preponderante em seus parentes 

biológicos. Atualmente essas correlações são explicitadas na grande maioria, em crianças com 

transtornos de tique e transtorno de Tourette.
4
  

A questão familiar foi ressaltada ao ser enfatizada, que crianças com histórico de 

criação inadequada fossem excluídas da categoria da falta de controle moral, deixando essa 

destinação para crianças que se enquadrassem em uma situação de falta mórbida de controle 

moral, mesmo que vivessem num contexto de criação adequada. A predisposição biológica 

desse comportamento teria um componente hereditário, ou ainda, seqüelas de lesões pré ou 

pós-natal.  

Posteriormente, Tiredgold (1908) e, muito depois, Pasamanick, Rogers e Lilienfeld 

(1956) usaram essa teoria das lesões precoces, leves e despercebidas para explicitar 

as deficiências no comportamento e na aprendizagem que ocorriam mais adiante no 

desenvolvimento. Em antecipação às visões atuais do tratamento, Still e Tiredgold 

observaram que era possível obter melhorias temporais na conduta com alterações 

no ambiente ou por meio de medicamentos, mas enfatizaram a permanência relativa 

da deficiência mesmo nesses casos (BARKLEY, 2002, p.17).   

 

 O interesse pelo TDAH também foi ressaltado na America do Norte em 1917 e 1918, 

após uma epidemia de encefalite que afetou seriamente muitas crianças desta região, cujas 

seqüelas dos sobreviventes estariam relacionadas a um comprometimento comportamental e 

cognitivo das crianças afetadas. Essas seqüelas foram discutidas por muitos estudiosos 

durante muitos anos, que atrelaram certas características ao que se conhece atualmente como 

TDAH. As crianças passam a ser consideradas limitadas no que tange a atenção, o 

desenvolvimento de atividades e a impulsividade, tendo também comprometimentos de ordem 

cognitiva e de memória.  

                                                           
4
 O transtorno de tique é um movimento motor, semelhante aos mioclonos, porém mais estereotipados, 

involuntário, rápido, recorrentes e não rítmico (implicando grupos musculares determinados, envolvendo 

geralmente a face, os ombros ou os braços), ocorrendo bruscamente e sem finalidade aparente. O transtorno de 

Tourette é uma forma de transtorno de tique na qual há ou houve tiques motores múltiplos e um ou mais tiques 

vocais, embora estes não precisem ter ocorrido simultaneamente. O início é quase sempre na infância ou 

adolescência (KAPLAN; SADOCK; GREEB, 2003, p. 293). 



27 

 

 

 Considerados socialmente perturbados, devido ao comportamento delinqüente e de 

conduta, e diagnosticados como portadores de uma lesão cerebral, fez dessas crianças foco de 

estudo. A gravidade dada ao caso, fez com que essas crianças fossem tratadas e educadas em 

locais distantes das instituições educacionais normais. A partir desta colocação Barkley (2002, 

p. 18) explicita que: 

 
Foram necessárias várias décadas para que os pesquisadores tentassem separar as 

contribuições de retardos intelectuais, dificuldades de aprendizagem ou outras 

deficiências neuropsicológicas das contribuições dos déficits comportamentais para 

a falta de adaptação dessas crianças.  

 

 

E, nesse contexto foi descoberto que o nível de atividade em muitos casos era 

inversamente relacionado com a inteligência, ou seja, aumentando na medida em que a 

inteligência diminuía. Em continuação a estas pesquisas, cientistas na década de 80 

enfatizaram que formas de hiperatividade consideradas leves tinham causas psicológicas, isso 

se deve a uma geração de crianças “mimadas” ou pertencentes a um ambiente familiar 

delinqüente (BARKLEY, 2002).  

Daí a idéia que uma criação inadequada, pode causar TDAH, esse pensamento 

permanecesse até os dias de hoje. Na década de 90, surgem idéias de que crianças internas em 

instituições psiquiátricas que se enquadravam no perfil do TDAH tinham alguma forma de 

lesão cerebral, independentemente do histórico clínico. A conceituação de lesão cerebral 

surge com Strauss e Lehtinen em 1947, eles explicitam que as perturbações psicológicas em 

seu contexto geral estão atreladas a uma lesão cerebral, bem como a sua etiologia.  

 As conclusões desses pensadores transformam-se em recomendações sobre a educação 

dessas crianças “lesionadas”. Eles recomendam que estas crianças fossem colocadas em salas 

de aulas menores e regulares, com redução de estímulos no ambiente, para não distraí-los 

(BARKLEY, 2002). 

 As modificações não foram apenas estrutural, foram recomendados que professores 

não usassem jóias ou roupas estampadas, nem com cores consideradas estimulantes. Algumas 

das recomendações colocadas por Strauss e Lehtinen estão presentes nos planos educacionais 

para alunos com TDAH atualmente, mesmo não sendo comprovadas cientificamente, quanto a 

sua eficácia.  

 Estes modelos de sala de aula têm conotação histórica, pois, foi a partir delas que se 

organizaram estudos sobre recursos adequados para a educação especial e que foram 

incorporadas na primeira versão da lei Education for all Handicapped Children, de 1975, nos 
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EUA, (Public Law 94-142); lei que regulamentava a educação especial para crianças com 

dificuldades de aprendizagem e transtornos comportamentais (BARKLEY, 2008).  

 Esta lei, criada nos Estados Unidos, tornou obrigatórios os serviços de educação 

especial para dificuldades físicas, de aprendizagem e comportamentais de crianças, que foram 

incorporadas aos serviços já existentes para problemas mentais, abriu espaço para tratamento 

educacional para crianças hiperativas que não foram avaliadas completamente por mais 

diversas razões. A hiperatividade foi omitida, durante muito tempo, nos critérios iniciais para 

dificuldades comportamentais e de aprendizagem que garantiam o direito a classes especiais. 

 Neste âmbito, as crianças com dificuldades globais, precisam de um enquadramento 

com uma dificuldade de aprendizagem, um atraso na linguagem ou um transtorno emocional, 

para poderem ter atendimento educacional especial, o que dificulta analisar o sucesso dos 

recursos educacionais para hiperatividade, devido à distorção acerca dos transtornos 

múltiplos. Foi a partir do IDEA
5
 em 1990, que o Departamento de Educação dos Estados 

Unidos e a secretaria de educação especial, refizeram uma nova leitura das regulações, que 

permitiu que as crianças com TDAH recebessem educação especial (BARKLEY, 2008). 

  Outros estudos acerca desta temática fizeram-se presente entre os anos de 1937 e 

1941, que implicaram na introdução de medicamentos, geralmente estimulantes, para crianças 

com transtornos comportamentais. As anfetaminas utilizadas na época davam indícios de 

significativa melhora no comportamento e no desempenho escolar. Na década de 70, esses 

medicamentos já introduzidos no tratamento terapêutico de sintomas comportamentais, 

passam a ser introduzidos também como parte do tratamento do TDAH, e permanecem em 

uso até a atualidade.  

 O aumento do uso de medicamentos estimulantes com crianças hiperativas em idade 

escolar está atrelado às pesquisas, cujos resultados mostraram que estes medicamentos tinham 

efeitos drásticos sobre o comportamento hiperativo e desatento destas crianças. Apesar da 

comprovação da eficácia dos estimulantes, muito se questionou o seu uso, principalmente 

pelo interesse público e pelos profissionais da área, devido à disseminação cada vez maior de 

uso com crianças. O interesse da imprensa pelo tema foi marcado através de uma reportagem 

                                                           
5
 The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) - é uma lei federal promulgada em 1990, e 

reautorizada em 1997. Ela é projetada para proteger os direitos dos alunos com deficiência, garantindo que todos 

recebam uma educação pública gratuita e apropriada, independentemente da capacidade. Além disso, o IDEA se 

esforça não só para garantir o acesso igual a alunos com deficiência, mas também para fornecer serviços 

adicionais de educação especial e garantias processuais. 
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realizada pelo jornal Maynard em 1970, onde noticiou que, em Omaha, Nevada, 5 a 10% das 

crianças em idade escolar utilizavam-se destes medicamentos (BARKLEY, 2008). 

No entanto, notícias posteriores denotaram um exagero em até 10 vezes na estimativa 

de tratamento farmacológico, devido a um erro na colocação do ponto decimal no texto. O 

exagero foi durante muito tempo desencadeado pelo sensacionalismo, acerca dos relatos de 

transtornos com medicação estimulante para o TDAH.  

O interesse público levou o tema à investigação no congresso, sobre o uso de 

medicamentos psicotrópicos para crianças em idade escolar, bem como se alegou que a 

hiperatividade era um “mito” criado por professores e pais intolerantes e um sistema 

educacional inadequado (BARKLEY, 2008).  

 A concepção orgânica do TDAH prevalece até os anos 60, sempre enfatizada por 

manifestações comportamentais. Essa relevância faz com que se torne necessário sua inclusão 

na segunda edição do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM-II). 

Essa introdução supre a necessidade de se estabelecer critérios diagnósticos mais precisos e, 

com enquadramento generalizado para padrões diagnósticos.  

 Na década de 70, pesquisas denotam que o sintoma da hiperatividade se sobressai 

sobre os outros sintomas, e, posteriormente, a ênfase passa para o sintoma de desatenção, 

salientando que as crianças podiam ter déficits de atenção sem hiperatividade. Através dessas 

mudanças surge a necessidade de uma nova reclassificação do transtorno, sendo divididos em 

dois: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Déficit de Atenção sem 

hiperatividade (DA). 

 Na publicação da nova edição do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos 

Mentais DSM-III-R em 1987, a hiperatividade volta a ser enfatizada, e o transtorno é 

redefinido como Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, implicando num 

recuo para uma classificação unidimensional, comprometendo os resultados de avaliação. 

 Já 1994, com a publicação do DSM-IV, vigente atualmente, ocorre a reintrodução da 

classificação multidimensional. Essas mudanças evidenciam a variância de classificações 

acerca do transtorno. As divergências não são apenas no âmbito da classificação, a 

identificação também passa por modificações, onde o contexto escolar passa a ser enfatizado, 

por se considerar que os professores estão aptos para a identificação de comportamentos não-

normativos, considerando que muitas vezes eles são a única fonte de informação.  

Ainda quanto à identificação, uma pesquisa realizada por Mannuzza, Klein e Mouton 

(2002), analisou crianças que apresentavam hiperatividade em um único ambiente ou em 
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ambientes diferentes, ou seja, em casa e na escola, com prevalência do comportamento 

somente em casa ou na escola e, com presença desse comportamento tanto em casa como na 

escola. A pesquisa tornou claro que todas as fontes analisadas isoladamente, refletem um 

aumento da probabilidade de inexatidão na identificação do TDAH, devido à baixa 

concordância entre os informantes. Sendo que a identificação dos participantes a partir de um 

único contexto contraria o estipulado pelo DSM-IV, no qual apenas se admite o diagnóstico 

quando os prejuízos decorrentes do quadro sintomático atingem dois ou mais contextos de 

vida (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE, 2009). 

Em relação à diferença de gênero do TDAH, Oliveira e Albuquerque (2009) 

explicitam uma maior prevalência no sexo masculino. No entanto, no que tange 

caracterização do transtorno no sexo feminino, pesquisas demonstram uma menor prevalência 

nesse gênero. Nesse contexto, Staller e Faraone (2006) denotam que o sexo feminino estaria 

subdiagnosticada devido à relevância atribuídas aos sintomas de hiperatividade e 

impulsividade.  

No que tange aspectos comportamentais, as meninas apresentam uma maior 

prevalência de comportamentos exteriorizados. Mas essa prevalência não ficou comprovada. 

A partir de Neuman e Cols. (2005) esse contexto foi desmistificado. Eles concluíram que o 

tipo desatento poderia estar sub-identificado e, conseqüentemente apresentar-se nos dois 

sexos (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE, 2009). 

O estado comórbido somente é relevante no caso da dislexia
6
. No entanto, para a 

neuropsicologia, os déficits executivos nas meninas em idade pré-escolar parecem ser 

análogos aos apresentados pelos meninos, e a semelhança na caracterização dos tipos não 

clarifica as diferenças de funcionamento executivo quando se constatam os tipos combinado e 

desatento no sexo feminino. 

No âmbito comportamental, o tipo combinado parece constituir um fator de risco para 

a ocorrência de maus-tratos no sexo feminino, isso se refere a pesquisas realizadas em 

meninas em idade escolar, verificando também que além dos maus-tratos, um significativo 

aumento de comportamento agressivo e maior rejeição social. Esses dados, de forma geral, 

indicam a necessidade de aprofundamento das especificidades de cada um dos gêneros e, isto 

                                                           
6
 O transtorno específico de leitura ou dislexia tem como aspecto principal o comprometimento específico e 

significativo no desenvolvimento das habilidades de leitura, o qual não é unicamente justificado por idade 

mental, problemas de acuidade visual ou escolaridade inadequada. A habilidade de compreensão da leitura, o 

reconhecimento de palavras na leitura, a habilidade de leitura oral e o desempenho de tarefas que requerem 

leitura podem estar todas afetados (CID-10, 1993, p. 240).  
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associado à necessidade de controlar dados metodológicos importantes, como a possibilidade 

de uma menor incidência de comportamentos exteriorizados nas meninas, e maior 

probabilidade de viés na identificação das mesmas por pais e professores.  

Em relação à comorbidade, pode em certos casos, ser considerada regra e não exceção, 

pois, para Oliveira e Albuquerque (2009, p.94), “A grande diversidade e prevalência de 

transtornos comórbidos constituem um tópico de estudo premente para a compreensão da 

natureza e heterogeneidade de perfis de TDAH, bem como para o aperfeiçoamento do 

diagnóstico diferencial”. 

 As investigações denotam que não é possível ignorar o impacto da comorbidade, quer 

na avaliação clínica, quer na constituição das amostras de investigação, o que nem sempre se 

verifica, podendo contribuir para a diversidade e inconsciências dos resultados.   

No que tange o TDAH, o seu diagnóstico e o tratamento pode ser dificultado devido 

aos mitos acerca da doença. De acordo com Knipp (2006) citado por Gomes (2007, p.95) “[...] 

o diagnóstico é baseado nos sintomas atuais no caso de crianças, ou na combinação entre 

sintomas atuais e históricos clínicos pregressa do comportamento no caso dos adultos”. Seu 

tratamento é multimodal, com intervenções psicossociais e psicofarmacológicas.  

 O diagnóstico em crianças depende da confiabilidade dos relatos de pais e 

professores, bem como da experiência de médicos e psicólogos, pois, é a partir da observação 

do comportamento da criança, em diferentes âmbitos, que se pode conferir se tais 

comportamentos se aplicam em ambientes diferentes para que se efetive um bom diagnóstico. 

 

Na Austrália, estudos com clínicos gerais demonstraram que esses profissionais 

atribuíam o TDAH à ausência de disciplina e ao despreparo dos pais e, eles 

explicitam também o excesso de diagnósticos. Em Israel, estudos acerca do 

conhecimento e atitudes de estudantes em relação aos seus colegas com TDAH ou 

com dificuldade de aprendizagem, concluiu que o conhecimento desse grupo sobre 

TDAH era insuficiente. Os estudantes expressaram impaciência com os colegas com 

TDAH, cuja fonte de informação dessas pessoas era apenas a mídia (GOMES, 2007, 

p. 95). 

 

As pesquisas acerca de informação da população sobre o TDAH denotam que, as 

pessoas acham que esse transtorno acomete principalmente as crianças. Outros se remetem ao 

transtorno como sendo falta de cuidado por parte dos pais ou pais ausentes, que o TDAH não 

precisa de tratamento, que crianças hiperativas precisam de umas palmadas, e, que boa parte 

obtém a informação sobre o TDAH em jornais, revistas, televisão, etc. (GOMES, 2007).  
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Foi concluído que no Brasil assim como em outros países, é insuficiente o 

conhecimento acerca do TDAH, tanto na população em geral quanto em profissionais 

envolvidos no seu diagnóstico e tratamento. Embora os médicos e psicólogos tenham 

demonstrado ser o grupo com maior nível de conhecimento, ainda há lacunas e contradições 

explicitadas no auto-relato desses profissionais acerca do tema.   

Na década de 80, a condição prejudicial ao desenvolvimento, a cronicidade, a 

predisposição biológica ou hereditária e o impacto do TDAH nas realizações escolares e 

sociais, são reavaliadas por profissionais, ressaltando a gravidade, a comorbidade e as 

conseqüências, como sendo fatores ambientais, principalmente no âmbito familiar, voltando 

também os interesses para possíveis fatores motivacionais ou mecanismos de reforço como a 

principal dificuldade do TDAH (BARKLEY, 2008). 

A partir destes pressupostos, o tratamento efetivo investe em métodos e disciplinas 

profissionais trabalhando em conjunto em maior tempo e, com intervenções periódicas 

quando necessária, para melhorar as condições prognósticas a longo prazo para o TDAH. No 

entanto, apesar do avanço nos campos científico e profissional, a população geral se 

sensibiliza ao excesso e uso crescente de medicamentos estimulantes como tratamento do 

transtorno, fazendo que ações políticas de apoio aos pais de crianças com TDAH reavaliassem 

de forma compensatória os efeitos da Ritalina, bem como tornar a educação de crianças com 

TDAH uma prioridade política nacional no início da década de 1990.  

A criação de associações veio garantir uma asseguridade no que tange a informação e 

esclarecimento sobre o transtorno, bem como sobre as formas de tratamento, para que o 

público em geral pudesse entender que os comportamentos infantis hiperativos poderiam ter 

suas bases nos fatores biológicos, podendo ser reduzida ou ampliada pelo meio social, ao 

invés de decorrer de uma criação inadequada, como sustenta a visão simplista disseminada na 

sociedade (BARKLEY, 2008). 

No entanto, ainda de 1990, mudanças no que tange o TDAH, fazem com que 

profissionais retomem a idéia de que o transtorno é influenciado por fatores neurológicos e 

genéticos, bem mais do que fatores sociais ou ambientais. Esta idéia é mantida até os dias de 

hoje; mas ainda se enfatiza os fatores neurológicos e genéticos, para o entendimento das 

causas potenciais do transtorno.  

No entanto, surgem evidências de que a influência do ambiente sobre os sintomas 

ocorrem principalmente no campo dos fatores individuais ou não compartilhados, em vez dos 
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fatores familiares ou compartilhados, que são os mais considerados, mas sem nenhum cunho 

científico (BRAKLEY, 2008).  

Ainda nesta década mudanças mais relevantes são consideradas, o reconhecimento de 

que um possível déficit de inibição comportamental seja a característica do TDAH, 

distinguindo-o mais claramente dos outros transtornos mentais e do desenvolvimento, e que 

poderia estar associado a uma grande perturbação no desenvolvimento da auto-regulação. No 

tipo desatento, ou seja, sem comportamento hiperativo-impulsivo, se diferencia 

qualitativamente do tipo com comportamento combinado, ou seja, que possui desatenção e 

hiperatividade.  

A comorbidade torna-se cada vez mais relevante na formação de subgrupos de 

crianças com TDAH, contribuindo para o entendimento dos transtornos coexistentes, que 

podem influenciar no funcionamento familiar, no sucesso acadêmico, no curso e no resultados 

de evolução e na resposta do tratamento.  

Em contrariedade a certas atitudes, na metade do século XX, o TDAH no final do 

século, passa a ser visto, através de estudos, menos benigno do ponto de vista do 

desenvolvimento, devido à globalidade das dificuldades com o funcionamento adaptativo na 

vida adulta, nem sempre abrangente, para pessoas diagnosticadas com TDAH ainda na 

infância. 

 O controle do TDAH durante muitas décadas foi priorizado por diferentes contextos, 

mas segundo Barkley (2008, p. 48) ficou evidenciado: 

 

Resta pouca dúvida de que o uso de farmacologia no controle do transtorno mantém 

o aumento drástico em sua popularidade, devido em grande parte à demonstração 

repetida da eficácia de estimulantes no tratamento do transtorno, ao maior 

reconhecimento dos subtipos de TDAH, assim como de meninas e adultos com 

TDAH, e aos resultados desanimadores de programas intensivos de intervenção 

psicossocial com métodos múltiplos. Mesmo assim, as combinações de medicação 

com programas de tratamento psicossocial e educacional continuavam a ser a norma 

nas recomendações para o controle do transtorno na década de 1990, assim como 

foram na década de 1980.  

 

 

 O crescimento, a concretização e o aumento da atividade e poder político das 

organizações de apoio a pacientes e familiares, durante esta década, foram de grande 

importância; elas levaram ao reconhecimento público a importância do transtorno, bem como, 

as controvérsias que ela abarca principalmente a existência, à definição e tratamento com 

estimulantes. Apesar disso, a resistência frente ao transtorno, ainda é muito grande, pois, essa 
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atividade política fez com que aumentassem os direitos para indivíduos com TDAH 

(BARKLEY, 2008). 

 Os acontecimentos referentes ao TDAH a partir da década de 2000 foram muitos, mas 

vale salientar que as tendências que permearam os anos de 1990, ainda continuam no século 

XXI. As pesquisas neste momento histórico, ainda caminham pelo desvelamento dos fatores 

hereditários, pois, as bases hereditárias neste momento são firmadas pelas tentativas de 

encontrar genes relacionados ao transtorno.  

Mesmo sem o aparecimento de novas teorias acerca do TDAH, as já existentes e os 

avanços na neuroimagem, levam a um caminho mais claro para a neuropsicologia, ciência que 

tenta avançar nesta área, e, que investe na descoberta de novos caminhos para solucionar o 

contexto diagnóstico e de tratamento deste transtorno. 

 A neuropsicologia sustenta a visão de que o TDAH compreende um problema com a 

inibição comportamental (executiva), e enfatiza que os problemas da atenção associados ao 

transtorno representam déficits no domínio neuropsicológico do funcionamento executivo, 

principalmente a memória de trabalho
7
 (BARKLEY, 2008).  

 Outro fato relevante que permeia o TDAH no século XXI é a necessidade de subtipá-

lo, pois, descobrir outros subtipos, ou até mesmo outro transtorno poderia ser substancial para 

o entendimento acerca deste transtorno tão complexo. Atualmente, outro subtipo já é 

estudado, trata-se de um subtipo qualitativamente novo, conhecido como “tempo cognitivo 

lento”, que explicaria em média 30 a 50% dos diagnósticos com o tipo predominantemente 

desatento de TDAH, identificados em crianças. 

Segundo Barkley (2008, p. 49), “Elas se caracterizam por uma morosidade cognitiva 

e passividade emocional, em nítido contraste com as dificuldades de distração, 

impulsividade, hiperatividade e emotivas tão características de crianças com o tipo 

combinado do transtorno”. A importância destas descobertas contribui de forma direta para 

o processo de identificação e diagnóstico do TDAH.  

Outras pesquisas denotam que, no que tange os transtornos co-mórbidos, um impacto 

sobre riscos de deficiência implica na sobreposição do TDAH com transtornos de 

aprendizagem, que compreendem a leitura, ortografia e a matemática e, podem partir da 

etiologia distinta de cada um, que podem ocorrer concomitantemente em determinados 

                                                           
7
 A memória de trabalho pode ser subdividida em memória de trabalho visuoespacial (p. ex., a memória para a 

localização espacial de objetos ou para desenhos), a memória de trabalho seqüencial (p. ex., a memória para 

seqüências de acontecimentos ) e o sentido do tempo (p. ex., a memória para durações de tempo) (BARKLEY, 

2008, p. 149).  
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casos, contrariando a visão anterior, que um transtorno pode causar outro, o que se sabe até 

agora, é que estes grupos de transtornos não estão geneticamente relacionados (BARKLEY, 

2008). 

No entanto, o TDAH pode contribuir de certa forma, para o aumento progressivo de 

problemas na compreensão da leitura, devido à interferência na memória de trabalho, bem 

como uma breve relação com o transtorno depressivo maior
8
, quanto à suscetibilidade, 

mesmo exigindo exposição ao estresse, perturbações sociais ou eventos traumáticos para sua 

manifestação completa. Já em reação ao transtorno de ansiedade
9
, a suscetibilidade é menor, 

e pode ser motivada em parte por encaminhamentos. 

Em relação ao transtorno bipolar do tipo I
10

 há controvérsias, principalmente quanto 

à definição e ao diagnóstico na infância. Os questionamentos abarcam a ausência ou 

importância mínima da mania nos casos infantis e seu curso crônico, em vez de episódio. A 

comorbidade neste contexto contempla que o transtorno bipolar I tem um risco muito alto no 

TDAH, mas o TDAH tem um risco muito baixo de transtorno bipolar I (BARKLEY, 2008). 

Novos avanços no que tange o tratamento do TDAH recebem especial importância 

no século XXI, novos medicamentos foram criados nos Estados Unidos, cujo investimento, 

implica na criação de medicamentos de liberação prolongada. São remédios de dose única 

para controlar o TDAH por períodos de 8 a 12 horas, eliminando a necessidade de tomar 

medicamento na escola, evitando a estigmatização de crianças que precisam tomar 

medicamentos diários. Historicamente, este medicamento fez verdadeira revolução no 

contexto do TDAH.  

Seu efeito compreende a recaptação de norepinefrina ou noradrenalina; que é um 

mediador químico liberado pela estimulação das fibras nervosas simpáticas, que são 

produzidas pelas supra-renais. A substância foi aprovada nos Estados Unidos em 2003, a 

atomoxetina foi a primeira droga a ser aprovada para o controle do TDAH em adultos, 

crianças e adolescentes, e outros estão sendo estudados (BARKLEY, 2008). 

                                                           
8
 O transtorno Depressivo Maior é um transtorno do humor e caracteriza-se por um ou mais Episódios 

Depressivos Maiores (i. é, pelo menos 2 semanas de humor deprimido ou perda de interesse, acompanhados por 

pelo menos quatro sintomas adicionais de depressão).  
9
 O Transtorno de Ansiedade é caracterizado pela ansiedade ou preocupação excessiva, ocorrendo na maioria dos 

dias por um período de pelo menos 6 meses acerca de diversos eventos ou atividades. O indivíduo considera 

difícil controlar a preocupação. A ansiedade e a preocupação  são acompanhadas de pelo menos três sintomas 

adicionais, que inclui uma lista que inclui inquietação, fragilidade, dificuldade de concentrar-se, irritabilidade, 

tensão muscular e perturbação do sono.  
10

 O Transtorno Bipolar I tem como característica essencial um curso clínico caracterizado pela ocorrência de um 

ou mais episódios maníacos ou episódios mistos. Com freqüência, os indivíduos tiveram um ou mais episódio 

depressivos maiores (DSM-IV-TR, 2002, p. 365-419-377). 
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As pesquisas acerca desta temática foram e ainda são mantidas em muitos países, 

mas precisam de tempo para que novas teorias sejam criadas. O TDAH evoluiu como 

transtorno e investigação científica, sendo amplamente aceito no meio profissional, 

pediátricos e da saúde mental como sendo uma deficiência do desenvolvimento. 

 Nos tempos atuais é um dos transtornos referente às crianças mais estudadas, e o 

mesmo interesse se estende quando se trata de adultos. Sua natureza causa e curso de 

evolução tende avançar não apenas em se tratando de um transtorno, mas da sua natureza e 

desenvolvimento de auto-regulação humana de forma ampla, considerando os fundamentos 

neurológicos, genéticos e ambientais. 

 

2.2 Conceituando e caracterizando O TDAH 

 

 Segundo o DSM-IV (2002, p. 119), “Esta categoria aplica-se a transtornos com 

predomínio de sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade, que, no entanto não 

satisfazem os critérios para Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade”. Os critérios 

diagnósticos são explicitados no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 

DSM-IV (2002, p. 118), “Para Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, com 

sintomas de desatenção”, sendo considerado seis ou mais dos seguintes sintomas: 

 

(a) Freqüentemente não presta atenção a detalhes ou comete erros por omissão em 

atividades escolares, de trabalho ou outras; 

(b) Com freqüência tem dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades 

lúdicas; 

(c) Com freqüência parece não ouvir quando lhe dirigem a palavra; 

(d) Com freqüência não segue instruções e não termina os seus deveres escolares, 

domésticas ou deveres profissionais (não devido a comportamento de oposição ou 

incapacidade de compreender instruções); 

(e) Com freqüência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades; 

(f) Com freqüência, evita demonstra ojeriza ou reluta em envolver-se em tarefas que 

exijam esforço mental constante (como escolares e deveres de casa); 

(g) Com freqüência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex., 

brinquedos, tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais); 

(h) É facilmente distraído por estímulos alheio à tarefa; 

(i) Com freqüência apresenta esquecimento em atividades diárias. 

 

 

Os critérios diagnósticos são explicitados no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – DSM-IV (2002, p. 118), “Para Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, com sintomas de hiperatividade”, sendo considerado seis ou mais dos 

seguintes sintomas: 
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(a) Freqüentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira; 

(b) Freqüentemente abandona sua cadeira na sala de aula ou outras situações nas quais 

se espera que permaneça sentado; 

(c) Freqüentemente corre ou escala em demasia, em situações impróprias (em 

adolescentes e adultos pode estar limitado a sensações subjetivas de inquietação); 

(d) Com freqüência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em 

atividades de lazer; 

(e) Está freqüentemente “a mil ou muitas vezes age como se estivesse “a todo vapor”; 

(f)    Freqüentemente fala em demasia. 

 

Os critérios diagnósticos são explicitados no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – DSM-IV (2002, p. 119), “Para Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, com sintomas de impulsividade”, sendo considerado seis ou mais dos 

seguintes sintomas: 

 

(g) Freqüentemente dá respostas precipitadas antes que as perguntas terem sido 

completamente formuladas; 

(h) Com freqüência tem dificuldades para aguardar a sua vez; 

(i)    Freqüentemente interrompe ou se intromete em assuntos alheios (p. ex., em 

conversas ou brincadeiras). 

 

Os critérios seguem algumas especificidades para ser diagnosticados de acordo com 

o DSM-IV, no caso específico do TDAH, sendo que alguns sintomas de hiperatividade-

impulsividade ou desatenção, causadores de comprometimento devem ser apresentados 

antes dos sete anos de idade. Os sintomas que compreendem este transtorno devem estar 

presentes em dois ou mais contextos, ou seja, casa escola ou trabalho.  

Deve haver claras evidências de um comprometimento clinicamente importante no 

funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. Os sintomas não ocorrem exclusivamente 

durante o curso de um Transtorno Global do Desenvolvimento, Esquizofrenia ou Transtorno 

Psicótico
11

, nem são melhores explicados por outro transtorno mental (p. ex., Transtorno do 

Humor, Transtorno de Ansiedade, Transtorno Dissociativo ou Transtorno de 

personalidade).
12

 

                                                           
11

  Quanto ao Transtorno Global trata-se de um grupo de transtornos, caracterizados por alterações qualitativas 

das interações sociais recíprocas e modalidades de comunicação e por um repertório de interesses e atividades 

restrito, estereotipado e repetitivo. Estas anomalias qualitativas constituem uma característica global do 

funcionamento do sujeito, em todas as ocasiões. (p. ex., Autismo infantil, Autismo atípico, Síndrome de Rett, 

Síndrome de Asperger, etc.). .A Esquizofrenia é Uma perturbação com duração mínima de 6 meses e inclui no 

mínimo 1 mês de sintomas da fase ativa, e dois ou mais dos seguintes: delírios, alucinações, discurso 

desorganizado, comportamento amplamente desorganizado ou catatônico, sintomas negativos). 
12

 Os transtornos do humor estão divididos em  Transtornos  (“depressão unipolar”), Transtornos Bipolares e 

dois transtornos baseados na etiologia – Transtorno do Humor Devido a uma Condução Médica e Transtorno do 

Humor Induzido por Substância. Os Transtornos Depressivos (a saber, Transtorno Depressivo Maior, Distímico 

e Transtorno Depressivo sem Outra Especificação), são diferenciados dos Transtornos Bipolares pelo fato de 
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A questão sintomatológica do TDAH, logo nos primeiros anos de vida, é percebida 

através de alterações no processo de desenvolvimento neurológico e emocional, pois, de 

acordo com alguns estudos, mães de crianças com TDAH relatam que já notavam agitação 

excessiva, mesmo antes do nascimento (vida intra-uterina). Desde muito cedo, algumas 

crianças apresentam um comportamento irritadiço, são chorosas, principalmente nos 

primeiros meses de vida, com sono agitado e acordam várias vezes durante a noite 

(ANDRADE, 1998). 

A agitação nos casos de crianças com TDAH, já é percebida desde os primeiros 

passos, pois, são crianças que precisam de maior vigilância, por correr maior risco de se 

machucar. Essas crianças, normalmente, são aquelas que quebram com maior freqüência 

brinquedos, perdem rapidamente o interesse por brinquedos, necessitam sempre de novos 

estímulos. Por se machucarem com maior freqüência, os atendimentos médicos 

ambulatoriais e de emergência, para crianças e adolescentes com TDAH, já foram motivo de 

estudos pelos altos índices de reincidência, em relação aos não diagnosticados. 

Geralmente, quando os comportamentos de crianças com TDAH não são percebidos 

pelos pais, mesmo nos casos mais leves, é na escola que eles se tornam mais evidente, uma 

vez que na escola existe a possibilidade de comparação, devido à convivência com outras 

crianças da mesma faixa etária, por exigir maior atenção e da necessidade de ficar mais 

tempo sentados no mesmo lugar por mais tempo (ROHDE; MATTOS, 2003).  

As crianças com TDAH podem apresentar alterações na aquisição da linguagem, 

bem como apresentar um desenvolvimento inadequado em relação à noção espacial, 

geralmente observado na execução de desenhos ou no reconhecimento de símbolos gráficos 

semelhantes entre si, mas que se diferenciam apenas na disposição espacial, como acontece 

no caso do reconhecimento do número 3 e a da letra E, por exemplo.  

                                                                                                                                                                                     
haver um histórico de jamais ter tido um Episódio Maníaco, Misto ou Hipomaníaco. Os Transtornos Bipolares (a 

saber, Transtorno Bipolar I, Bipolar II, Ciclotímico e Bipolar sem Outra Especificação) envolvem a presença 

(histórico) de Episódios Maníacos, Mistos ou Hipomaníaco, geralmente acompanhados pela presença (ou 

histórico) de Episódios Depressivos Maiores. Os Transtornos da Personalidade são reunidos em três grupos, com 

base em semelhanças descritivas. O Grupo A compreende os Transtornos da Personalidade Paranóide, 

Esquizóide e Esquizotípica. Os indivíduos com esses transtornos freqüentemente parecem “esquisitos” ou 

excêntricos. O Grupo B inclui os Transtornos da personalidade Anti-Social, Borderline, Histriônica e Narcisista. 

Os indivíduos com esses transtornos freqüentemente mostram-se dramáticos, emotivos e imprevisíveis. O Grupo 

C inclui os Transtornos da Personalidade de Esquiva, Dependente e Obsessivo-Compulsiva. Os indivíduos com 

esses transtornos freqüentemente mostram-se ansiosos ou medrosos (DSM-IV, 2002, p. 303-345-419-641). 
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Estudos associam o TDAH a problemas que vão de moderados a graves no que tange 

a linguagem, dando indícios de co-morbidade elevada com transtornos de linguagem. Dentro 

deste contexto Bishop (1992 apud Rohde e Mattos 2003, p.117) permite entender que: 

 

 
Os problemas de linguagem associados ao TDAH apresentam-se como “desordens 

na comunicação”, termo que engloba duas categorias específicas de dificuldades: 

a) no desenvolvimento normal da fala; b) no desenvolvimento da linguagem. Os 

distúrbios da fala referem-se a aspectos motores na produção dos sons, que 

acarretam alterações articulatórias na fluência, na cadeia da fala, na velocidade e 

na qualidade vocal. As descobertas de linguagem, por sua vez, referem-se a 

problemas na produção ou compreensão dos enunciados, que se manifestam sob a 

forma de vocabulário limitado, falhas de acesso lexical, dificuldade de 

estruturação sintático-semântica e falhas no processamento de aquisição da 

informação. 

 

 

Para o esclarecimento e localização dos aspectos da linguagem que estão 

comprometidos com o quadro do TDAH, tornam-se necessário analisar algumas 

contribuições da lingüística, da psicolingüística e da análise do discurso, que permitem 

subtipar as competências a serem desenvolvidas no processo da aquisição da linguagem.  

Mas conhecer algumas conotações acerca do tema é relevante, para tanto, a 

competência lingüística é um conjunto de conhecimentos relativos ao domínio do sistema 

lingüístico, que é estruturado em níveis fonológico, morfológico, sintático e semântico e, a 

competência comunicativa, é um conjunto de conhecimentos pragmático, ou seja, relativo ao 

domínio de regras que conduz o uso da linguagem nos contexto social, considerando que as 

produções discursivas são realmente codificadas (ROHDE; MATTOS, 2003). 

 A competência lingüística se coloca implicitamente à competência comunicativa, já 

que a comunicação é envolvida pela utilização adequada de diversos níveis de estruturação 

da língua, em momentos de igual necessidade, sempre levando em conta fatores que 

interferem no desempenho, tais como a memória e a atenção, para localizar o ponto de 

intersecção entre atenção e linguagem.  

Diversos estudos que procuram identificar aspectos da linguagem que estão 

associados ao TDAH, como explicitam Rohde e Mattos (2003, p.118) apresentam os 

seguintes Correlatos:  

 

(a) Com distúrbio da fala: apresentam-se em menor grau quando comparada com a 

associação e problemas de linguagem, considerando o conjunto de maiores 

dificuldades, tais como: alterações de modulações do volume da voz, fala 

acelerada ou disfluências, sugerindo menor controle motor da fala; 
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(b) Com atraso na aquisição da linguagem: o atraso de linguagem é comum em 

crianças com TDAH, numa proporção de 6 a 35% para 2 a 6% das que não 

possuem o transtorno; 

(c) Com problemas de linguagem receptiva e expressiva: os sintomas de dificuldades 

lingüísticas e desatenção/hiperatividade, quando presentes na fase pré-escolar, 

persistem de forma associada em 80% dos casos durante a infância e adolescência 

(ROHDE & MATTOS, 2003). A maioria dessas crianças terá problemas na 

aquisição da modalidade escrita da língua, pois, dificuldades na aprendizagem de 

leitura e escrita estão relacionadas a dificuldades de nomeação, distúrbios de 

processamento fonológico
13

 ou falhas no uso dos sistemas morfológicos, sintático 

e semântico que já faziam presentes na aquisição da linguagem oral.  

(d) Com distúrbio da competência comunicativa: deficiências pragmáticas 

representam provavelmente o maior índice de associação com quadros de TDAH. 

Esse fato não surpreende, pois, dentre os critérios enumerados pelo DSM-IV para 

identificação do quadro de TDAH, encontram-se listados aspectos que se 

relacionam diretamente com habilidades de dominar estratégias discursivas para a 

manutenção das relações dialógicas e para a organização seqüencial de relatos. 

Essas deficiências ocorrem mesmo em crianças que apresentam fonológicas, 

morfológicas, sintáticas e semânticas inalteradas. Estudos (Humphries e cols., 

1994; Ludlow e cols., 1978; Tannock e Schachar, 1996, citados em Tannock, 

2000), indicam que distúrbios de competência comunicativa estão mais associados 

a quadros de TDAH que a transtornos de aprendizado.  

 

 

Para Cohen e Cols. (2000 apud Rohde e Mattos 2003 p. 119), “O TDAH é o 

diagnóstico psiquiátrico mais freqüente entre crianças com problemas de linguagem”. Mas 

outros estudos denotam que problemas de aprendizagem, inclusive o de leitura, podem estar, 

mas comumente, associado com a desatenção do que com os sintomas de 

hiperatividade/impulsividade. Os problemas de leitura assim como o baixo rendimento 

escolar são mais comuns nas formas predominantemente desatentas e combinadas do que 

forma predominantemente hiperativa/impulsiva. 

O diagnóstico nesse âmbito requer o conhecimento sobre a origem das queixas sobre 

o rendimento da criança, tais como: se a criança não tem concentração para as tarefas 

escolares de leitura e escrita ou tem dificuldades de leitura e escrita, por isso não presta 

atenção na aula. Para se traçar uma intervenção terapêutica adequada, é importante 

identificar se os déficits de atenção e de linguagem são déficits primários em co-morbidade 

                                                           
13

 O Distúrbio Fonológico: Esses são transtornos nos quais os padrões normais de aquisição da linguagem estão 

perturbados desde os estágios precoces do desenvolvimento. As condições não são diretamente atribuíveis a 

normalidades neurológicas ou mecanismo da fala, a comprometimentos sensoriais, retardo meta ou fatores 

ambientais. A criança pode Sr mais capaz de se comunicar ou entender em certas situações muito familiares do 

que em outras, mas a capacidade para a linguagem em qualquer situação está compreendida (CID-10, 229). O 

sistema morfológico é aquele que diz respeito a formas, ou da configuração da aparência externa da matéria. O 

sistema sintático é aquele relativo à sintaxe, ou seja, parte da gramática que estuda as palavras enquanto 

elemento de uma frase, as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. O sistema semântico é um 

sistema lingüístico, o componente do sentido das palavras e da interpretação das sentenças e dos enunciados 

(HOUAISS, 2007, p. 1.961-2.540-2.581). 
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ou se há interferência de déficits atentivos no processamento da linguagem (ROHDE; 

MATTOS, 2003). 

Devido à alta incidência de co-morbidade de déficits atentivos com os transtornos de 

linguagem, é relevante destacar aspectos em que a linguagem e a atenção se relacionam. A 

importância da atenção, já pode ser analisada desde os primeiros momentos da aquisição da 

linguagem oral, pois, essa possibilidade é observada quando uma criança participa de uma 

conversa, fala sobre determinado assunto ou conta uma história. As crianças com 

dificuldades no processamento da linguagem e limitações de comunicação deparam-se com 

problemas nos relacionamentos interpessoais, por não conseguir interagir verbalmente com 

os outros de forma adequada.  

A relação entre linguagem e atenção, pode ainda receber outro enfoque, ou seja, a 

relação linguagem/atenção também é relevante pelo uso de estratégias verbais como 

auxiliadores da auto-regulação do comportamento. As primeiras experiências da criança são 

feita através da exploração do mundo e é manifestado pelo tocar, sentir e provar. 

No entanto, na medida em que a linguagem se desenvolve, a criança a utiliza como 

reforço e manutenção da sua capacidade de autocontrole, tornando possível monitorar o seu 

comportamento. Neste âmbito a linguagem funciona como elemento organizador que dá 

sentido ao mundo, tornando-se imprescindível para o desenvolvimento da capacidade de 

manter a atenção e inibir a impulsividade (GOLDSTEIN, 2009).   

A produção e aquisição da linguagem, seja oral ou escrita, ativam um conjunto de 

conhecimentos que são integrados pelo sistema de memória, eles são na verdade, processos 

mentais que interagem com as representações fonológicas, sintáticas, semânticas, 

ortográficas e lexicais, que formam o conjunto de competências do ser falante e que se 

armazenam na memória.  

Para Rohde e Mattos (2003, p 121) “O sistema de memória é fundamental para o 

processamento da linguagem, pois, é, sobretudo, a memória de trabalho que viabiliza as 

operações lingüísticas, já que estas têm o caráter de linearidade [...]”. É linear porque 

transcorre no tempo, mas seu processamento é sucessivo e paralelo no modo computacional 

e, precisa ser mantido por certo tempo para que seja compreendido ou produzido. 

A produção da linguagem necessita de algumas habilidades de organização de idéias, 

planejamento do discurso, cuja seleção e estruturação sejam adequadas a situações de uso. A 

compreensão da linguagem supõe segmentação e reconhecimento da linguagem oral ou 

escrita, para reconhecimento de palavras e identificação de objetos São muitos os fatores que 
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interferem no processo lingüístico, o material lingüístico, o tipo de tarefa a ser executada, a 

situação de uso, bem como as condições pessoais do falante, ou seja, a idade, o sexo, o nível 

de escolaridade e o estado emocional (ROHDE; MATTOS, 2003). 

No que tange a percepção da linguagem oral, a aquisição lexical enfatiza a grande 

capacidade dos bebês de perceberem a fala, logo após o nascimento, pois, já identificam os 

contrastes fonéticos, descobrindo regularidades e buscando padrões. A sensibilidade à 

prosódia da língua materna e a sensibilidade à freqüência das palavras, permite que o bebê 

desde muito cedo aprenda a distinguir a voz da mãe. Aos quatro meses ele já reconhece seu 

próprio nome e aos seis meses já sabe o significado de “papai e mamãe”, fazendo a relação a 

seus próprios pais.  

 Algumas pesquisas com bebês têm evidenciado a precocidade da fala, que será 

utilizado ao longo da vida de qualquer pessoa falante de uma língua. No entanto, as 

descobertas no que tange a percepção da fala e as evidencias de precocidade de atenção, para 

o processamento lingüístico efetivo, denotam que dificuldades de nomeação e vocabulário 

expressivo e receptivo reduzido são características de um quadro de déficit de atenção. 

A leitura é interpretada por Tannock (2000), como uma das atividades que efetivam 

uma melhor avaliação da interferência dos déficits atentivos no desempenho lingüístico, 

pois, os transtornos de leitura apresentam co-morbidade com O TDAH em 15 a 30% dos 

casos, sendo mais comuns nos subtipos predominantemente desatentos e combinados 

(ROHDE; MATTOS, 2003).  

A leitura vem acompanhada do processamento visual o que implica em maior 

atenção, a partir deste pressuposto, entende-se que o processamento lingüístico da leitura 

permite à identificação das palavras, mediante o processo de decodificação fonológico, que 

converte os sinais gráficos em representações fonológicas, que somente se automatiza por 

volta do fim do primeiro semestre da 1ª série, fazendo com que o esforço cognitivo exigido 

pela leitura, chegue a seu objetivo final, a compreensão do texto (ROHDE; MATTOS, 

2003). 

A escrita é entendida como um conjunto de processos de conceituação, lexicalização 

e formulação, cujas representações semânticas são associadas a representações fonológicas, 

passando pela conversão de fonema/grafema (som da palavra/letras), para somente depois 

chegar à escrita propriamente dita.  

Para que a aquisição da escrita se concretize efetivamente, é preciso dominar a 

correspondência fonema/grafema, que implica na descoberta da base alfabética do sistema 
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de escrita. Posteriormente, após este domínio, ocorre a aquisição da ortografia e a 

constituição de uma memória grafêmica, ou seja, memória acerca do sistema de escrita. 

As dificuldades fonológicas implicadas neste processo comprometem o domínio da 

base alfabética, ao mesmo tempo em que as dificuldades de atenção prejudicam a memória 

grafêmica, pois, impedem a aquisição do sistema ortográfico em níveis qualitativos. A 

escrita tem outros aspectos que precisam ser considerados, o aspecto motor e a 

produtividade da escrita autônoma. As questões motoras têm um comprometimento maior 

no TDAH, cujo resultado é a má organização espacial e a dificuldade no traçado, que são 

decorrentes da falta de coordenação motora. A produção da escrita tem em sua problemática 

a dificuldade de competência comunicativa, que são típicos no TDAH, pois, é mais 

freqüente (ROHDE; MATTOS, 2003).  

A competência comunicativa, no que tange a aquisição de linguagem, envolve mais 

do que o domínio das estruturas gramaticais, ela abrange os processos de construção 

discursiva em que a criança aprende. Isto se aplica no discernimento de quando falar, de 

quando não falar, o que falar, com que, onde e de que maneira. A criança passa então, a 

exercer um vasto repertório, integrando-se nas situações lingüísticas (ROHDE & MATTOS, 

2003). 

Para Canale (1983 apud Rohde e Mattos 2003, p. 152), “Desse modo, vai se 

construindo um sistema subjacente de conhecimentos relativos aos usos da língua e de 

habilidades para utilizar esses conhecimentos”. Neste âmbito, a criança pouco a pouco vai 

sendo habilitada a participar de situações lingüísticas, assumindo papéis discursivos que 

estão atrelados ao mesmo tempo a papéis sociais.  

A criança através de processos de observação e interação aprende a identificar e ser 

identificada, pois, através da linguagem ela aprende a entender suas reais identificações, seja 

de gênero, de ordem social e econômica, naturalidade, personalidade, ou seja, ela se 

identifica com suas características pessoais. 

Neste contexto, interferências de efeitos do TDAH, como o comprometimento na 

capacidade de imitar ou reproduzir seqüências comportamentais e comprometimento na 

noção de tempo e previsão, são razões que explicam certas características como a de 

aguardar a vez e a interrupção da fala do outro, que são valorizados nos critérios 

diagnósticos. Outro ponto relevante é a relação do TDAH com dificuldade de organização 

seqüencial dos relatos, ou seja, a dificuldade de elaborar seqüências narrativas.  
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Essa dificuldade implica diretamente na constituição de sua identidade. As crianças 

com TDAH, quando em uma situação de interação lingüística, quando exige um 

planejamento, quase sempre são mal sucedidas, elas falam muito, de forma acelerada, 

respondem antes de terminar a pergunta, não esperam a vez, interrompem ou não parecem 

que não estão ouvindo o que é dito, têm fala diminuída ou disfluente e não conseguem narrar 

(ROHDE; MATTOS, 2003). 

Além dos problemas de linguagem, outras manifestações podem ocorrer nas crianças 

com DTAH, como é o caso, da coordenação motora, que quando deficitária ou insuficiente, 

pode levar essas crianças a serem rotuladas de “desajeitadas” ou “desastradas”. Este 

problema pode ser mais visível dependendo da capacidade de observação dos pais, e, 

principalmente quando estes convivem com outras crianças da mesma faixa etária.  

O TDAH, dentro do seu quadro sintomático, permite que crianças vivenciem 

dificuldades para ficar sentadas na sala de aula e prestar atenção, fazendo com que elas 

sejam, muitas vezes, rejeitadas por seus colegas, devido a sua inquietude, o que pode ser 

agravado pelos comportamentos agressivos; trazendo sérios danos para a vida escolar e 

social atual e, principalmente futura. 

No caso dos adolescentes com TDAH, a tendência ao isolamento é mais 

predominante, ou convivência com crianças de menor idade. Juntamente com os problemas 

escolares, somam-se as dificuldades de completar tarefas, na escola e em casa, ao mesmo 

tempo planejado pelos professores (ANDRADE, 2000). 

 Os sintomas de hiperatividade se manifestam geralmente por uma tendência de estar 

sempre em movimento, constituindo um dos sinais clínicos mais freqüentes. Em grande 

parte do tempo, por parte dos pais, as crianças ou adolescentes são reprimidos ou chamados 

a atenção, ou ainda solicitados a ficarem quietos, gerando freqüentes conflitos familiares 

(ANDRADE, 1998). 

A precocidade de sintomas de TDAH está relacionada a um mau funcionamento 

cognitivo no que tange a avaliação da linguagem, devido a altas taxas de co-morbidade e 

devido a problemas familiares. No entanto, o retardo do quadro sintomático, está 

relacionado aos níveis de desatenção e problemas de leitura. A associação destes problemas 

resulta, na maioria dos casos, em problemas nas esferas afetiva e emocional, fazendo com 

que esses sujeitos, no futuro, apresentem diferentes graus de comprometimento funcional e 

social. 
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Estes fatores, segundo estudos, implicam em altos índices de repetência, suspensão e 

expulsão de adolescentes com TDAH. Portanto, uma avaliação clínica adequada, supõe um 

diagnóstico que não é apenas uma rotulação, para crianças e adolescentes, mas um grande 

indicador de prejuízo na vida desses sujeitos (ROHDE; MATTOS, 2003).  

Para diagnosticar o TDAH, é preciso considerar o histórico de vida do indivíduo, não 

se detendo apenas ao número de sintomas apresentados, principalmente na adolescência (em 

que o número de sintomas é menor), mas é preciso considerar o grau de comprometimento 

associado ao mesmo. 

De acordo com Rohde e Mattos (2003, p. 78) “Cumpre ressaltar que as discrepâncias 

entre relatos de pais e professores podem falsamente indicar que o comprometimento ocorre 

apenas em um contexto, na verdade ele é universal”. Torna-se importante ressaltar que, no 

desenvolvimento normal de uma criança, há uma atividade mais intensa, característica de 

pré-escolares; deste modo, o diagnóstico de TDAH deve ser realizado com muito cuidado 

antes dos seis anos, pois, para que não ocorram falhas no diagnóstico. Conhecer todos os 

fatores que implicam no desenvolvimento normal da criança é fundamental para a avaliação 

psicopatológica nessa faixa etária. 

O TDAH no que tange a prevalência deveria ser facilmente identificado, pois, se 

tratando de um transtorno e, conhecido na área médica, o seu diagnóstico geralmente em 

decorrência da própria prevalência é facilmente identificado. No entanto, isso não ocorre. O 

TDAH apesar de ser muito comum, tem sua prevalência concretizada a partir de um 

diagnóstico preciso.   

O que ocorre, como define Golfeto e Barbosa (2003, p.15), “[...] o TDAH é 

freqüentemente descrito de maneira não-objetiva quanto à sua delimitação e ao uso de 

critérios para fazer o diagnóstico, influenciando os dados de prevalência”. São muitos as 

barreiras que dificultam a identificação e os dados validados no que se refere aos critérios 

científicos, no quadro evolutivo, etiológico, prevalente e de tratamento. Dentro deste contexto 

Jensen (2000) citado por Golfeto e Barbosa (2003, p. 15) questiona, “será que o TDAH é um 

transtorno ou é parte do extremo de um continnum do desenvolvimento normal?”  

 Nos últimos anos foram muitos os avanços nesta área, o quadro clínico ficou mais bem 

definido, com detalhamento das comorbidades, com novas investigações no que tange fatores 

etiológicos, principalmente na área biológica. A genética vem contribuindo para o avanço, 

mesmo que não se tenha encontrado genes definitivos na sua etiologia, assim como estudos 
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avançados acerca de fatores de risco ambientais associados à fragilidade genética 

(GOLFETO; BARBOSA, 2003). 

 A prevalência do TDAH sofre uma variância dependendo da região, as diferenças não 

são apenas entre países, mas numa mesma região. Nos EUA, os índices estão entre 3 a 6%; na 

Nova Zelândia, entre 2 a 6,7%; na Alemanha, 8,7%; no Japão, 7,7%, na China, 8,9%; na 

Inglaterra, 1%; em Taiwan, 9%; na Itália, 4% (ROHDE; MATTOS, 2003).  

As diferenças são resultados das discrepâncias metodológicas entre os estudos 

realizados. Para Rohde e Mattos (2003, p.138) estes estudos implicam em:  

 

 Procedimentos de seleção que incluem diferentes tipos de crianças e amostras 

(clínicas, populacionais); 

 Diferentes escalas de avaliação para determinar a taxa de prevalência, bem como, uma 

seleção arbitrária do ponto exato de corte, como 1, 1,5 ou 2,0 desvios padrões acima 

da média (Sacristán, 1998; Brown, 2001); 

 Idades diferentes das crianças amostradas nos vários estudos; 

 Tipos diferentes de entrevistas diagnósticas (estruturada, semi-estruturadas, livre); 

 Tipos diferentes de delineamento dos estudos; 

 Uso de critérios diagnósticos diferentes (por exemplo, alguns estudos de prevalência 

exigem que o TDAH seja global, isto é, que esteja presente em mais de uma situação, 

outras não); 

 Uso de diferentes fontes de informação (paciente, professores, pais).  

 

 

Apesar de todos os fatores listados serem relevantes, a maior diferença epidemiológica 

implica nos critérios diagnósticos utilizados na avaliação, sendo que estes critérios necessitam 

de informações clínicas sobre o comportamento do paciente em casa e na escola. Outra 

questão metodológica importante neste contexto advém do conceito de “caso”, que através de 

critérios metodológicos bem definidos, pode encontrar a presença de um determinado 

diagnóstico na população geral pesquisada (GOLFETO; BARBOSA, 2003). 

Considerando, que uma grande parte desses sujeitos, talvez não tenha nenhuma 

atenção assistencial, ou pela falta de acesso, ou porque os sintomas quantificadamente 

considerado não afeta a vida cotidiana desses sujeitos, ou ainda, pelo grau de tolerância dos 

adultos e colegas para a conduta apresentada por esses sujeitos, que em dado momento pode 

ser considerada patológica. Todos esses fatores interferem no grupo amostral (GOLFETO; 

BARBOSA, 2003).  

Os conhecimentos acerca do TDAH, em grande parte, provêm de estudos realizados 

em populações em idade escolar de ensino fundamental, sendo que estudos em crianças em 

idade pré-escolar e adultos são menores. Avaliações que implicam em estudos longitudinais, 
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retrospectivo e, estudos de caso denotam que os sintomas de TDAH mudam com a idade e, se 

modificam com o tempo.  

Quanto ao sexo e a idade dentro do contexto do TDAH, estudos demonstram que há 

certa discrepância, pois, revelam uma proporção de nove meninos para uma menina, já outros 

sugerem uma taxa de quatro meninos para cada menina. De acordo com Golfeto e Barbosa 

(2003, p. 23), “mostram que é alta a prevalência em meninos, em torno de 9,2%, enquanto em 

meninas a taxa é de 3%”. No entanto, outros estudos denotam que a taxa de prevalência do 

TDAH é semelhante entre os sexos.  

Para Breen e Altepeter (1990), “em estudos sobre diferenças comportamentais e 

cognitivas entre meninos e meninas, com TDAH, observaram que não houve diferenças 

significativas entre sexos”. Esse estudo trouxe grande inquietude aos pesquisadores da área, 

pois, viria a divergir dos estudos já realizados, onde ainda não se predizia a igualdade da 

freqüência do TDAH em ambos os sexos (GOLFETO; BARBOSA, 2003). 

Os estudos realizados no Brasil por Golfeto e Barbosa (2003, p. 24), “encontrou a 

prevalência de 3,7%, utilizando-se dos critérios diagnósticos de acordo com o CID – 10 

(Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas - OMS)” e do Questionário Abreviado de 

Conners, que implica num questionário de auto-relato, que foi elaborado em 1969, 

originalmente em inglês, sendo que a versão brasileira foi feita por Barbosa e Gouveia em 

1993. As escalas índice de hiperatividade para os pais constam de 13 itens e, para os 

professores de 17 itens, tendo sido validadas por Barbosa e Cols., em 1997.  

Cada item descreve uma conduta característica da criança hiperativa, a qual pais e 

professores devem avaliar. Para cada item existem quatro opções: 0 = nunca, 1 = às vezes, 2 = 

freqüentemente e, 3 = sempre. A soma total de pontos para pais é 39 e, para professores, 51. 

O ponto corte (cut-off) para os professores é 16, enquanto para pais é 14. Em sua pesquisa 

verificou-se que a sintomatologia hipercinética
14

está presente, na mesma intensidade e 

freqüência em ambos os sexos. No entanto, nos adultos a tolerância é maior no que tange a 

hiperatividade feminina. Mas neste caso torna-se necessário investigar a influência da 

prevalência (ROHDE; MATTOS, 2003).  

Estudos mais antigos indicavam a predominância do TDAH em meninos. Em 1968, 

Paine identificou uma freqüência de 4 meninos para 1 menina, sendo que no mesmo ano, 

Werry identifica uma freqüência bem distinta de 9:1. Já Szatmari e Cols. (1989), através de 

                                                           
14

 Essa sintomatologia é referente à motilidade patologicamente excessiva, com aumento da amplitude e da 

rapidez dos movimentos (HOUAISS 2007 p. 1534). 
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uma amostra de crianças hiperativas, encontram uma prevalência de 9% para meninos e de 

3,3% para meninas, com uma freqüência de 3:1.  

Estudos realizados por Barbosa e Cols., (1997), no Brasil não foi encontrado 

prevalência significativa do sexo masculino. Para denotar esta controvérsia, a pesquisa no 

Brasil foi realizada em na cidade de João Pessoa (PB), e foi realizado somente crianças do 

sexo feminino, cujo intuito é verificar se as meninas sofrem do TDAH com a mesma 

intensidade de sintomas que os meninos, e se as seqüelas são as mesmas nas mais diferentes 

áreas de funcionamento (ROHDE; MATTOS, 2003). 

O alvo desta pesquisa implica em detectar a prevalência das crianças com TDAH, 

através de provas psicológicas como instrumentos auxiliares de avaliação. O que se busca 

neste âmbito, é destituir o contexto heterogêneo das avaliações e dos instrumentos 

padronizados, por meio de provas psicrométricas mais adequadas ao TDAH.  

 Dividida em duas fases, sendo que na primeira forma avaliadas 650 meninas de uma 

escola particular da cidade de João Pessoa e cursando 1º ciclo do ensino fundamental, com 

idade entre 7 a 12 anos e pertencentes às mais diversas classes socioeconômicas (alta, média e 

baixa), excluindo apenas as que apresentavam transtorno de conduta, quociente de 

inteligência (QI) abaixo de 70, dificuldades de aprendizagem, e ausência, sem explicação 

prévia, por mais de 10 dias da sala de aula. A segunda, com um número de 667 alunas, sendo 

que nesta, 17 pais (2,5%) não devolveram o questionário – índice de perda. Todos os 

professores entregaram o questionário, nesta fase foram inclusas somente as crianças que 

tinham os dois questionários preenchidos.   

O estudo implicou em duas partes, a primeira fase com aplicação do Índice de 

Hiperatividade do Questionário Abreviado de Conners, tanto para pais como para professores 

como instrumento de triagem; e a segunda fase, todas as crianças que ultrapassaram o ponto 

corte (cut-off), foram avaliadas por um psiquiatra infantil que se utilizou dos critérios 

diagnósticos do CID-10 (OMS 1993) e, em seguida foram submetidos a provas psicológicas: 

teste Bender, o teste da atenção concentrada (AC), o teste de inteligência (INV – Forma A) e 

o teste da família de Loüis Cornan (ROHDE; MATTOS, 2003). 

Neste estudo, as 50 meninas que foram considerados grupo de risco (7,7%), por atingir 

o ponto corte nos índices de hiperatividade do questionário de Conners, forma encaminhados 

para diagnóstico clínico, baseado no CID-10, que investigou através de um questionário para 

descrever os principais sintomas. Os resultados mesmo com uma amostra pequena, para a 
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subescala do transtorno hipercinético, foram detectados um α = 0,77, cujo significado implica 

na boa consistência interna do questionário. 

Os resultados demonstram um perfil psicopatológico das meninas em idade escolar 

com este transtorno na amostra, bem como a percepção de que a literatura acerca deste tema 

ainda é escassa. Para Gaião (2001) citado por Golfeto e Barbosa (2003, p. 148), os resultados 

desta pesquisa explicitam que: 

 

 O instrumento de triagem índice de hiperatividade do questionário de Conners para 

pais e professores apresentou boa validade de construto e confiabilidade, detectando 

na população geral 7,7% de meninas consideradas de risco, sendo que, ao final, 3,75% 

dessas mesmas meninas receberam diagnóstico de transtorno hipercinético, 

correspondendo a 27 meninas; 

 Utilizando-se critérios diagnósticos da CID-10, por meio de um instrumento elaborado 

por Barbosa e Gaião, verificou uma alta correlação com o índice de hiperatividade do 

questionário Conners para pais e professores; 

 A taxa de prevalência encontrada foi à mesma de outro estudo com uma população de 

979 crianças de ambos os sexos, confirmando mais uma vez, que esse transtorno não é 

unicamente encontrado no sexo masculino; 

 Por meio das provas psicológicas detectou-se a presença da conduta hiperativa nas 

meninas, porém, essas provas não forma discriminativas pata o TDAH, já que as 

meninas do grupo-controle também apresentaram algumas condutas semelhantes ao 
grupo experimental (BARBOSA, 1997). 

 

 

Os métodos de avaliação explicitados nesta pesquisa ainda são utilizados nos dias de 

hoje, por alguns profissionais para o processo de avaliação, juntamente com outros métodos 

avaliativos que compreendem: entrevista inicial, geralmente com os pais das crianças, 

anamnese, coleta de dados que envolvem as principais queixas, sintomas percebidos, detalhes 

do desenvolvimento da criança, que compreende dados do nascimento, parto, 

desenvolvimento (se a criança foi amamentada engatinhou, com que idade sentou, andou, 

falou, se teve ou tem problemas de saúde ou doenças crônicas, se utiliza medicamentos 

contínuos), histórico escolar, socialização, se ela apresenta alguma dificuldade, quais as suas 

principais habilidades ou talento, suas atividades preferidas (brincadeiras, programas de 

televisão), queixa familiar, queixa escolar, relacionamento familiar (da criança com o pai, 

mãe, irmãos e relacionamento dos pais).  

A partir destes modos de investigação, juntamente com instrumentos e técnicas, 

médicos e psicólogos em trabalho conjunto, podem delimitar inicialmente os pressupostos 

para possível diagnóstico de TDAH. 

Quanto à faixa etária, é relevante entender que as disparidades têm influências no que 

tange as taxas de prevalência. As pesquisas epidemiológicas existentes privilegiam as crianças 
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entre 7 a 14 anos, bem mais que outras com idades inferiores ou superiores, no contexto do 

TDAH. Estudos realizados por Kadesjo e Cols., (2001), investigaram 132 crianças com 

TDAH na faixa etária de 3 a 7 anos, em comparação com outras 131 crianças sem TDAH.  

Os dois grupos foram submetidos ao pareamento por idade, sexo e nível 

socioeconômico. Dentre as crianças com TDAH, 6%, apresentavam “normalidade” no que 

tange o nível de atividade e de atenção, em exames clínicos. A atenção neste âmbito voltou-se 

para a possibilidade de diagnóstico, mesmo em idade escolar, sabendo que este diagnóstico 

nesta fase é mais difícil, em razão da atividade motora que é normalmente maior neste 

período do desenvolvimento (GOLFETO; BARBOSA, 2003). 

Os sintomas podendo persistir na adolescência e na vida adulta e, no que se refere ao 

diagnóstico, pode apresentar alguns complicadores, como por exemplo, as co-morbidades do 

TDAH, que são mais facilmente identificadas como sendo o problema principal ou mais 

grave, o que dificulta a mensuração da taxa de prevalência. 

Estudos realizados por Weiss e Hechtman (1993), com 15 anos de duração, 

implicaram num resultado onde 66% das crianças diagnosticadas com TDAH, quando adultas, 

continuavam a apresentar, de forma total ou parcial, déficit de atenção. Já nos estudos de 

Lambert e Cols. (1987), dentro dos parâmetros epidemiológicos, após cinco anos depois, 43% 

das crianças diagnosticadas com TDAH ainda apresentavam hiperatividade, enquanto 

Gittelman e Cols. (1985), em um estudo prospectivo com adolescentes e adultos masculinos, 

todos diagnosticados anteriormente com TDAH, encontraram 32% destes com déficit de 

atenção e hiperatividade (GOLFETO; BARBOSA, 2003). 

Weiss e Cols. (2000) denotam porcentagem de persistência. No entanto Barkley e 

Cols. (1990) sugerem porcentagem de porcentagem de persistência em torno de 65%; assim 

como Hart e Cols. (1994), porcentagem de persistência um pouco acima de 60%; e Biederman 

e Cols., (1996), uma porcentagem um pouco maior, chegando a 80%. Os estudos 

longitudinais de Wender (2001) mostram uma taxa de prevalência de 2 a 7% de TDAH em 

adultos, sendo numa proporção de dois homens para cada mulher, concluindo que 60 a 70% 

das crianças que apresentavam TDAH continuam na vida adulta. A persistência desse 

transtorno, mesmo com certa discrepância de prevalência, é bastante alta (GOLFETO; 

BARBOSA, 2003). 

Portanto, segundo Golfeto e Barbosa (2003, p. 47), “o pressuposto de que o transtorno 

desaparecia com a entrada na adolescência não tem suporte na literatura científica”; 
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percebendo ainda que persistência nos adultos possa estar associada a um prognóstico errado 

ou mal interpretado.  

Estudos sobre o TDAH realizados por Babinsky e Lambert (1999), implicam na sua 

relação com o transtorno de conduta na infância e atividades criminais, baseando-se no DSM-

IV como critério diagnóstico, tendo como amostra 230 crianças do sexo masculino e, 75 do 

sexo feminino, com idade por volta de 9 anos, em estudo prospectivo, cujos resultados, 

comparados ao grupo controle, compreendido por 360 presidiários, com idade média de 26 

anos, que foram entrevistados, assim como ocorreu com os pais e professores das crianças.  

Os resultados mostraram que o TDAH predominantemente hiperativo/impulsivo, e os 

problemas de conduta na infância ocorreram independentemente, predizendo o risco de 

encarceramento para meninos e não para meninas. Ambos predispõem à criminalidade na vida 

adulta. O histórico do TDAH do tipo hiperativo/impulsivo está associado ao alto risco para 

comportamentos anti-sociais. O transtorno de conduta em crianças tem um risco maior para 

atitudes criminais severos (assalto, roubo uso de armas), enquanto os hiperativos/impulsivos 

têm um risco de atitudes criminais mais leves (vandalismo e agressão física) (GOLFETO; 

BARBOSA, 2003). 

Quanto aos fatores de risco que envolve o TDAH, são muitas as variáveis 

sociodemográficas implicadas como, raça, número de irmãos, idade dos pais, nível cultural 

familiar, transtornos psiquiátricos na família, conduta agressiva dos pais, transtorno mental 

materno e fatores de risco pré e perinatais, são importantes. Neste contexto as taxas de 

prevalência podem sofrer variâncias em diferentes ambientes sociais (GOLFETO; 

BARBOSA, 2003). 

No que tange aos fatores de risco, num contexto psicossocial, relacionados ao TDAH, 

estudos realizados por Wolraich (1996), apontam correlação positiva entre o baixo nível 

socioeconômico e hiperatividade e agressividade, porém sem correlação com a desatenção. Já 

em estudos realizados por Scahill e Schwab-Stone (2000), com crianças na faixa etária de 4 

a16 anos, identificaram grandes associações psicossociais com o TDAH, após pareamento 

entre sexo e idade, referentes a residência urbana, única paternidade, desintegração familiar e 

histórico de doenças psiquiátricas nos pais (ROHDE; MATTOS, 2003).  

Scahill e Cols (1998), em estudos com crianças moradoras de zonas rurais, observaram 

que o TDAH está associado a múltiplas mudanças familiares, baixa renda familiar, crianças 

que vivem localidades superpovoadas, histórico de doença psiquiátrica materna e famílias 

desestruturadas.  
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Para que se possam entender os fatores de risco do TDAH é preciso primeiramente 

entender a história psicossocial da família, pois, todos estes fatores mencionados apontam 

para uma grande adversidade imposta por certos fatores psicossociais, que aumentam os 

riscos para TDAH, bem como o TDAH, pode aumentar as adversidades psicossociais.  

Dentro deste contexto e aos olhos da epidemiologia, para se obter bons resultados, as 

pesquisas precisam ser apuradas para que se possam detectar as inúmeras possibilidades que 

cada ser humano traz dentro de si, e de estabelecer relações com o meio ambiente, podendo 

deste modo, abrir possibilidade de uma epidemiologia clínica de saúde mental coletiva, menos 

biológica (ROHDE; MATTOS, 2003).  

Este capítulo foi escrito de forma a situar o leitor sobre um dos transtornos que mais 

acometam crianças em idade escolar. O TDAH sofreu durante muitas décadas modificações 

no que tange os seus efeitos e implicações no sujeito, porém, no seu contexto histórico sempre 

permaneceu, mesmo nas mais variadas facetas, a complexidade que ele abarca, pois, 

diferentemente de como é identificado ou tratado, sempre traz ao indivíduo sérias 

conseqüências, seja no âmbito familiar ou escolar.   

Conhecer os critérios diagnósticos é importante, pois, a identificação torna-se mais 

efetiva, mas também é importante conhecer a realidade da criança em seus diferentes 

aspectos, para tal efetivação diagnóstica. A avaliação deste transtorno sempre deve ser 

realizada por profissionais especializados, pois, um diagnóstico equivocado também pode ser 

danoso, podendo causar situações discriminatórias e excludentes, cujo comprometimento 

pode implicar no desenvolvimento do sujeito. 

Portanto, cabe salientar que mesmo que os sintomas aparentemente levem ao caminho 

de uma suspeita ou diagnóstico de TDAH, a confirmação médica e psicológica deve ser 

realizada, considerando que nem toda criança que apresenta agitação excessiva, impulsividade 

e falta de atenção se enquadra no contexto do TDAH, ela simplesmente pode estar passando 

por outros tipos de problema.  

Situar o TDAH no âmbito escolar foi uma forma encontrada de ajudar os profissionais 

da educação a entender este transtorno, bem como, compreender sua aplicabilidade no 

Sistema Educacional Brasileiro, bem como suas conseqüências no processo de aprendizagem. 

Estas questões serão discutidas do próximo capítulo, no intuito de colaborar na compreensão 

deste transtorno e suas implicações no contexto escolar, bem como suas possibilidades e 

dificuldades. 
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3  O TDAH NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

No primeiro capítulo o TDAH foi explicitado de forma que o leitor possa se situar no 

contexto deste complexo transtorno, pois, a necessidade de descrevê-lo surge da relevância 

que ele tem no âmbito familiar e para todos aqueles que compartilham da presença deste, 

frente a suspeita ou diagnóstico, principalmente no ambiente escolar, considerando que é 

neste ambiente que o TDAH se manifesta com maior ênfase, ou é mais claramente observado. 

Esta pesquisa busca, além de clarificar do que se trata o TDAH, analisar como os 

professores lidam com os alunos que se enquadram no quadro sintomatológico deste 

transtorno. O interesse pelo tema surge a partir de uma experiência pessoal, enquanto 

psicóloga escolar, em uma escola estadual do município de Lages, cujo trabalho durou três 

anos. Durante este período de intervenção, cujo trabalho foi voluntário, foram muitas as 

observações acerca das queixas, por parte dos professores, de alunos que apresentavam 

comportamentos hiperativos ou inadequados. 

As queixas por parte dos professores, em grande parte, enfatizavam que alguns alunos 

atrapalhavam o andamento das aulas por apresentarem atividade excessiva ou comportamento 

agressivo. A denominação aluno “hiperativo”, utilizado pelos professores, em si, não justifica 

um suposto enquadramento no quadro diagnóstico de TDAH, mas foi explicitado com afinco 

na grande maioria dos relatos. 

A idéia de “agitação” ou de “hiper-atividade” ressaltada pelos docentes, ao se 

referirem a certos alunos, levaram vários professores a solicitar o encaminhamento ou 

avaliação destes alunos. A preocupação demandada por estes profissionais da educação esteve 

sempre atrelada à preocupação com o rendimento escolar e pela dificuldade em trabalhar com 

crianças que não rendem a contento e, que de certo modo atrapalham o aprendizado dos 

demais colegas e o andamento das aulas. Esta temática também esteve presente nos conselhos 

de classes, dos quais participei, onde foi possível observar que esta preocupação era 

compartilhada por vários docentes, principalmente os do ensino fundamental de 1ª a 4ª série e 

ensino fundamental de 5ª a 8ª série.  

Esta preocupação não é somente uma especificidade do ambiente escolar, ela se 

estende ao contexto familiar, pois, os encaminhamentos solicitados pelos professores geram 

preocupação aos pais e familiares, pela possibilidade de ter em casa uma criança com 

problemas ou com dificuldade de aprendizagem. Isto se concretiza a partir do grande número 
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de chamadas à escola, situação comum vivenciada pela família, quando uma criança passa a 

ter certos comportamentos na escola, ou quando esta está com baixo rendimento escolar.  

 Normalmente por solicitação da escola, ou pelo excesso de reclamações e 

encaminhamento ao setor de orientação pedagógica, muitos pais, procuram o médico ou o 

psicólogo para avaliação de seus filhos, que geralmente chegam ao consultório apreensivo 

com a possibilidade de um problema que possa comprometer o aprendizado ou que os faça 

diferentes de outras crianças.  

Em minha prática profissional, como psicóloga clínica, esta é uma realidade 

observada, pois, são muitos os encaminhamentos para avaliação, geralmente solicitada pela 

escola ou pelo professor. Os pais chegam ao consultório, normalmente com a queixa de que 

seu filho (a) está apresentando certas dificuldades no âmbito escolar, ou que não se comporta 

adequadamente. 

 As queixas geralmente implicam em comportamentos, considerados inadequados, tais 

como: bater nos amigos, incomodar os colegas e o andamento das aulas, não ficar sentado na 

carteira, conversar durante as aulas, fazer “graça” que acaba por distrair os demais colegas, 

não terminar as atividades em sala de aula, não levar os materiais necessários para as 

atividades, estar sempre atrasado nos conteúdos, por não conseguir copiar do quadro as 

atividades repassadas, ou por não terminar os exercícios a tempo, como os demais, não levar 

os materiais adequadamente quando solicitado, ou os perder com freqüência, pedir materiais 

emprestado aos colegas como desculpa para sair da carteira, não anotar os recados ou tarefas 

na agenda, não fazer as tarefas de casa, completamente ou em partes, ser agitado em demasia. 

Quando em contato com a escola e com o professor, que é uma prática comum no 

trabalho do psicólogo, depois da entrevista com os pais, estes comportamentos são reforçados. 

O incomodo causado nos pais e na escola, devido a comportamentos de crianças que não 

seguem um contexto adequado, ou seja, não se comportam de acordo com os padrões de 

normalidade estabelecidas pela sociedade, são as maiores causas de encaminhamentos aos 

profissionais da saúde mental. 

O comportamento hiperativo muitas vezes relatado pelos professores, não 

necessariamente compreende o quadro diagnóstico do TDAH, estes comportamentos podem 

estar atrelados a uma série de problemas, dos mais variados âmbitos e, causados por diversos 

fatores, entre estes podemos citar, problemas familiares (violência doméstica, falecimento de 

algum este da família, separação dos pais etc.); problemas sociais (fome, falta de moradia 

adequada, etc.) e problemas de saúde (insônia, fadiga por excesso de atividades, nesse caso há 
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pais que colocam os filhos em muitas atividades para preencher tempo, estresse e outros 

transtornos mentais, etc.). 

 Portanto, ter o conhecimento do que se trata o TDAH por parte dos pais e dos 

professores, pode resolver o problema de encaminhamentos desnecessários ou distorção do 

TDAH, que pode em dado momento ser banalizado, já que se trata de um transtorno 

complexo e com sérios comprometimentos para a criança ou adolescente.  

Os alunos desatentos e inquietos desafiam os profissionais da educação, pois, muitas 

crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de comportamento na sala de aula 

recebem o diagnóstico de TDAH. Os alunos com este transtorno apresentam alto risco de 

cronicidade no que tange as dificuldades de sucesso acadêmico, desenvolvimento de 

comportamento anti-social e problemas de relacionamento com colegas, pais e professores. 

 O tripé que compreende o TDAH, ou seja, desatenção, impulsividade e atividade 

excessiva, podem levar a criança a ter diversas dificuldades nos contextos escolares. 

Considerando que a criança tem problemas para manter a atenção em atividades que requer 

concentração, a finalização de atividades independentes, que são realizados na carteira, é um 

tanto inconsciente, deste modo o desempenho em sala de aula também torna-se comprometido 

pela falta de atenção para as instruções da tarefa (DUPAUL; STONER, 2007). 

As crianças com TDAH freqüentemente perturbam as atividades em sala de aula e, 

conseqüentemente, atrapalham o aprendizado de seus colegas. Os problemas escolares quando 

associados a problemas de atenção, incluem baixo desempenho em testes, dificuldade nos 

estudos, dificuldade em permanecer sentados na carteira e, em organizar cadernos e trabalhos, 

falta de atenção durante a explicação do professor e/ou em discussões em grupo. 

 A impulsividade neste âmbito pode se apresentar de diversas formas, ou seja, falar 

sem permissão ou em momento inoportuno e zangar-se quando confrontado e repreendido ou 

com tarefas frustrantes. O comprometimento quanto à qualidade dos trabalhos em casa e na 

escola, pode ser afetada de forma negativa devido a um estilo de resposta impulsiva.  

Os problemas em sala de aula no que se refere à hiperatividade implicam também em 

sair da cadeira sem permissão, brincar com objetos inapropriados, batucar com os dedos, bater 

com os pés ritmicamente e se remexer na cadeira. Estes comportamentos mesmo parecendo 

irrelevantes, quando apresentados com freqüência, podem perturbar imensamente o 

andamento das aulas (DUPAUL; STONER, 2007).  

O TDAH quando se manifesta na escola, através de comportamentos, nele 

enquadrado, implica numa disparidade e inquietação quanto ao processo avaliativo, pois, qual 
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seria a forma mais adequada de avaliar, mantendo-se livre de preconceito e julgamento? A 

partir deste pressuposto Barkley (2008) citado por Dupaul e Stoner (2007, p.21) explicita que 

múltiplas técnicas de avaliação são empregadas em contextos domésticos e escolares para um 

exame abrangente das crianças que podem ter TDAH. Para o autor: 

 

 
Embora os critérios de diagnósticos para esse transtorno tenham sido criados e 

publicados principalmente por médicos (por exemplo, American Psychiatric 

Association, 2000), os profissionais da escola devem conhecer procedimentos de 

avaliação apropriados por diversas razões. Em primeiro lugar, problemas de 

desatenção e controle comportamental são dois dos motivos mais comuns para o 

encaminhamento para psicólogos pediátricos escolares e clínicos. Portanto, os 

psicólogos escolares devem estar em condições de conduzir uma avaliação do 

TDAH ou, no mínimo, conhecer profissionais da comunidade que possam realizar 

um exame apropriado. Em segundo lugar, os psicólogos escolares têm acesso direto 

a fontes de informação e dados (por exemplo, professores, observações do 

comportamento da criança em cenários naturais) cruciais para o diagnóstico 

diferencial de TDAH. Em terceiro lugar, o TDAH é prevalente em certas populações 

(por exemplo, crianças com deficiência de aprendizagem) freqüentemente atendidas 

por psicólogos escolares. 

  

 

De acordo com o autor, crianças com TDAH podem estar habilitadas para os serviços 

de educação especial, nos Estados Unidos, sob a categoria de “outra deficiência de saúde” da 

Lei federal de 1997 para a Educação de Indivíduos com Deficiência. Portanto, os psicólogos 

escolares são solicitados a ajudar a decidir se as crianças encaminhadas estão habilitadas para 

tais serviços, de acordo com essa categoria. No que tange à educação no Brasil, este tipo de 

atenção é bastante deficitária, pois, são poucos os programas de atendimento neste sentido, e a 

inserção de psicólogos escolares nas escolas públicas ainda é uma realidade distante. 

 Em termos da realidade local, ou seja, no município de Lages
15

, as escolas públicas 

municipais contam com o Programa de Atendimento Psicossocial, que atende todas as escolas 

do município, que encaminham os alunos que apresentam problemas ou dificuldades no 

âmbito escolar. Já a rede estadual de educação não tem nenhuma forma de atendimento, uma 

vez que o programa de atendimento do município não atende alunos que não pertencem à rede 

pública municipal. A ausência de uma estrutura de apoio à rede estadual implica na falta de 

atendimento aos alunos com dificuldades por profissionais especializados, restando somente, 

ao professor e à escola resolver, dentro do possível, os problemas que aparecem, ou fazendo 

                                                           
15

 A cidade de Lages está localizada no estado de santa Catarina, foi fundada em 22 de novembro de 1766. 
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encaminhamentos para esses profissionais, bem como a falta de profissionais que realizem 

trabalhos voluntários para amenizar os problemas existentes. 

Mas ao se analisar o contexto da escola pública em si, entende-se que alguns alunos 

passam por sérios problemas financeiros ou podem se considerados de baixa renda, o que 

muitas vezes ocasiona a impossibilidade, normalmente por falta de recurso, de ter 

acompanhamento ou de obter avaliação. Alguns pais conseguem levar os filhos ao psicólogo 

ou ao médico, mas a dificuldade implica em manter essas crianças no tratamento, já que na 

maioria das vezes, requer um número maior de sessões.  

A problemática neste contexto sugere que nestes casos, o conhecimento do professor 

sobre dificuldades de aprendizagem e neste caso específico, o conhecimento sobre o TDAH 

pode facilitar no reconhecimento, na avaliação e no planejamento de um meio de ação efetiva, 

de tal modo, que o encaminhamento seja realmente pertinente. A avaliação do TDAH requer 

que o profissional conheça bem o transtorno e esteja familiarizado com o mesmo, bem como 

conhecimento apropriado para a utilização do sistema de classificação do DSM –IV 

(American Psychiatric Association, 1994), e domínio de técnicas de avaliação clínica.  

De acordo com Barkley (2008, p.22), “O TDAH tem sido definido e conceitualizado 

de várias maneiras nas últimas décadas, levando assim a uma confusão entre os profissionais 

com relação ao diagnóstico e aos procedimentos de avaliação apropriados”. Em termos de 

consenso, neste âmbito, o TDAH é caracterizado pela exibição de hiperatividade-

impulsividade. Estes comportamentos resultam num prejuízo no funcionamento, onde a 

criança com TDAH apresenta dificuldades no adiantamento da resposta ao ambiente, no 

desenvolvimento do autocontrole e na manutenção do desempenho constante no trabalho ao 

longo do tempo. 

Os comportamentos compreendidos pelo TDAH segundo os critérios do DSM-IV, 

para serem validados como sintomas, devem apresentar pelo menos seis dos nove sintomas de 

desatenção e/ou pelo menos seis dos nove comportamentos de hiperatividade/impulsividade, 

que foram descritos no primeiro capítulo.  

O diagnóstico do TDAH normalmente é determinado pelo estabelecimento de desvio 

do desenvolvimento e aparecimento dos sintomas em todos os contextos. É relevante também 

descartar causas alternativas para a desatenção, impulsividade e inquietação motora da 

criança, podendo neste caso incluem: fraca instrução acadêmica e práticas de manejo; prejuízo 

neurológico, sensorial, motor ou da linguagem; retardo mental; ou grave perturbação 

emocional (BARKLEY, 2008).  
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Para Dupaul e Stoner (2007, p.24), ”Embora tenham sido desenvolvidos no contexto 

de um modelo médico para problemas infantis, os critérios de diagnóstico de TDAH são úteis 

em cenários educacionais por várias razões”. Em primeiro lugar, os sintomas descrevem um 

conjunto de comportamentos problemáticos que variam de modo confiável em algumas 

crianças. O diagnóstico serve para prever o risco de dificuldades de comportamentos 

concomitantes ou futuros. Em segundo lugar, a utilização dos critérios do DSM-IV estrutura a 

avaliação de modo padronizado, aumentando o consenso quanto ao status diagnóstico entre os 

profissionais. Em terceiro lugar, esses critérios orientam o levantamento de hipóteses, que 

poderiam explicar, potencialmente, os sintomas aparentes de TDAH. As conclusões 

embasadas no diagnóstico diferencial podem aumentar as chances de planejamento de um 

programa efetivo, de intervenção na sala de aula. Em quarto lugar, o uso dos critérios do DSM 

no protocolo de avaliação pode indicar os comportamentos problemáticos que servem de alvo 

para a intervenção. Em quinto lugar, a incorporação de critérios diagnósticos de consenso na 

avaliação pode mudar a comunicação entre outros profissionais, em relação ao estado 

psicológico da criança, formando uma equipe interdisciplinar para o tratamento, o que gera 

ótimos resultados (DUPAUL; STONER, 2007). 

Embora os critérios do DSM sejam relevantes no processo de avaliação, considerar as 

diferentes limitações também é importante neste enfoque. Os critérios para o TDAH sendo 

desenvolvidos a partir de um modelo médico implicam no local do problema, que nesta 

concepção está dentro da criança. Esta considerada como portadora de um transtorno, poderia 

diminuir as tentativas de exame das variáveis ambientais, que podem exercer um papel na 

causa ou manutenção de comportamentos indevidos ou problemáticos.  

A utilização de um sistema psiquiátrico de classificação promove uma busca por 

patologias que, sob certas circunstâncias, pode resultar em uma superidentificação de crianças 

com transtornos de comportamento, ou seja, identificação de falsos “positivos”. Isto sugere a 

necessidade de um enfoque de avaliação multimodal, que implicam em medições objetivas, 

como por exemplo, observação de comportamentos, que suplementam o uso de técnicas de 

avaliação subjetiva, como entrevista diagnóstica (DUPAUL; STONER, 2007). 

O uso de um modelo psiquiátrico de classificação e o recebimento de um rótulo 

diagnóstico pode comprometer a auto-estima de uma criança, se os outros passarem a vê-la 

como “perturbada”; embora este tópico seja bastante discutido, entre profissionais, os 
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possíveis efeitos iatrogênicos
16

 de um diagnóstico de TDAH ainda não foram investigados 

empiricamente (DUPAUL; STONER, 2007). 

São muitas as habilidades necessárias para que se possa apropriar-se do paradigma de 

classificação do DSM, pois, para isso o psicólogo escolar deve ter familiaridade com a 

psicologia infantil para que possa denotar quais comportamentos problemáticos tipicamente 

apresenta variação, como nos casos de desatenção, impulsividade e hiperatividade. 

 Torna-se necessário também, que se tenha um conhecimento dos critérios atuais do 

DSM, para a maioria dos transtornos da infância, não apenas para TDAH, o que exige uma 

familiaridade com listas de sintomas, bem como, critérios relacionados à idade de início e 

duração mínima dos comportamentos problemáticos. O conhecimento é obrigatório para o uso 

de um protocolo de avaliação abrangente, para determinar os sintomas presentes no contexto 

de determinado aluno. 

De acordo com Dupaul e Stoner (2007, p.25), “A melhor maneira de vermos o TDAH 

é como um “mau ajuste” entre os dotes biológicos e as características da criança e do 

ambiente, como a estrutura e as contingências prevalentes na sala de aula”. Sob esse contexto, 

os critérios de diagnóstico sugerem uma variação do comportamento problemático, variáveis 

controladoras e intervenções eficientes baseadas no que se sabe sobre o TDAH em seu 

contexto mais amplo.  

As discussões sobre os critérios do DSM são complementadas por vários métodos de 

avaliação realizados em diferentes ambientes para que determine os comportamentos 

considerados problemáticos específicos, as variáveis controladoras e algumas das estratégias 

de intervenção aplicáveis em casos individuais. O diagnóstico de TDAH cumpre apenas uma 

etapa no processo, de promover e analisar intervenções efetivas para que se possa obter 

sucesso na sala de aula. 

O sucesso do aluno não depende apenas da análise dos critérios diagnósticos, mas 

como ocorre seu desempenho num contexto mais amplo. O fracasso pode estar atrelado a 

situações problemas de ordem escolar, portanto, a avaliação deve ir além do comportamento e 

rendimento do aluno, a escola, bem como o sistema escolar que a normatiza, deve ser 

avaliada. 

                                                           
16

 Os efeitos aqui denotados seriam aqueles gerados por atos ou pensamentos a partir da prática médica, ou 

designados por erros da conduta médica, ou ainda designar as doenças derivadas de praticas médicas 

equivocadas. 
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No que se refere ao sistema educacional brasileiro Benczik (2000 apud Rohde e 

Mattos 2003, p.199), “reflete a existência de diversos fatores que contribui para um baixo 

rendimento escolar”. Esses fatores implicam na superlotação das salas de aula, despreparo dos 

professores, defasagem na formação profissional, e baixa remuneração etc.. Além de todos 

esses complicadores, o sistema educacional tem voltado sua atenção para o processo ensino-

aprendizagem, que tem como referência o aluno “padrão”, ou seja, aquele aluno que no 

decorrer de seu histórico escolar, não apresenta dificuldades na aprendizagem ou qualquer 

comprometimento no seu rendimento escolar. Neste contexto pode-se dizer que o aluno se 

enquadra nos parâmetros de “normalidade”. 

A posição adotada por esse sistema foi caracterizada pela homogeneização e pela 

inflexibilidade do ensino, refletindo numa avaliação normativa que implica em objetivos 

iguais para todos, bem como, em atividades onde todos têm que fazer o mesmo, ao mesmo 

tempo O modelo de escola atual é aquela que desconsidera as diferenças individuais, 

deixando poucas margens para a diversidade, pecando na adequação de recursos e 

metodologias para aqueles alunos que delas necessitam, como para aqueles que precisam de 

uma resposta individual (ROHDE; MATTOS, 2003). 

 

Uma escola aberta à diversidade tem que dar respostas às necessidades concretas de 

todos os alunos, rompendo modelos rígidos e inflexíveis dirigidos ao aluno médio. 

Nesse sentido, lembramos que muitas das dificuldades  de aprendizado e má 

adaptação escolar do aluno com TDAH se intensificam não só em razão de um 

planejamento educacional rígido e inadequado quanto aos objetivos e metodologia, 

mas também pela falta de interação apropriada com o professor ou com o grupo de 

iguais (ROHDE; MATTOS, 2003, p. 200).  

 

 

A presença de alunos com necessidades educacionais especiais na escola regular 

devem trazer ao sistema educacional uma reflexão acerca da modificação dos esquemas 

produtores da desintegração desses alunos em dado momento. Há alguns que tomaram uma 

postura frente a essa situação, como por exemplo, os EUA, onde mudanças curriculares foram 

criadas para suprir as necessidades desses alunos. 

 Esse contexto contempla um plano de acomodação, fornecido pela educação pública 

sob as diretrizes do Ato de Reabilitação de 1973. Este é documento que detalha as 

modificações realizadas pelo professor em sala de aula, ou por outros indivíduos da escola, 

que depois de elaborado é entregue aos alunos com beneficio do programa educacional. Este 
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documento é analisado sob o prisma de como o aluno é afetado e decide serviços 

especializados.  

 No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB tem em seu conteúdo um 

capitulo dedicado à educação especial, que contempla papéis muito claros no que tange as 

obrigações e adequações e alunos especiais, o que pode ser enquadrado ao TDAH, mesmo 

que este transtorno não seja citado. Este documento assegura a adequação do ensino aos 

alunos com necessidades especiais, onde também se pode incluir o TDAH.  

 A Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, sendo que o capítulo V se refere à educação especial, com base nos 

seguintes artigos: 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais. 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especificado, na escola regular 

para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art.59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para 

atender às suas necessidades; 

II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa para os superdotados; 

III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 

bem coras para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 

intelectual ou psicomotora. 

V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 

caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com 

atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo 

Poder Público. 

Parágrafo único. O poder Público adotará como alternativa preferencial, a ampliação 

do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública 

regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo 

(CRESS 11ª REGIÃO). 
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 A possibilidade de flexibilidade existe no que tange os aspectos legais, no entanto o 

equívoco que abrange esse sistema educacional se refere à prática que ainda é bastante 

estratificado, e os professores têm sérias dificuldades de adaptação que seriam necessários 

para atender a demanda de alunos com TDAH. Mesmo sabendo que esse transtorno tem 

grande impacto no desenvolvimento educacional da criança, estudos relatam o fracasso dessas 

crianças em relação às crianças sem essa dificuldade.  

 Os sintomas do TDAH, no ambiente escolar denotam uma dificuldade em terminar 

atividades ou de participar de atividades, que seriam facilmente executadas por outras 

crianças. O desempenho insatisfatório freqüentemente é acompanhado pelo fantasma do 

TDAH, e, o professor consegue observar uma discrepância entre o potencial intelectual da 

criança e o seu desempenho, esse fato não é decisivo para que ocorra uma suspeita ou falso 

diagnóstico de TDAH.  

 Para Goldstein (1998) citado por Rohde e Mattos (2003, p. 203), “É muito comum os 

pais imaginarem uma escola especializada, com atendimento próprio para alunos hiperativos e 

desatentos”. Mas ao se analisar enquanto um grupo, essas crianças e adolescentes no que se 

considere potencial, apreendem como os demais.  

 A escola tem um papel importante, pois, numa época em que o discurso que impera é 

o de inclusão para todos os alunos, não é aceitável uma escola exclusiva para crianças com 

TDAH. Essas crianças precisam do benefício da convivência social, principalmente para que 

elas possam aprender a conviver com as regras, com a estrutura e com os limites. O sucesso 

destas crianças se faz na sala de aula, bastam apenas algumas reestruturações no âmbito 

curricular e nas estratégias. 

 

É sábio escolher uma escola que esteja o mais próximo possível dos valores da 

família, que dê importância às mesmas coisas que os pais dão, que siga o caminho 

que os pais pretendem trilhar enfim, uma escola que complemente a educação que o 

aluno recebe em casa. Do contrario, o conflito resultante de visões educacionais 

contraditórios pode trazer resultados desastrosos para o desenvolvimento do aluno 

(ROHDE & MATTOS, 2003, p. 204).  

 

 A escola adequada é aquela que se interesse pelo desenvolvimento global do aluno, 

que a preocupação esteja vinculada ao desenvolvimento potencial de cada um, respeitando as 

diferenças individuais, e que cada aluno seja olhado como único, reforçando seu lado mais 

forte e auxiliando nos pontos mais fracos.  
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O conhecimento acerca desse transtorno torna-se imprescindível, pois, depois de se 

apropriar do contexto desse transtorno o professor, assim como a escola como um todo, pode 

fazer uma primeira avaliação, entrar em contato com os pais, mas sempre com o cuidado de 

não diagnosticar, eles podem apenas descrever o comportamento e o rendimento escolar do 

aluno, para posteriormente propor uma forma de ação. O sucesso do aluno está diretamente 

relacionado com o movimento que se faz para detectar uma possível correlação com o 

transtorno.  

 No entanto, o papel do professor é ainda mais relevante, pois, Rohde e Mattos (2003, 

p. 205), “apontam que o professor tem papel fundamenta no processo de aprendizagem e na 

saúde mental de seus alunos”. Torna-se necessário então que o professor tenha conhecimento 

das dificuldades que os familiares encontram para lidar com a criança ou adolescente com 

TDAH.  

A comunicação entre escola e família facilita a troca de experiências, para que juntos 

possam compor um quadro real da situação, formando parcerias. Os professores são os que 

mais percebem quando um aluno está com dificuldades de atenção, aprendizagem ou 

emocionais. Precisam também aprender a lidar com a frustração dos pais, que nem sempre 

estão prontos para receber um diagnóstico tão complexo como este.   

De acordo com Rohde e Mattos (2003, p. 206), “uma das grandes dificuldades 

enfrentadas pelo aluno com TDAH. e sua família é a realização do dever de casa”. O tempo 

de execução de uma tarefa por um aluno com TDAH, pode ser de três a quatro vezes maiores 

que seus colegas. A adequação na quantidade de tarefas, não deve ultrapassar o limite da 

possibilidade. As estratégias de intervenção por parte do professor é uma das formas de se 

obter sucesso nos casos de diagnostico de TDAH.   

Para que o aluno com TDAH obtenha sucesso em sala de aula, é necessário que o 

trabalho do professor e da escola seja estabelecido a partir de objetivos realistas, sempre 

respeitando as limitações e possibilidades destes alunos. O processo de ensino e aprendizagem 

para alunos com TDAH precisa passar por adequações, quanto ao meio ambiente, à estrutura 

da aula, os métodos de ensino, os materiais utilizados, as tarefas solicitadas, as avaliações, o 

feedback, o reforço, o nível de apoio, o tempo despendido, o tamanho e a quantidade de 

tarefas (ROHDE; MATTOS, 2003).   

Apesar das limitações e dificuldades recorrentes do TDAH, Blanco (1993) ao ser 

citado por Rohde e Mattos (2003, p.206), explicita que o aluno com este transtorno, no 

contexto escolar, causa mobilidade. Para o autor: 
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Compreendemos, então, que o aluno com TDAH impulsiona o professor a uma 

constante reflexão sobre a sua atuação pedagógica, obrigando-o a uma flexibilização 

constante para adaptar eu ensino ao estilo de aprendizagem do aluno, atendendo 

assim, as suas necessidades individuais.  

 

 

 A necessidade de professores comprometidos com o processo e que dominem o 

conhecimento acerca do TDAH, assim como a disponibilidade de sistemas de apoio e 

oportunidades para executar atividades que conduzem ao sucesso em sala de aula, são 

relevantes para que o aluno com TDAH possa desenvolver o seu potencial e se desenvolver 

normalmente podendo deste modo atingir níveis muitos altos de superação.  

 Esta necessidade vai além do conhecimento sobre transtornos mentais ou dificuldades 

de aprendizagem, é importante também, que o sistema de ensino, a partir da qualificação dos 

professores, sobre o processo de inclusão, viabilize a reorganização escolar de modo a 

assegurar aos alunos as condições de acesso e, principalmente de permanência, com sucesso, 

nas classes comuns.  

 Foi pensando nesta necessidade que o Ministério da Educação (MEC) juntamente com 

a Secretaria de Educação Especial (SEESP) promoveu em 2003, um encontro para 

complementar a capacitação dos docentes, cujo tema Ensinando na diversidade: reconhecendo 

e respondendo às necessidades especiais; objetivou favorecer condições para que os 

professores e especialistas em educação reconheçam, identifiquem e respondam à diversidade 

presente em suas salas de aula.  

 O professor ao assumir uma classe, que aparentemente se constitui de um grupo de 

alunos que, embora apresente diferenças na aparência e no comportamento mesclam-se em 

um grande grupo. Este por sua vez, vai gradativamente constituindo, aos olhos do professor, 

uma unidade, que aprenderá um conjunto de informações constantes no programa de ensino.  

 Entretanto, esta unidade, ou seja, este grupo, não é uma unidade, já que existem 

inúmeras variáveis ali presentes, que faz de cada aluno uma pessoa singular. Cada um destes 

sujeitos tem uma história de vida peculiar, com características culturais diferenciadas, com 

realidades de vida familiar, social, econômicas bastante diferenciadas, com características 

funcionais de aprendizagem também diversificada, são estas variáveis que faz de cada aluno 

um sujeito de aprendizagem único, que necessita ser profundamente conhecido e reconhecido, 

para que o professor realize um bem sucedido processo de ensino (MEC, SEESP, 2003). 

 O programa de ensino apresentados aos alunos no início do ano letivo é elaborado 

mesmo antes de se conhecer os alunos, o que pressupõe que é possível ensinar a todos, como 
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se fossem um só. Ignorar a individualidade e argumentar que o grande número de alunos por 

sala de aula não permite a atenção individualizada a cada aluno, tem sido uma das principais 

causas do fracasso escolar, quando olhado do lado da ação do professor.  O texto apresentado 

pelo MEC, SEESP (2003, p. 18), sobre diversidade explicita: 

 

Nossa experiência docente tem nos mostrado que se encontram na mesma sala de 

aula alunos que vivem na miséria, alunos que enfrentam violência familiar, alunos 

que cheiram cola, alunos que crescem brincando com computador, alunos de classe 

média, alunos de classe alta, alunos de populações distantes ou nômades, alunos que 

trabalham para sustentar a família, alunos que são moradores de rua, alunos que 

pertencem a minorias lingüísticas, étnicas ou culturais, enfim, individualidades 

totalmente diferenciadas umas das outras, que constituem uma ampla dimensão de 

características.  

 

 

 Estas individualidades, por sua vez, possuem história e padrão diferenciados de 

relação com a realidade e com o processo de aprendizagem. Todos têm um conhecimento da 

realidade, que foi construído historicamente e, que não pode ser ignorado no processo de 

ensinar. O aprender é também um processo diferenciado, pois, cada sujeito tem uma forma de 

aprender, seja na forma concreta, auditiva, escrita, esta última, se refere a alunos que precisam 

escrever para aprender. 

 Baseado neste contexto entende-se que cada indivíduo tem necessidades educacionais 

específicas, às quais o professor tem que responder pedagogicamente, caso queira cumprir 

com seu papel primordial de garantir o acesso, a todos, ao conhecimento historicamente 

produzido pela humanidade e, ao seu uso na relação com a realidade social na qual se 

inserem, e que cabe ao professor transformar.  

Considerando a diversidade, incluíram-se neste contexto os alunos que apresentam 

deficiência física, mental, visual, auditiva, múltipla, comportamentos típicos e mesmo os que 

apresentam altas habilidades (superdotação). Mas é importante considerar que todo e qualquer 

aluno pode apresentar necessidades educacionais especiais, ocasional ou permanente (MEC, 

SEESP, 2003). 

 As necessidades educacionais especiais são subtendidas a dificuldades específicas dos 

alunos, no sentido de focalizar primordialmente não ao aluno em si, mas que resposta a escola 

pode oferecer a cada um, para promover a aprendizagem pretendida. Tradicionalmente, e 

ainda nos dias de hoje, há uma tendência de se atribuir o fracasso escolar do aluno, 

exclusivamente a ele. Desse modo, a escola fica isenta da responsabilidade pela sua 
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aprendizagem ou não aprendizagem, cabendo a profissionais diversos, a identificação de 

problemas a serem encaminhados e selecionados fora da escola. 

 O fracasso da criança passa a ser explicitado por diversas denominações e causas, 

como distúrbios, disfunções, problemas, dificuldades, carência, desnutrição, família 

desestruturada, dentre outras, situadas mais próximas das patologias e de causalidade social 

do que de situações escolares contextuais. Não se podem negar os condicionantes orgânicos, 

sócio-culturais e psíquicos, que estão associados a vários tipos de deficiência ou a influência 

que esses fatores podem exercer no sucesso ou insucesso escolar do educando, mas não se 

pode advogar sua hegemonia como determinantes na causalidade do fracasso escolar, ou 

como modo de justificar uma ação escolar pouco eficaz (MEC, SEESP, 2003). 

 A identificação de alunos com necessidades especiais requer atenção, assim como as 

necessidades especiais que alguns alunos possam apresentar, pois, há de se considerar o papel 

da escola no fracasso escolar, e no encaminhamento de alunos para atendimentos 

especializados, dentre outras medidas comumente adotadas na prática pedagógica. Um 

exemplo preocupante do desvio dessas práticas é o encaminhamento indevido como resultado 

da ineficiência escolar. 

 Outro aspecto a ser considerado é o papel desempenhado pelo professor na sala de 

aula. Não se pode substituir a sua competência pela ação de apoio exercida pelo professor 

especializado, ou pelo trabalho de equipes interdisciplinares, quando se trata de educação dos 

alunos. Reconhecer a possibilidade de recorrer, eventualmente, e quando necessário, ao apoio 

de professores especializados e de outros profissionais (psicólogo, fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta, etc..), não significa abdicar e transferir para eles a responsabilidade do 

professor, de buscar ações educativas alternativas, calcadas em um processo de avaliação 

ampla e compreensiva, como condutor da ação docente (MEC, SEESP, 2003).  

 O currículo escolar neste contexto é relevante, quando construído com bases na 

acessibilidade, proporciona para todos os alunos, sem exceção, oportunidades para participar 

totalmente das atividades e para obter sucesso, que é fundamental para o processo de inclusão. 

O Currículo Nacional novo foi projetado, de fato, para ser acessível a um número de alunos 

cada vez maior.  

Todas as escolas e as comunidades locais deveriam ter um sistema de apoio  mais 

qualificados para aqueles alunos que experimentam algum tipo de dificuldade em qualquer 

momento de sua escolarização. Porém, o novo Currículo Nacional não opera em um vazio e 
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enfrenta muitos obstáculos, que se originam da tradicional natureza elitista do sistema de 

ensino, que possibilita sucesso para alguns e excluem outros.  

 De acordo com Mittler (2003, p, 158) “Esses legados estão bastante arraigados em 

nossas escolas e na sociedade. Eles não põem ser “subtraídos” pelos políticos ou por aqueles 

que planejam as reformas educacionais”. As reformas atuais têm que desafiar as tradições, 

que são obstáculos para a aprendizagem. Os conteúdos que nele são contemplados não 

capturaram o interesse de muitas crianças e não reflete a diversidade das comunidades e das 

culturas em nossa sociedade, resultando na ineficácia do atendimento às crianças pela escola. 

As aulas podem ter um bom nível, mas as crianças podem não entender o que é solicitado, 

criando obstáculos adicionais para a compreensão e para a participação. 

 Um grande obstáculo à inclusão implica na prática de exames, na avaliação e na 

classificação de crianças, prática esta herdada de gerações anteriores e que tem sido 

tradicionalmente usada para separar umas crianças das outras. Não se pode atingir um 

currículo inclusivo ou escolas inclusivas se não for revista a questão da avaliação e seu 

impacto na vida das crianças e de suas famílias. A avaliação pode ser em dado momento, um 

procedimento exclusivo, pois, mensurar o rendimento através de testes, onde todos devem ter 

um rendimento semelhante, sem considerar o momento e as condições de cada criança, é 

separá-las por competência, o que é o objetivo da educação.  

O aluno com TDAH precisa de uma atenção especial em todos os âmbitos. O fracasso 

ou sucesso deste aluno vai depender de como ele é trabalhados em sala de aula. O trabalho do 

professor é possibilitar o seu desenvolvimento, respeitando as suas possibilidades e 

potencialidades sempre de acordo com que ele é capaz de fazer, mas sempre tentando fazer 

com que ele próprio supere suas dificuldades, através de uma intervenção mediadora.  

 A adequação para um trabalho efetivo vai depender do conhecimento que o professor 

tem do transtorno, bem como a sua disponibilidade para desempenhar funções específicas 

para crianças com necessidades especiais. O trabalho de intervenção e a avaliação são neste 

caso, específicos e diferenciados, mas sem desconsiderar que esse aluno tem condições de 

interagir e aprender como os demais, apenas dando-lhe instrumentos adequados. 

 Os sintomas do TDAH e as dificuldades que ele compreende, podem, em dado 

momento, levar o professor a considerar que os alunos com este transtorno não rendem o 

suficiente por serem acometidos por problemas cognitivos, o que nem sempre é o caso. Neste 

caso cabe salientar a responsabilidade dos educadores frente o TDAH e tudo o que a ele se 

inscreve. 
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Nessa perspectiva, o aluno com TDAH tende a ser estigmatizado, pois, ao não 

responder as expectativas educacionais esperadas e, ao ser considerado incapacitado de 

realizar suas funções intelectuais e cognitivas de forma efetiva, e não recebendo por parte dos 

professores, a atenção necessária, seu desenvolvimento escolar torna-se comprometido. 

Crianças que passam por problemas escolares, sem receber o respaldo necessário para 

que obtenham sucesso quanto ao seu rendimento escolar, passam a ser marginalizados e 

tendem a não desenvolver suas potencialidades. O aluno quando analisado somente pela 

perspectiva do insucesso, sem considerar que seus méritos possam ser ressaltados, a partir do 

momento em que ele seja possibilitando a dar respostas efetivas frente aos estímulos 

recebidos, a tendência nesse contexto implica no fracasso desse sujeito. 

O fracasso escolar é um tema recorrente nas discussões dos órgãos oficiais e dos 

especialistas envolvidos com a educação. Não é de hoje que medidas políticos-administrativas 

e pedagógicas vêm sendo elaboradas e adotadas e, da mesma forma, pesquisas vêm sendo 

realizadas na tentativa de solucionar problemas referentes ao número excessivo de crianças 

em idade escolar que estão fora da escola, seja porque nela nunca ingressaram ou porque 

sofreram o processo de evasão ou repetência.  

Estes estudos e medidas, quase sempre, são elaborados a partir de uma perspectiva 

permeada nos interesses da classe dominante, baseadas num modelo liberal e colocam a 

escola e a educação formal como “redentores” e equalizadores das desigualdades sociais. 

Segundo Patto (1996), foram teorias baseadas num discurso pedagógico liberal que serviram 

de “pano de fundo às explicações do fracasso escolar durante o percurso da pesquisa da 

política educacional no país”.  

O fracasso escolar surgiu, quando a maioria da população, formado por membros das 

classes trabalhadoras urbanas e rurais, teve acesso à escola pública e gratuita. Situação esta, 

que julgamos excessivamente injusta e inaceitável e sua superação requerem aprofundamento 

e análise da questão. 

É possível perceber que ações já desenvolvidas nas escolas, principalmente nas 

públicas, têm sido insuficientes, no que se refere ao seu objetivo primeiro: a transmissão do 

saber historicamente acumulado, com o intuito de formar cidadãos críticos, capazes de 

transformar o meio no qual vivem, buscando uma melhor qualidade de vida. Esta ineficiência 

se retrata no fracasso escolar que atinge boa parte dos que ingressam no sistema educacional 

público. 
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Pode ser constatado que o fracasso escolar tem desencadeado uma série de problemas 

nas escolas, como: a indisciplina; certa descrença, tanto de alunos quanto de pais, no que se 

refere a esta instituição; não comprometimento de parte dos docentes com uma educação de 

qualidade, talvez por uma deficitária formação ou até mesmo por não estarem claros, para a 

maioria dos educadores, os objetivos da escola pública hoje. Por vezes, o professor pode 

alegar não ter como ensinar crianças que não querem aprender, isso se atribui vezes, a culpa 

ao aluno ou a fatores externos à escola 

Entretanto, é possível observar ainda a predominância dos aspectos biológicos, 

emocionais, culturais e familiares para explicar as causas do fracasso escolar. Como explicita 

Patto (1996, p.137), o preconceito e a desvalorização impregnam toda a prática escolar “desde 

as discussões referentes à política educacional até a relação diária de professores com seus 

alunos”, ainda persistindo a tendência em se vincular o fracasso escolar à “deficiência” do 

aluno, na escola, muitas vezes, as crianças são tratadas como "incapazes”, não tendo o direito 

de se manifestar, cabendo ao professor incutir-lhes o direito de saber. A não adaptação a esse 

saber é um problema exclusivo da criança, que por razões pessoais, emocionais, culturais, 

familiares, etc., não se desenvolver efetivamente. 

Ao se explicar à questão do fracasso escolar da escola pública brasileira, segundo 

estudos de Patto (1999), foram baseadas, num primeiro momento, nas teorias racistas, por 

volta do ano de 1870, quando os colonizadores tinham os colonizados como seres inferiores 

intelectualmente e, como tais, incapazes de aprender. O apogeu destas idéias racistas foi o 

período de 1850 a 1930, em que os intelectuais brasileiros começaram a atentar para as 

questões da escola e da aprendizagem escolar sob a influência da filosofia e da ciência 

francesas. 

Sob a influência do escolanovismo, os estudos iniciais sobre o fracasso escolar 

apontavam as causas das dificuldades de aprendizagem não no indivíduo, mas nos métodos, 

que deveriam ser determinados pela observação do indivíduo (este representando a natureza 

humana e não a especificidade de cada um) e de suas capacidades, o que denominaram de 

fatores intra-escolares. Foi um momento a crítica à escola tradicional e onde foi formulada 

uma nova concepção de criança, reconhecendo a sua especificidade psicológica (mérito dos 

proponentes da escola nova). Os programas e métodos educacionais deveriam ser 

determinados pela observação do indivíduo e de suas capacidades e não por critérios externos. 
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Pois de acordo com Patto (1999, p.87): 

 

À medida que a psicologia se constitui como ciência experimental e diferencial, o 

movimento escolanovista passou de seu objetivo inicial de construir uma pedagogia 

afinada com as potencialidades da espécie, à ênfase na importância de afiná-la com 

as potencialidades dos educandos  

 

 

De acordo com Patto (1999, p. 88), ainda, que a psicologia, a partir dos anos trinta, 

adotou a prática de diagnóstico e tratamento dos desvios psíquicos, passando, assim, a 

justificar o fracasso ou, no máximo, a tentar impedi-lo por meio de programas psicológicos 

preventivos, baseados no diagnóstico precoce de distúrbios no desenvolvimento psicológico 

infantil. Predominou, dessa forma, a explicação psicologizante das dificuldades de 

aprendizagem. Essa forma de explicar o fracasso produziu duas distorções na proposta 

escolanovista, pois para a autora:  

 

De um lado, enfraqueceu a idéia revolucionária e enriquecedora de levar em conta, 

no planejamento educacional, as especificidades do processo de desenvolvimento 

infantil enquanto procedimento fundamental ao aprimoramento do processo de 

ensino, substituindo pela ênfase em procedimentos psicométricos e deslocando 

novamente a explicação do fracasso para o aprendiz e suas supostas deficiências; de 

outro, o ideário escolanovista foi apropriado no que tinha de mais técnico, em 

detrimento da dimensão de luta pela ampliação e democratização da rede de ensino 

fundamental. 

 

 

  

A Psicologia Educacional se configurou, no Brasil, sob a influência médica. Os 

primeiros cursos de Psicologia foram ministrados nas faculdades de medicina, tendo os 

médicos como professores, onde se pesquisava sob a influência da eugenia e do 

branqueamento progressivo da raça negra, por meio da importação de imigrantes e numa 

vertente voltada para a psicanálise
17

. Tal realidade influenciou na construção de discursos 

fraturados, muitas vezes contraditórios, das causas do fracasso escolar. 

 Para Patto (1999), até os anos 70 foram predominante as explicações das causas do 

fracasso escolar em das características biológicas, psicológicas e sociais dos alunos, em 

                                                           
17

 A formação destes primeiros psicólogos, que foram bastante atuantes na década de trinta, se deu numa época 

na qual havia um grande prestígio das teorias racistas no Brasil, momento em que se formulavam os primeiros 

retratos “psicológicos” do brasileiro e consideravam a cultura européia e da raça branca superior. O médico 

psicólogo Arthur Ramos, com bases nos instrumentos conceituais da psicanálise, introduziu no país um novo 

conceito de cultura que a antropologia inaugura na passagem do século – a psicologia da cultura brasileira, por 

meio da qual conclui que o brasileiro possui um “inconsciente primitivo” e, portanto, uma cultura “ainda eivada 

de defeitos, próprios das culturas ainda na infância”. Porém não conseguiu ultrapassar o preconceito racial 

entranhado na vida cotidiana brasileira (PATTO, 1999, p.104-114). 
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detrimento à explicação que considerava os aspectos estruturais e funcionais do sistema de 

ensino como determinante desse fracasso. O termo social foi empregado no sentido de déficit 

cultural dos usuários das escolas públicas, não contemplando a relação com a estrutura na 

qual se organiza a sociedade. Os psicólogos educacionais, de formação psicanalítica, 

psiconeurológica ou cognitivista, perderam de vista a dimensão pedagógica do processo. 

 Passou-se a ter, nesse período, uma nova visão da escola, agora determinada pelos 

condicionantes sociais e econômicos mais gerais, porém com certa autonomia para determinar 

o sentido de sua ação na sociedade global. Os conhecimentos e habilidades transmitidos pela 

escola passam a ser valorizados como instrumentos poderosos na luta do povo por seus 

interesses de classe. Na história da explicação do fracasso escolar, até os anos 90, é possível 

perceber avanços e retrocessos, como explicita Patto (1999, p.154): 

 

É importante notar que se nos anos de predomínio da teoria da deficiência cultural 

os aspectos intra-escolares receberam pouca atenção, se na vigência da teoria da 

diferença cultural a responsabilidade da escola pelo fracasso ficou limitada à sua 

inadequação à clientela, à medida que as pesquisas vão desvendando mais 

criticamente aspectos da estrutura e funcionamento do sistema escolar, ao invés de 

atribuir à clientela as causas do fracasso escolar ter sido superada, ela foi apenas 

acrescida de considerações sobre a má qualidade do ensino que se oferece a essas 

crianças. Neste sentido, a pesquisa no início dos anos 80 sobre o fracasso escolar 

repete, com algumas exceções, o discurso fraturado que predominou no período em 

que vigoraram as idéias escolanovistas, quando não repetem a tentativa de colagem 

deste discurso afirmando que a escola que aí está é inadequada à clientela carente. 

 

 

Alguns pesquisadores brasileiros, preocupados em estudar as dificuldades de 

aprendizagem escolar manifestada predominantemente entre crianças dos segmentos mais 

empobrecidos da população, o fizeram baseados numa visão de mundo, num modo dominante 

de pensá-las, consolidado durante o século XIX no leste europeu e na América do Norte. Tais 

ideais estão sustentados nas concepções que surgiram com o advento das sociedades 

industriais capitalistas e nas idéias produzidas no seu âmbito, dos sistemas nacionais de 

ensino, e das ciências humanas, especialmente da psicologia. 

Se de um lado estas pesquisas revelam que a escola se constitui como reprodutora das 

desigualdades sociais e da dominação, por outro revelam que no interior da escola, assim 

como na sociedade, surgem muitas contradições que causam uma reflexão acerca das idéias e 

atitudes que poderão provocar rupturas nos discursos e práticas cristalizadas que ali se 

processam.  
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A escolha de Escola Pública de Ensino como lugar de pesquisa nos faz refletir em 

como se organiza o seu cotidiano e as implicações e determinações micro e macro sociais que 

ali se processam. Na pesquisa focalizamos o aluno, e procuramos analisar como se dá e como 

se constitui a relação do aluno/professor com o fracasso/aprendizagem escolar, sem, contudo, 

deixar de considerar a relevância dos demais agentes envolvidos no processo educacional.  

Os alunos que apresentam dificuldades escolares, no que tange o processo educacional 

podem ser sujeitados ao fracasso escolar, uma vez, que não se leve em conta todas as 

dificuldades que podem surgir no curso desse processo. A criança com TDAH em especial, 

pode se sujeitar ao fracasso, uma vez que, ainda dentro do contexto desse transtorno, as 

dificuldades que o permeia, sofrem distorções no que se refere aos comportamentos 

apresentados, pois, ainda são distorcidos e confundidos com outros problemas escolares. 

 

3.1 O TDAH e as dificuldades de aprendizagem: encontros e desencontros  

 

As crianças com TDAH freqüentemente apresentam baixo rendimento acadêmico, isto 

se deve a comportamentos relacionados à tarefa durante períodos de instrução e trabalho 

independente, que os diferencia dos demais. Essas crianças têm menos oportunidades de 

resposta durante a instrução acadêmica e completam menos trabalhos independentes. Isto 

explica, mesmo que parcialmente, a associação do TDAH com o pouco sucesso acadêmico, 

pois, até 80% das crianças com este transtorno possuem problemas de aprendizagem e/ou 

conquista acadêmica (DUPAUL; STONER, 2007).  

A associação entre o TDAH e o baixo rendimento escolar, ressalta a importância dos 

profissionais da educação ter consciência do potencial de dificuldades de aprendizagem entre 

crianças diagnosticadas ou com suspeita de TDAH. As diferenças entre as crianças com 

TDAH e as crianças que não apresentam este transtorno implicam em várias áreas do 

funcionamento cognitivo, pois, as crianças com TDAH apresentam maior dificuldades em 

tarefas que exigem estratégias complexas de solução de problemas e habilidades 

organizacionais.  

Esses problemas não se devem necessariamente à falta de capacidade em si, mas 

implica num esforço insuficiente ou uso inadequado ou ineficaz de estratégias apropriadas 

durante a realização da tarefa. Isto se explica devido a comportamentos impulsivos e falta de 

organização.  
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Analisando este contexto se entende as dificuldades dos professores em trabalhar com 

esses alunos, pois, apresentam dificuldades nas anotações, término de trabalhos de longo 

prazo, organização na carteira e habilidades de estudo, geralmente neste último caso, não 

conseguem organizar-se para estudar (BARKLEY, 1998). 

Os problemas que implicam a aquisição da fala e da linguagem também contribuem 

nas dificuldades enfrentadas por crianças com TDAH. Embora investigações empíricas 

ofereçam resultados dúbios com relação a possíveis atrasos no início da fala, existem 

evidências reativamente coerentes de dificuldades na linguagem expressiva entre crianças 

com TDAH. Além disso, crianças com TDAH podem não exibir fluência na fala ou falhas na 

articulação, como também apresentar desorganização em tarefas que exigem explicações 

verbais (BARKLEY, 1998). 

Problemas na coordenação motora também podem estar relacionados com o TDAH. 

Estudos denotam que 52% das crianças com este transtorno demonstram deficiência na 

coordenação motora fina. Foram observados dificuldades na execução de algumas tarefas 

como traçada de labirintos ou encaixe de pinos. Dificuldades semelhantes são observadas nas 

escolas pelos professores, pois, segundos eles alguns alunos têm problemas significativos com 

a caligrafia e com a escrita. 

 Estudos neurológicos também colaboram na explicação de problemas com a 

coordenação motora grossa e movimentos de excesso motor em crianças com TDAH em 

relação a seus colegas com desenvolvimento típico e/ou com deficiência na aprendizagem. 

Esses estudos envolvem a realização de movimentos com grupos musculares específicos, 

como por exemplo, mexer o dedão dos pés, sendo que crianças com TDAH podem 

demonstrar movimentos desnecessários associados, talvez indicando uma fraca inibição 

motora (DUPAUL; STONER, 2007). 

De acordo com Barkley (1998) citado por Dupaul e Stoner (2007, p.67), “A amplitude 

de associações do TDAH com os atrasos no funcionamento intelectual, gera no meio 

científico, muitas controvérsias”. Segundo estudos de análise grupal, verificou-se que crianças 

com TDAH apresentam maior risco para diversos problemas nas áreas de desempenho em 

testes e funcionamento cognitivo em relação a seus colegas, pois, os problemas apresentados 

implicam em dificuldades na solução de problemas e habilidades no que tange a organização, 

na linguagem expressiva e/ou no controle motor fino e grosso. 

Estas dificuldades ou a combinação com uma delas faz com que aumente o risco de 

fraco desempenho escolar. Em contrapartida a esse contexto, estudos revelam que, em média, 



74 

 

 

crianças com TDAH não se diferenciam do resto da população escolar em termos de 

funcionamento intelectual, ou seja, o transtorno não aparece afetar as capacidades cognitivas 

gerais de crianças diagnosticadas como um grupo.  

Isto supõe que o TDAH não está relacionado a uma falta de capacidade, mas sim um 

déficit de desempenho. As análises individuais refletem que muitas das crianças com TDAH 

não apresentam déficit cognitivos citados anteriormente. Embora enquanto grupo as crianças 

com o transtorno apresentam um risco maior que a média para dificuldades de linguagem, 

controle motor e solução de problemas, muita crianças com TDAH não se enquadram nestes 

problemas (BARKLEY, 1998). 

A dificuldade mais comum e debilitante para as crianças com TDAH é a cronicidade 

da fraca conquista escolar, em relação a suas capacidades intelectuais, pois, a grande maioria 

dos alunos com este transtorno obtém notas baixas, bem mais que o esperado, em uma ou 

mais disciplinas. Estes tipos de problemas estão diferencialmente associados ao TDAH 

mesmo entre grupos de crianças com outros transtornos psicológicos. O insucesso do 

rendimento escolar presumivelmente se deve à exibição dos sintomas principais, ou seja, 

desatenção, impulsividade e inquietação motora do TDAH em sala de aula. 

A cronicidade implicada neste âmbito aumenta os riscos de fraco rendimento escolar. 

Aproximadamente 40% ou mais das crianças com TDAH são indicadas para programas de 

educação especial para educandos com deficiência de aprendizagem ou transtornos de 

comportamento (BARKLEY, 1998). Estudos indicam que um terço das crianças com esse 

transtorno já passaram por reprovação em pelo menos uma série antes de chegar ao ensino 

médio ( DUPAUL; STONER, 2007). 

Assim como a reprovação, as suspensões e expulsões também ocorrem, mas sempre 

com maior freqüência em casos positivos de TDAH, as incidências destas problemáticas 

somente são mais relevantes nos casos de transtorno de conduta
18

 entre crianças com déficit 

de atenção. A evasão escolar no ensino médio é também um marco relativamente 

considerável neste âmbito, sendo que podem atingir cerca de 10% entre alunos com este 

transtorno, quando comparados com a população geral (DUPAUL; STONER, 2007). 

                                                           
18

 Este transtorno consiste num padrão repetitivo e persistente de comportamento no qual são violados os direitos 

individuais dos outros ou normas ou regras sociais importantes próprios da idade (critério A).  Esses 

comportamentos caem em quatro agrupamentos principais: conduta agressiva causadora ou com perigo de lesões 

corporais a outras pessoas ou animais, conduta não agressiva que causa perdas ou danos ao patrimônio, 

defraudação  ou furto e sérias violações de regras. 
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As dificuldades de desempenho escolar associados ao TDAH podem persistir até a 

vida adulta, e estudos indicam que apenas 20% dos adultos com histórico do transtorno na 

infância ainda estavam estudando aos 21 anos, em comparação com cerca de 50% dos demais. 

Portanto, os problemas educacionais e as conseqüências associadas ao TDAH, aumentam o 

risco de experimentar dificuldades profissionais e sócias na vida adulta (DUPAUL; STONER, 

2007). 

Os estudos até agora realizados indicam uma relação coerente entre o TDAH e os 

déficits significativos nas habilidades escolares, ou seja, deficiências na aprendizagem, pois, 

de acordo com Dupaul e Stoner (2007, p.80), “Aproximadamente uma em cada três ou quatro 

crianças com TDAH tende a apresentar uma deficiência específica de aprendizagem”. Além 

disso, grande parte das crianças com TDAH terá um desempenho escolar abaixo do esperado, 

devido à realização incoerente de tarefas e/ou baixos níveis de exatidão nos trabalhos em sala 

de aula e em testes. Estudos ainda revelam que quase 40% dos estudantes com dificuldade de 

aprendizagem também podem apresentar sintomas do TDAH. 

Neste contexto, pode-se observar uma sobreposição bastante pronunciada entre os dois 

transtornos, porém, a associação entre o TDAH e as dificuldades de aprendizagem não é 

concisa, e que os dois são um único transtorno. A maioria das crianças com TDAH não 

apresenta dificuldade de aprendizagem e a maioria dos alunos com dificuldade de 

aprendizagem não reúnem os critérios diagnósticos para TDAH. Sendo assim, o fato de que 

uma minoria significativa de crianças em cada grupo pode ser identificada com os dois 

transtornos, deve ser considerado durante o planejamento de procedimentos de avaliação e 

intervenção na escola. 

Estudos atuais enfatizam a inoperância em se determinar se o TDAH “causa” ou leva à 

dificuldade de aprendizagem ou vice-versa, pois, nada ainda foi comprovado. Investigações 

levam a um caminho onde se supõe que comportamentos relacionados ao TDAH, 

especialmente a desatenção e a impulsividade, exercem certa influência negativa sobre o 

sucesso escolar. Pode existir nesse contexto certa reciprocidade, ou seja, o nível de 

desempenho na leitura pode influenciar a desatenção na sala de aula; contudo, o efeito do 

TDAH sobre a conquista pode ser mais definido. Estudos nesse âmbito denotam que a 

desatenção é um dos fatores determinantes para o desempenho na leitura (DUPAUL; 

STONER, 2007). 

Embora a causalidade não seja conhecida, há indícios fortes de que muitas crianças 

com TDAH apresentam déficits de habilidades escolares que ainda precisam ser explorados. 



76 

 

 

Especulações acerca do tema explicitam que certos subtipos de TDAH podem estar 

associados a uma maior probabilidade de problemas de aprendizagem, como por exemplo, 

crianças com TDAH do tipo predominantemente desatento apresentam maior risco de déficit 

de aprendizagem que crianças com TDAH do tipo combinado.  

Os estudos realizados não apontaram diferenças significativas na prevalência de 

dificuldade de aprendizagem entre os subtipos de TDAH. No entanto, algumas crianças com 

dificuldade de aprendizagem podem apresentar maior risco de problemas com o controle do 

comportamento, inclusive o TDAH.  

O termo dificuldade segundo Chabanne (2006, p 12) “caracteriza momentaneamente o 

procedimento de uma pessoa em reação a um objetivo. A dificuldade se manifesta quando, em 

sua trajetória, a pessoa encontra obstáculos”. Quando nos referimos ao aluno com dificuldade, 

jamais pensamos nas suas facilidades, sempre o julgo é pela incapacidade, pois, é inesperado 

que o aluno seja o autor de suas dificuldades, no entanto, ele nunca é considerado criador de 

suas próprias facilidades. 

Neste sentido entende-se que não existem alunos com dificuldades em si, mas alunos 

com dificuldades para atingir alguns objetivos ou exercer algumas tarefas. Afinal todos têm 

facilidades e dificuldades para algo. Deste modo, não há aprendizagens difíceis em si, mas 

pode haver aprendizagens difíceis para alguns alunos. Isto se aplica também para os alunos 

com TDAH, eles têm dificuldades para algumas coisas, mas não para tudo. 

O termo estar com dificuldade, não necessariamente significa ter dificuldade. As 

dificuldades escolares não devem ser vistas como patologias: podem em dado momento ser 

remetidas como sintomas, que podem ser identificados ou relacionados devido a certos 

comportamentos, num dado momento e de forma singular. As dificuldades escolares no 

contexto sintomatológico podem ser confundidas com o fracasso escolar, que pode ser real e 

mensurado quando existe a distância entre o nível das competências pressupostas de um aluno 

e o nível das competências definido como “normal” (CHABANNE, 2006). 

Para Charlot (1997) citado por Chabanne (2006, p. 16), “Quando o fracasso escolar e 

dificuldade escolar são confundidos, o que é prejudicado é o destino da dificuldade escolar 

[...] o fracasso escolar é considerado uma “deficiência” do ter e do estar do aluno”. O aluno 

que é considerado “estando” em fracasso escolar, é ele próprio que está em causa. A 

dificuldade escolar não deve ser julgada como definitivo, é um momento da experiência, ou 

do trabalho escolar, que almeja o sucesso. Chabanne (2006, p 16-17), nesse âmbito explicita 
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que ela parece simples e sem importância para os alunos que se dedicam a um objetivo 

escolar autentico, pois para o autor: 

 
Todo exercício apresenta dificuldades, ou seja, sempre há um momento em que o 

aluno é posto à prova quanto à sua memória, sua inteligência, sua capacidade de 

interpretar um enunciado, de buscar soluções, de procurar novos caminhos e avaliar 

a eficácia de alguns deles, ou seja, de conviver com as dificuldades reativas e 

necessárias para alcançar o estágio definitivo: o sucesso. 

 

 

 O momento vivido com a dificuldade é a experiência que o aluno vive e interpreta 

fazendo disso a própria experiência. É o reflexo de sua própria dinâmica no exercício, no 

esforço que nem sempre é superado e inevitavelmente causa desânimo, ou ao contrário, pode 

ser a alavanca para o empenho e conseqüentemente, para o sucesso.  

 O ambiente escolar que trabalha em caráter de flexibilidade propicia aos seus 

educandos um desempenho intelectual considerável, diferentemente do ambiente rígido, que 

acaba por tolher o desempenho. Isto se justifica pela diferença de atitude frente aos distúrbios 

cognitivos, pois, um ambiente flexível oferece menos resistência ao se considerar os 

distúrbios cognitivos e, conseqüentemente possibilitar a construção de novas estruturas.  

 É então neste contexto que a escola deve permitir que o próprio aluno construa sua 

personalidade e adquira conhecimentos através das suas próprias atividades. O tempo 

disponibilizado para a execução de certas atividades é uma questão pessoal, pois, cada sujeito 

tem um tempo e um ritmo próprio. Geralmente as escolas trabalham em cima de um tempo 

pré-determinado, onde todos os educandos devem realizar as tarefas dentro de um tempo e 

seguindo um mesmo ritmo. 

 Para Chabanne (2006, p. 66), “[...] a rítmica idêntica para todos os alunos de uma 

classe revela “um conceito secular do tempo e do ritmo” e constitui um verdadeiro obstáculo”.  

Segundo este autor, “ao se aprender num ritmo muito rápido ou lento demais, o aluno perde 

tempo, pois, em ambos os casos o tempo é imposto e, ele é colocado à submissão. A 

disposição do tempo revela que o tempo escolar, o tempo de aprendizagem do aluno, não é 

baseado em sua complexidade biológica, pedagógica, psicológica e sociológica, são outros os 

critérios utilizados em sua organização, tais como “a particularidade do tempo de trabalho do 

pessoal da escola, a interdependência entre a prática da “aula” e a duração da “hora” 

(CHABANNE, 2006). 

Testu (1993), em referência à obra de Debrê e Douady (1962), explicita que, os ritmos 

biológicos internos e individuais não adaptados ao ritmo escolar de trabalho coletivo, 
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causarão fadiga aos alunos. Certas mudanças podem desencadear nos alunos atitudes positivas 

ou negativas. Quando as mudanças são para menos podem causar desinteresse, quando para 

mais, podem gerar falta de referência, o que pode causar insegurança ou até mesmo angústia. 

Não tem medida segura para tal adaptação, apenas se deve pensar em uma multiplicidade de 

fatores individuais internos, que é determinante para a execução de tarefas (CHABANNE, 

2006). 

No caso do TDAH o que acontece é que os alunos que se enquadram nesse contexto, 

precisam de um tempo maior para a execução de tarefas, e uma tarefa menos longa, uma vez 

que seu nível de concentração e atenção pode ser menor que os demais, mas isto não o impede 

de executá-la, apenas pode demorar um pouco mais. Isto ao ser remetido ao contexto da 

dificuldade pode-se dizer que a instabilidade, portanto seria a causa da dificuldade, e não um 

efeito ou um sintoma da dificuldade.  

 

As dificuldades de aprendizagem são inscritas na história de um sujeito quando esta 

se torna “aluno”, ou seja, quando entra para a escola. Elas são apenas indicadoras de 

um processo mais generalizado do desenvolvimento. A historicidade da criança é 

entrelaçada com a ressonância de outros sujeitos, pois, o educando se torna ao 

mesmo tempo um sujeito cognitivo, com uma consciência própria, inclusive no 

processamento de seus pensamentos. Ele passa a ser um indivíduo afetivo com 

pulsões, sentimentos, afetos, passa a ser um indivíduo social inscrito numa complexa 

rede de relações com o ambiente, sem desconsiderar que antes de tudo, ele é um ser 

biológico (CHABANNE, 2006, p.68). 

 

 

As dificuldades se inscrevem, portanto, na realidade de um desenvolvimento 

diversificado, enquadrado em linhas de desenvolvimento, compreendendo os campos 

cognitivo, afetivo, social e fisiológico
19

·. Estes campos estão em constante inter-relação e, a 

sua lógica esclarece muita das dificuldades de aprendizagem. Para entender como se processa 

o desenvolvimento do sujeito, são muitos os autores e teorias que se dedicam a este tema, 

geralmente estes teóricos pertencem às áreas da psicologia, sociologia, filosofia, biologia, 

dentre outros. A partir desses preceitos surge uma fusão estabelecida entre desenvolvimento, 

ensino e aprendizagem.  

A fusão estabelecida entre desenvolvimento, ensino e aprendizagem quando utilizada 

para discutir e entender as dificuldades de aprendizagem, busca compreender como essas 

dificuldades se processam no sujeito. Dentre os muitos teóricos que se interessou pela 

temática, vale ressaltar L. S. Vygotsky, cuja teoria sobre o desenvolvimento baseia-se no 

                                                           
19

 As linhas de desenvolvimento, estão presentes na conceituação de maturação, explicitado por Anna Freud in 

Le normal et Le pathologique chez  i’ enfant (CHABANNE, 2006, p. 82).  
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efeito do meio ambiente, essencialmente social, sobre o individuo, para este autor a 

aprendizagem precede o desenvolvimento. 

Segundo Vygotsky, os processos mentais, geneticamente estabelecidos, permitem um 

desenvolvimento devido à maturação biológica, mas são os processos mentais superiores que 

facilitam o acesso à função simbólica e principalmente à linguagem. A aquisição desses 

processos mentais superiores resultam da influência do meio, pois, o que está inculcado na 

criança pela educação é produto de uma cultura e, a interiorização dessa cultura permite o 

desenvolvimento. 

 

Os processos interpessoais que sustentam as relações entre os sujeitos se originam 

nos processos que possibilitam o pensamento individual. A linguagem exemplifica a 

evolução dos processos, do „inter‟ para o „intra‟, cujo nível surge da linguagem do 

meio ambiente e da qualidade da educação recebida. Segundo a visão de alguns 

pensadores, a atividade humana é mediatizada, ou seja, se manifesta por meio de 

ferramentas, técnicas, procedimentos, linguagens, etc. (CHABANNE, 2006). 

 

Segundo esta perspectiva entende-se que não há atividade humana que não contemple 

um conjunto de múltiplas características culturais, os quais são produzidos historicamente. É a 

cultura que gera e estruturam as modificações, que geram modelos, formas preestabelecidas 

de comunicação e de comportamento; que são eminentemente simbólicos. As crianças 

assimilam esses formatos através da instrução e da educação. Esses formatos quando unidos 

às outras formas simbólicas constituem os mediadores da atividade psíquica: são esses 

mediadores, formados de signos e de sistemas de signos, que permitirão as representações e as 

transformações (CHABANNE, 2006). 

A função simbólica dos mediadores se manifesta geralmente, em dois modos na vida 

da criança, ou seja, no seu contexto social e na qualidade de ferramentas do pensamento. No 

processo de desenvolvimento quando inserido nesse contexto, pode-se observar a relevância 

da escola e do professor no desenvolvimento do sujeito, pois, as funções psíquicas superiores 

somente atingem a maturidade mediante a colaboração do adulto. Na perspectiva desse 

pressuposto teórico, segundo Chabanne (2006, p. 129) “admite-se implicitamente que a 

dificuldade de aprendizagem (ou realização de tarefas) é natural e normal. 

Mas ainda dentro desse pressuposto é importante considerar a importância das 

dificuldades no que tange às habilidades da criança, bem como, os limites e aos tipos de ajuda 

oferecidos pelo adulto, quando explicitado como suporte. A teoria de Vygotsky propõe 

esquematizar a situação de aprendizagem com o conceito de “zona de desenvolvimento 

proximal”, onde a dificuldade de aprendizagem em relação às habilidades do aluno e às 
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competências do professor serve para situar o professor e o aluno em relação ao 

conhecimento. Para Vygotsky, a noção de tempo é relevante para explicar as aprendizagens, 

pois, para ele, os procedimentos de aprendizagem de hoje prenunciam os de amanhã 

(CHABANNE, 2006). 

Esta pequena introdução à Vygotsky surge aqui como uma forma de situar o leitor 

sobre a temática que será discutida posteriormente. Trata-se de uma pequena referência sobre 

sua teoria, que será mais amplamente discutida a seguir.  A teoria de Vygotsky vem contribuir 

de forma relevante neste trabalho, com o objetivo de ressaltar a importância de conhecer 

como o sujeito se desenvolve e desse modo estabelecer uma conexão teórica que embase o 

processamento de idéias sobre desenvolvimento, ensino e aprendizagem e a importância 

desses processos no meio educacional, para que se possam entender as dificuldades 

enfrentadas por alunos no âmbito escolar, bem como a importância do trabalho do professor 

frente às dificuldades dos seus alunos e, neste caso mais específico o TDAH. 

A importância de reunir referências teóricas que discutem sobre o TDAH, emerge da 

idéia de situar este complexo transtorno dentro do contexto escolar, para que se possa 

entender como ele se estabelece e quais os seus efeitos na aprendizagem a na vida dos 

sujeitos, bem como as dificuldades da escola, em trabalhar com crianças consideradas como 

“problemas” nesse meio institucional, acadêmico e familiar, para que se possa também 

analisar como trabalhar o processo de inclusão no contexto educacional. 

 

3.2 O processo de inclusão e suas implicações frente ao TDAH 

 

Crianças com habilidades abaixo da média são muito mal servidas por nosso sistema 

educacional. Aquele que é menos capaz academicamente continua a sofrer as 

conseqüências de quaisquer que sejam os problemas agudos ou crônicos que afetam 

o sistema educacional (MITTLER, 2003, p.23). 

 

 

Este pronunciamento foi explicitado pelo Chefe dos inspetores das Escolas da Sua 

Majestade no período de 1989 a 1990, na Inglaterra e, reflete o fracasso do sistema 

educacional frente à necessidade de responder problemas sofridos por crianças cujas 

aquisições e habilidades educacionais estão abaixo da média.   

A análise feita nesse contexto, apesar de corresponder a uma realidade existente, após 

uma década, ela não faz referência ao fato de que a maioria das crianças que são consideradas 
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menos capazes academicamente, são também aqueles que vivem em situações de 

desvantagens sociais e econômicas (MITLLER, 2003). 

Existem muitas dificuldades para entender porque e como crianças com histórico de 

pobreza e, freqüentemente fracassam na escola e muito menos ainda o que se pode fazer para 

reduzir ou eliminar essas disparidades. Ainda não se tem uma explicação plausível para 

responder essa questão. Em muitos casos se tenta explicar através de pressupostos que 

envolvem a falta de capacidades dessas crianças, ou por elas não serem consideradas 

“prontas” para aprender. Os pais também são questionados, pois, em certos casos, se acredita 

que eles não se empenham como deveriam no desenvolvimento de seus filhos, ou ainda, não 

oferecem um ambiente adequado para que ocorra o desenvolvimento e a aprendizagem.  

Um novo olhar surge nesse contexto e, surge a necessidade de expandir a educação 

para as camadas populares, sem,contudo, que a escola tivesse se organizado para receber essa 

clientela, já que quase toda a sua cultura fora organizada tendo em vista a elite da sociedade. 

Muitas das crianças e adolescentes que adentravam a escola acabavam por encontrar bastante 

dificuldade em compreender a cultura produzida e transmitida pela escola, o que gerava, 

conseqüentemente, uma dificuldade de adaptação. Essa situação escolar acabou se 

constituindo no fenômeno do fracasso escolar, cuja responsabilidade passou a ser atribuída à 

clientela inadequada que começara a freqüentar a escola (MENDES, 1995; PATTO, 1996; 

JANUZZI, 2004). 

As escolas também são questionadas devido à baixa expectativa quanto ao 

aproveitamento dos educandos e, por aceitarem facilmente que as crianças com desvantagens 

socioeconômicas serão aquelas que mais provavelmente não terão um bom desempenho 

escolar. Os órgãos governamentais também têm sua parcela de envolvimento no que tange 

essa problemática por não investir adequadamente ou por fazer investimentos de forma 

errônea. 

Mas temos que ter clareza que tanto a escola, como o sistema educacional não 

funcionam de modo isolado. As escolas sofrem reflexo da sociedade na qual estão inseridas, 

pois, os valores, as crenças e as prioridades da sociedade permeiam a vida e o trabalho nas 

escolas e vão muito além delas. Todos aqueles que trabalham nas instituições educacionais 

sãs cidadãos de sua sociedade e da comunidade local; portanto, possuem as mesmas crenças e 

atitudes com qualquer outro grupo de pessoas. Isso também se aplica àqueles que administram 

o sistema educacional como um todo, inclusive os que são designados para o posto, os 
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membros eleitos do governo local, os gestores de escola e os administradores (MITTLER, 

2003). 

Algumas medidas vêm se concretizando com o passar dos anos, pelos políticos, onde 

se começa a pensar de forma abrangente sobre o contexto social, em que se encontram as 

escolas, mas ainda se encontra em estado embrionário Famílias que vivem em situação de 

pobreza, cujos filhos estão mais propensos ao fracasso e à exclusão, também correm o risco 

de apresentarem saúde frágil, de serem hospitalizados com maior freqüência, de apresentarem 

taxas de mortalidade mais altas, que vivem em condições habitacionais inferior, de 

degradação familiar e de pais que enfrentam maior período de desemprego (MITTLER, 

2003).  

Após a reforma educacional que promoveu a reorganização do sistema educacional 

brasileiro (legislação, políticas públicas, práticas pedagógicas etc.) baseada nos princípios da 

inclusão escolar, a matrícula de todos os alunos com deficiência passou a ser preferencial nas 

classes comuns das escolas regulares. A Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a Lei nº. 

9.394/96 que instituiu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) 

estabeleceram que a educação era direito de todos e trouxeram ao cenário nacional um 

desestímulo à manutenção das classes especiais como meio de escolarização dos alunos com 

deficiência, incluindo aqueles com deficiência mental. 

Novos investimentos são designados para subsidiar essas famílias, cuja direção segue 

uma abordagem conjunta na intenção de diminuir a pobreza, que envolve não somente as 

escolas e as autoridades educacionais locais, mas também o National Health Service (NHS), o 

serviço social, a seguridade social e os centros de emprego, assim como os setores voluntários 

e privados, os negócios e a indústria. Todos esses segmentos formam um plano conjunto tanto 

do governo central como do governo local (MITLLER, 2003). A realidade do governo 

britânico demonstra forte empenho com uma sociedade mais inclusiva e com um sistema 

educacional mais inclusivo. 

No Brasil e educação inclusiva vem aos poucos sendo inserida no contexto escolar, 

mais inda falta muito para chegar a ser uma realidade efetiva, pois, faltam investimentos por 

parte do governo para que essa realidade se torne plausível. A tentativa de transformar o 

espaço escolar em um espaço de inclusão vai além de investimentos de cunho financeiro, é 

preciso também investimento de ordem formativa, pois, a capacitação de professores e 

instrumentalização e adequação das salas de aula são significativas para a efetivação da 

inclusão. Segundo Patto (1990, p. 54), “Foi a teoria da carência cultural responsável para 
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afirmar cientificamente, as crenças, os preconceitos e estereótipos presentes na ideologia das 

classes subalternas. 

Na perspectiva de resolver a situação de pobreza do povo brasileiro, os governos 

federais, estaduais e municipais vêm contribuindo, através de programas governamentais, para 

a melhoria dessa situação. São muitos os programas e projetos, que visam a melhoria da 

qualidade de vida da população, bem como a situação das escolas, mas esses programas ainda 

não deram conta de resolver os problemas em sua totalidade.  

A criação de programas habitacionais, nutricionais, bolsa escola, bolsa família e outros 

programas dão conta de alguns dos problemas que atingem grande parte do povo brasileiro, 

mas no que tange o sistema educacional, ainda são muitas as carências, que vão desde a 

estruturação dos espaços físicos até políticas mais diretivas que procurem efetivar com afinco 

a qualidade do ensino-aprendizagem.  

Os planos de políticas compensatórias que só têm sentido pleno, quando colocadas sob 

a guarda dos direitos humanos, em um mundo globalizado, transcendendo a ligação histórica 

entre cidadania e nação. Neste contexto existem alguns limites importantes que impedem uma 

política social mais ampla. Alguns perpassam a escola, como a desigual distribuição de renda, 

má administração dos recursos existentes e discriminações; e outros fazem parte da mesma, 

como a formação e valorização dos docentes. 

Para Mittler (2003, p.24), “O objetivo da inclusão está atualmente no coração da 

política educacional e da política social. Embora seja difícil encontrar as definições oficiais, 

existem alguns pontos de partida úteis”. No campo educacional, a inclusão envolve um 

processo de reforma e de reestruturação das escolas como um todo, assegurando que todos os 

alunos possam ter acesso a todo tipo de oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela 

escola. Para essa concretização é preciso um currículo coerente, avaliações, registros e 

relatórios de aquisições acadêmicas dos alunos nas escolas e nas salas de aula, bem como as 

oportunidades de esporte, lazer e recreação (MITTLER, 2003). 

Para garantir a seguridade do processo inclusivo, a Conferência de Salamanca foi um 

marco histórico em tal jornada. Ela foi organizada pela UNESCO e pelo governo da Espanha 

em 1994, e contou com a participação de 94 representantes de governos, assim como muitos 

representantes de organizações não-governamentais. 

Esta declaração foi muito relevante para o processo de inclusão, pois, são muitas as 

contribuições destinadas à efetivação da inclusão, mas ela traz em especial, dois contextos que 
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vale ressaltar; regras padrões sobre equalização de oportunidades para pessoas deficientes e 

deve ser a estrutura de ação em educação especial.  

O objetivo das reformas é garantir o acesso e a participação de todas as crianças em 

todas as possibilidades de oportunidades oferecidas pela escola e impedir a segregação e o 

isolamento. O planejamento dessas políticas visa beneficiar todos os alunos, incluindo aqueles 

pertencentes a minorias lingüísticas e étnicas, aqueles com deficiência e dificuldades de 

aprendizagem, aqueles que se ausentam constantemente das aulas e aqueles que correm o 

risco de exclusão. 

A dialética inclusão-exclusão explicita subjetividades específicas que vão desde o 

sentir-se incluído até o sentir-se discriminado ou revoltado. Essas subjetividades não podem 

ser explicadas unicamente pela determinação econômica, elas determinam e são determinadas 

por formas diferenciadas de legitimação social e individual, e manifestam-se no cotidiano 

como identidade, sociabilidade, afetividade, consciência e inconsciência (SAWAIA, 2004). 

A inclusão envolve a necessidade de um repensar da política e da prática e reflete um 

jeito de pensar fundamentalmente diferente sobre as origens da aprendizagem e as 

dificuldades de comportamento, pois, para Mittler (2003, p.25), “Em termos formais, estamos 

falando sobre uma mudança da idéia de „defeito‟ para um modelo social”. Durante muitos 

anos os modelos são discutidos com ênfase nas deficiências de adultos, mas raramente têm 

sido discutidos com ênfase à educação, apesar da proximidade e similaridade dos dois 

campos. O impedimento da polarização desses modelos, considerando que eles são 

mutuamente incompatíveis, porque devem ser repensados em um estado de interação 

complexa e constante. Não se explica que um modelo centrado na criança seja 

necessariamente incompatível com um modelo social e ambiental. 

O modelo centrado na criança se baseia na idéia de que as origens das dificuldades de 

aprendizagens estão em sua maioria, localizadas nela. Para ajudar a criança nesse contexto, é 

preciso conhecer tanto quanto possível, a natureza das suas dificuldades, através de avaliações 

globais dos seus pontos fracos e fortes, para poder desse modo, diagnosticar e posteriormente 

planejar um programa de intervenção e de apoio.  

O objetivo deve estar voltado para encaixar a criança no sistema educacional para 

beneficiá-la com o que a escola pode oferecer. Segundo Mittler (2003, p. 25), “Nesse caso, 

não se assume que a escola precisa mudar de qualquer forma para acomodar uma criança em 

particular ou para responder a uma gama de diversidade na população estudantil”.  
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O modelo social da eficiência é baseado na proposição de que a sociedade e as suas 

instituições é que são opressivas, discriminadoras e incapacitantes e que a atenção, portanto, 

precisa estar voltada para a remoção dos obstáculos existentes à participação das pessoas 

portadoras de deficiências na vida em sociedade e para a mudança institucional, isto é, para a 

mudança de regulamentos e de atitudes que criam e mantêm a exclusão (CAMPBELL; 

OLIVER, 1996). 

No que se refere à educação, a reestruturação das escolas embasadas nas diretrizes 

inclusivas é um reflexo de um modelo de sociedade em ação. Embora um modelo baseado no 

defeito seja rejeitado como uma explicação única. Sendo que para Mittler (2003, p.26), “ele 

permanece bastante influenciável e afeta profundamente a política, a prática e as atitudes das 

pessoas”. Para o autor: 

 

Tal modelo tem influenciado muitas gerações de professores, pais e legisladores e 

ainda é parte da consciência geral de quase todos que trabalham em educação. 

Portanto, ele não vai apenas “desaparecer” porque acadêmicos e ativistas 

argumentam que o referido modelo é obsoleto e discriminatório (MITTLER, 2003, 

p. 27). 

 

  

 Certos aspectos do modelo voltado na criança devem ser considerados, principalmente 

nas crianças cujas dificuldades surgem como conseqüências de impedimentos significativos 

de órgãos sensoriais ou do sistema nervoso central (SNC). No entanto, esses impedimentos, 

mesmo que graves, não explicam de foram alguma todas as suas dificuldades, pois, há outras 

formas de intervenções nos contextos de outros níveis: ensino, criação familiar, apoio dos 

colegas e amizade, atitudes positivas, relações com os vizinhos e remoção barreiras de todos 

os tipos (MITTLER, 2003). 

 Para entender o contexto da inclusão no que tange as dificuldades torna-se necessário 

num primeiro momento repensar a base inteira de relações entre a família e a escoa para todas 

as crianças. Pensar em novas formas de trazer os professores e os pais para uma relação de 

trabalho melhor, é válida para a própria causa e também para o benefício de todas as crianças, 

e também dos pais e professores.  

O efeito disso pode ser impactante para a aprendizagem, bem como para promover a 

inclusão social e a inclusão escolar. As crianças com necessidades especiais e suas famílias 

recebem o benefício de imediato sem a necessidade de princípios e procedimentos especiais.  
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 No entanto, apesar do discurso acerca do trabalho com os pais, ainda são muitas as 

barreiras estabelecidas entre o lar e a escola. Os professores e pais podem ser companheiros, 

úteis e corteses mutuamente, mas há uma tensão subjacente inevitável que emerge a partir do 

desequilíbrio de poder entre eles. Alguns pais sentem-se incomodados e ansiosos ao irem ás 

escolas, pois, trazem consigo suas próprias experiências com professores e com a 

escolarização (MITTLER, 2003). 

 De acordo com Mittler (2003, p.206), “As escolas, em uma única geração, mudaram 

completamente, mais muitos pais tiveram pouca experiência direta sobre tais mudanças [...]”. 

Pais de crianças com necessidades especiais ao estabelecer uma relação de trabalho com os 

professores desenvolvem uma relação de trabalho baseado no entendimento e na confiança. 

As mudanças que tem assolado as escolas nos anos 90 foram focadas na elevação dos padrões 

educacionais, o que causou um distanciamento do objetivo de envolver os pais com a escola. 

Os vínculos com a comunidade perderam sua essência natural, e acabaram sendo comparados 

com um “negócio”, em vez de manter o seu caráter inicial de parceria; e o espaço para os pais 

se tornou novamente restrito. 

 O distanciamento dos pais do ambiente escolar, não se deve somente a escola, mas sim 

a falta de comprometimento destes, pois, alguns pais não vão às reuniões escolares ou se 

mostram alienados em assuntos que dizem respeitos aos seus filhos. Por outro lado, alguns 

pais sentem-se excluídos dos programas escolares, por não corresponderem aos meios 

conceituais esclarecedores, considerando a realidade do país, onde muitos deles são 

analfabetos ou pouco esclarecidos intelectualmente.  

Nesse sentido, não participam das tomadas de decisões, tampouco das informações das 

novas práticas ou das novas idéias que cercam o contexto educativo e formativo dos filhos. 

Em muitos casos os pais são culpabilizados pelos políticos e pelos professores por não 

assegurarem que seus filhos façam as atividades e tarefas, ou que os pais atribuem à escola a 

responsabilidade total da educação dos filhos. Talvez possamos atribuir essas controvérsias á 

formação dos professores, pois, em muitos cursos de graduação, podem ter deixados falhas ao 

repassar a importância do vínculo família-escola (MITTLER, 2003). 

A importância vincular entre pais e escola é importante para o desenvolvimento da 

criança, os pais são os primeiros e principais edificadores de seus filhos. Quando pais e 

professores trabalham em conjunto, os resultados têm um impacto positivo no 

desenvolvimento e na aprendizagem. Portanto, cada etapa do desenvolvimento deve buscar 
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uma parceria efetiva com os pais. Para a efetivação do desenvolvimento, os professores 

devem respeitar e compreender o papel do pai e da mãe na educação da criança. 

A adaptação quando flexibilizada, propicia ganho de tempo para que a criança se sinta 

segura e, os professores e os pais podem dialogar as circunstâncias de cada criança, seus 

interesses, suas competências e suas necessidades. O conhecimento e as especializações dos 

pais e de outros adultos da família podem ser utilizados como apoio nas oportunidades de 

aprendizagem.  

A efetivação do sucesso escolar das crianças, principalmente, aquelas que têm de certa 

forma, qualquer tipo de dificuldade, pode ser concretizada na relação bem sucedida entre 

família e escola. A inclusão escolar dessas crianças também é atribuída a esta relação, 

principalmente quando pais e professores estão em constante diálogo e se mostram 

comprometidos.  

A construção de uma perspectiva de ensino e a concepção do papel do professor no 

complexo contexto da prática pedagógica e se sua inserção social real é imprescindível, que se 

direcione para uma formação docente com algum sentido e qualidade diferenciada. Para que o 

trabalho do professor se efetive nesse contexto, são necessários que ele desenvolva novas 

capacidades, com autonomia de suas ações, criando e possibilitando o avanço a outro nível. 

Para que se ampliem essas condições de trabalho, Basso (1998, p. 29) reflete: 

 

Os professores bem sucedidos são aqueles que conseguem integrar significado e 

sentido, com uma formação adequada que inclui a compreensão do significado do 

seu trabalho e que, encontrando melhores condições objetivas, ou lutando muito por 

elas e, em alguns casos, contando com apoio institucional, concretizam uma prática 

pedagógica comprometida política e eticamente com os alunos, rumo à efetivação da 

cidadania.  

 

A educação especial em seu contexto mais amplo vem a contribuir para a inserção das 

mais diferentes formas de dificuldades no âmbito escolar. O intuito dessa forma de inclusão é 

permitir o acesso e o desenvolvimento de todas as crianças. Se a inclusão é para todos, o 

TDAH pode ser integrado neste processo. Durante muito tempo esse transtorno não era 

entendido como fazendo parte do rol dos que precisariam de um olhar diferenciado no que 

tange o contexto escolar. 

A atenção a esse transtorno teve início a partir de 1991 no que diz respeito à educação 

especial nos Estados Unidos. Até esse período as crianças com TDAH não tinham acesso à 

educação especial, somente aquelas que se enquadravam em categorias existentes, como por 

exemplo, deficiência de aprendizagem específica, problemas emocionais graves, etc. O 
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esforço por parte de vários profissionais e grupos de pais, o departamento Norte-Americano 

de Educação publicou mudanças nas diretrizes federais, onde foi proclamado que as crianças 

com TDAH necessitam de educação especial (DUPAUL; STONER, 2007). 

Através de um memorando este órgão americano, estabeleceu que estudantes com 

diagnóstico de TDAH pudessem se qualificar-se para serviços de educação especial de três 

maneiras: a criança com TDAH e outra deficiência, por exemplo, deficiência de 

aprendizagem; deficiências relacionadas à saúde e. um terceiro critério final para determinar a 

elegibilidade de uma criança para instrução baseada no TDAH está contido na Seção 504 da 

Lei de Reabilitação  de 1973. 

Ainda a seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973, dos direitos civis americanos, 

define uma pessoa deficiente como qualquer pessoa que tenha impedimento físico 

ou mental que limite substancialmente suas atividades normais (ex.: aprendizado). 

No Brasil, o Decreto N.º 914, de 06 de setembro de 1993, capítulo I, Art. 3.º tem o 

seguinte texto: "Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que apresenta, 

em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho 

da atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (BRASIL, 

1988) 

 

 Essas modificações podem exigir ou não a inclusão no serviço de educação especial. 

Esta lei faz referência aos direitos civis e declara que as escolas devem abordar as 

necessidades das crianças consideradas “deficientes” tão efetivamente quanto abordam as 

necessidades das crianças sem deficiência (DUPAUL; STONER, 2007). 

 De acordo com Davilla (1991) citado por Dupaul e Stoner (2007, p. 92), “Uma pessoa 

deficiente é definida como qualquer pessoa que tenha deficiência física ou mental que limita 

substancialmente um a atividade importante de sua vida”. A aprendizagem quando 

relacionada ao desempenho escolar e ao funcionamento escolar, pode passar a ser considerada 

uma atividade importante da vida. Portanto, crianças com TDAH que não são elegíveis para 

atendimento da educação especial poderiam ser consideradas necessitadas de atendimento 

individualizado com base em sua “deficiência”. 

A interpretação superficial da lei americana poderá subtender-se, que a maioria das 

crianças com TDAH têm direito de receber algum tipo de serviço de educação especial. 

Segundo Dupaul e Stoner (2007, p. 93), “Porém, dada a alta porcentagem de crianças que já 

recebem tais serviços e a base de dados limitada que apóia a eficácia geral da educação 

especial, esse pode não ser o curso mais prudente de ação”. O que ocorre com crianças com 
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outros transtornos de comportamento, um dos principais critérios para o atendimento em 

educação especial deveria ser a resposta da criança a intervenções na sala de aula regular.  

Portanto, o diagnóstico de TDAH não indica, necessariamente, em função do 

encaminhamento a educação especial, a menos que o comportamento apresentado não tenha 

mudado em função das intervenções da sala de aula regular (National Association of school 

psychologits)
20

, (DUPAUL; STONER, 2007).  

Ao se analisar esse contexto de modo prático, a criança quando diagnosticada com 

TDAH e que também apresenta dificuldade de aprendizagem, o seu rendimento escolar 

provavelmente avaliado para elegibilidade para educação especial após resposta negativa para 

as intervenções do ensino regular. 

Quando a criança é considerada elegível para a educação especial, grupos de 

profissionais encaminhariam para atendimento educacional individualizado. Se a criança não 

é considerada elegível para a educação especial, a escola continuaria responsável por 

“remover barreiras” à aprendizagem na sala de aula do ensino regular.  

A remoção de barreiras surge a partir de um plano de “acomodação”, que é planejado 

por educadores a fim de acomodar o próprio potencial e a barreira à aprendizagem que será 

removida. Isto poderia ser exemplificado, ao se oferecer modificações de tarefas a um aluno, 

para permitir a escolha dos trabalhos a serem feitos, a barreira à aprendizagem de uma tarefa 

apenas na qual ele pode trabalhar, esta sendo removida (DUPAUL; STONER, 2007).  

Do mesmo modo, permitir que o aluno com TDAH complete uma tarefa com menos 

itens na sala de aula, mas com o mesmo nível de correção dos demais colegas, é o mesmo que 

remover aspectos das tarefas designadas que reconhecidamente exacerbam os problemas que 

envolvem o TDAH na sala de aula. A maioria das crianças com TDAH possuem problemas 

significativos no que tange o rendimento escolar, dificuldades para concluir trabalhos, 

dificuldades em permanecer acomodado na carteira, em executar as tarefas de casa, estudar. 

                                                           
20

 A Associação Nacional de Psicólogos da escola (NASP) tem mais de 18.000 membros dos Estados Unidos e 

no exterior.  Fundada em 1969, NASP é dedicado a servir a saúde mental e necessidades educacionais das 

crianças em idade escolar e adolescentes.  Os membros são psicólogos escolares ou profissionais de áreas afins.  

A associação incentiva o desenvolvimento profissional e oferecem publicações, encontros, workshops e 

seminários para seus membros, e mantém uma biblioteca de recursos e um serviço de colocação de psicólogos 

escolares.  Além disso, NASP desempenha um papel ativista em favor das crianças em idade escolar, emissão de 

declarações e resoluções para a posição de seus membros, o público em geral, e funcionários do governo em 

todos os níveis sobre questões como a violência na mídia e brinquedos; prioridades legislativas; advocacia 

serviços educacionais adequados para todas as crianças, os castigos corporais e racismo, preconceito e 

discriminação. 
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Muitas crianças com esse diagnóstico apresentam baixo rendimento escolar, e por 

Esso motivo são diagnosticadas como portadores de dificuldade de aprendizagem. O fato de 

os problemas escolares estarem constantemente associados ao TDAH, a avaliação e o 

tratamento ficam comprometidos. A avaliação de TDAH não deve ser focada apenas às 

dificuldades de controle do comportamento, deve ser mensurado o seu desempenho escolar 

como um todo.  

Essas crianças devem ser reavaliadas constantemente, pois, decisões quanto à 

elegibilidade para educação especial devem ser embasadas em uma avaliação confiável para o 

TDAH, no grau de comprometimento do desempenho escolar e social; e no sucesso das 

intervenções em sala de aula de ensino regular, para aliviar as dificuldades escolares e 

comportamentais relacionadas ao TDAH.  

As crianças com TDAH estão sujeitas á ser classificadas como aquelas que também 

podem obter um desenvolvimento escolar insatisfatório, devido às dificuldades que o 

transtorno as impõe, mas isso pode ser considerado um grande equívoco, pois, apesar de 

apresentar certas dificuldades quanto ao seu desempenho escolar, eles aprendem como os 

demais, a diferença implica apenas, que elas precisam desenvolver maiores habilidades para 

lidar com certas situações escolares. O professor nesse processo é relevante, pois, pode 

através de sua prática, instrumentalizar essas crianças, para que elas consigam um melhor 

desempenho no que tange as atividades escolares e no processo de interação. 

A partir desse pressuposto, torna-se necessário que o professor entenda como ocorre o 

desenvolvimento das crianças em fase escolar, bem como, ocorre esse processo em sua 

totalidade. Somente após compreender o aluno e o seu processo de desenvolvimento enquanto 

sujeito é que ele pode estabelecer parâmetros comparativos para explicitar se ele está ou não 

se desenvolvendo efetivamente ou se pode apresentar algum problema ou dificuldade no 

contexto escolar. 

Portanto, a partir dessa premissa é que explicito a necessidade de um aporte teórico 

que dê conta de esclarecer o desenvolvimento do sujeito, para estabelecer quais são as suas 

dificuldades e possibilidades no que tange o desenvolvimento intelectual e cognitivo frente a 

crianças que apresentam dificuldade escolar e, mais precisamente o TDAH.  

No próximo capítulo apresento a teoria de Vygotsky e outros pensadores do 

desenvolvimento humano, para que o leitor possa se situar frente à teoria do desenvolvimento, 

entendendo a partir desta, também como ocorre o desenvolvimento escolar. 
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4 O DESENVOLVIMENTO DO SUJEITO E O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 

ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: DIFICULDADES E POSSIBILIDADES 

 

 Neste capítulo apresento a teoria de Vygotsky sobre o desenvolvimento do sujeito, 

estabelecendo uma relação entre aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, tendo em vista 

que indivíduos que possuem o TDAH podem apresentar comprometimento nessas duas áreas, 

as contribuições deste pensador são apresentadas para entender as dificuldades e as 

possibilidades das crianças com TDAH no ambiente escolar.  

Algumas dificuldades manifestadas pelos alunos ao longo de seu processo educacional 

têm sido estudadas a partir de inúmeras perspectivas e tem gerado alguns conceitos e modelos 

explicativos diferenciados. O que é relevante neste contexto são a influência do ambiente 

escolar e a importância de concentrar o foco interpretativo nas demandas educacionais do 

aluno e nas respostas da instituição escolar e, não nas deficiências específicas desses alunos. 

No entanto, nesta formulação não se pode esquecer que também é necessário conhecer quais 

as dimensões psicológicas têm um papel mais relevante nos problemas do aluno e qual é, 

portanto, a resposta educacional e de instrução que deve ser utilizada com a finalidade de 

facilitar seu desenvolvimento e aprendizagem. 

O conceito de problemas ou atrasos de aprendizagem é muito amplo, mas cabe 

salientar a importância de se analisar e entender qualquer dificuldade observável enfrentada 

pelo aluno, para que se possa acompanhar o ritmo de desenvolvimento e de aprendizagem de 

seus colegas da mesma faixa etária, seja qual for o fator determinante deste atraso ou 

dificuldade, considerando a grande heterogeneidade, não é fácil estabelecer critérios para se 

delimitar com maior precisão. Os alunos que apresentam problemas ou dificuldades, que 

podem ser sensoriais ou de atrasos em campo concreto como a leitura ou matemática, ou 

mesmo com TDAH, fazem parte de um conjunto de crianças que apresentam dificuldades 

escolares.  

Os problemas apresentados no âmbito escolar são muito mais complexos do que se 

possa imaginar, pois, compreende um campo ilimitado de dificuldades e possibilidades, tendo 

em vista que neste contexto, cabe analisar e observar as diferenças individuais, que independe 

de certos conceitos, sem se deixar invadir por um otimismo imediato da análise de 

comportamentos padronizados, que nos leva quase sempre a uma homogeneização da forma 
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de perceber o outro, sempre na tentativa de equalizar situações como ponto de referência de 

uma análise crítica no que tange situações comportamentais e de aprendizagem. 

Durante muito tempo os atrasos ou problemas foram definidos pela deficiência em 

uma determinada habilidade e, no caso específico do TDAH, a deficiência se aplica à falta de 

atenção, a impulsividade e a atividade excessiva. As deficiências na inteligência, no 

raciocínio, na linguagem, na percepção visual, na codificação fonológica ou na memória 

foram responsáveis pelos diferentes problemas de aprendizagem; quanto maiores, mais 

profundo é o atraso na dimensão psicológica estudada. Isto foi um grande propulsor a criação 

de estratégias de instrução de aprendizagem que abre novas perspectivas para uma 

potencialização da aprendizagem permitindo aos estudantes ultrapassar dificuldades pessoais 

e ambientais de forma a conseguir obter um maior sucesso escolar, baseado no apoio 

sistemático da habilidade deficitária, ou na utilização contínua de outras habilidades, cujo 

desenvolvimento é considerado normal. 

As teorias aplicadas às deficiências viram-se frente a uma série de dificuldades para 

estabelecer uma relação direta entre a dimensão psicológica atingida e o rendimento escolar, 

bem como para apresentar progressos significativos a partir de programas de instrução 

elaborados (que são programas de formação, para a formação profissional do deficiente). 

Mesmo considerando os resultados positivos obtidos, conclui-se que, na situação de 

aprendizagem, onde há intervenção de uma série de fatores de forma interativa, cuja 

confluência específica determina o rendimento daquele que aprende. A aprendizagem 

acontece frente a quatro fatores: as atividades de aprendizagem, as características daquele que 

aprende a natureza dos materiais e a tarefa-critério. A análise de qualquer processo de 

aprendizagem precisa levar em conta todos estes fatores e as possíveis interações que podem 

ser estabelecidas entre eles (COLL; PALACIOS; MARQUESI, 1995). 

Para explicar sobre indivíduos em situação de aprendizagem é necessário conhecer 

quais as estratégias que utilizam, quais são os materiais devem ser aprendidos e qual o tipo de 

resposta solicitada. A situação de aprendizagem implica num conjunto de regras e estratégias, 

bem como, na informação que o indivíduo obtém e organiza conceitualmente, ou seja, tudo 

aquilo que é passível de ser ativado para compreender e resolver uma tarefa de aprendizagem. 

Vale também ressaltar a importância de se conhecer o nível de conhecimento do próprio 

funcionamento cognitivo e a capacidade de planejar as atividades que será utilizada, para 

controlar sua execução e avaliar seus resultados. O sucesso de uma atividade de aprendizagem 
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depende não somente do conjunto de habilidades e conhecimentos prévios do indivíduo, mas 

também do controle sobre os processos cognitivos.  

A importância do desenvolvimento e da aprendizagem, para este trabalho, implica em 

saber como o sujeito se desenvolve e, quais as implicações do desenvolvimento no processo 

de aprendizagem, pois, o desenvolvimento compreende um grande número de aspectos, que 

de certo modo, serão definidores dos aspectos comportamentais, que são predominantes no 

contexto de uma criança que apresenta o TDAH. A aprendizagem no contexto deste 

transtorno implica de forma mais objetiva, em saber, dentro do processo de aprendizagem, 

como a criança aprende e, quais os meios efetivos a se utilizar para que se concretize a 

aprendizagem, buscando entender quais as dificuldades e possibilidades da criança com 

TDAH.  

 Desde o nascimento da criança, o aprendizado está relacionado ao desenvolvimento e 

é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas 

culturalmente organizada e especificadamente humana. Sendo que existe um percurso de 

desenvolvimento, que é em parte desenvolvido pelo processo de maturação do organismo 

individual, pertencente à espécie humana, mas é o aprendizado que possibilita os processos 

internos de desenvolvimento que, se não fosse pelo contato do indivíduo com certo ambiente 

cultural, não ocorreriam.  

Portanto, se um indivíduo que vive em um grupo cultural isolado que, por exemplo, 

não dispõe de um sistema de escrita, e continua vivendo neste meio cultural que desconhece a 

escrita, jamais poderá ser alfabetizado. Entende-se então, que somente através do processo de 

aprendizado da leitura e da escrita, que acontece num determinado ambiente sócio-cultural 

onde isto é possível, é que podem acontecer os processos de desenvolvimento internos do 

indivíduo que permitem a aquisição da leitura e da escrita. 

 A teoria explicitada é baseada num raciocínio extremamente simples, pois, segundo 

Vygotsky (2009, p.298), “toda aprendizagem requer como premissa indispensável certo grau 

de maturação de funções psíquicas particulares. [...] Não se pode ensinar uma criança de um 

ano a ler. Não se pode ensinar uma criança de três anos a escrever”.  

A análise do processo psicológico do ensino consiste em elucidar o tipo de função e o 

grau de sua maturação necessária para que ocorra o ensino. Se tais funções se desenvolvem na 

criança no devido grau, se sua memória atinge um nível que lhe permite memorizar os nomes 

das letras do alfabeto, se a atenção se desenvolveu para que a criança possa se concentrar 

durante certo período em um assunto desinteressante para ela, significa que o pensamento 
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amadureceu, e, ela consegue estabelecer relações entre os sinais escritos e os sons que eles 

simbolizam depois de tudo isso desenvolvido, a criança já pode iniciar a escrita 

(VYGOTSKY, 2009). 

A relação ensino/aprendizagem escolar e desenvolvimento cognitivo implicam em 

diferentes pontos de vista, e são analisados em três diferentes categorias. Os psicólogos 

escolares, afirmam que a aprendizagem escolar deve seguir o desenvolvimento: as funções 

psicológicas da criança devem ter atingido determinado nível de amadurecimento antes que o 

processo de aprendizagem se inicie. Neste contexto as funções psicológicas se desenvolvem 

de maneira “natural”, porque o desenvolvimento esta relacionado à maturação das funções 

cerebrais. Esta concepção relacionada a alguns pensadores, principalmente à teoria de Piaget. 

 A perspectiva organicista é criticada por Vygotsky em três aspectos. O primeiro, ela 

levaria a um pessimismo pedagógico, pois, se uma criança demonstrasse certa incapacidade 

para lidar com determinada área, ou se demonstrasse entendimento insuficiente dessa área, os 

esforços se concentraria exatamente nessa deficiência como forma de compensação. O 

segundo, foi estabelecido que o desenvolvimento da criança é um processo complexo que não 

pode ser caracterizado utilizando-se somente de uma medida. Foi sugerida por autores norte-

americanos uma abordagem de duplo nível. Não deveria se estabelecer o que a criança podia 

fazer agora, porque se estaria negando que todo processo tem sua história, ou seja, sua fase 

embrionária, que se desenvolve antes de ser mensurável na prática.  

  O segundo ponto de vista sobre aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo afirma 

que este último não se baseia no amadurecimento e que a aprendizagem á força atuante no 

sentido de promovê-lo.  A conseqüência desta concepção é que o desenvolvimento cognitivo 

é considerado como a sombra da aprendizagem. Esta categoria na visão de Vygotsky era 

representada por Thorndike, pois foi ele que desenvolveu esta idéia, afirmando que a 

aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, estão relacionados entre si. 

   O terceiro ponto de vista, representado por Kofka, parte da conciliação dos dois 

primeiros pontos de vista contraditórios, onde afirmou que ambos estão em partes corretos. O 

desenvolvimento da criança é baseado em parte nos processos de amadurecimento e em parte 

referido à aprendizagem. A aprendizagem e desenvolvimento cognitivo são processos 

distintos e não podem ser confundidos. No entanto, o desenvolvimento infantil não pode ser 

visto de forma isolada em relação ao processo de aprendizagem, considerando que a relação 

entre estes dois processos é complexa e não pode ser comparada com a relação entre um 

objeto e sua sombra (VYGOTSKY, 2009). 
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 Ao estudar a teoria do desenvolvimento do sujeito a partir de Vygotsky, vale destacar 

suas investigações acerca das manifestações dos fenômenos de natureza psicológica e suas 

implicações para a educação, onde seu enfoque principal é a sua gênese, movimento e 

mudanças, a partir de uma perspectiva histórica e dialética, pois, foi através dos princípios do 

materialismo dialético que encontra a solução dos paradoxos fundamentais com que se 

defrontam seus contemporâneos. O ponto principal deste método, é que os fenômenos sejam 

estudados como processos em movimento e mudança. Em termos do objeto da psicologia, a 

tarefa é a de reconstruir a origem e o curso do desenvolvimento do comportamento e da 

consciência. 

 Vygotsky ao se propor a analisar, a partir da perspectiva dialética, entre outras 

questões, a interação desenvolvimento e aprendizagem busca as contradições, vinculadas á 

totalidade que as compõe, por sua vez indissociáveis da atividade prática dos sujeitos 

envolvidos. Estes, por sua vez, não se constituem enquanto sujeitos de uma só vez, mas num 

longo processo, no qual emergem e se desenvolvem as funções psicológicas superiores.  

 O homem caracteriza-se enquanto ser humano, isto é, distingue-se dos animais, por 

nascer e viver junto de outros indivíduos humanos, em sociedade. Deste modo, a situação de 

interação, na perspectiva de Vygotsky, é parte genuína da condição humana. Porém, é preciso 

observar que se a interação coloca para os outros a necessidade de agir diretamente na 

situação, esta ação adquire outro nível de complexidade, se considerar que a interação se 

dirige, primordialmente à solução de problemas. Neste caso, a interação implica em 

transformação, por meio de emprego de instrumentos físicos e/ou simbólicos. 

 O desenvolvimento não é resultado do acúmulo gradual de mudanças isoladas, mas se 

constitui num processo dialético complexo, que implica tempos diferentes para funções 

diferentes e transformações qualitativas. A produção de instrumentos técnicos e semióticos é a 

base desse processo. A significação, ou seja, a criação e uso de signos é uma das atividades 

mais fundamentais do homem, é o que o diferencia dos animais do ponto de vista psicológico 

e viabiliza a transformação do mundo e recria de forma permanente as suas condições de 

existência.  Na concepção dialética, o próprio homem se transforma nesse processo, pois, em 

sua atividade prática e produtiva, o homem cria instrumentos psicológicos, não orgânicos, 

como os signos e a linguagem, que são formações históricas e funcionam ao mesmo tempo, 

como meio de comunicação e modo de operação mental, permitindo que a experiência 

humana seja significada, partilhada, refletida e conservada no nível social e individual. 
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A atividade não é apenas uma resposta ou reflexo, mas implica num componente de 

transformação do meio, através do uso de instrumentos. Este conceito de atividade, para 

Vygotsky está diretamente relacionado com o conceito de mediação, pois, os instrumentos são 

necessários para a construção da consciência, pois, permitem a regulação e transformação da 

própria conduta e da conduta dos outros, através dos signos, que são mediadores da relação do 

homem com os demais e, consigo mesmo.  

 O signo, que é uma produção humana, atua como elemento mediador e transformador 

das relações sociais em funções mentais. É esse o caráter constitutivo que distingue o signo de 

um sinal, que dá a ele uma outra constituição. A palavra enquanto signo, não resulta da ação 

de apenas um indivíduo, mas da interação e, quando este é produzido e resultante da 

interação, a palavra transforma a atividade, não é a propriamente a atividade prática, em si, 

que traz novidade, mas aquilo que o signo, produzido necessariamente na atividade conjunta, 

faz com ela. A novidade está no efeito do signo ou naquilo que ele produz, e que tornou 

possível através da atividade. O signo não é concebido numa relação abstrata, ele é produzido 

a partir de condições materiais de existência, resultante, portanto, de relações sociais. O signo 

enquanto palavra, na sua materialidade simbólica, transforma a atividade e o próprio homem, 

ele produz um redimensionamento intrínseco da atividade em ação humana (VYGOTSKY, 

2009). 

 É, na interação social, que a criança entra em contato e se utilizará de instrumentos 

mediadores. A necessidade e o desejo de decifrar o universo de significados que a cerca, leva 

a criança a agir não só instintivamente ou mecanicamente, mas também a coordenar idéias e 

ações, a fim de solucionar os problemas surgem. A criança, ao se apropriar, de forma 

gradativa, do universo de significados que a cerca, dá um grande salto em seu 

desenvolvimento. O desenvolvimento se dá a partir das novas relações de sentido que se 

estabelece entre funções anteriormente existentes (VYGOTSKY, 1989). 

 A convivência no meio humano, a atividade instrumental e a interação, permitem o 

desenvolvimento na criança, de um novo e complexo sistema psicológico. É a possibilidade 

de elaborações das funções psicológicas superiores, mediada pela linguagem, que diferencia 

de forma qualitativa o desenvolvimento humano dos demais animais. O desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores não se dá a priori, ou como um simples movimento reflexo, 

mas através de uma atividade do sujeito, ou seja, atividade de apropriação e utilização de 

instrumentos e signos num contexto de interação, cujo papel é de mediadores desta atividade e 

das interações. A auto-regulação da conduta e a transformação do ambiente, frutos da 
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construção da consciência, surgem como possibilidade advinda da utilização de instrumentos 

socialmente construídos.  

 Voltando a reflexão inicial, onde Vygotsky parte de uma concepção de um indivíduo 

geneticamente social, o crescimento e o desenvolvimento da criança, se aplica nesta 

perspectiva, intimamente articulado aos processos de apropriação do conhecimento disponível 

em sua cultura ou meio social, ou seja, aos processos de aprendizagem. Sendo assim, no 

processo de interação, o conhecimento não pode ser sua resultante imediata; dependendo e 

mudando de natureza, caso se coloque ou não, a possibilidade de elaboração mental, a partir 

das características da elaboração interacional vivida pelos colegas.  

Este contexto visto de outro ângulo explicita, que o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores está diretamente vinculado aos meios disponíveis na cultura e, 

portanto, no meio físico e social, para a apropriação pela criança do conhecimento, ou seja, 

aos processos de ensino que são acessíveis a ela. A aprendizagem e o desenvolvimento são 

processos distintos, que interagem dialeticamente e, que não existem de forma independente, 

mas que possibilitam a conversão de um no outro, isto é, a aprendizagem promove o 

desenvolvimento e este anuncia novas possibilidades de aprendizagem. 

 

Nossa hipótese estabelece a unidade, mas não a identidade entre os processos de 

aprendizado e os processos de desenvolvimento interno. Ela pressupõe que um seja 

convertido no outro. [...] Um segundo aspecto essencial da nossa hipótese é a noção 

de que, embora o aprendizado esteja relacionado ao curso do desenvolvimento da 

criança, os dois nunca são realizados em igual medida ou em paralelo 

(VYGOTSKY, 1989, p. 102). 

 

 

 Esse contexto explicita que sem um o outro não é possível, ou seja, sem aprendizagem 

não há desenvolvimento e vice versa. Por sua vez, sem a presença de um outro, ou seja, sem o 

processo de interação com um colega ou adulto, a aprendizagem não é possível, porque o 

conhecimento passa, necessariamente, pela mediação do outro. Desde os primeiros dias do 

desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem um significado próprio num sistema de 

comportamento social e, sendo dirigidas a objetivos definidos, são refratadas através do 

prisma do ambiente da criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa 

(VYGOTSKY, 1989). 

 A outra pessoa referida por Vygotsky pode ser entendida como sendo um colega mais 

próximo, um companheiro mais experiente, um adulto ou profissional, um professor. Mesmo 

no caso do conhecimento adquirido pela experiência direta da criança, essa experiência ocorre 
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num determinado contexto físico e social e, portanto, o “outro” se faz presente de maneira 

virtual, sob forma de tradição, hábitos, normas e valores, enfim, na forma de cultura, que é um 

mediador que sempre está presente no processo de interação.  

 O conhecimento é elaborado pela criança num longo processo e, é baseado em sua 

própria experiência e, mais tarde com a ajuda de outras pessoas transformar-se-á num 

conceito, que é tido como fruto de uma operação mental a serviço da atividade prática e da 

solução de problemas. 

 De acordo com Vygotsky (1989, p. 46), “Um conceito não é uma formação isolada, 

fossilizada e imutável, mas sim uma parte ativa do processo intelectual, constantemente a 

serviço da comunicação, do entendimento e da solução de problemas”. Ao se depararem, 

criança e objeto, a reação da criança pode ser de susto ou medo, afastando-se ou negando-se a 

entrar em contato com aquilo que gera o movimento de distanciar-se. Por outro lado, pode 

ficar intrigada e curiosa, sentir-se desafiada a desvendar o mistério do que tem a sua frente. 

 O pensamento orientado para a busca de respostas, para a criança desde que nasce, faz 

do ato de conhecer um desvendar de mistérios, mesmo que a solução não seja simples. O 

novo causa impacto para a criança e, acaba levando a criação de hipóteses de acordo com as 

possibilidades que a situação oferece num processo dinâmico inter e intrapsíquico 

 

Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no 

nível social e, depois, no nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológica), 

e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a 

atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as 

funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos 

(VYGOTSKY, 1989, p. 102). 

 

 

 Conclui-se então, que na interação criança e conhecimento a atividade instrumental, a 

solução de problemas e os elementos mediadores, são elementos constitutivos das funções 

psicológicas superiores que, por sua vez, mobilizam de forma permanente a interação 

desenvolvimento e aprendizagem; que possibilitam a construção das funções psicológicas 

superiores pela atividade instrumental, dirigida à solução de problemas, passando pela 

mediação do outro, dos instrumentos e da cultura, num processo permanente de interação e 

cujo resultado é a apropriação e, eventual superação, do conhecimento.  

 No processo de interação entre criança e conhecimento, a formação das funções 

psicológicas superiores surge como elemento relevante que, ao se articular ao movimento 

desenvolvimento e aprendizagem, cria um embasamento necessário para que o processo de 
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interação leve à criança a novas apropriações do conhecimento, por meio do processo de 

mediação. 

A idéia de Vygotsky sobre esta relação complexa foi por ele exposta a partir dos 

processos de alfabetização na escola. Para ele, o aprender a escrever é permeado de 

dificuldades peculiares. Na sua concepção seria um erro dizer que escrever é simplesmente 

traduzir palavras em signos. Escrever é muito diferente de falar, se diferencia no sentido de 

que os objetos não estão presentes e lhes falta entonação. É abstrato porque não há outra 

pessoa com a qual estamos falando e que a criança com freqüência não tem objetivo 

motivador para escrever um texto.    

 O problema entre aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, está relacionado à 

capacidade que a criança tem que adquirir para aprender a escrever, ou seja, ter consciência de 

seus próprios atos, para que possa representar objetos, que não estão presentes e que não são 

ensinadas diretamente pelo professor. A aprendizagem capacita alguns processos de 

desenvolvimento que ocorrem por si mesmo.  

De acordo com Vygotsky (2009, p.307), “O ensino somente se efetiva quando aponta 

para o caminho do desenvolvimento. A criança que está na escola tem que aprender a 

transformar uma capacidade „em si‟ em uma capacidade „para si‟. Na pré-escola, o processo 

de escrever exige funções que ainda não está bem desenvolvido, Ele somente acontece no 

processo de educação. A concepção de Vygotsky em relação à instrução escolar e ao 

desenvolvimento cognitivo surge a partir da análise das diferentes posições existentes, pela 

mediação do conhecimento e considerações práticas e como resultado de investigações 

empíricas realizadas por seus colaboradores e alunos. 

 Partindo da perspectiva vygotskyana, obtém-se uma vinculação intrínseca entre a 

formação das funções psicológica superiores e os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem. Entretanto, a interação entre indivíduos sempre resulta em aprendizagem ou 

desenvolvimento. A partir desse pressuposto, Vygotsky (1989, p. 108-109), ao postular o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal define-a explicitando “a diferença entre o 

nível de resolução de problemas sob a direção e com a ajuda dos adultos e aquele atingido 

sozinho”, pois, para o autor: 

 

Aquilo que a criança é capaz de realizar com a ajuda do adulto delimita sua zona 

proximal de desenvolvimento. Com este método nós podemos nos conscientizar não 

apenas dos processos de desenvolvimento já realizados e dos processos de 

maturação já concluídos, mas, também daqueles que estão em devir, que estão a 

caminho de se desenvolver e amadurecer.  
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 Deste modo, entende-se que, num plano teórico, existem dois níveis de 

desenvolvimento: o real e o proximal. O primeiro faz parte do sujeito, enquanto processo 

intrapessoal, sob a forma de conhecimentos apropriados e, faz parte do social enquanto 

conhecimentos historicamente acumulados. O segundo somente é concretizado, ativado e 

transformado em possibilidades de se tornar em desenvolvimento real, numa situação de 

interação, na qual se tenha outros indivíduos com níveis diferenciados de conhecimento, ou 

seja, numa interação onde a criança esteja sob orientação de um adulto ou em colaboração 

com outros mais capazes (VYGOTSKY, 1989). 

 A zona de desenvolvimento proximal da criança é a distância entre seu 

desenvolvimento real, determinado com a ajuda de tarefas solucionadas de forma 

independente, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado com a ajuda de tarefas 

solucionadas pela criança com a orientação de adultos ou em cooperação com seus colegas 

mais capazes. O nível de desenvolvimento real independente caracteriza as habilidades 

intelectuais que a criança já domina, representa as funções já amadurecidas, ou seja, aquilo 

que já está consolidado na criança. São funções e capacidades que ela consegue executar 

sozinha, sem a ajuda de alguém mais experiente (VYGOTSKY, 2009).  

Neste âmbito, Vygotsky identifica dois níveis de desenvolvimento: aquele que se 

refere às conquistas já efetivadas, ou seja, as conquistas que já estão consolidadas na criança 

e, que ela domina sem assistência de alguém e, o nível de desenvolvimento potencial que são 

às capacidades que a criança realiza mediante a ajuda de outra pessoa, que podem ser adultos 

ou crianças mais experientes, ela desenvolve através de diálogo, de colaboração, da imitação, 

da experiência compartilhada e das pistas que lhe são fornecidas. Este nível indica bem mais o 

desenvolvimento mental do que aquele que a criança realiza sozinha (REGO, 2000). 

Deste modo, o postulado de Vygotsky, explicita que, no processo de interação entre 

indivíduos com níveis diferenciados de conhecimento, há a possibilidade de se criar uma zona 

de desenvolvimento proximal, que é na verdade elemento constitutivo da própria interação. 

Retomando o pressuposto inicial: a formação das funções psicológicas superiores torna-se 

possível no processo de interação, que por sua vez ativa a zona de desenvolvimento proximal. 

O conhecimento se dá através do movimento inter e intrapsicológico, no vai e vem dialético 

entre os indivíduos, na confirmação de objetivos comuns, no confronto de idéias, na busca de 

soluções, na competição, na cooperação. 

Este é o movimento que possibilita as condições para a formação de conceitos, 

viabilizando ao mesmo tempo, os processos de abstração (análise, classificações, inferências, 
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deduções) tanto individuais como coletivos, ou seja, intercâmbios inter e intrapsicológicos, 

que nutrirão o desenvolvimento e a manutenção da interação. 

A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa em que todas as 

funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo não pode ser reduzido à 

associação, à atenção, à formação de imagens, à inferência ou às tendências determinadas. 

Todas são indispensáveis, porém insuficientes sem o uso de signos, ou palavra, como o meio 

pelo qual conduzimos as nossas operações mentais, controlamos o seu curso e as canalizamos 

em direção à solução de problemas (VYGOSTSKY, 1989).  

Os conceitos resultantes da interação e, possibilitadores da comunicação e da 

representação tornam-se elementos indissociáveis na constituição da zona de desenvolvimento 

proximal. No entanto, é necessário ressaltar que os elementos e movimentos acima descritos, 

presentes na zona de desenvolvimento proximal envolvem, processos cognitivos e 

metacognitivos, tendo como decorrência, a regulação da conduta. A partir dessas idéias pode-

se concluir que para Vygotsky, a linguagem, a aprendizagem o desenvolvimento e a regulação 

de conduta são partes indissociáveis de uma totalidade cognitiva quando se forma a zona de 

desenvolvimento proximal no processo de interação social. 

 Estudos acerca do desenvolvimento cognitivo trouxeram um conceito de “idade 

mental ideal”, que Vygotsky considerou importante, pois, observou que muitos pesquisadores 

tentaram estabelecer a idade mental ideal para várias classes escolares na tentativa de deduzir 

a partir das demandas de uma classe específica, qual a idade mental necessária para um 

desempenho bem sucedido naquela classe. A idade mental necessária tinha que ter uma 

relação ideal com as várias idades mentais das crianças que a ela pertenciam. Para Vygotsky, 

a relação entre a idade mental ideal de determinada classe e a idade mental real das crianças 

dessa classe era a medida mais sensível estabelecida pelos pedólogos
21

 da época.  

                                                           
21 O conceito de “pedologia”, por ser um termo não muito comum entre nós, e sobre as ligações de Vygotsky 

com a psicologia clínica, por não estarmos muito habituados a ouvir falar delas. Quanto à pedologia, seu 

significado de “estudo científico geral e interdisciplinar da criança” tem ainda outras implicações específicas que 

talvez pudessem nos fazer pensar que se trata de um conceito similar ao de “psicopedagogia” na atualidade, 

como uma interface entre os recursos teóricos- práticos da psicologia e da pedagogia, com aplicações 

institucionais e clínicas. Contudo, não seria muito correto estabelecer uma comparação tão direta, em função dos 

diferentes contextos históricos de surgimento desses dois campos, suas bases epistemológicas dis- tintas e, 

portanto, suas metas talvez também não coincidentes. Além disso, como veremos, havia diferentes modos de 

interpretar a pedologia na Rússia, no tempo de Vygotsky. De toda maneira, o período no qual Vygotsky se 

dedicou a esse campo foi significativo em sua trajetória científica, pois, segundo Valsiner e Van der Veer (1996), 

esse momento reflete uma transição, pela qual Vygotsky vai deixando de lado o seu projeto de reforma da 

psicologia e/ou vê que ele pode, de certo modo, ser transposto para o interior da pedologia. 
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 Quando esses dois níveis se distanciam demais, como por exemplo, uma criança não 

alfabetizada inserida numa classe alfabetizada, ou uma criança alfabetizada inserida numa 

classe não alfabetizada, a expectativa pode permear um baixo rendimento. O mesmo se aplica 

nos casos de pouca divergência, pois, a instrução deve organizar o desenvolvimento. Mas 

quando estabelecida a distância apropriada entre idade real e a ideal não se pode identificar as 

condições adequadas para o desenvolvimento intelectual.   

 As crianças com desempenho conjunto, ou seja, que executam tarefas com outras 

crianças, devido a sua capacidade singular de imitar as atividades dos colegas com maior 

capacidade, são mais beneficiados. As tarefas que são imitadas num primeiro momento 

podem ser realizadas de modo independente num outro momento. O desempenho conjunto no 

que tange as dificuldades escolares permite que o desenvolvimento cognitivo seja ampliado, 

devido ao processo de interação a criança, ao manter uma relação mais próxima de outras, 

desenvolve potencialidades e habilidades e supera dificuldades e limitações.  

No caso de crianças com TDAH, esta forma de desempenho é um meio de superar 

dificuldades, pois, a interação com os colegas e também com o professor, a criança pode 

melhorar principalmente o nível de atenção, já que neste caso o problema não está tanto na 

falta de atenção em si, mas na rápida queda na capacidade de prestar atenção contínua, os 

colegas podem ajudar a criança a desenvolver níveis de atenção através de jogos, brincadeira 

e mesmo no cotidiano escolar, fazendo com que o colega retome o foco de atenção sempre 

quando for necessário. O professor por sua vez, também no processo de interação, ajudar a 

criança na execução de tarefas e atividades e a controlar o comportamento impulsivo através 

de instruções positivas. 

 A interação entre aprendizado e desenvolvimento no que tange a zona de 

desenvolvimento proximal, não ignora os aspectos biológicos da espécie humana, porém, 

atribui grande importância à dimensão social, que contribui com instrumentos e símbolos, 

bem como todos os elementos do ambiente humano impregnados de uma cultura, que são 

mediadores da relação do indivíduo com o mundo, que fornecem os mecanismos psicológicos 

e o modo de agir no mundo. Então o aprendizado é considerado fundamental no processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores (VYGOTSKY, 2009). 

 A plenitude do desenvolvimento humano depende do aprendizado que realiza em seu 

grupo cultural a partir da interação com outros indivíduos de sua espécie. O aprendizado 

possibilita o desenvolvimento, pois, ele pressupõe uma natureza social específica, fazendo 

com as crianças participem da vida intelectual daqueles com quem convivem. Portanto, o 
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aprendizado é um aspecto universal, que garante o desenvolvimento das características 

psicológicas especificamente humana e culturalmente organizadas (REGO, 2000).  

 O desenvolvimento humano é um processo social e, a aprendizagem o antecede e o 

provoca, a facilidade ou dificuldade para aprender, assim como as diferenças entre os 

indivíduos, tem origem nas relações que caracteriza a interação e a participação de diferentes 

grupos na vida social que fazem parte da cultura. Baseado neste pressuposto, as relações entre 

desenvolvimento e aprendizagem são relevantes na obra de Vygotsky, pois, ele as analisa em 

dois aspectos: a compreensão geral entre o aprendizado e o desenvolvimento e as suas 

peculiaridades no período escolar; para ele embora o aprendizado tenha início antes da criança 

freqüentar a escola, o aprendizado escolar contribui com novos elementos no 

desenvolvimento. 

 A universalidade do aprendizado e a sua implicação no desenvolvimento do sujeito, no 

que tange sua natureza social, ao garantir o desenvolvimento de características psicológicas, e 

desse modo contribuir para novos elementos no desenvolvimento, podem permitir, através 

deste contexto, que o desenvolvimento seja aplicado no âmbito escolar, não somente para o 

desenvolvimento em si, mas também para o desenvolvimento de superações de certas 

dificuldades, pois, se uma criança que tenha alguma dificuldade ao interagir com outras, pode 

desenvolver potencialidades como forma de vencer suas limitações ou dificuldades.  

 Os aspectos que são gerados através da ajuda de outras pessoas podem também ser 

contribuintes para o desenvolvimento da superação de dificuldades, pois, o diálogo permeia a 

comunicação e a troca, não só de experiências, mas de informação, que pode ser um modo de 

se entender certas situações, principalmente se a linguagem utilizada contemple o mesmo 

nível de entendimento, pois, o que diferencia a compreensão, é a forma como se diz e se 

coloca as coisas ou a situação. A colaboração e a experiência compartilhada não se distanciam 

desse contexto, pois, é um meio de interação eficaz, já que permite troca de experiência e 

ajuda mútua na superação de dificuldades, assim acontece também com a imitação, pois, 

através da observação dos outros e, ao se copiar comportamentos e atitudes, a criança pode 

perceber que certas situações, antes não aplicadas, podem ser possíveis. Ao se fornecer pistas, 

a criança pode atingir objetivos, que para ela ainda não claro ou, não tinha se dado conta.  

 O desenvolvimento da criança nesse sentido é visto de forma prospectiva, pois, define 

funções, que ainda não amadureceram ou que estão em processo de maturação. O 

conhecimento adequado do desenvolvimento individual envolve os dois níveis de 

desenvolvimento, potencial e real.  A zona de desenvolvimento proximal é criada pelo 
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aprendizado, na medida em que a criança interage com outras pessoas cria outros processos de 

desenvolvimento, que sem ajuda não aconteceria. Estes processos internalizam na criança e 

trazem novas aquisições para o seu desenvolvimento individual.   

De acordo com Rego (2000, p. 74), “Vygotsky afirma que aquilo que é a zona de 

desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã, ou seja, aquilo 

que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã”. 

Este conceito é relevante para os estudos sobre desenvolvimento infantil e para a educação, 

porque permite um maior entendimento da dinâmica interna do desenvolvimento individual.  

A zona de desenvolvimento proximal permite verificar os ciclos já completados bem 

como aqueles que estão em formação, definindo as competências da criança e até onde elas 

podem chegar. Isto também é um facilitador para a elaboração de estratégias pedagógicas que 

podem auxiliar este processo. Neste âmbito, pode-se também delinear os limites destas 

competências, ou seja, aquilo que está além da zona de desenvolvimento proximal, são tarefas 

que mesmo com a ajuda de outra pessoa, a criança não é capaz de realizar. 

 A aprendizagem e, em particular a escolar, possibilita, orienta e estimula os processos 

de desenvolvimento. A natureza psicológica dos processos de aprendizagem das disciplinas 

escolares denota que o seu fundamento, ou eixo norteador, é uma nova formação que se 

produz em idade escolar e, que são processos relacionados ao desenvolvimento do sistema 

nervoso central. As disciplinas escolares e cada uma delas em particular permitem uma 

relação peculiar com o curso do desenvolvimento da criança, relação esta que se modifica 

com o passar das etapas, o que implica diretamente no papel e na relevância de cada disciplina 

no desenvolvimento psicointelectual posterior da criança.  

 De acordo com Rego (2000, p.76) o processo de formação de conceitos e o papel da 

escola são relevantes para Vygotsky, pois, para a autora no que tange o desenvolvimento 

humano: 

 

As relações entre pensamento e linguagem, o papel mediador da cultura na 

constituição do modo de funcionamento psicológico do indivíduo e o processo de 

internalização de conhecimento e significados elaborados socialmente. Na 

perspectiva vygostskiana, os conceitos são entendidos como um sistema de relações 

e generalizações contidos nas palavras e determinado por um processo histórico 

cultural: “são construções culturais, internalizadas pelos indivíduos ao longo de seu 

processo de desenvolvimento. Os atributos necessários e suficientes para definir um 

conceito são estabelecidos por características dos elementos encontrados no mundo 

real, selecionados como relevantes pelos diversos grupos culturais. É o grupo 

cultural onde o indivíduo se desenvolve que vai lhe fornecer, pois, o universo de 

significados que ordena o real em categorias (conceitos), nomeados por palavras da 

língua desse grupo”. 
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 O desenvolvimento e a linguagem estão inter-relacionados desde o nascimento, pois, 

desde muito pequenas, por meio da interação com o meio físico e social, as crianças 

desenvolvem a aprendizagem, pois, sendo membro de um grupo sócio-cultural, ela vivencia 

muitas experiências e age sobre o material cultural que lhe é fornecido, que compreende 

valores, conceitos, idéias, objetos concretos e concepção de mundo, cujo acesso lhe é 

permitido. Portanto, antes de entrar na escola, já tem conhecimentos acerca do mundo que a 

cerca. 

O papel da escola no que tange o desenvolvimento do indivíduo é permeado pela 

distinção entre os conhecimentos construídos na experiência pessoal, concreta e cotidiana das 

crianças, denominado conceitos cotidianos ou espontâneos e pelos elaborados na sala de aula, 

adquiridos pelo ensino sistematizado, denominados conceitos científicos. Os conceitos 

cotidianos são aqueles construídos a partir da observação, manipulação e vivencia da criança. 

Os conceitos científicos são aqueles que não são acessíveis diretamente à observação ou ação 

imediata da criança, são conhecimentos sistematizados, adquiridos por meio da interação 

escolar (REGO, 2000). 

 Embora diferentes estes dois conceitos se relacionem e se influenciam mutuamente, 

pois, compreendem um único processo: o desenvolvimento da formação de conceitos. Para 

Rego (2000, p, 78), “Frente a um conceito sistematizado desconhecido, a criança busca 

significá-lo através de sua aproximação com outros já conhecidos, já elaborados e 

internalizados”. Desse modo a criança os remete à experiência concreta, assim como um 

conceito espontâneo pouco definido  ao se aproximar de um conceito sistematizado torna-se 

generalizado.  

 A formação de conceitos, que são fundamentais no desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores tem longa duração e alto nível de complexidade, pois, englobam 

operações intelectuais guiadas pela atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade 

de comparar e diferenciar. Para a criança aprender um conceito torna-se necessário receber 

informações exteriores e desenvolver intensa atividade mental. A aquisição de conceitos não é 

um processo mecanizado, tampouco pode ser meramente transmitido pelo professor, ela não 

acontece de forma direta, se assim acontecer, ocorre apenas um verbalismo vazio, uma 

repetição de palavras. 

 A atividade intelectual do adulto, ou seja, o pensamento conceitual, já se faz presente, 

mesmo que seja de forma embrionária, na criança; o desenvolvimento dos processos, 

resultante na formação de conceitos, tem inicio precoce da infância, mas as funções 
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intelectuais, combinadas especificadamente, formam a base psicológica da formação de 

conceitos, que amadurece, se configura e se desenvolve somente na puberdade (VYGOTSKY, 

2005). 

 O meio é fundamentalmente relevante para este processo, se ele não for desafiador, 

exigente e estimulador para o intelecto do adolescente, ele pode sofrer atrasos ou até mesmo 

não ser concluído, inibindo o acesso a estágios mais elevados de raciocínio. Este pressuposto 

implica que o pensamento conceitual é conquistado de acordo com o esforço individual e do 

contexto que ele está inserido. Os conceitos apesar de não ser assimilado pronto o ensino 

escolar têm papel importante na formação dos conceitos de forma geral e principalmente dos 

científicos.  

A escola permite às crianças um conhecimento sistemático acerca de aspectos que não 

estão associados ao seu campo visual ou vivência direta, como no caso dos conceitos 

espontâneos. Permite a acessibilidade ao conhecimento científico construído e acumulado 

pela humanidade. Por exigir operações que exigem consciência e controle deliberado facilita a 

conscientização dos seus próprios processos mentais. Deste modo, o aprendizado escolar é 

importante no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, em seu processo de 

amadurecimento.  

 Pode-se concluir, portanto, que os conceitos não são entidades independentes do 

funcionamento psicológico, mas fazem parte de um todo complexo, cujos elementos se 

relacionam entre si, de forma constante e dinâmica, produzindo permanentemente o 

psiquismo humano, formando pensamentos heterogêneos, que fazem parte de um mesmo 

sujeito. A constante formação e transformação dos sistemas conceituais podem ser 

relacionadas com as práticas educativas, ao se refletir as conseqüências pedagógicas no que 

tange a heterogeneidade dos alunos, da singularidade na formação de conceitos e, portanto, 

das significações que interagem com o campo conceitual das disciplinas escolares da 

necessidade de se obter pontos de partidas e caminhos para a aprendizagem que facilitem 

relações de significados entre os conceitos e as teorias que compreendem o psiquismo de cada 

sujeito e que constituem o que é novo, a ser adquirido no contexto escolar.  

A escola pode então, ocupar um lugar de rupturas com o cotidiano, principalmente 

quando este estiver afastado e se diferenciar das estruturas conceituais e das modalidades 

tipicamente escolares. Nos casos de crianças que se desenvolvem em ambiente altamente 

intelectualizado, com práticas interventivas explícitas no desenvolvimento cognitivo das 

crianças, a escola pode tornar-se praticamente desnecessária para esse tipo de 
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desenvolvimento, já que no próprio cotidiano são incorporados mecanismos de ruptura com a 

lógica do senso comum.   

 Na área da educação Vygotsky contribuiu com grandes aportes teóricos, no que tange 

a psicologia, já formuladas sobre a constituição do psiquismo humano. Algumas das suas 

contribuições revelam diferentes concepções e modos de explicar as dimensões biológicas e 

culturais do homem bem como, a forma pela qual o sujeito aprende e se desenvolve, e, 

principalmente as possibilidades da ação educativa, que são caracterizadas pelo momento e 

pelo contexto sócio-histórico em que foram criadas e pelos paradigmas e pressupostos 

filosóficos, metodológicos e epistemológicos que as constituem (REGO, 2000).  

 É relevante conhecer algumas teorias estabelecidas anteriormente para que se possa 

entender a importância da teoria de Vygotsky acerca do desenvolvimento e aprendizagem. As 

contribuições neste âmbito compreendem o inatismo e o ambientalismo como abordagens 

relevantes para o processo de desenvolvimento e de aprendizagem. A abordagem inatista 

implica em pressupostos filosóficos racionalistas e idealistas
22

. 

 É baseada na crença de que as capacidades básicas de cada ser humano que 

compreendem a personalidade, o potencial, os valores, os comportamentos, as formas de 

pensar e de conhecer, são inatas, ou seja, já estão praticamente prontas desde o nascimento ou 

potencialmente determinados e dependente de amadurecimento para se manifestar. Destaca os 

fatores maturacionais e hereditários para definir a constituição do ser humano e do 

conhecimento, o que exclui, conseqüentemente, as interações sócio-culturais na formação das 

estruturas comportamentais e cognitivas da criança, para este pressuposto o desenvolvimento 

é pré-requisito para que o aprendizado aconteça e o desenvolvimento mental é retrospectivo 

(REGO, 2000). 

 De acordo com Rego (2000, p.86), “Os processos de ensino só podem se realizar na 

medida em que a criança estiver „pronta madura efetivar determinada aprendizagem‟. A 

                                                           
22 Racionalismo: Em geral, a atitude de quem confia nos procedimentos da razão para a determinação de crenças 

ou de técnicas em determinado campo. O racionalismo filosófico designa propriamente a doutrina de Kant (que 

adotou esse nome), ou então a corrente metafísica da filosofia moderna, de Descartes e Kant. Em sua 

significação genérica, pode ser usado para indicar qualquer orientação filosófica que recorra à razão. Mas essa 

acepção tão vasta, esse termo pode indicar as filosofias mais díspares e carece de qualquer capacidade de 

individualização. Idealismo: Doutrina filosófica que nega a realidade individual das coisas distintas do "eu" e só 

lhes admite a idéia: o idealismo de Kant. Tendência filosófica que reduz toda a existência ao pensamento. Opõe-

se ao realismo, que afirma a existência dos objetos independentemente do pensamento. No idealismo absoluto, o 

ser é reduzido à consciência. Ao longo da história da filosofia, ele aparece sob formas menos radicais, não nega 

categoricamente a existência dos objetos no mundo, mas reduz o problema à questão do conhecimento. O 

idealismo toma como ponto de partida para a reflexão o sujeito, não o mundo exterior (ABBAGNANO, 2007 

p.608-967). 
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prática escolar não é desafiadora, não é ampla, tampouco instrumentaliza o desenvolvimento 

do indivíduo, pois, se detém naquilo que já é conquistado. Neste sentido o papel da educação 

é limitado para o desenvolvimento individual, na medida em que considera o desempenho do 

aluno conseqüência das suas capacidades inatas. O processo educativo depende dos aspectos 

comportamentais e cognitivos, o que gera certa imobilidade e resignação pela convicção de 

que as diferenças não são superadas pela educação. 

 As conseqüências desta abordagem podem ser observadas na prática escolar, seja no 

desempenho intelectual, seja na compreensão do comportamento do aluno. Certas 

características comportamentais manifestadas pelas crianças, como por exemplo, 

agressividade, impetuosidade, sensibilidade ou passividade, que são interpretadas como inatas 

e, acabam por dificultar a possibilidade de modificação. Esta abordagem pode comprometer 

as práticas pedagógicas espontâneas, que não são desafiadoras e acabam por subestimar a 

capacidade intelectual do indivíduo, já que o sucesso ou fracasso desses alunos depende de 

seu talento, aptidão ou maturidade.  

Neste caso se coloca em prova o valor da educação e do papel interventor e mediador 

do professor, a sua atuação torna-se limitada somente ao respeito às diferenças individuais, 

aos interesses e capacidades do indivíduo ou do grupo, no que tange ao reforço das 

características inatas. Isto traz como conseqüência a falta de responsabilidade do sistema 

educacional. As crianças com possibilidade de sucesso serão apenas aquelas que tiverem 

qualidade ou aptidões básicas, que podem de certo modo garantir a aprendizagem, tais como: 

inteligência, esforço, atenção, interesse ou maturidade, que podem ser considerados pré-

requisitos para aprender. Neste sentido a responsabilidade está na criança ou na família a não 

no contexto social ou na escola (REGO, 2000).  

No entanto a concepção ambientalista cuja inspiração permeia o empirismo e o 

positivismo
23

 atribui ao ambiente à constituição das características humanas e enfatiza a 

experiência como fonte de conhecimento e de formação de hábitos comportamentais, é onde 

as características individuais são determinadas por fatores externos ao indivíduo. Neste 

contexto o desenvolvimento e a aprendizagem se confundem e ocorrem ao mesmo tempo.  

                                                           
23

 Empirismo: Doutrina filosófica moderna (século XVII), segundo a qual o conhecimento procede 

principalmente da experiência. Positivismo: Filosofia de Augusto Comte (século XIX), que considera o estado 

positivo, ou seja o que é real, palpável; dado da experiência; baseado nos fatos, o último e mais perfeito estado 

atingido pela humanidade. Valoriza a ciência como a forma mais adequada de conhecimento, donde deriva o 

cientificismo, que é a concepção deformada da ciência que consiste em tomá-la como sistema fechado e 

definitivo e como solução de todos os problemas. 
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Este pressuposto justifica e legitima práticas pedagógicas diferenciadas que perpassam 

entre o assistencialismo, conservadorismo, o diretivismo, o tecnicismo, bem como o 

espontaneísmo
24

. O impacto da abordagem ambientalista na educação pode ser entendido ao 

se analisar os programas educacionais, cujo objetivo era estimular e intervir no 

desenvolvimento das crianças pertencentes a camadas populares, como forma de 

compensação, com cunho assistencialista, às suas carências sociais. Esta abordagem dá a idéia 

de que a escola tem o poder de formar e transformar o indivíduo, bem como corrigir os 

problemas sociais (REGO, 2000). 

A pedagogia tradicional em sua prática conservadora, diretiva e tecnicista se baseia na 

concepção ambientalista. Neste âmbito o papel da escola e do ensino é supervisionado, uma 

vez que, o aluno é um “receptáculo vazio”, ou seja, aquele que a princípio nada sabe, é precisa 

de muita informação. A função da escola implica neste contexto de preparar moralmente e 

intelectualmente o aluno, para que ele assuma seu real papel social. A escola assume um 

compromisso de transmitir a cultura e modelar os comportamentos das crianças. Os conteúdos 

e procedimentos didáticos não têm relação direta com o cotidiano e com as relações sociais 

dos alunos. O que predomina é a palavra do professor, as regras que impostas e a transmissão 

verbal do conhecimento. 

 
Na pedagogia que superdimensiona a “cultura geral” que deve ser transmitida, o 

educando assume uma posição secundária e marcadamente passiva, devido a sua 

imaturidade e inexperiência. Cabe ao aluno apenas executar prescrições que lhes são 

fixadas por autoridades externas a ele (REGO, 2000 p. 89). 

 

 

 A aquisição do conhecimento acontece a partir da valorização do trabalho individual, 

do nível de atenção e da concentração, do esforço e da disciplina, que garante tal aquisição. 

As trocas de informações, questionamentos, dúvidas, a comunicação entre os alunos e a 

interação destes, são interpretadas como falta de respeito, dispersão, bagunça, indisciplina. 

Neste contexto o que é relevante é a interação adulto-criança, pois, o adulto é considerado o 

                                                           
24 Assistencialismo: Doutrina, sistema ou prática que organiza e presta assistência às comunidades socialmente 

excluídas, entretanto, sem que seja elaborada uma política para tirá-las da condição de carência. O 

conservadorismo é um termo usado para descrever posições político-filosóficas, alinhadas com o tradicionalismo 

e a transformação gradual, que em geral se contrapõem a mudanças abruptas (cuja expressão máxima é o 

conceito de revolução) de determinado marco econômico e político. Diretivismo: O método psicogenético, 

empregado em nossa prática pedagógica, consiste em seu âmbito pedagógico/filosófico. No diretivismo 

pretende-se superar o autoritarismo/repressão e o espontaneísmo/anarquia. Tecnicismo: refere-se ao abuso da 

tecnicidade, ou seja, o uso excessivo ou a supervalorização dos aspectos técnicos de algo, muitas vezes em 

detrimento do conjunto dos outros aspectos que possam caracterizá-lo, tais como aspectos políticos, filosóficos, 

etc. O espontaneísmo é que adota a idéia de que nada precisa ser feito para algo se desenvolver. 
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homem acabado, ou seja, o modelo perfeito, que tem a capacidade de ensinar, de moldar o 

caráter, comportamentos e conhecimentos das crianças. O ensino deste modo sempre será 

centrado no professor e em seus referenciais, que é rigoroso e exigente, cabe a ele punir, 

treinar, organizar conteúdos e meios eficientes que garantem o ensino e a aprendizagem, já 

que é ele que detém o saber (REGO, 2000).  

 Neste âmbito a aprendizagem é comparada com a memorização de conteúdos 

desarticulados, que acontece pela repetição de exercícios sistemáticos de fixação e cópia por 

meio de estímulos de reforços positivos, ou seja, elogios e recompensas ou negativos, tal 

como notas baixas e castigos. A metodologia seguida se baseia na exposição verbal, análise e 

conclusão do conteúdo por parte do professor. As avaliações são vistas como controle e modo 

de medir as necessidades de reformulação das técnicas utilizadas. 

 Esta abordagem fundamenta também as práticas espontaneistas, que podem ser 

identificadas na pedagogia que valoriza o laissez-faire
25

, a experiência e o contato com os 

objetos concretos. A construção do conhecimento acontece por meio das relações espontâneas 

e livres com os objetos de seu meio físico, onde o ambiente cheio de estímulos contribui para 

a aprendizagem. O papel do professor se limita à criação de um ambiente “democrático”, 

onde não existem projeções hierárquicas, já que a relação que se estabelece é de igualdade 

entre o grupo de alunos. O educador abdica da sua autoridade e apenas atua como moderador 

das situações de conflito, a sua intervenção é mínima para não inibir a criatividade e o 

interesse das crianças.  

Nessa perspectiva a aprendizagem implica em mero contato com os objetos. O 

desempenho e as características individuais do aluno resultam numa educação recebida pela 

família e pelo ambiente sócio-econômico. As dificuldades apresentadas na escola são 

atribuídas integralmente ao universo social, ou seja, a pobreza, a desnutrição, ao convívio 

familiar, situação econômica dos pais, ao ambiente em que, vive à violência, influencia da 

mídia. Portanto, já que são influenciados por fatores externos à escola, a solução das 

dificuldades não depende dos educadores. A educação neste âmbito tem papel insignificante 

(REGO, 2000). 

                                                           
25

 A expressão de origem francesa "laissez-faire" (na sua forma mais completa, laissez faire, laissez passer, 

le monde va de lui-même (que em português significa "deixem fazer, deixem passar, o mundo vai por si 

mesmo") representa um princípio defendido pelos economistas mais liberais e que defende que o Estado 

deve interferir o menos possível na atividade econômica e deixar que os mecanismos de mercado 

funcionem livremente. 
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 As abordagens inatistas e ambientalistas são distintas e se embasam em pressupostos 

epistemológicos completamente diferentes, que justificam e compartilham uma mesma 

perspectiva pedagógica: o espontaneismo. Que é identificado na medida em que reforçam a 

idéia de um determinismo prévio, que são inatas ou adquiridas, que causam certa perplexidade 

e imobilismo no sistema educacional. A escola é desvalorizada e isenta de cumprir o seu 

papel possibilitador e desafiador do processo de constituição do sujeito e da construção do 

conhecimento. 

 Em contrapartida as abordagens inatistas e ambientalistas, Vygotsky apresenta uma 

concepção totalmente diferente. Ele contribui para o entendimento da origem e da evolução 

do psiquismo humano, as relações entre indivíduo e sociedade é tida como um modo diferente 

de entender a educação, apresentada em sua concepção interacionista. Ele busca inspiração 

nos princípios do materialismo dialético, onde as idéias derivam das condições materiais, que 

considera que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas é o ser social, que 

determina sua consciência, que considera o desenvolvimento da complexidade da estrutura 

humana como um processo de apropriação pelo homem da experiência histórica e cultural. 

 Neste contexto tanto organismo como o meio tem influência recíproca, ou seja, não 

existe dissociação entre biológico e o social, cuja premissa permeia a concepção de que o 

homem se constitui por meio das suas interações sociais, é passa a ser visto como alguém que 

transforma e é transformado, através das relações produzidas por uma  determinada cultura, 

é deste contexto que é extraído o termo sócio-interacionista (REGO, 2000). 

 A constituição humana quando acontece por meio da interação com o meio derruba as 

teses antagônicas e radicais que compõem a dicotomia do que é inato e adquirido, que 

compreendem o inatismo e o ambientalismo. A teoria de Vygotsky surge como forma de 

superação das oposições do campo teórico da psicologia, na medida em que contribui para 

novas bases para a compreensão da atividade. É importante ressaltar, que esta abordagem não 

é uma somatória do que é inato ou adquirido, mas uma interação dialética que ocorre desde o 

nascimento, entre o ser humano e o seu meio social e cultural. 

 Para Rego (2000, p. 93), “Vygotsky rejeita os modelos baseados em pressupostos 

inatistas que pré-escrevem características comportamentais universais do ser humano, como 

por exemplo, as definições de comportamento por faixa-etária [...]”. Para ele o homem é 

datado, e está sujeito a determinações de suas estruturas biológicas e de seu contexto 

histórico. Portanto, a psicologia no que tange o desenvolvimento não tem o poder de 

generalização, já que se restringe a determinadas características relacionadas à dimensão 
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cultural e histórica do grupo analisado. Apenas implica a determinadas características 

psicológicas em estágios específicos da vida em interação com o contexto sócio-cultural. 

 A abordagem de Vygotsky é contraditória à abordagem ambientalista, pois, para ele, o 

indivíduo não resulta de um determinismo cultural, pois, entende que o indivíduo não é um 

receptáculo vazio, um ser passivo, que tem suas reações frente às pressões do meio, mas um 

sujeito que tem uma atividade organizada em sua interação com o mundo, e que pode renovar 

a sua cultura. As características de cada indivíduo se formam por meio da constante interação 

com o meio, que é entendido como meio físico e social. O sujeito ao internalizar as formas 

culturais, transforma e intervém com seu meio, formando uma relação dialética com o mundo 

que ele constitui (REGO, 2000). 

 Neste pressuposto, o desenvolvimento humano não compreende fatores isolados que 

amadurecem tampouco, fatores ambientais que agem com o organismo, controlando o seu 

comportamento, ele acontece reciprocamente durante toda a vida entre indivíduo e meio, onde 

um sofre influencia do outro. A perspectiva histórico-cultural do psiquismo se fundamenta no 

método e nos princípios do materialismo histórico-dialético cujas bases permeiam dois 

grandes teóricos: Karl Marx e Friedrich Engels
26

, que explicitam as raízes filosóficas destes 

pressupostos e norteiam as suas bases epistemológicas. 

  Estes dois pensadores visam uma perspectiva materialista-dialética para a 

compreensão do real, cuja intenção permeia a construção do conhecimento e compreensão do 

homem. Para eles, os fenômenos materiais são processos, e a matéria é um princípio 

dinâmico, que ainda não está constituída e, que evolui dialeticamente segundo a tríade tese, 

antítese e síntese, que são os elementos básicos do método dialético. Segundo este 

pressuposto a história humana consiste na existência de indivíduos concretos, que para 

sobreviver se organiza em torno do trabalho, estabelecendo relações entre si e com a natureza. 

Apesar de ser um ser natural e pertencer à natureza, está submetido às suas leis e, dela se 

diferencia na medida em que é capaz de transformá-la de forma consciente e de acordo com 

suas necessidades.  

 É esta interação que gera a reciprocidade, e que o homem se concretiza como ser. A 

compreensão do ser humano implica diretamente na compreensão da sua relação com a 

                                                           
26

 Marxismo: Doutrina econômica e filosófica iniciada por Marx e Engels (século XIX) que se contrapõe ao 

sistema capitalista, fazendo a crítica do Estado burguês. A teoria marxista compõe-se de uma teoria científica, o 

materialismo histórico, e de uma filosofia, o materialismo dialético. 
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natureza, já que é ele quem a constrói e a transforma assim como faz a si mesmo e, cria sua 

própria condição de existência. E, é através do trabalho, que é uma atividade prática e 

consciente, que o homem atua sobre a natureza. Ele produz seus meios de vida e ao mesmo 

tempo produz indiretamente sua vida natural.  

A produção pelo trabalho, que movimenta o processo histórico, diferencia o homem 

dos outros animais é o criador de seu caráter social e histórico. O homem se constitui 

socialmente e historicamente, e satisfaz suas necessidades através do trabalho, transforma a 

natureza, estabelece relações com seus semelhantes, produz conhecimentos, constrói a 

sociedade e faz história. É um ser em constante construção, e realiza-se no espaço social e na 

historicidade (REGO, 2000). 

 

A necessidade de intercâmbio entre os homens no processo de trabalho possibilitou 

o aparecimento da linguagem como veículo de comunicação e apropriação do 

conhecimento historicamente construído pela espécie humana. Sendo assim, o 

desenvolvimento de sua consciência não se limita a sua experiência pessoal, pois, 

seu pensamento passa a ser mediado pela linguagem. Diferente dos animais, o 

produto da atividade (do trabalho) humana existe antes na mente do sujeito como 

imagens psíquicas (conteúdo de sua consciência), que midiatizam a sua realização 

(REGO, 2000, p. 97). 

 

 

 No materialismo histórico dialético o processo de vida social, política e econômica é 

ditado pelo modo de produção de vida material, que formam a base da sociedade, para a sua 

construção, para a criação de regras, que formulam idéias e valores. A realidade natural e 

social é contraditória e se constitui num processo histórico. São os conflitos internos que 

geram as mudanças que ocorrem de forma dialética, que é resultado das intervenções das 

práticas humanas, considerando que a transformação e a formação da sociedade que ocorre de 

forma dinâmica, contraditória e por conflitos, precisa ser entendida enquanto processo de 

constante mudança e desenvolvimento. 

 Na perspectiva dialética, os sujeitos e objetos de conhecimento se relacionam em 

reciprocidade e se constituem pelo processo histórico-social. As idéias neste contexto são 

decorrentes da interação do homem com a natureza e o conhecimento, é determinado pela 

matéria e pela realidade objetiva, ou seja, o homem enquanto parte da natureza, recria suas 

idéias através da interação com a própria natureza (REGO, 2000). 

 Portanto, o sujeito que produz conhecimento não é apenas um receptáculo que absorve 

e contempla o real, tampouco é o portador da verdade de um plano ideal; pelo contrário é um 

sujeito ativo que em relação com o mundo o reconstrói. O conhecimento sempre envolve um 
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fazer e uma atuação por parte do homem. A noção de constituição histórica do sujeito se 

remete a uma concepção de que não há uma essência humana dada e imutável, pelo contrário, 

o que se tem é um homem ativo no processo constante de construção de si mesmo, da 

natureza e da história. Não é um processo linear e unidimensional, pois, está relacionado à 

evolução histórica das necessidades e dos interesses culturais.  

 O desenvolvimento do sujeito ao estabelecer uma relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo implica também nos processos mentais da criança. A linguagem 

dentre muitos outros fatores representa um papel importante na formação dos processos 

mentais. Ao se estudar o desenvolvimento destes processos e ao mesmo tempo tentar explicar 

o surgimento das formas complexas de atividade mental, ou seja, atenção voluntária, 

memorização ativa ou conduta ativa. 

 Para o desenvolvimento de sua teoria Vygotsky recebeu inúmeras influências ao longo 

de sua vida intelectual. E foi a partir de uma abordagem histórica, que ele se dedicou ao 

estudo da origem da linguagem e sua relação com o desenvolvimento do pensamento. 

Também se interessou pelos estudos comparativos entre o comportamento animal e humano. 

A teoria marxista contribui de forma valiosa para a sua teoria dialético-materialista no que 

tange os pressupostos filosóficos e epistemológicos. As contribuições neste âmbito permeiam 

o contexto social, o trabalho humano, a utilização de instrumentos, e a interação dialética 

entre o homem e a natureza, que embasam suas teses sobre o desenvolvimento humano, cujas 

raízes implicam na sociedade e na cultura.  

 Sua obra também se caracteriza por seus estudos acerca das diferenças entre o 

psiquismo animal e humano. A teoria histórico-cultural do psiquismo que também pode 

denominada abordagem sócio-interacionista, tem como objetivo, caracterizar os aspectos 

tipicamente humanos do comportamento, e elaborar hipóteses de como essas características 

foram formadas ao longo da história humana e como ocorre o desenvolvimento do indivíduo. 

 A psicologia de Vygotsky, busca integrar, numa mesma perspectiva, o homem 

enquanto corpo e mente, enquanto ser biológico e social, enquanto membro da espécie 

humana e participante de um processo histórico (REGO, 2000).  

Para entender esta perspectiva, Vygotsky, em busca da origem das características 

psicológicas tipicamente humanas, se interessa pelos estudos do comportamento e psiquismo 

dos animais, com o objetivo de identificar as principais diferenças e possíveis semelhanças 

com o ser humano.  
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 A comparação entre os processos mentais dos animais e dos homens foi permeada por 

pesquisas que o fizeram concluir que diferentemente do comportamento humano, o 

comportamento animal conserva sua ligação com os motivos biológicos, ou seja, suas 

atividades são instintivas e marcadas pela satisfação de suas necessidades biológicas, sempre 

dentro dos limites com a natureza. Já a maioria dos atos humanos não é baseada em 

inclinações biológicas, muito pelo contrário, a ação do homem é motivada por necessidades 

de adquirir novos conhecimentos, de se comunicar, de ocupar determinado papel na 

sociedade, de ser coerente com seus princípios e valores, etc.  

 O comportamento humano em comparação com o do animal não, por força maior, 

determinado por estímulos imediatamente perceptíveis ou pela experiência passada. As 

reações dos animais são baseadas nas impressões recebidas do meio exterior ou pela 

experiência anterior, sendo incapaz de abstrair, fazer relações ou planejar ações. 

Diferentemente do animal, o homem não se orienta somente pela impressão imediata e pela 

experiência anterior, pois, abstrai, estabelece relações, reconhece as causas e faz previsões 

acerca de acontecimentos e depois de refletir e interpretar; toma decisões (REGO, 2000). 

 O homem não vive somente no mundo das impressões imediatas, contempla também o 

universo dos conceitos abstratos, já que não dispõe somente de conhecimentos sensoriais, mas 

de um conhecimento racional. Ele penetra na essência daquilo que lhe permite os órgãos dos 

sentidos, ou seja, seu conhecimento vai desde o sensorial ao racional.  

 Os aspectos comportamentais no que tange as suas fontes são imitados, pois, as 

experiências da espécie é transmitida de forma hereditária (comportamento instintivo ou 

inato), ou pela experiência imediata individual, que responsável pela variação no 

comportamento dos animais, pois, a imitação é muito importante na formação destes. 

Diferente do homem o animal não transmite a sua experiência, não as assimila, tampouco 

aprende as experiências de seus antecedentes.  

Dentre as características que distingue o homem dos animais, no que se refere à 

atividade mental, encontra-se outra fonte responsável pela maioria dos conhecimentos, 

habilidades e comportamentos, a assimilação da experiência de toda humanidade, acumulada 

pelo processo histórico social e transmitido pela aprendizagem, concluindo que o 

desenvolvimento do psiquismo animal é determinado pela sua evolução biológica e o do 

homem pelo desenvolvimento sócio-histórico. O funcionamento do psiquismo humano não é 

transmitido de forma hereditária, ou seja, não estão presentes desde o nascimento, nem são 

adquiridas de forma passiva devido à pressão do meio externo; são construídas ao longo da 
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vida através da interação do homem com seu meio físico e social, que permite a apropriação 

da cultura construída por gerações anteriores, ao longo do tempo. Para Leontiev (1978, p. 267 

apud Rego 2000, p. 49), “Cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza lhe dá 

quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. É-lhe ainda preciso adquirir o que foi 

alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade humana”. 

 O ser humano não é apenas um produto de seu contexto social, mas também tem um 

papel ativo na criação desse contexto, pois, existe uma relação entre o que é biológico, ou 

seja, os processos naturais como a maturação física e os mecanismos sensoriais e, o que é 

cultural que são os mecanismos gerais através do qual a sociedade e história moldam a 

estrutura humana. O psiquismo humano no que tange as condições sociais historicamente 

constituídas está relacionado ao trabalho social, ao emprego de instrumentos e ao surgimento 

da linguagem, que são ferramentas que foram construídas e aperfeiçoadas pela humanidade 

em sua historicidade e, realizam a mediação entre o homem e o mundo, que é uma forma de o 

homem dominar seu meio ambiente e seu próprio comportamento. 

 Para explicar o funcionamento do desenvolvimento do sujeito Vygotsky busca outros 

teóricos para compartilhar seus interesses pelo tema. Portanto, ele divide com Luria e 

Leontiev alguns pressupostos acerca da psicologia na tentativa de explicar como o sujeito se 

desenvolve e aprende. Então, juntos lançaram um projeto para desenvolver uma psicologia 

especilamente nova. Esta aproximação busca análises culturais e históricas, à psicologia 

instrumental usualmente conhecida, em nossos dias, como psicologia cultural-histórica que 

tem o papel mediador da cultura, particularmente da linguagem no desenvolvimento de 

funções mentais superiores na ontogênese e filogênese.  

 As contribuições de Vygotsky e Luria são relevantes para entender como o sujeito se 

desenvolve e aprende e quais são os pressupostos que implicam nos processos mentais e na 

atividade consciente, bem como, o modo de se trabalhar com crianças que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, e com outros problemas que compreendem o processo ensino-

aprendizagem. 

 Dentro do grupo de colaboradores de Vygotsky, Luria foi quem dedicou mais 

intensamente ao estudo das funções psicológicas relacionadas ao Sistema Nervoso Central. 

Um dos pilares do pensamento de Vygotsky é a idéia de que as funções mentais superiores 

são construídas ao longo da história social do homem. Na sua relação com o meio físico e 

social que é mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos no interior da vida social, 

o ser humano crie e transforma seus modos de ação no mundo. 
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 É justamente essa visão sobre o funcionamento do cérebro: se a história social 

objetiva tem um papel crucial no desenvolvimento psicológico, este não pode ser buscado em 

propriedades naturais do sistema nervoso, isto é, o cérebro é um sistema aberto, que está em 

constante interação com o meio e que transforma suas estruturas e mecanismos de 

funcionamento ao longo desse processo de interação. Portanto, não se pode pensar o cérebro 

como um sistema fechado, com funções pré-definidas, que não se altera no processo de 

relação do homem com o mundo. 

Assim como Vygotsky diferencia o homem dos demais animais, Luria explicita que 

por suas peculiaridades fundamentais, a atividade consciente do homem se difere 

acentuadamente do comportamento individualmente dos animais. Essas diferenças de 

atividade consciente se fundamentam em três traços fundamentais. O primeiro consiste em 

que a atividade consciente do homem não está de forma obrigatória ligada aos motivos 

biológicos, pois, ela é regida por necessidades complexas denominadas “superiores” ou 

“intelectuais”. Elas se apresentam entre as necessidades cognitivas, que são responsáveis pela 

aquisição de novos conhecimentos, a necessidade de comunicação, a necessidade de se sentir 

útil à sociedade, de ocupar posição (LURIA, 1979).  

A espécie humana é uma espécie animal cujos indivíduos nascem muito pouco 

preparados para a sobrevivência imediata: o recém-nascido, e o bebê humano até uns dois 

anos de vida, dependem totalmente dos cuidados de um adulto para a sua sobrevivência. Em 

termos de desenvolvimento psicológico, significa que o organismo humano não nasce pronto, 

ou seja, com muitas características em aberto, a serem desenvolvidas no contato com o mundo 

externo e, particularmente, com os outros membros da sua espécie. A imaturidade do 

organismo e a imensa plasticidade do Sistema Nervoso Central do homem estão relacionadas 

com a importância da história da espécie no desenvolvimento psicológico: o cérebro pode se 

adaptar a diferentes necessidades, servindo a diferentes funções estabelecidas na história do 

homem. 

Dentre os postulados de Luria cabe ressaltar a unidade para programação, regulação e 

controle da atividade, que explicita que a atividade consciente do homem apenas começa com 

a obtenção da informação e sua elaboração, terminando com a formação das intenções, dos 

respectivos programas de ação e com a realização desse programa em atos exteriores ou 

interiores, ou seja, motores ou mentais. 

 Há situações nas quais a atividade consciente do homem, além de não estar sujeito às 

influências e necessidades biológicas, entra em conflito e as reprime. Podem ser conhecidos 
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como casos de heroísmo em que o homem movido por motivos de patriotismo cobre seu 

corpo com fogo ou se lança à morte, este é um exemplo de independência do comportamento 

do homem em relação aos motivos biológicos.  

 O segundo traço das características da atividade consciente consiste na diferença de 

comportamento do animal, que não é determinada por impressões evidentes, recebidas dos 

meio ou das experiências individuais imediatas. O homem pode refletir as condições do meio 

de modo mais profundo do que o animal. Ele abstrai a impressão imediata, penetra nas 

conexões e dependência profunda das coisas, conhece a dependência causal dos 

acontecimentos e, depois de interpretá-las, toma como orientação e não como impressões 

exteriores, porém como leis mais profundas. O homem obedece ao profundo conhecimento 

das leis da natureza ao invés da impressão imediata das coisas. 

 A atividade consciente do homem não se orienta pela impressão imediata da situação 

exterior e sim pelo conhecimento mais profundo das leis interiores dessa situação, razão pela 

qual se fundamenta a afirmação de que o comportamento humano, baseado no 

reconhecimento da necessidade, é livre. 

 O terceiro traço da atividade consciente, que o difere do comportamento do animal, 

compreende duas vertentes: os programas hereditários de comportamento, presentes no 

genótipo, que é material hereditário herdado dos progenitores; e os resultados da experiência 

individual. A atividade consciente do homem possui mais uma fonte, que é os conhecimentos 

e habilidades do homem que se formam por meio da assimilação da experiência de toda a 

humanidade, acumulada no processo da história social e é transmitida pela aprendizagem. 

 Desde o nascimento, a criança forma seu comportamento sob influência das coisas que 

se formaram na história, como por exemplo, senta-se a mesa, como com colher etc. Ela 

assimila as habilidades da história social ao longo do tempo. Os conhecimentos mais 

elementares são transmitidos pela fala e posteriormente pela linguagem, ela assimila na escola 

as mais relevantes aquisições da humanidade. A maioria dos conhecimentos, habilidades e 

procedimentos do comportamento de que dispõe não resultam de sua própria experiência, mas 

são adquiridos pela assimilação da experiência histórico-social. Este pressuposto diferencia 

radicalmente a atividade consciente do homem em relação ao animal (LURIA, 1979). 

 A psicologia e a filosofia se ocuparam de explicar os traços da atividade consciente do 

homem. A filosofia e a ciência distinguem duas vias diferentes para explicar este contexto. 

Uma delas embasada na filosofia idealista, que parte da posição dualista. Ela se reduz não 

apenas ao reconhecimento de grandes diferenças de princípio entre o comportamento animal e 
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a consciência do homem, como também a tentativa de explicar essas diferenças explicitando 

que a consciência do homem deve ser considerada como manifestação de um princípio 

espiritual de que carece o animal.  

O animal visto como uma máquina complexa, cujo comportamento obedece às leis da 

mecânica e, o homem como ser dotado de um princípio espiritual com livre-arbítrio parte de 

Descartes
27

, e foi posteriormente pronunciada pela filosofia idealista sem muitas alterações. 

Ao perceber a diferença de princípio entre o comportamento anima e a atividade consciente 

do homem, essa corrente não fornece explicação científica considerável.  

A segunda via que permeia a originalidade da atividade consciente que caracteriza o 

positivismo evolucionista, onde a atividade consciente é resultado direto da evolução do 

mundo animal, ou seja, observam-se nos animais os fundamentos da consciência humana. 

Este postulado tem como referencia Charles Darwin
28

, que tentou mostrar que, na forma 

embrionária, os animais já possuem todas as formas de atividade racional inerente ao homem 

e sem limites precisos entre comportamento dos animais e a atividade consciente do homem. 

Este pressuposto tem enfoque naturalista, que estuda uma linha única de desenvolvimento da 

consciência dos animais em relação ao homem, desempenha papel positivo ao combate às 

concepções dualistas pré-científicas (LURIA, 1979). 

A psicologia científica parte dos princípios marxistas, que tem outro foco para a 

atividade consciente do homem. Ao saber que toda atividade psíquica dos animais, que é a 

base para a orientação no meio ambiente, origina-se nas formas de vida que caracterizam uma 

espécie de animais. As peculiaridades da espécie superior de vida, inerente ao homem, são 

procuradas na forma histórico-social de atividade, que está relacionada com o trabalho social, 

com a instrumentalização no trabalho e com o surgimento da linguagem. Estas formas de vida 

não existem nos animais e, a decorrência da história natural do animal à história social da 

                                                           
27 O filósofo francês René Descartes, foi um dos fundadores do moderno movimento racionalista ao tempo em 

que introduziu a dúvida como elemento primordial para a investigação filosófica e científica. A partir dele, as 

ciências físicas e naturais liberaram-se da escolástica e da religião, dando início a sua impressionante marcha 

ascendente para a consagração no mundo moderno. 

28
 No estudo A Origem das Espécies formula a teoria da evolução dos seres vivos mediante uma seleção natural 

que favorece nos indivíduos variações úteis na luta pela existência; estas variações transmitem-se, reforçadas, 

aos descendentes.  Charles Darwin formula a doutrina evolucionista, segundo a qual as espécies procedem umas 

das outras por evolução. Em virtude da seleção natural sobrevivem os indivíduos e as espécies melhor adaptados. 

Estas idéias revolucionam as concepções biológicas da sua época. 
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humanidade é relevante, assim como a transição da matéria inanimada à da vida vegetal, à 

animal. 

Segundo Luria (1979, p. 75), “As raízes da atividade consciente do homem não devem 

ser procuradas nas peculiaridades da „alma‟, nem no íntimo do organismo humano, mas nas 

condições sociais de vida historicamente formadas”. São estas as condições que fazem a 

transição história social mudar a estrutura do comportamento, juntamente com os aspectos 

biológicos do comportamento surgem os motivos intelectuais e as necessidades, 

concomitantes com o comportamento que depende da percepção imediata do meio. Surgem 

então, formas superiores de comportamento, com base na abstração das influências imediatas 

do meio, juntamente com as duas fontes de comportamento, a hereditária e a experiência 

passada do próprio indivíduo. Surge então a terceira fonte formadora da atividade: a 

transmissão e assimilação da experiência. 

A ciência destaca dois fatores relevantes que explicitam a transição da história natural 

dos animais e a história social do homem: o trabalho social e o uso dos instrumentos de 

trabalho e um segundo fator, o surgimento da linguagem. O homem em sua existência tanto 

emprega os instrumentos de trabalho, como os prepara. Os primeiros instrumentos criados, 

ainda na época antiga, foram construídos com pedras lascadas, e posteriormente substituídos 

pelas lâminas. A preparação dos instrumentos, já reconhecido como divisão do trabalho, teve 

grande impacto na atividade do homem primitivo. Essa preparação não é mais vista como 

uma atividade simples motivada por fatores biológicos, ou seja, necessidade de se alimentar, 

ela somente ganha sentido, quando passa exigir um conhecimento de seu futuro emprego. Esta 

condição ressalta o surgimento da consciência, ou seja, a primeira forma de atividade 

consciente (LURIA, 1979). 

A preparação de instrumentos implica numa mudança radical da estrutura do 

comportamento. O animal neste sentido, sempre teve comportamentos voltados apenas para a 

satisfação de suas necessidades, já o homem, tem comportamentos, cujo caráter, implica em 

estruturas complexas da atividade voltadas para a satisfação imediata de uma necessidade, 

separa-se de uma ação especial, adquirindo sentido posterior, quando o produto desta ação 

tem uma intenção programada. 

A grande mudança neste sentido é explicitada quando a atividade geral se separa de 

uma ação, que não é dirigida imediatamente por motivo biológico e somente ganha sentido 

com o emprego posterior dos seus resultados. A sociedade e as formas de produção, ao se 
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tornar complexas, perdem o sentido puramente biológico e, começam a ganhar posição 

relevante na atividade consciente do homem. 

A preparação de instrumentos de trabalho requer procedimentos e modos, que exige 

separação de outras operações auxiliares. São essas operações, que tornam a atividade mais 

complexa, no que tange suas estruturas. Portanto, a separação entre atividade biológica geral e 

“ações” especiais, não são determinadas por fatores biológicos, mas dirigida pelo objetivo 

consciente, que ganha sentido apenas na comparação dessas ações com o resultado final. O 

surgimento das operações auxiliares, que são responsáveis pela execução da atividade é o que 

constitui a mudança radical do comportamento, que representa uma nova estrutura da 

atividade consciente do homem.  A complexa organização de ações conscientes, que se separa 

da atividade geral, permite o surgimento de novas formas de comportamento, que não são 

guiados por fatores biológicos, podendo inclusive em dado momento se opor a eles.  

De acordo com Luria (1979, p.77), “Torna-se claro que a atividade consciente do 

homem não é produto do desenvolvimento natural de propriedades jacentes nos organismos, 

mas o resultado de novas formas histórico-sociais de atividade-trabalho”.  

A atividade consciente também é marcada pelo surgimento da linguagem, que forma 

novas estruturas complexas no homem. A linguagem é entendida como um sistema de 

códigos por meio dos quais são designados os objetivos do mundo exterior, suas ações, 

qualidades, relações entre eles etc. As palavras unidas em frases tornam-se o principal meio 

de comunicação mediante os quais o homem conserva e transmite informações e assimila a 

experiência acumulada pela humanidade. O seu surgimento acontece pelo processo de 

transição da sociedade humana e, envolve uma problemática já que é objeto de inúmeras 

teorias e hipóteses. Algumas delas consideram a linguagem uma manifestação do campo 

espiritual, cuja origem é divina. Além de serem teorias vagas, omitem o fato de que a 

linguagem é uma forma simbólica de existência, que se distingui entre a vida intelectual e 

qualquer forma de manifestação do mundo material (LURIA, 1979). 

Algumas teorias que seguem as tradições do positivismo naturalista vêem a linguagem 

como resultante da evolução do mundo animal e a interpretam como formas iniciais da 

evolução da linguagem, ou seja, os fenômenos de comunicação entre animais. Para o meio 

científico, a solução do problema da origem da linguagem surge quando a filosofia e a ciência 

encerram a procura pelas raízes da linguagem no âmago do organismo e de deduzi-la das 

peculiaridades do espírito ou do cérebro, concluindo que as condições que originam o 
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fenômeno, são encontradas nas relações sociais do trabalho, que surgem no período de 

transição da história natural à história humana.  

A atividade prática realizada em conjunto faz com que o homem tenha necessidade de 

transmitir aos outros, certas informações, que não são restritas às vivências, mas designadas a 

objetos, coisas e instrumentos, que pertencem à atividade do trabalho conjunto. Teorias 

criadas na segunda metade do século XIX denotam que os primeiros sons que designam 

objetos, surgem no processo de trabalho conjunto. A linguagem dos sons depois de muito 

tempo dissocia-se da ação prática e torna-se independente. Surgem, então, palavras 

autônomas, para designar objetos e mais tarde passam a distinguir ações e qualidades dos 

objetos. 

A língua surge como sistema de códigos independentes e assume a forma que 

distingue a língua atual. Enquanto um sistema de códigos serve como meio de transmissão de 

informação, o surgimento da linguagem teve fundamental importância para a reorganização 

da atividade consciente, pois, juntamente com o trabalho, é responsável pela formação da 

consciência (LURIA, 1979). 

A linguagem surge como fator de mudança da atividade consciente, este pressuposto 

pode ser analisado a partir de três momentos distintos: O primeiro, como designadora de 

objetos e eventos do mundo exterior através de palavras isoladas ou combinadas, a linguagem 

discrimina os objetos, retém e conserva-os na memória. Desde modo, permite-se entender que 

a linguagem duplica o mundo perceptível, permitindo a conservação da informação recebida, 

criando um mundo de imagens interiores.  

O segundo consiste em que as palavras de uma língua indicam determinadas coisas, 

como também abstrai suas essências, relacionam o que é perceptível e determinam categorias. 

A abstração e a generalização é uma das mais relevantes contribuições da linguagem para a 

formação da consciência. A linguagem além um meio de comunicação é também um veículo 

importante do pensamento, que assegura a transição do sensorial ao racional na representação 

do mundo. 

O terceiro momento se fundamenta ao considerar a linguagem como veículo 

fundamental de transição da informação formado pela história social da humanidade, a partir 

disso, passa a ser um fator de evolução dos processos psíquicos, que permeia duas fontes; os 

comportamentos transmitidos pela hereditariedade e os comportamentos resultantes da 

experiência de cada indivíduo, também pertencentes aos animais (LURIA, 1979). 
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Ao se transmitir as informações mais complexas, produzidas ao longo do tempo pela 

prática histórico-social, a linguagem permite ao homem assimilar as experiências e através 

delas dominar um mundo imensurável de conhecimentos, habilidades e comportamentos, que 

jamais acontecem se for executado na atividade independente de um indivíduo isolado. A 

linguagem traz ao homem uma forma nova de desenvolvimento psíquico e se torna o meio 

mais importante de desenvolvimento da consciência.  

A formação dos processos psíquicos no que tange a linguagem torna-se relevante ao 

penetrar no campo da atividade consciente e, conseqüentemente elevar a um novo nível, pois 

ela reorganiza substancialmente os processos perceptíveis do mundo exterior e cria novas leis 

dessa percepção. A percepção se torna mais profunda se for relacionada com a discriminação 

dos indícios essenciais do objeto de forma generalizada e permanente. Deste modo, muda 

essencialmente os processos de atenção do homem, bem como os processos de memória. 

Para o homem a memória se apóia nos processos do discurso e, transforma a 

linguagem em atividade mnemônica (ou de memorização) consciente, na qual o homem 

especifica lembranças, organiza o material a ser lembrado, ampliando seu material o ser 

lembrado, bem como, remeter-se ao passado, selecionando, através do processo de 

memorização, aquilo que lhe é mais relevante (LURIA, 1979). 

 

A linguagem do homem lhe permite desligar-se pela primeira vez da experiência 

imediata e assegura o surgimento da imaginação, processo que não existe no animal 

e serve de base à criação orientada e dirigida cujo estudo constitui área especial da 

Psicologia (LURIA, 1979, p. 83) 

 

  

Portanto, cabe mencionar que com a base na linguagem e com sua participação 

imediata são constituídas as complexas formas de pensamento abstrato e generalizado; o 

surgimento destas formas implica em uma das aquisições mais importantes da humanidade 

garantido a transição do sensorial ao racional, que é considerada pela filosofia do 

materialismo dialético, como um avanço significativo. 

A mesma relevância se dá às mudanças na reorganização da vivência emocional pelo 

surgimento da linguagem, que eleva o sujeito a um novo nível de processos psíquicos. O 

processo emocional do homem não pode ser considerado mais importante nem isolado do 

contexto biológico; a avaliação das correlações das ações possíveis com as intenções iniciais, 

possibilitando uma formação generalizada do caráter e do nível acertos que formam no 

homem as vivências, que vão além dos limites das reações afetivas imediatas e são 
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inseparáveis do seu pensamento, que se processa através da participação imediata da 

linguagem. 

As novas formas de comportamentos individuais são adquiridas com base na 

orientação imediata no meio ambiente e, que as aquisições de formas estáveis de 

comportamentos semelhantes se baseiam nas leis dos reflexos condicionados estudado por 

Pavlov. A aquisição de novos comportamentos compreende um esforço relativamente longo 

da resposta ao sinal condicionado com o reforço incondicionado. Esta é uma aquisição que 

acontece lentamente e se extingue logo após o desaparecimento do reforço, e se organiza com 

certa dificuldade em um novo sistema de ligação. 

A formação de uma nova atividade consciente pode surgir embasada em formulações 

discursivas de uma regra, que é estabelecida através da linguagem. As ações executáveis, cuja 

base é a instrução discursiva, dispensa qualquer reforço incondicional ou biológico. A ação 

que se estabelece por meio de uma regra formulada pelo discurso é solidificada e, dispensa 

repetições permanentes de instrução e não se extingue se a repetição não acontecer. A 

conservação dessa ação, em uma nova, não representa qualquer nível de dificuldade e, para 

que a relação anteriormente criada, seja substituída por uma contrária, basta sugerir uma nova 

instrução (LURIA, 1979).  

Entende-se, portanto, que este contexto apresentado implica diretamente no potencial 

de plasticidade e no caráter dirigível dos processos de atividade consciente do homem, que 

distingue o seu comportamento do animal. Ao se analisar as formas de atividade consciente, 

no que tange seu direcionamento e as leis que a embasam o desenvolvimento, pode-se 

distinguir estados normais e patológicos, que são estudados fundamentalmente pela 

psicologia.  

 A linguagem foi por muito tempo, desconhecida pelos psicólogos, como relevante na 

formação e desenvolvimento dos processos psíquicos da criança. Ao tentar explicar o 

desenvolvimento dos processos mentais e as formas complexas de atividade mental, que são a 

atenção voluntária, memorização e conduta ativa, não se considerava a gênese destes 

processos relacionando-as com as formas básicas de comunicação da criança com o mundo ao 

qual pertence.  

 O mundo é permeado por culturas diferentes e, a comparação da atividade intelectual 

em diferentes culturas pode fornecer informações importantes no que tange a origem e a 

organização do funcionamento intelectual do homem. Debates questionam se pessoas que 

crescem sob circunstâncias culturais diversas, são diferentes no que diz respeito às 
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capacidades intelectuais básicas que será desenvolvida em sua vida adulta. Durkheim
29

 

explicita que os processos básicos da mente humana não são manifestações da vida interior do 

espírito ou resultante da evolução natural, mas se tem sua origem na sociedade (LURIA, 

2001). 

 As idéias de Durkheim basearam inúmeros estudos, dentre eles, formas complexa da 

memória, bem como, idéias complexas espaço, tempo e número, que foram originadas na 

história concreta da sociedade, que quebraram regras da psicologia idealista. Na década de 20, 

debates em torno do contexto social, levantaram dois grandes problemas: se os conteúdos de 

pensamento, as categorias básicas usadas para descrever as experiências, são diferentes de 

cultura para cultura, e se as operações intelectuais básicas executadas pelas pessoas, sobre as 

informações, se diferenciam de uma cultura para outra.  

Já Lucien Levy-Bruhl, filósofo e sociólogo francês, teve grande influência sobre 

alguns psicólogos, ao argumentar sobre o pensamento dos povos primitivos, que mesmo 

iletrados, utilizavam-se de um conjunto de regras e operações diferentes daqueles empregados 

pelo pensamento dos povos modernos. Ele caracterizou o pensamento primitivo como “pré-

lógico” e “imprecisamente organizado”.  

Considerando que os povos primitivos fossem indiferentes à contradição lógica e 

dominados pela idéia de que os fenômenos naturais eram controlados por forças místicas. Já 

seus opositores, afirmavam que o intelecto dos povos na sua cultura primitiva é idêntico aos 

dos povos contemporâneos, que vivem numa sociedade tecnológica. Surge a idéia de que os 

povos que vivem em condições primitivas pensam de acordo, com a mesma lógica que é 

atualmente empregada. A diferença básica de pensamento é que estes povos generalizam os 

fatos do mundo exterior em categorias diferentes das que são utilizadas. 

Alguns psicólogos gestaltistas
30

 também contribuíram para com suas idéias sobre o 

pensamento primitivo. Seus estudos foram permeados pela “semelhança estrutural” de 
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 Émile Durkheim: Integrante do grupo de cientistas sociais fundador da sociologia. Em 1893 ele publicou sua 

tese de doutorado, intitulada De la Division du Travail Social, estudo em que aborda a interação social entre os 

indivíduos que integram uma coletividade maior: a sociedade.Trata-se de um tema central no pensamento 

sociológico de Durkheim cujo principal interesse é desvelar os fatores que possibilitam a coesão (unidade, 

estabilidade) e a permanência (ou continuidade) das relações sociais ao longo do tempo e de gerações. Dentro da 

perspectiva sociológica durkheimiana, a existência de uma sociedade só é possível a partir de um determinado 

grau de consenso entre seus membros constituintes: os indivíduos. Segundo Durkheim, esse consenso se assenta 

em diferentes tipos de solidariedade social (DURKHEIM, 1999). 

30
 Segundo a Gestalt, o cérebro é um sistema dinâmico no qual se produz uma interacção entre os elementos, em 

determinado momento, através de princípios de organização perceptual como: proximidade, continuidade, 

semelhança, segregação, preenchimento, unidade, simplicidade e figura/fundo. Sendo assim o cérebro tem 



126 

 

 

pensamento dos povos primitivos, com crianças e adultos perturbados, onde foi encontrado 

um pensamento indiferenciado sincrético (antagônico), como característica da atividade 

cognitiva de todos estes grupos. No entanto, outros psicólogos desta mesma abordagem, 

explicitaram propriedades comuns à mente em todas as culturas, entendendo que os princípios 

da percepção e do pensamento, tais como o da “boa forma” ou “fechamento”, são categorias 

universais da mente humana (LURIA, 2001). 

Estas pesquisas foram de grande importância, porém, não trouxeram dados 

psicológicos relevantes, pois, seus pressupostos forma baseados na sociologia e na 

antropologia, e seus debates se relacionavam com as funções cognitivas mais complexas, não 

com as elementares. Na psicologia, as distinções acerca deste tema, também não estavam bem 

definidas. As diferentes divisões desta ciência, em seus ramos naturais (exploratório) e 

fenomenológicos (descritivos), afastaram a psicologia da unificação com a qual se poderia 

estudar os efeitos da cultura no desenvolvimento do pensamento.   

Somente com a teoria de Vygotsky, foi proporcionado um quadro necessário para 

aplicar idéias à construção do primeiro estudo de grande alcance das funções intelectuais entre 

adultos de uma sociedade não-tecnológica, ao mesmo tempo em que se denotavam rápidas 

mudanças culturais que ocorriam em algumas partes do mundo. As mudanças culturais 

esperadas neste contexto implicavam no processo de pensamento, que eram provocadas pela 

evolução social e tecnológica (LURIA, 2001). 

Com base na teoria de Vygotsky acerca do desenvolvimento, ocorre a distinção entre 

os tipos de categorias que as crianças usam em diferentes idades. Durante os primeiros 

estágios do desenvolvimento infantil, as palavras não são utilizadas como um fator de 

organização na maneira pela qual a criança classifica sua experiência. Por não dispor de um 

principio lógico para agrupar objetos, a criança pequena observa cada objeto de forma isolada. 

No próximo estágio de classificação, a criança começa a comparar objetos baseado a um 

único atributo físico, como cor, forma ou tamanho. Porém, ao fazer essas comparações, a 

criança rapidamente perde de vista o atributo que havia destacado como base de seleção de 

objetos e o substitui por outro. Conseqüentemente, com freqüência, reúne em grupos objetos 

que não reflete um conceito unificado. A estrutura lógica destes agrupamentos sugere com 

freqüência uma família na qual um indivíduo é incluído como “filho” de uma figura central, 

uma segunda como “esposa” e assim por diante.  

                                                                                                                                                                                     
princípios operacionais próprios, com tendências auto-organizacionais dos estímulos recebidos pelos sentidos 

(BOCK, 2001). 
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A estrutura de grupo pode ser detectada quando os objetos lembram uma situação 

geral, da qual a criança participa de forma individual. O agrupamento de objetos não se baseia 

no isolamento de um atributo comum e denotar uma categoria que de forma lógica subordine 

todos os objetos. O fator determinante na classificação de objetos, nesse contexto, é 

denominado percepção gráfica funcional ou recordação das relações da vida real entre 

objetos. Para Vygotsky, agrupar objetos de acordo com suas relações em situações reais é 

típico das antigas pré-escolas e escolas elementares.  

Ao chegar à adolescência, as crianças generalizam baseadas em suas impressões 

imediatas, classificam, isolando atributos diferentes dos objetos, onde cada objeto é posto em 

uma categoria específica, por uma relação com um conceito abstrato. Após sistematizar 

diversos objetos em uma única categoria, os adolescentes desenvolvem um esquema 

conceitual de hierarquias, que denomina um “grau de comunidade” cada vez mais amplo. Este 

modo de pensar, se concentra nas relações de “classe” entre os objetos, e não e não na forma 

concreta de interação em situações reais. 

A psicologia analisada do ponto de vista taxionômico
31

se difere do processo em ação, 

onde as pessoas estão generalizando com base na experiência concreta. A forma de 

pensamento classificatório, não é somente um reflexo da experiência individual, mas uma 

experiência compartilhada onde a sociedade se comunica através de seu sistema lingüístico. 

Estes critérios ao se difundir na sociedade transformam os processos de pensamento gráfico-

funcional, em esquemas de operações semânticas e lógicas, na qual as palavras se tornam o 

principal instrumento da abstração e generalização. A partir que uma atividade é fixada nas 

operações gráficas e práticas, se acredita que o desenvolvimento do pensamento conceitual, 

taxionômico é articulado às operações teóricas que a criança aprende a fazer na escola. 

Portanto, se o desenvolvimento do pensamento taxionômico depende da escola formal, então 

é de se esperar vermos formas taxionômicas de abstração e generalização apenas em sujeitos 

adultos que freqüentaram escolas formais (LURIA, 2001). 

Pesquisas explicitam que a função primária da linguagem, muda á medida que 

aumenta a experiência educacional da pessoa. Ao se empregar uma situação concreta para 
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 A base do sistema de classificação biológica é a categoria denominada espécie. Define-se espécie como o 

conjunto de seres semelhantes, capazes de se reproduzirem naturalmente originando descendentes férteis. A 

partir da reunião de espécies semelhantes surgem os gêneros que, unidos, originam as famílias. As famílias são 

agrupadas em categorias maiores denominadas ordem; as ordens são reunidas em classes, as classes são reunidas 

em filos e os filos em reinos. 
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agrupar objetos, a linguagem aparece somente como colaboradora e, uma forma de lembrar e 

reunir componentes da situação prática, do que para a formulação de abstrações e 

generalizações.  

Quando os sujeitos passam por alguma forma de educação ou participam de discussões 

coletivas, fazem facilmente a transição para o pensamento abstrato. As novas experiências e 

idéias mudam completamente o uso da linguagem e, as palavras tornam-se o principal agente 

de abstração e generalização. Uma vez educadas, as pessoas fazem uso da classificação para 

expressar suas idéias sobre a realidade.  

Os estudos acerca da classificação e da definição de palavras são conclusivos, no que 

tange os modos de generalização, próprio do pensamento de pessoas que vivem em uma 

sociedade, cujas atividades são dominadas por funções práticas rudimentares, diferentes dos 

modos de generalização dos indivíduos educados formalmente. Os processos de generalização 

e abstração não são invariáveis em todos os estágios do desenvolvimento sócio-econômico e 

cultural, acontece o inverso, esses processos são produtos do ambiente cultural.  

As mudanças resultantes destes estudos denotam nova maneira para as pessoas 

classificar os objetos encontrados em seu cotidiano, pois, as pessoas ao adquirir os códigos 

verbais e lógicos, que permitem abstrair os traços essenciais dos objetos e dividi-los em 

classes, passam a ser capazes de executar um pensamento lógico mais complexo. Se as 

pessoas agrupam objetos e definem as palavras com base nas experiências práticas, 

concluiriam que a resolução de um problema lógico depende também de sua experiência 

prática imediata. Isto traria dificuldades ou tornaria impossível adquirir novos conhecimentos, 

de maneira discursiva e lógico-verbal (LURIA, 2001). 

Estas mudanças representam a transição da consciência sensível para a racional, este é 

um fenômeno que é reconhecido pela teoria marxista, como um dos mais importantes na 

história humana. O conceito teórico gerais, que mantém em subordinação outros mais 

práticos, cria um sistema lógico de códigos. Assim que o pensamento teórico se desenvolve, o 

sistema torna-se mais complexo. As palavras ao assumir uma estrutura conceitual complexa, e 

das sentenças, onde a estrutura lógica e gramatical permite seu funcionamento com base do 

juízo, este sistema permite também “expedientes” lógicos e verbais, mais complexos, para 

realizar deduções e interferência, sem dependência da experiência direta.  
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O expediente que surge ao longo do desenvolvimento cultural é o raciocínio 

silogístico
32

, onde um conjunto de juízos individuais origina conclusões objetivas. Para 

determinar os juízos das pessoas, foi formada com base lógica das premissas, ou foram 

concluídas a partir de sua própria experiência prática. Esta idéia foi fundamental na 

descoberta de que indivíduos analfabetos, com freqüência não percebem a relação lógica entre 

as partes do silogismo, ou seja, não conseguiam utilizar-se de um instrumento para realizar 

comparações ou fazer as devidas relações (LURIA, 2001). 

Os estudos de Luria acerca da cultura foram relevantes para a compreensão para o 

desenvolvimento dos hábitos culturais da criança, pois, ao se considerar que o adulto possui  e 

crescimento e aprendizagem e, quando a criança atinge a idade escolar, estas habilidades já 

são em grande proporção automatizadas. Quando se lê ou se escreve, não se está executando, 

realmente, nenhuma ação psicológica complexa, são apenas reproduções automáticas de 

técnicas, que são aprendidas em estágios anteriores de desenvolvimento.  

Para descobrir como as habilidades culturais se desenvolvem, deve-se se remeter aos 

primeiros estágios da história de cada um e, descrever o caminho percorrido na mente da 

criança, considerando aquelas que são as mais importantes habilidades culturais – contar e 

escrever, para que se possa entender como elas se desenvolvem na criança.  

O processo de contar na criança implica nas habilidades e nos conceitos abstratos 

necessários para contagem se desenvolver mais tarde, depois da criança ter iniciado a vida 

escolar. É sabido que na pré-escola a criança já é capaz de executar, em suas brincadeiras, 

operações simples de divisão, subtração e soma. Essas ações não são automáticas para a 

criança, ela trabalha na realidade do improviso, pois, se a criança não possui as técnicas da 

contagem automática, ela desenvolve outras formas de contar, principalmente em suas 

brincadeiras. Mesmo sendo incapaz de contar de forma abstrata ou de lidar com o conceito de 

número, a criança elabora técnicas auxiliares que a habilitam a resolver um problema, que 

num outro momento parecia insolúvel.  

O desenvolvimento da contagem na criança pode ir mais além, embora ao se utilizar 

de objetos elementares (palitos, tampinhas, etc.), que a ajude a contar, ela também fica 

limitada e pode com isso, criar obstáculos para o seu desenvolvimento posterior. A limitação 

mais importante da contagem pelo uso de formas como expediente para a divisão, é que ela 
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 Pensar não é raciocinar. O raciocínio exige uma operação mental, em que o agente utiliza um instrumento de 

comparação entre um conjunto formado por dois antecedentes e encaminha-se para uma conclusão. 

Para que haja o conseqüente (conclusão ou conseqüência), é preciso haver o antecedente. O conjunto antecedente 

é formado por duas premissas (colocações prévias), chamado premissa maior e premissa menor. 
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não permite nenhuma operação quantitativa, apenas ocorre de uma só vez. As peças com 

formas, mesmo que tenha partes desmontáveis, sempre dão idéia de um único todo, pois, não 

se pode acrescentar nenhum outro elemento e, como nenhum pode também ser subtraído, a 

divisão torna-se restrita (LURIA, 2001). 

A contagem com utilização de objetos e formas tem caráter primitivo, pois, a criança 

se obriga a dar o próximo passo em seu desenvolvimento, para contar por números e fazer a 

transição dos objetos para as figuras espaciais. Neste estágio, ocorre uma mudança no 

processo de contar; em vez de construir figuras com os blocos e depois destruí-las, a criança 

apenas dispõe as peças em certa ordem espacial (coluna, filas, etc.) e, em seguida distribui o 

numero requisitado dos arranjos. As formas espaciais dão à criança maior liberdade em 

relação às operações quantitativas. As colunas e filas se distinguem devido ao fato de que 

qualquer número de elementos pode acrescentado ou subtraído. 

Este contexto tem como objetivo, esclarecer os expedientes básicos utilizados por 

crianças que não são capazes de contar, observando quais ordens os expedientes aparecem, 

dando noção para que se possam compreender os passos do processo pelo qual a criança 

desenvolve as habilidades culturais para contar, bem como, descobrir de forma eficaz, do 

esforço que a criança precisa fazer antes de ser capaz de executar, fácil e de forma automática, 

operações numéricas que podem parecer simples e fácil.  

O processo da escrita, não se distancia do processo da contagem no que tange a sua 

complexidade para a criança. Para o adulto a escrita já está processada, pois, ele escreve o 

quer, lembra de seus escritos e transmite aos outros. A criança somente desenvolve esta 

habilidade mais tarde. A escrita tem a função de desenvolver atitudes de grupo, que não 

pertence à criança, quando está em fase embrionária. A recordação e o registro aparecem 

somente mais tarde, já que o processo de escrita é composto de uma série de estágios 

específicos, para que possa atingir um nível adequado de desenvolvimento.  

Escrever é uma das funções culturais mais típicas do comportamento humano, pois, 

pressupõe o uso funcional de objetos e expedientes como signos e símbolos. Ao invés de 

armazenar de forma direta algumas idéias na memória, as pessoas escrevem e registram, 

fazendo uma marca, que quando observada, traz de volta à mente, a idéia registrada. A 

acomodação direta à tarefa é substituída por uma técnica complexa que é realizada pela 

mediação (LURIA, 2001). 

A habilidade de utilizar um objeto ou signo marca ou símbolo, se desenvolve de forma 

funcional mais tardiamente na criança e, no período pré-escolar, podem-se observar crianças  
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cuja maneira de lidar com certos problemas é primitiva e sem mediação, crianças para quem o 

uso funcional de um signo é ainda um estágio fora de seu alcance. Em alguns casos, é sabido 

que a idéia de usar algum objeto ou ação para registrar ou não esquecer algo, ainda pode lhe 

causar estranheza. A criança inicialmente não tem condições de recordar sozinha, ela precisa 

de auxilio apriore. A habilidade para auxiliar a memória com alguma forma de anotação ou 

marca, algum expediente mnemotécnico, como é denominado, em vez de memorização direta, 

está ausenta na criança neste nível de desenvolvimento.  

Estudos em laboratórios foram observados como uma criança planeja mnemotécnicas 

e primitivas e, formas descritivas diferenciadas para realizar suas anotações. Com a criação da 

escrita simbólica, a situação torna-se mais complexa, não se sabe ao certo se uma criança é 

capaz de inventar por si só, sem influências externas, um sistema complexo. Mas todas as 

formas de linguagem simbólica convencional e de escrita na criança, os códigos e a 

criptografia são abundantes no período escolar, não é certamente uma invenção espontânea, 

mas uma imitação dos sistemas inventados no decorrer da história da civilização e 

transmitidos às crianças na escola.  

É característico, que quando a criança aprende a escrita simbólica e já passado por este 

estágio, é entendido que ela está no estagio da escrita cultural simbólica, e que ela descarta 

todas as outras formas de escritas anteriores, que são as formas mais primitivas, e entra no 

campo da nova técnica cultural. Isto permite que a criança em qualquer situação, ou qualquer 

circunstância, utilize-se deste sistema.  

O desenvolvimento das habilidades culturais de contagem e escrita implicam em uma 

série de estágios, nos quais uma técnica é descartada em favor de outras, é um 

desenvolvimento natural deste processo. Cada um destes estágios subseqüentemente supera o 

outro; somente após ter passado pelos estágios em que inventa seus próprios expedientes e 

aprendido os sistemas culturais, a criança atinge o estágio de desenvolvimento característico 

do homem civilizado (LURIA, 2001). 

De acordo com Luria (2001, p.101), “No entanto, uma criança não se desenvolve em 

todos os aspectos no mesmo ritmo”. A criança pode aprender e inventar formas culturais para 

enfrentar problemas dificuldades em uma área, mas pode também permanecer em níveis 

anteriores e mais primitivos quando se trata de outras áreas de atividade. O desenvolvimento 

cultural da criança é freqüentemente desigual, e pode-se observar que traços do pensamento 

primitivo surgem em muitas vezes em criança já desenvolvidas. 
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Quando uma criança entra na escola, ela não é uma tábula rasa que possa ser 

moldada pelo professor segundo a forma que ele preferir. Essa placa já contém as 

marcas daquelas técnicas que a criança usou ao aprender a lidar com os complexos 

problemas de seu ambiente. Quando uma criança entra na escola, já está equipada, já 

possui suas próprias habilidades culturais. Mas este equipamento é primitivo e 

arcaico, ele não foi forjado pela influência sistemática do ambiente pedagógico, mas 

pelas próprias tentativas primitivas feitas pela criança para lidar, por si mesma, com 

tarefas culturais (LURIA, 2001, p. 101). 

 

 

Para a psicologia, a criança não é um adulto em miniatura, é ela quem modela sua 

própria cultura primitiva, mesmo não possuindo a arte da escrita, ainda assim escreve; e 

mesmo sem saber contar, ela conta sempre. Estudos empíricos dessas formas primitivas 

colaboram para a obtenção de uma forma mais efetiva, para compreender do funcionamento 

da criança, mas também ajuda a traçar a gênese das formas mais importantes de habilidades 

culturais adquiridas, que são importantes instrumentos na vida do ser humano adulto e 

civilizado (LURIA, 2001). 

As contribuições de Vygotsky e Luria são relevantes para que se possa entender como 

a criança se desenvolve, bem como ela desenvolve seus processos cognitivos e mentais, 

porém, para que se possa entender o processo de desenvolvimento, torna-se importante, para 

entender os demais funcionamentos da criança, conhecer o desenvolvimento de sua psique. E 

para que isso se torne possível é preciso entender o que determina o caráter psicológico da 

personalidade, em qualquer estágio de seu desenvolvimento. E, é a partir desses 

conhecimentos, ou seja, depois de se obter a compreensão total do funcionamento do 

indivíduo, torne-se possível avaliar as suas potencialidades e dificuldades, para então, traçar 

um perfil intelectual e cognitivo para saber se a criança realmente apresenta algum tipo de 

problema ou ela apenas não atingiu seu grau de maturidade intelectual para execução de 

certas tarefas e atividades. É dentro deste contexto que esta pesquisa, procura delimitar uma 

área de conhecimento, para que a partir da compreensão do sujeito e de seu desenvolvimento, 

a criança em idade escolar seja poupada das adversidades que implicam situações 

problemáticas, que podem comprometer sua dignidade intelectual e cognitiva, ao passar por 

interpretações mal formuladas no que tange os processos avaliativos, quanto ao seu 

desempenho escolar, cujos danos podem ser imensuráveis, como pode ser o caso das crianças 

entendidas como aquelas que possuem o TDAH. 

Mas para concretizar o conhecimento acerca do desenvolvimento do sujeito, torna-se 

indispensável conhecer de modo contextualizado a relação homem-mundo, que pode ser mais 

bem compreendido a partir da teoria da atividade, que foi desenvolvida por Leontiev, que tem 
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como princípio a ação de um sujeito mediado por instrumentos e destinados a um objetivo.  A 

atividade é um sistema coletivo derivado de um objeto e de um motivo, que se realiza por 

meio de ações individuais guiados por objetivos. As ações por sua vez, são realizadas por 

meio de operações do cotidiano, que dependem das condições da ação.  

Portanto, para entender o desenvolvimento, é preciso estudar e modificar sistemas 

coletivos de atividade, seus objetivos e motivos e, não apenas ações e habilidades isoladas. A 

teoria da atividade, a partir da perspectiva histórico cultural vygotskyana e suas atualizações, 

enaltecem a importância do aprendizado através da ação e das interações com o meio sócio-

cultural, deste modo, possibilitando o desenvolvimento dos sujeitos e da própria atividade. 

Juntamente com Luria, Leontiev foi um dos colaboradores mais próximos de 

Vygotsky. Sua teoria da atividade foi considerada um dos desdobramentos dos postulados 

básicos de Vygotsky, especialmente no que diz respeito à relação homem-mundo enquanto 

construída historicamente e mediadas por instrumentos.  

As atividades humanas são consideradas por Leontiev, como formas de relação do 

homem com o mundo, por motivos, por fins a serem alcançados. a idéia de atividade envolve 

a noção de que o homem é orientado por objetivos e age de forma intencional, por meio de 

ações planejadas. A capacidade consciente de formular e perseguir objetivos são o que 

distingue o homem dos outros animais. 

A atividade de cada indivíduo ocorre num sistema de relações sociais e de vida social, 

onde o trabalho ocupa um lugar especial. De acordo com Leontiev (2001, p. 97), a atividade 

psicológica interna do indivíduo tem sua origem na atividade externa, pois para o autor: 

 

[...] os processos mentais humanos (as funções psicológicas superiores) adquirem 

uma estrutura necessariamente ligada aos meios e métodos sócio-historicamente 

formados e transmitidos no processo de trabalho cooperativo e de interação social. 

[...] As atividades mentais internas emergem da atividade prática desenvolvida na 

sociedade humana com base no trabalho, e são formadas no curso da ontogênese de 

cada pessoa em cada nova geração.  

 

  

 Os processos psicológicos do indivíduo, depois de internalizados, pelos processos 

psicológicos, passam a mediar a atividade do sujeito no mundo, num constante processo de 

interação entre o psiquismo e as condições concretas da existência humana.  

 Fazendo um paralelo entre a teoria de Leontiev e o conceito de sistemas funcionais 

descrito por Luria, entende-se que em ambos os casos fixa-se a idéia de que uma determinada 

função ou finalidade pode ser realizada de formas diferentes, que vai depender da 
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objetividade e das práticas culturais estabelecidas. O funcionamento do ser humano não pode 

ser compreendido sem estar referenciado ao seu contexto original. 

 A atividade humana é entendida como um modo de compreender os processos 

psicológicos, porque insere tanto o indivíduo como o seu ambiente, que é definido 

culturalmente. Não basta apenas a ação individual como unidade de análise, pois, se não 

houver inclusão no sistema coletivo de atividade, a ação individual perde o significado. A 

ação é significativa quando passa a ser analisada como parte integrante de uma atividade 

coletiva, cuja função definida num sistema de cooperação social, conduz ao sucesso dos 

resultados. 

 Sendo a atividade humana, resultante do desenvolvimento sócio-histórico, é 

internalizado pelo indivíduo e passa a constituir sua consciência, seu modo de agir, sua 

percepção do mundo real e a compreensão da cultura, na qual ocorre e passa a ser essencial 

para a compreensão dos processos psicológicos, transformando a estrutura da interação social 

ao longo da historia e, conseqüentemente transformando a estrutura do pensamento humano. 

O desenvolvimento da criança, a partir das influências e das circunstâncias concretas 

de sua vida e, do lugar que ocupa no sistema das relações humanas, pode ser alterado. O 

período pré-escolar é o momento da vida da criança, em que o mundo da realidade humana se 

abre para ela com maior intensidade. Em toda a sua atividade, e principalmente em seus 

jogos, que ultrapassam os limites da manipulação dos objetos que a cercam, a criança entra 

num mundo mais amplo, onde a assimilação é mais efetiva. Ela assimila, o mundo objetivo 

como se fosse um mundo de objetos humanos, e passa a reproduzir as ações humanas. Mas 

nesta fase de seu desenvolvimento isto é relevante, pois, suas necessidades vitais são 

satisfeitas pelos adultos, independentemente da produção concreta de seus atos (LEONTIEV, 

2001). 

A criança reconhece sua dependência e, leva em conta as exigências, em relação ao 

seu comportamento, das pessoas com que convive, porque isto é determinante para suas 

relações pessoais, íntimas com outras pessoas. Não são apenas os seus êxitos que dependem 

destas relações, mas também seus insucessos, tristezas, alegrias e motivação. Durante este 

período, o mundo que a circunda se dispõe como se fosse dois grupos. Um consiste em 

pessoas de seu relacionamento mais íntimo, que são determinantes para o seu relacionamento 

com o mundo, que seus pais ou que ocupam estes lugares em sua vida. O outro, mais amplo, 

se forma pelas demais pessoas, sendo que essas relações são mediadas pelas relações que ela 
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estabeleceu no primeiro grupo. Isto fica um pouco mais complexo, quando uma criança em 

idade pré-escolar, criada em uma família, é posta em um centro de educação infantil. 

A vida desta criança pode mudar radicalmente, o que de certo modo uma realidade, 

mas nos parâmetros da psicologia, a sua atividade permanece como antes, mas apenas com 

limites básicos. As relações dessas crianças com suas professoras do maternal são 

incomparáveis, pois, muitas têm necessidade maior de atenção e outras recorrem á sua 

mediação em suas relações com outras crianças de sua idade. A relação professor/aluno neste 

contexto faz parte do pequeno e íntimo, círculo dos contatos da criança. 

As relações da criança com o grupo são peculiares, pois, os vínculos que essas 

crianças estabelecem, entre si constituem, em grande parte, o elemento pessoal, privado, como 

se pode dizer, em seu desenvolvimento, o leva à aquisição do espírito de grupo. Neste 

contexto, a professora desempenha um papel importante, em virtude à sua relação pessoal 

com as crianças da educação infantil. 

A criança de pré-escola já pode estar lendo muito bem e, em certas circunstâncias, seu 

conhecimento pode ser relativamente amplo, isto em si mesmo, não se apaga – e não pode 

fazê-lo – o elemento infantil, o elemento verdadeiro do contexto pré-escolar. Pelo contrário, a 

imaturidade permeia o seu conhecimento. Porém, quando as relações básicas da criança são 

reestruturadas. Não é importante o que ela ainda não domina ou sabe pouco, o importante é 

dar novos significados para aquilo que ela já sabe, para proporcionar a modificação de seu 

caráter psíquico (LEONTIEV, 2001). 

O percurso natural implica na transição do período pré-escolar, para o próximo estágio 

do desenvolvimento da vida psíquica, acontece naturalmente no contexto escolar. A cada 

estágio o sistema de relações da criança é reorganizado. Esta reorganização implica em 

cumprir deveres para com os pais, professores e para a sociedade. O cumprimento destes 

deveres implica na sua situação futura, com suas funções e papéis sociais. A criança, apesar 

de ter certa consciência, somente concretiza, adquirindo um sentido real, que ela começa a 

estruturar sua vida emocional e psíquica. A complexidade é tida para criança, ao ser exigido 

pela escola. As primeiras lições trazem para a criança, certa satisfação, pois, estão envolvidas 

com algo realmente importante. 

Na convivência escolar, a criança transforma suas relações íntimas, que perdem seu 

papel anterior, ampliando seu círculo de contato, que passam a determinar as suas relações. 

Por melhor que sejam suas relações “domésticas”, íntimas, que a criança sente por si mesma, 
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pode trazer para a criança, por exemplo, através de uma nota baixa, um momento de projeção 

negativa.  

A transição para um estágio novo, no desenvolvimento da vida e da consciência de 

uma criança, ocorre da mesma maneira, de como ela estabelece suas relações. Na 

adolescência, esta transição está associada com uma inclusão nas formas de vida social que 

ele tem acesso. Ao mesmo tempo, que a criança ocupa um lugar no mundo dos adultos, ocorre 

alterações na sua vida. As modificações implicam na sua capacidade física, conhecimento e 

habilidades, que as aproximam dos aspectos dos adultos e, em certos casos os colocam em 

situação de vantagem em certas situações, ou em relação a algumas coisas.  

No que tange a consciência, a transição do adolescente para a escola secundária é 

marcada pelo crescimento de devido uma atividade crítica às exigências, do comportamento e 

das qualidades pessoais dos adultos, e pelo surgimento de novos interesses, que são, pela 

primeira vez, verdadeiramente teóricos. Surge a necessidade de conhecer, não apenas a 

realidade que o cerca, mas o que é conhecido acerca dessa realidade. Inicialmente pode 

parecer que não ocorrem mudanças, no lugar que ocupa no sistema de relações humanas, no 

final da juventude, com sua transição para um emprego. Mas mesmo que seja uma situação 

apenas aparente, o jovem iniciante torna-se um grande entusiasta da produção avançada. Ele 

ocupa um novo lugar, sua vida adquire novos conteúdos, passando a compreender o mundo 

sob outro contexto. 

A mudança de lugar no sistema das relações sociais, ocupado pela criança, é o ponto 

principal para encontrar as respostas aos problemas das forças condutoras do desenvolvimento 

de sua psique. Este lugar não é determinante para o desenvolvimento, apenas caracteriza o 

avanço em seu estágio. O que é determinante neste contexto são a sua própria vida e seus 

processos reais, ou seja, o desenvolvimento da atividade da criança, que de forma aparente, 

quer na sua atividade interna, o seu desenvolvimento depende de suas condições reais de vida 

(LEONTIEV, 2001). 

Para entender o desenvolvimento da psique infantil, torna-se necessário conhecer o 

desenvolvimento da atividade da criança, pois, é preciso conhecer como ela se constrói em 

condições concretas da vida, para entender qual é o seu papel, no que tange as suas condições 

externas e das potencialidades que ela possui. Entendo o conteúdo da atividade infantil em 

desenvolvimento, é possível compreender de forma adequada, o papel condutor da educação e 

da criação, intervindo precisamente em sua atividade e em sua atitude mediante a realidade, e 

podendo determinar, sua psique e sua consciência. 



137 

 

 

A vida, bem como a atividade em sua totalidade, não é construída de forma mecânica a 

partir de diferentes tipos de atividade, que são os princípios de certos estágios e, são 

importantes para o desenvolvimento subseqüente do indivíduo e outros são tipos menos 

importantes. Alguns representam o papel principal no desenvolvimento e outros um papel 

secundário. O estágio do desenvolvimento psíquico é caracterizado por uma relação explícita 

entre a criança e a realidade principal daquele estágio e por um tipo preciso e dominante de 

atividade (LEONTIEV, 2001). 

Para Leontiev (2001, p.64), “O critério de transição de um estágio para outro é 

precisamente a mudança do tipo principal de atividade na relação dominante da criança com a 

realidade”. A atividade principal consiste naquela encontrada com maior freqüência em certo 

estagio de desenvolvimento é, a atividade que a criança dedica mais tempo. Esta atividade se 

caracteriza pelos seguintes atributos: É a atividade em cuja forma, surgem outros tipos de 

atividade e dentro da qual eles são diferentes; a atividade principal é aquela na qual processos 

psíquicos particulares tomam forma, ou são reorganizados; a atividade principal é a atividade 

da qual dependem, de forma íntima, as principais mudanças psicológicas na personalidade 

infantil, observadas em certo período de desenvolvimento (LEONTIEV, 2001). 

Para Leontiev (2001, p.65), A atividade principal ajuda na modelagem da 

personalidade, pois, segundo para ele: “A atividade principal é então a atividade cujo 

desenvolvimento governa as mudanças mais importantes nos processos psíquicos e nos traços 

psicológicos da personalidade da criança, em um certo estágio de seu desenvolvimento”. 

Os estágios do desenvolvimento da psique infantil são permeados de conteúdo preciso 

em sua atividade principal, bem como, por uma seqüência no tempo, ou seja, um parâmetro 

preciso com a idade da criança, que são imutáveis. A cada nova geração e a cada novo 

indivíduo pertencente a uma geração, possuem certas condições delimitadas, que produzem 

também o conteúdo de sua atividade possível, denotando que o conteúdo dos estágios não é 

independente das condições concretas nas quais ocorre o desenvolvimento. 

As histórias concretas influenciam tanto sobre o conteúdo concreto de um estágio 

individual do desenvolvimento, como o curso total do processo de desenvolvimento psíquico 

como um todo. Mesmo que os estágios de desenvolvimento se desdobrem com o tempo, seus 

limites de idade vão depender de seu conteúdo e este, por sua vez, governado pelas condições 

históricas concretas, nas quais ocorre o desenvolvimento da criança. Portanto, não é a idade 

da criança, que determina o conteúdo do estágio do desenvolvimento, os limites de idade de 
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um estágio, dependem de seu conteúdo e se alteram simultaneamente com a mudança das 

condições histórico-sociais. 

A criança começa a se dar conta, no decorrer de seu desenvolvimento, que o lugar que 

ocupava no mundo das relações humanas, não corresponde às suas potencialidades e faz um 

grande esforço para modificá-las. O tempo passa, e o conhecimento da criança aumenta, 

assim como suas capacidades e o seu poder, e o resultado disso e, que as atividades 

desenvolvidas no jardim de infância perdem o sentido que possuía anteriormente, causando-

lhe um desligamento destes conteúdos então ela passa a descobrir novos conteúdos, que para 

ela parecem, ser neste momento, mais atraente. A mudança do tipo principal de atividade e 

transição da criança de um estagia para outro, corresponde a uma necessidade interior que 

emerge, e ocorre em conexão com o enfrentamento com a educação e, com as novas tarefas 

correspondentes a suas mudanças e a uma nova percepção (LEONTIEV, 2001). 

A mudança da atividade principal ocorre segundo dois conceitos básicos: atividade e 

ação. Nem todos os processos podem ser denominados de atividade, este termo designa 

apenas aqueles processos que, realizam as relações do homem com o mundo e satisfazem uma 

necessidade especial. Atividade é um processo caracterizado psicologicamente, por aquilo a 

que o processo, como um todo, se dirige, ou seja, seu objeto, que coincide sempre com o 

objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, ou seja, é o motivo. 

A experiência psíquica, em especial as emoções e sentimentos, é também um traço 

importante da atividade e, está diretamente ligada a ela. Estas experiências não dependem de 

processos separados, particulares, mas são regidos pelo objeto, que é resultado da atividade da 

qual ele pertence. Outro processo importante que merece destaque é a ação da atividade. Um 

ato ou ação é um processo cujo motivo não coincide com seu objetivo, mas pertence a 

atividade da qual faz parte. Existe uma relação particular entre atividade e ação. O motivo da 

atividade, sendo substituída, passando para o objeto ou alvo da ação. Esta é o modo pelo qual 

surgem todas as atividades e as novas relações com a realidade. Este processo é a base 

psicológica concreta que interfere nas mudanças da atividade principal e, conseqüentemente, 

as transições de um estágio para outro. 

O mecanismo psicológico se explica pela necessidade de novos motivos, que mais 

tarde transita criando uma nova atividade principal. A transformação do motivo resulta da 

necessidade de uma ação mais ser mais significativas, em certas condições, que o motivo que 

realmente a induziu. A criança pode começar fazendo conscientemente suas tarefas de casa, 
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porque tem um motivo ou uma nova objetivação de suas necessidades, significando que foram 

entendidas em um nível mais alto.  

A transição para uma nova atividade principal se difere do processo de transformação 

do motivo pelos “motivos realmente eficazes” que vão se transformar, no caso de uma 

mudança de atividade principal, em “motivos compreensíveis”, que existem nas relações que 

caracterizam o lugar que a criança pode ocupar no próximo estágio, ou ainda num mais 

elevado, ao invés de ocupar o lugar que realmente ocupa na esfera das relações atuais.  A 

preparação dessa transição demora muito tempo, porque é necessário, para a criança, que ela 

se torne totalmente consciente de uma esfera de relações, que é totalmente nova para ela. Nos 

casos em que o desenvolvimento de um novo motivo não responde às reais possibilidades da 

atividade da criança, esta atividade, pode não surgir como a principal e, inicialmente neste 

estágio começar a se desenvolver, por assim dizer, numa linha secundária. (LEONTIEV, 

2001). 

Surge uma nova atividade, onde a criança, após de conseguir um êxito, o relaciona 

com o resultado de suas ações e, começa aspirar à produtividade objetiva de sua atividade. A 

atividade independente, cujo motivo, são as potencialidades da criança, quando é estabilizada 

na criança, determina as relações de forma estável e, se desenvolve em velocidade acelerada 

com a influencia da escola, ultrapassa o desenvolvimento dos outros tipos de atividade da 

criança. Suas novas aquisições e seus novos processos psicológicos surgem, então, pela 

primeira vez nesta atividade, significando que a criança começa a desempenhar o papel da 

atividade principal.  

Uma mudança na atividade principal é a base para outras mudanças, o que caracteriza 

o desenvolvimento da psique da criança. As mudanças ocorrem primeiramente no caráter 

psicológico das ações; para que uma ação surja, é necessário que seu objetivo tenha relação 

com o motivo da atividade, da qual ela faz parte. O propósito de um mesmo ato pode ser visto 

de outra forma, fazendo com que o sentido da ação também muda para o sujeito. Dependendo 

de que atividade ação faz parte, a ação passa a ter outro caráter psicológico, este pressuposto é 

a lei básica do desenvolvimento do processo das ações. 

O conhecimento da criança, ou seja, como ela interpreta os fenômenos da realidade, 

ocorre em conexão com sua atividade. Em cada estagio de desenvolvimento, a criança fica 

limitada pelo círculo de suas atividades, que vai depender da relação principal e da atividade 

principal, porque esta atividade também é caracterizada por este estágio como um todo. A 
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questão principal deste contexto implica numa questão de conhecimento, isto é, qual o sentido 

pessoal que um fenômeno tem para a criança e, não o seu conhecimento acerca do fenômeno.  

Existe uma diferença incomum entre as crianças, se ela observa os processos de sua 

criação e de seu pensamento abstrato, em especial a sua fala. A imagem psicológica da 

criança, não é apenas criada por estes processos tomados separadamente, mas também pelos 

traços psicológicos típicos delas, tais como as suas atividades na escola, suas atitudes para 

com o professor, lições e colegas e, portanto, aquilo que caracteriza anteriormente, também, 

os processos parciais separadas da vida psíquica, isto é, como as crianças percebem o material 

de estudo, como compreendem as explicações, como estruturam seu discurso ao se pronunciar 

ao professor (LEONTIEV, 2001). 

Desta forma, qualquer ato inconsciente se adapta dentro de um círculo de relações 

dentro de qualquer atividade, que determina as peculiaridades psicológicas. Existem outras 

mudanças durante o desenvolvimento da criança, que são as mudanças ocorridas no campo 

das operações; que é o modo de execução de qualquer ação, mas não é idêntico a ela. Uma 

mesma ação pode ser realizada por diferentes operações e vice-versa numa mesma operação 

podem-se, às vezes, realizar diferentes. Isto ocorre quando uma operação depende das 

condições em que a ação é atingida e quando é por ele determinado. A operação é 

determinada pela tarefa, ou seja, como ela atinge a ação, considerando sempre, as operações 

conscientes.  

Para que as operações conscientes se desenvolvam torna-se importante, que elas se 

formem primeiro como ações, que são formadas inicialmente como um processo dirigido para 

o alvo, que somente atinge sua forma mais tarde, e em alguns casos isto acontece de forma 

automática; convertendo uma ação em uma operação, e que mais tarde se transforma em um 

hábito e em uma habilidade. A conversão da ação de uma criança em uma operação acontece 

ao se apresentar para a criança, um novo propósito, com a qual a ação dada, possa se tornar 

um meio para realizar outra ação. Este processo também é válido para as operações mentais e, 

conseqüentemente para os hábitos mentais. 

No que tange as mudanças durante o processo de desenvolvimento da psique, cabe 

ressaltar ainda as que ocorrem nas funções psicofisiológicas que são responsáveis pela 

formação de vida do organismo, ou seja, a vida mediada pela reflexão psíquica da realidade. 

As funções psicofisiológicas compreendem as funções sensoriais, mnemônicas tônicas, e 

algumas outras. Nenhuma atividade psíquica pode acontecer sem elas, mas esta atividade não 

consiste apenas em funções e também não deriva delas. Elas constituem em nível de 
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igualdade, a base dos fenômenos subjetivos de consciência, que são as sensações, 

experiências emocionais, fenômenos sensoriais e a memória, que formam a matéria subjetiva, 

isto é, a sensibilidade, o policromismo e a plasticidade da representação do mundo na 

consciência humana. 

 Para Leontiev (2001 p.77) “Se mentalmente excluirmos a função da percepção das 

cores, a imagem da realidade em nossa consciência adquirirá a palidez de uma fotografia 

branca e preta”. O desenvolvimento das funções contextualizado com os processos da 

realidade implica no desenvolvimento e na reestruturação, do processo que a realiza, como 

por exemplo, as sensações em conexão com a percepção, quando buscam um mesmo objetivo.  

 Portanto, para entender o desenvolvimento da vida psíquica de uma criança torna-se 

necessário entender as mudanças que permeiam este processo dentro dos limites de um 

estágio. Cabe ressaltar as mudanças que ocorrem, não são de forma independente uma da 

outra elas ligadas entre si, elas não constituem linhas independentes de desenvolvimento de 

processos separados (percepção memória, pensamento, etc.).  

 A teoria da atividade de Leontiev pode ser reconhecida em vários conceitos presentes 

nas primeiras formulações de Vygotsky, pois, a própria idéia da atividade é baseada na 

concepção do ser humano sendo capaz de agir de forma voluntária sobre o mundo, cuja 

intencionalidade é buscar resultados. Este modo de funcionamento psicológico é a base dos 

processos psicológicos superiores tipicamente humanos, pois, são eles que envolvem as 

relações entre indivíduo e o mundo, que não são diretas, mas mediadas pela cultura. A 

interação social é fundamental para o desenvolvimento das formas de atividade dos grupos 

culturais; o individuo internaliza os elementos de sua cultura construindo seu universo 

intrapsíquico a partir do mundo externo. A contextualização dos processos psicológicos, é 

fundamental para que se possa compreender seu funcionamento enquanto ser sócio-histórico. 

 Este capítulo teve como objetivo trazer as contribuições de Vygotsky, cujo interesse 

foi desenvolver teoricamente conteúdos que explicitam o processo de desenvolvimento do 

sujeito e as suas peculiaridades. Para complementar o aporte teórico deste tema, foi 

indispensável salientar as contribuições de dois outros grandes pesquisadores: Luria e 

Leontiev. Estes, assim como Vygotsky, discorrem sobre o desenvolvimento infantil, cujas 

contribuições vêm somente somar, para que o leitor entenda como se dá e se processa o 

desenvolvimento em suas múltiplas facetas. Ao reunir estes teóricos foi possível 

contextualizar áreas específicas que, de certo modo, situa o leitor na complexidade implicada 

no processo de desenvolvimento e aprendizagem. 
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 Nesses termos, pode então surgir no leitor uma indagação; por quais motivos me 

interessei pelo trabalho destes autores. A função do caráter denso e multifacetado da produção 

destes autores abre um grande leque de possibilidades, que abrange vasta área de 

conhecimento, cuja definição dificilmente poderia ser obtida sem que se fizessem referências 

a muitas das subdivisões academicamente impostas a esse conhecimento. Esses teóricos 

interessados no funcionamento cognitivo do ser humano, enquanto parte de uma realidade 

histórica cultural específica, ramificam seus trabalhos de forma a trazer subsídios para a 

compreensão deste “ser psicológico”. Eles estudaram desde os processos neurofisiológicos até 

relações entre o funcionamento intelectual e a cultura da qual os indivíduos fazem parte, 

trabalhando não só com temas de psicologia do desenvolvimento, mas também com as 

relações entre pensamento e linguagem. 

A base do desenvolvimento de processos internos no pensamento da criança permeia o 

aprendizado, cuja organização adequada desse pensamento, promove o desenvolvimento 

mental da criança possibilitando a abstração. Baseado nesse pressuposto é possível buscar um 

entendimento acerca do TDAH já que este transtorno, quando diagnosticado, pode trazer 

comprometimentos no desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança. 

Os conceitos, que a teoria do desenvolvimento contempla, podem de certa forma, 

clarificar, a partir dos seus pressupostos, a importância do desenvolvimento das crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem, pois, é através do desenvolvimento do sujeito que 

muitos dos problemas apresentados podem ser identificados e, posteriormente trabalhados, 

uma vez que se conhece como esse processo acontece, é possível saber se os 

comprometimentos são de ordem cognitiva, ou é apenas uma questão de não se conhecer o 

indivíduo em seu contexto de totalidade. Então para entender e identificar se uma criança tem 

TDAH, é relevante, sobretudo, que se conheça como ela se desenvolveu e, quais são as suas 

potencialidades e habilidades, para somente depois, avaliar quais são suas reais dificuldades. 

 

4.1 As implicações do TDAH no desenvolvimento escolar 

 

 Para entender as implicações do TDAH em crianças em fase escolar é preciso retomar 

alguns preceitos sobre o desenvolvimento do sujeito. Para esta compreensão, retomo a teoria 

de Vygotsky, sobre a construção social das funções cognitivas. Este campo da psicologia do 

desenvolvimento tem igual relevância no campo da educação devido ao papel proeminente 

que atribuem à intervenção do adulto no progresso das aprendizagens da criança.  
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 Esta revisão teórica é importante, pois, inscreve a questão do desenvolvimento 

cognitivo em uma perspectiva ao mesmo tempo histórica e cultural, pois, para Vygotsky, o 

desenvolvimento cognitivo é então, concebido como o movimento de apropriação pelo 

indivíduo das atividades humanas depositadas no mundo da cultura, cujos componentes 

principais compreendem os sistemas simbólicos e a interação social. 

 O desenvolvimento das funções mentais superiores é possibilitado através da 

manipulação dos sistemas simbólicos, ou seja, a linguagem, a escrita, os números..., que são 

instrumentos de construção psicológica e desempenham no que tange o conhecimento, um 

papel análogo àqueles dos instrumentos técnicos na manipulação do mundo físico. A 

aprendizagem dos sistemas de signos é relevante para o desenvolvimento individual, pois, 

passa a ser fundamental, na medida em que eles tornam possível algumas formas de controle: 

sobre outrem, sobre o comportamento e sobre o pensamento; que pode ser exemplificado pela 

escrita, cuja apropriação e domínio permitem não somente expressar o pensamento, mas, 

sobretudo organizá-lo e regulá-lo (FOULIN; MOUCHON, 2000).  

 Ao se reconhecer a importância da atividade individual, Vygotsky salienta que são as 

atividades realizadas sob a tutela do adulto que, em primeiro lugar, permitem a aprendizagem. 

O indivíduo se desenvolve ao se apropriar da cultura por meio das inter-relações sociais, onde 

a descoberta do meio, a ação sobre os objetos, mas também e, sobretudo, a apropriação dos 

próprios sistemas simbólicos dependem da mediação de um outro. Deste modo, as interações 

com colegas mais experientes, o que não implica no desenvolvimento de pensamentos 

autônomos, são necessárias.  

 O desenvolvimento cognitivo resulta de uma formação externa e outra interna, isto é, 

de um movimento que vai do social ao individual. As capacidades da criança são 

manifestadas, apriore, em uma relação interindividual, em que o meio social assegura a 

orientação da criança, que seria a colaboração entre a criança e o adulto e, posteriormente 

acontecem o desencadeamento e o controle individual (auto-regulação), que somente surgem 

ao final de um processo de interiorização, resultante das repetições das interações sociais. 

Deste modo, cada função aparece duas vezes no desenvolvimento cultural da criança, 

primeiro entre indivíduos (interpsicológica) e, em seguida, na criança (intrapsicológica) 

(VYGOTSKY, 2005).  

 A linguagem, que é um instrumento psicológico de grande relevância, ocupa um lugar 

significativo neste contexto de desenvolvimento, pois, as primeiras condutas e formas 

lingüísticas emergem e se desenvolvem no âmbito das situações iniciais de comunicação da 
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criança com seu ambiente, que nada mais é, que um meio de interação com os outros, que 

ocupa uma função externa que se aperfeiçoa de modo progressivo. Quando se dirige a si 

mesmo, denominada como egocêntrica, torna-se uma “ferramenta intelectual”, instrumento de 

planejamento e de regulação das atividades mentais, que é tido por Vygotsky, como 

instrumento de pensamento destinado a “progredir” (FOULIN; MOUCHON, 2000).  

 O desenvolvimento cognitivo na perspectiva do desenvolvimento do sujeito e da 

aprendizagem, no que tange a educação é explicitado neste trabalho, ao resgatar o pensamento 

de Vygotsky (2005, p.123) onde ele reflete, “[...] os processos do desenvolvimento não 

coincidem com aquelas da aprendizagem, mas os seguem”. No período escolar, são as 

aprendizagens superiores que formulam a essência do desenvolvimento cognitivo, pois, o 

desenvolvimento no período escolar somente acontece devido à situação de ensino, no qual o 

sujeito é posto, isto é, as funções psíquicas não se desenvolvem senão pelo ensino, 

conseqüentemente, o nível de atenção dada às crianças deve identificar-se à satisfação de suas 

necessidades cognitivas. 

 Retornando ao ponto inicial, no caso das crianças que apresentam certas dificuldades 

no processo de aprendizagem, este contexto acima descrito dá conta de explicar qual seria a 

perspectiva de um ensino efetivo, pois, se o desenvolvimento da criança acontece devido à 

situação de ensino, este deve ser estruturado de modo a suprir, não somente a aprendizagem 

em si, mas também na interação de suas necessidades como um todo; nem sempre a criança 

necessita ser suprida somente naquilo que aprende, mas também no modo como aprende. Esta 

situação pode ser aplicada nos casos de crianças com TDAH. Eles aprendem como os demais, 

apenas necessitam de métodos aplicados ao modo de aprender. Cabe então, retomar outro 

ponto relevante da teoria de Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal, pois, no caso de 

crianças com TDAH, a colaboração e interação com outros indivíduos, sejam eles professores 

ou colegas podem suprir as suas necessidades de aprendizagem e de desenvolvimento, pois, 

aquilo que ela não consegue fazer sozinha, pode realizar com a ajuda de um outro. 

 É dentro deste contexto que se torna importante traçar diretrizes para o ensino escolar, 

como fez Schneuwly (1995), ao citar algumas que concebe como relevante: a ruptura como a 

experiência comum da criança; a descontextualização dos conteúdos; a diferenciação das 

disciplinas. De um lado, somente as situações de ruptura com a experiência cotidiana podem 

ampliar as condições de acesso às formas superiores de saberes e de savoir-faire; de outro, a 

generalização das noções e sua descontextualização não podem ser verdadeiramente 
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aprendidos senão no âmbito das disciplinas formais que organizam os conhecimentos em 

sistemas lógicos (FOULIN; MOUCHON, 2000).  

 São as rupturas com a experiência cotidiana e a descontextualização, que asseguram o 

acesso aos conceitos científicos. No contato diário com objetos, a criança constrói conceitos 

sobre o mundo, que acontecem de forma espontânea e, reflete um conhecimento concreto 

prático e não teórico. É a atividade escolar, no âmbito das disciplinas, que permite ao aluno 

construir conceitos científicos, bem como, a construção teórica.  

 A concepção de Vygotsky sobre as relações entre desenvolvimento e aprendizado, e 

principalmente sobre a zona de desenvolvimento proximal, estabelece uma ligação 

considerável, entre o processo de desenvolvimento e a relação do indivíduo com seu ambiente 

sócio-cultural e com a sua situação de organismo que não plenamente sem a ajuda de outros 

indivíduos de sua espécie. É exatamente na zona de desenvolvimento proximal que essa 

interferência é mais transformadora. Os processos já consolidados, por um lado, não 

necessitam da ação externa para serem desencadeados; processos que ainda não foram 

iniciados, por outro lado, não se beneficiam dessa ação externa (OLIVEIRA, 2008).  

Para uma criança que tem certa habilidade, o ensino desta habilidade seria 

completamente sem efeito; mas uma criança muito pequena, por exemplo, um bebê, que não 

tem agilidade, a ação de um adulto que tenta ensiná-lo, é também sem efeito, pelo fato de 

certas competências estarem muito distante do seu horizonte de desenvolvimento de suas 

funções psicológicas. O auxílio somente será efetivo, na tarefa solicitada, se a criança ainda 

não aprendeu bem a fazê-la, mas já desencadeou o processo de desenvolvimento dessa 

especialidade.  

 A implicação dessa concepção para o ensino escolar é imediata, pois, se o aprendizado 

impulsiona o desenvolvimento da criança, então a escola tem o papel essencial na construção 

do ser psicológico adulto dos indivíduos que fazem parte, ou que vivem, em sociedades 

escolarizadas. Mas o desempenho desse papel somente é adequado, quando se conhece o nível 

de desenvolvimento dos alunos e a escola dirige o ensino, não para etapas intelectuais que já 

foram alcançadas, mas para estágios de desenvolvimento que ainda não foram incorporados 

pelos alunos; a escola passa então a assumir um papel motivador de novas conquistas 

psicológicas. Para a criança que freqüenta a escola, o aprendizado escolar é o elemento 

centralizador no seu desenvolvimento. 

 O Processo de ensino e aprendizagem no âmbito escolar deve ser construído, cujo 

ponto de partida, deve ser o nível de desenvolvimento real da criança, em dado momento e 
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com relação a um determinado conteúdo a ser desenvolvido e, cujo ponto de chegada, deve 

ser os objetivos estabelecidos pela escola, supostamente adequada à faixa etária e ao nível de 

conhecimentos e habilidades de cada grupo de crianças. O percurso desse processo a ser 

seguido, deve ser estabelecido também pelas possibilidades de cada criança, ou seja, pelo seu 

nível de desenvolvimento potencial (OLIVEIRA, 2008). 

 Neste contexto, é muito diferente ensinar algo para crianças que vivenciam um contato 

direto com aquilo que é ensinado, do que para crianças que conhecem aquilo que é ensino, 

somente de forma indireta. Porém, em ambos os casos, a escola tem o papel de fazer a criança 

avançar em sua compreensão e na forma de ver o mundo, a partir de seu desenvolvimento já 

consolidado e tendo como meta etapas posteriores, ainda não alcançadas. 

 Sendo que na escola, o aprendizado é algo esperado e também o seu objetivo no 

processo escolar, a intervenção passa a ser um processo pedagógico privilegiado. O professor 

tem a função social de interferir na zona de desenvolvimento proximal de seus alunos, onde 

passa a provocar avanços que ainda não ocorrem de forma espontânea, a partir desse 

pressuposto Oliveira (2008, p. 62), explicita que para Vygotsky, “O único bom ensino é 

aquele que se adianta ao desenvolvimento”. Os procedimentos escolares, ou seja, 

demonstração, assistência fornecimento de pistas, instrução, são fundamentais para a 

promoção do “bom ensino”, isto é, a criança não tem condições de percorrer sozinha, o 

caminho da aprendizagem. A intervenção de outras pessoas, no caso da escola, acontece por 

meio dos professores e dos demais colegas, que é fundamental para a promoção do 

desenvolvimento do indivíduo. 

 A teoria de Vygotsky pode ser distorcida, assim como aconteceu com Piaget, que foi 

apontado como tendo uma postura espontaneista, que propõe que a criança deve ser deixada 

livre em sua interação com os estímulos do mundo físico para que possa amadurecer, em seu 

desenvolvimento natural, uma compreensão superficial de Vygotsky pode levar exatamente 

ao oposto: uma postura diretiva, intervencionista, uma retomada da educação tradicional.  

Embora enfatize o papel da intervenção no desenvolvimento, seu objetivo é trabalhar com 

importância do meio cultural e das relações entre indivíduos na definição de um percurso de 

desenvolvimento da pessoa humana e não propor uma pedagogia diretiva, autoritária 

(OLIVEIRA, 2008). 

 Não se pode conceber, que a partir de Vygotsky, um papel de receptor passivo para o 

educador, ele trabalha a idéia de reconstrução, de reelaborarão, por parte do indivíduo, dos 

significados que lhe são transmitidos pelo grupo cultural. A consciência individual e os 
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aspectos subjetivos, que constitui o sujeito, são os elementos essenciais no desenvolvimento 

da psicologia humana e dos processos psíquicos superiores. A recriação da cultura em 

constante movimento, por cada um de seus membros é o que baseia o processo histórico, que 

estão sempre em processo de transformação. 

 O mecanismo de imitação, que está ligado aos procedimentos escolares, mas não 

restrito à situação escolar, é considerado por Vygotsky, não apenas como uma mera cópia de 

um modelo, mas a reconstrução individual daquilo que é observado nos outros. Essa 

reconstrução é medida pelas possibilidades psicológicas da criança que realiza a imitação e, 

constitui para ela, a criação de algo novo a partir do que foi observado no outro, este não é 

processo mecânico, mas uma oportunidade da criança realizar ações que vão além de sua 

capacidade, o que contribui para o desenvolvimento. Ao imitar a escrita do adulto, por 

exemplo, a criança promove o amadurecimento de processos de desenvolvimento que a 

levarão ao aprendizado da escrita.  

 A zona de desenvolvimento proximal é fundamental nessa questão, pois, a imitação 

somente torna-se possível se as ações estão dentro da zona de desenvolvimento proximal do 

sujeito. A imitação pode ser utilizada deliberadamente em situações de ensino-aprendizagem 

como forma de elaborar uma função psicológica no nível interpsíquico, ou seja, em atividades 

coletivas e sociais, para que mais tarde essa função possa ser internalizada como atividade 

intrapsíquica, ou seja, interna ao próprio indivíduo (OLIVEIRA, 2008). 

 Com relação à atividade escolar, a interação entre os alunos, também causa 

desenvolvimento das crianças, pois os grupos são sempre heterogêneos quanto ao 

conhecimento já adquirido nas diversas áreas e, uma criança com conhecimento mais 

avançado num determinado assunto pode contribuir para o desenvolvimento das outras. 

Assim, como o adulto, a criança pode também exercer o papel de mediador, entre outra 

criança e às ações significados relevantes para a cultura.  

 Para Vygotsky, a importância do papel do professor e das crianças no 

desenvolvimento, no ambiente escolar, implica numa recolocação da questão de quais as 

modalidades de interação que pode ser legitimadas e promotoras do aprendizado na escola. Se 

o professor dá uma tarefa individual aos alunos, em sala de aula, a troca de informações e de 

estratégias entre as crianças não deve ser considerado como um procedimento errado, pois, 

pode tornar a tarefa um projeto coletivo muito produtivo para cada criança. Sendo também, 

quando um aluno recorre ao professor na escola, ou aos pais em casa, como fonte de 

informação para ajudá-los a resolver alguns problemas escolares, não está quebrando regras, 
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muito pelo contrário, utilizando-se de recursos legítimos para a promoção de seu próprio 

desenvolvimento (OLIVEIRA, 2008). 

 Em situações informais de aprendizagem, as crianças costumam utilizar as interações 

sociais como forma de acesso à informação; podem aprender regras e jogos através dos outros 

e, não como resultado de um empenho estritamente individual para solucionar alguns, 

problemas. Toda modalidade de interação social ao ser integrada num contexto voltado para a 

promoção do aprendizado e do desenvolvimento, pode ser utilizada de forma produtiva na 

situação escolar. 

 A interação do indivíduo em relação ao desenvolvimento do outro, para Vygotsky, são 

conseqüentes ao seu próprio método de pesquisa
33

. Vygotsky e seus colaboradores 

interagiram com seus sujeitos de pesquisa para provocar transformações em seu 

comportamento que fossem relevantes na compreensão dos processos de desenvolvimento. 

Eles não agiram apenas como observadores da atividade psicológica agiam de forma ativa, 

numa situação de interação social, utilizando-se da intervenção como meio de criar material 

de pesquisa. O pesquisador, no que tange a intervenção, assume o papel de desafiar o sujeito, 

questionar suas respostas, para observar como a interferência de outra pessoa afeta seu 

desempenho e, sobretudo, para observar seus processos psicológicos em transformação e não 

apenas os resultados de seu desempenho. 

 A educação foi muito presente na vida de Vygotsky, e foi a ela que dedicou grande 

parte de sua vida, não se limitou apenas à docência, mas desenvolveu interesse teórico pelos 

temas educacionais, tanto na educação regular como na especial. A educação de crianças 

deficientes sensoriais e mentais ocupou um espaço importante em seus estudos. Foi pedagogo, 

professor, antes de ser psicólogo e, manteve sempre uma preocupação em relacionar educação 

e psicologia. Para ele, a pedagogia como campo de aplicação de disciplinas fundamentais 

constituía um paradoxo, principalmente no domínio da psicologia.  

De acordo com Freitas (2000, p. 99), “Nesse sentido considerava que a maioria das 

experiências realizadas em situação escolar não levava em conta seus aspectos sócio-

institucionais: os dados recolhidos eram analisados no quadro de uma psicologia a-histórica e 

a-social e reinjetados no meio escolar”. Para Vygotsky, a escola é o próprio lugar da 

psicologia, porque é nela que se realizam de forma sistemática e intencional as construções e 
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 Esse método de pesquisa em psicologia é similar ao método clínico piagetiano: o investigador ao mesmo 

tempo deixa fluir o desempenho do sujeito, sem aprisioná-lo numa situação experimental muito estruturada e, 

interfere com perguntas e propostas de tarefa para provocar comportamentos relevantes por parte do sujeito 

(Oliveira, 2008, p. 65). 
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a gênese das funções psicológicas superiores. Para ele, essas funções são resultados da 

influencia cultural na aprendizagem e no desenvolvimento e somente se explicam, através da 

historicidade, em seu contexto original. 

A escola, assim como as situações informais de educação, é considerada como um 

grande laboratório da psicologia humana, sendo que o objetivo da própria psicologia é 

melhorar e aperfeiçoar a educação. A preocupação de Vygotsky com as questões educacionais 

gerou contribuições fundamentais às questões escolares, baseadas em sua concepção de que as 

funções psíquicas do indivíduo são constituídas na medida em que são utilizadas, sempre na 

dependência do legado cultural da humanidade (FREITAS, 2000). 

A construção das funções psíquicas vinculada à apropriação da cultura e, se 

concretizando por meio da educação e do ensino, permite que o desenvolvimento cognitivo 

seja entendido como uma conseqüência do conteúdo a ser apropriado e das relações que 

ocorrem ao longo do processo e educação e ensino. É neste sentido, que se constitui o 

pensamento de Vygotsky ao se referir “que o aprendizado precede o desenvolvimento”, pois, 

a criança se desenvolve à medida em que, orientada por adultos ou companheiros, se apropria 

da cultura elaborada pela humanidade, deste modo, o desenvolvimento se processa e é 

produzido no processo de educação e ensino, constituindo ambos, uma unidade indissociável. 

A aprendizagem escolar tem, pois, um papel decisivo na conscientização da criança 

dos seus próprios processos mentais. A consciência reflexiva na criança é realizada através 

dos conhecimentos científicos que, posteriormente, são transferidos aos conceitos cotidianos, 

que se relacionam e se influenciam num movimento constante, integrando-se a um único 

processo: o desenvolvimento da formação de conceitos
34

(FREITAS, 2000). 

Pode ser difícil para a criança, em idade escolar, alguns problemas relacionados com 

os conceitos espontâneos, simplesmente, por não ter consciência deles, no entanto, opera 

facilmente problemas que envolvem conceitos científicos, pois, estes se formam no processo 

de aprendizagem escolar, em cooperação com um adulto, que neste contexto se aplica ao 

professor.  

Em sala de aula, o professor trabalha com o aluno, explica, dá informações, questiona, 

corrige, leva o aluno a demonstrar, até que este consiga internalizar, agindo por fim 
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 A formação de conceitos neste contexto refere-se à designação geral para o processo da criação de conceitos. 

Nesse processo, é captado o essencial dos fenômenos sensoriais (ou representação). esse fenômenos sensoriais 

ou representações são, então, classificados com base nas características comuns observadas. em conexão com 

isso, aprende-se a regra que permite ordenar objetos até então desconhecidos dentro de uma determinada classe e 

categoria nas quais podem ser classificadas coisas semelhantes (ZELTNER, 1994, p. 127).  
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independentemente. A partir disso, a criança consegue solucionar mais cedo os problemas que 

envolvem os conceitos científicos do que os da vida cotidiana. As observações de Vygotsky 

neste âmbito foram concluintes, pois, observa que “o domínio de um nível mais elevado na 

esfera dos conceitos científicos, eleva o nível dos conceitos espontâneos”. É preciso que o 

desenvolvimento de um conceito espontâneo tenha alcançado um certo nível para que a 

criança possa absorver um conceito científico correlato (FREITAS, 2000). 

As possibilidades de aprendizagem não dependem do nível de desenvolvimento 

alcançado pela criança. O desenvolvimento mental da criança não pode ser visto apenas 

retrospectivamente pelos processos que nela já foi amadurecido (nível de desenvolvimento 

real), mas principalmente, prospectivamente pelos processos que ainda estão em formação 

(nível de desenvolvimento potencial). Foi a partir deste contexto que se concretiza na criança 

a zona de desenvolvimento proximal, que estimula processos internos maturacionais que 

terminam por se efetivar, constituindo a base para novas aprendizagens. A escola, então, ao 

compreender este princípio, estará dirigindo a criança para aquilo que ela não é capaz de 

realizar, centrando-se na direção das potencialidades a serem desenvolvidas.  

As concepções de Vygotsky acerca da educação abrem perspectivas para uma nova 

redefinição do papel da escola e do trabalho pedagógico, pois, suas bases teóricas fornecem 

material para que se repense o desenvolvimento do sujeito, considerando tudo aquilo que o 

indivíduo traz em seu contexto cultural, pois, partindo do conceito de que nós humanos somos 

seres constituídos historicamente, a escola não pode jamais desprezar aquilo que já está posto 

pela cultura, mas aproveitar isto para que a criança se desenvolva e aprenda, sempre 

valorizando suas possibilidades e dificuldades.   

A continuidade da discussão acerca do desenvolvimento do sujeito no âmbito escolar, 

numa perspectiva da teoria de Vygotsky, ainda não se finda no desenrolar da fundamentação 

sobre o desenvolvimento, torna-se necessário ainda discutir sobre um dos parâmetros que é 

relevante no processo educativo, o caráter social do processo educativo, para somente depois, 

formular uma compreensão no que tange os problemas que permeiam o processo educacional 

e as escolas. 

As observações sobre o caráter social do processo educativo na perspectiva de 

Vygotsky, não significa de forma alguma a erradicação do indivíduo na escola ou um 

tratamento indiferente desse problema. Nesta concepção, a educação trabalha com indivíduos 

determinados, e o seu meio social se forma, ou melhor, se realiza em determinados 

indivíduos.  
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De acordo com Vygotsky (2004, p.427), a personalidade do educando é relevante 

neste contexto, pois, para o autor: 

 
O papel e a importância diretriz da personalidade do educando no processo 

educativo naturalmente não podem lembrar de maneira nenhuma o “dueto 

pedagógico” a que se resume a educação individual, dueto esse estabelecido 

inteiramente entre o professor e o aluno. Se antes a personalidade do aluno era o 

centro do mundo educativo, hoje adquire novos significado e sentido. 

  

 

 A problemática acerca do indivíduo na educação social pode acontecer ao mesmo 

tempo em diferentes questões particulares. Pode referir-se às diferenças individuais próprias 

de cada aluno, podendo haver identidade familiar da constituição do corpo humano e do 

comportamento, sendo que cada constituição se destaca por qualidades e propriedades 

específicas, singulares, únicas, só dela e, só no fundo, é uma variação do mesmo tipo médio 

do “homem em geral” que é visto unicamente como um procedimento metodológico cômodo 

como uma abstração e nada mais (VYGOTSKY, 2004). 

 O homem em seus aspectos gerais tem a psicologia apenas como pensamento abstrato, 

na prática, na realidade factual existe apenas esse ou aquele homem, o esqueleto e a 

psicologia, desse ou daquele homem. Para Vygotsky (2004, p.428), “E eis que é essa a tensão 

pelas peculiaridades concretas de cada indivíduo em particular que deve, naturalmente, tornar-

se obrigatória para o pedagogo e o psicólogo”.  

 A educação nunca começa no vazio, não se podem forjar reações inteiramente novas 

nem se concretizar o primeiro impulso. Ao contrário, sempre se parte de formas de 

comportamento já dadas e acabadas e fala-se da sua mudança, procura-se a sua substituição, 

mas não o absolutamente novo. Pois, para Vygotsky (2004, p. 428), “Nesse sentido, toda 

educação é a reeducação do já realizado”. A primeira existência da educação é o 

conhecimento absolutamente preciso das formas hereditárias de comportamento, cuja base, 

será erigida o campo pessoal da experiência. É a partir deste contexto, que o conhecimento 

das diferenças individuais se manifesta totalmente.  

 Isto amplia a visão daqueles casos em que estamos diante de desvios evidentes do 

indivíduo em relação ao tipo médio. De acordo com Vygotsky (2004, p. 428), “Imaginemos 

uma criança cega, surda-muda, ou com deficiência orgânica congênita do sistema nervoso 

central, digamos um idiota
35

”. É evidente que todas as formas de educação e aprendizagem, 

                                                           
35

 O termo utilizado por Vygotsky é o que hoje se denomina Deficiência Mental. Segundo a AAMR (Associação 

Americana de Deficiência Mental) e DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), pode-



152 

 

 

embora não devam violar as leis básicas da pedagogia
36

, ganham uma direção e um sentido 

especiais aplicadas a este tipo de criança.   

 As crianças cegas, por exemplo, elaboram reflexos condicionados tão precisos, quanto 

às das que enxergam; só que se utilizam do tato e não da visão. Todos os atos de uma criança 

cega adquirem um caráter e uma orientação absolutamente específicos. Da mesma forma, a 

adaptação das crianças surdas-mudas, em seu processo de aprendizagem, exige um trabalho 

diferenciado que o professor deve levar em conta. Para familiarizá-los com o discurso 

humano e tornar possível sua integração com os demais, a atenção é dirigida é para os lábios 

ao se pronunciar as palavras e seu significado. 

 Para Vygotsky (2004, p. 429), a forma de se trabalhar a deficiência mental também 

precisa ser diferenciada, pois, para o autor: 

 

Da mesma forma, quando educamos um idiota temos de aplicar procedimentos 

psicológicos diferentes dos que se aplicam a uma criança normal para estabelecer e 

consolidar nessa criança reações condicionadas, e aproveitar freqüentemente os mais 

primitivos instintos e necessidades para ensinar o idiota as formas indispensáveis de 

comportamento. 

 

 

 Para ensinar crianças com deficiência mental a tomar banho ou vestir-se, uma vez que 

somente sobre pressão ou estímulo, a criança se revela capaz de sair do estado de imobilismo 

e impor a si mesmo uma certa atividade. Estes procedimentos, aplicados a uma criança que 

não apresenta problemas ou que seja “normal”, provocariam a mais rigorosa censura, mas 

revelam-se os únicos racionais e necessários para educar crianças mentalmente retardadas ou 

deficientes (VYGOTSKY, 2004). 

 No caso das crianças com superdotação, a necessidade de mudanças, no que tange 

alguns procedimentos e regras gerais da educação, é necessária, manifestando da forma mais 

grosseira e simples em algumas formas especiais de talento, que pode ser para a pintura, 

música ou dança, situação esta, que somente o ensino especial prematuro, iniciado antes da 

tenra infância, pode assegurar um desenvolvimento normal das potencialidades já existentes 

na criança. 

                                                                                                                                                                                     
se definir deficiência mental como o estado de redução notável do funcionamento intelectual inferior à média, 

associado a limitações pelo menos em dois aspectos do funcionamento adaptativo: comunicação, cuidados 

pessoais, competências domésticas, habilidades sociais, utilização dos recursos comunitários, autonomia, saúde e 

segurança, aptidões escolares, lazer e trabalho. 

36
 As leis básicas da pedagogia citada por Vygotsky referem-se atualmente à LDB – Leis de Diretrizes e Bases 

da Educação. 
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 Para Vygotsky (2004, p.430), “[...] a educação de anormais, inválidos e talentosos há 

muito é considerado como que exterritorial em pedagogia, ou seja, uma educação à qual não 

se estendem as leis gerais”. Esta é uma concepção equivocada e a exterritorialidade não 

pertence a esse campo, seu equívoco, é atribuído em função da falta de compreensão natural 

dos fenômenos ainda não explorados e estudados. As leis gerais da pedagogia somente são 

cientificadas quando são igualmente aplicáveis em todo o campo da educação. A exigência 

das formas de trabalho para diferentes situações, jamais pode seguir as exigências 

particulares, apenas podem limitar-se a indicar que as mesmas leis podem ter diferentes 

significados e grau de importância quantitativa. 

 Neste contexto se entende que tanto a criança superdotada, quanto a criança com 

deficiência são, na fase infantil, o mesmo objeto de educação como qualquer criança e as leis 

gerais da pedagogia foram criadas para elas na mesma medida em que foram para todas as 

crianças de uma mesma faixa etária. Somente a partir das leis gerais da pedagogia, se pode 

encontrar as formas corretas da individualização que deve ser comunicada à educação de cada 

uma delas. É um erro a idéia de que o problema da individualização surge apenas em relação 

ao que vai além dos limites da norma. Ao contrário, em cada criança se encontra formas de 

individualização, evidente que nem sempre é muito nítida em alguns casos. Mas o fenômeno 

não deixa de ser, se for reduzido quanto ao seu nível quantitativo. A individualização em 

níveis dos procedimentos educativos constitui exigência geral da pedagogia e se estende a 

qualquer criança (VYGOTSKY, 2004). 

 Dentro deste contexto o professor é duplamente questionado: em primeiro lugar, 

reflete-se o estudo individual de todas as particularidades específicas de cada educando em 

particular e, em segundo lugar, o ajuste individual de todos os procedimentos da educação e a 

interferência do meio social em cada uma delas. A nivelação neste âmbito é um grande 

equivoco da pedagogia, cuja premissa básica, requer de qualquer forma a individualização dos 

procedimentos que requer a definição consciente dos objetivos individuais da educação para 

cada aluno. 

 A psicologia atual dedica-se cada vez mais na idéia da concretização dos objetivos 

individuais da educação, e tende através disto, rever a doutrina tradicional do talento como 

capacidade abstrata e comum ou, em todo caso, fazer mudanças substanciais nessa doutrina. 

Então, o conceito de talento intelectual é substituído pelo conceito de aptidão escolar, que dá a 

todo problema uma orientação psicotécnica. Neste âmbito, a criança é analisada pelas 
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respostas às tarefas práticas que a escola lhe impõe. As faculdades abstratas são substituídas 

por estudos concretos e práticos e testes de habilidades reais para ler, escrever e contar. 

 Outra mudança significativa consiste na substituição de conceito de talento geral e 

abstrato, pelo conceito de aptidão especial e concreto, isto, se justifica com clareza, tanto para 

uma criança deficiente quanto para um escritor genial (VYGOTSKY, 2004).  

Todo e qualquer talento, é necessariamente um dom especial para alguma coisa. As 

afirmações e conotações de Vygotsky demonstram que não existe nenhum “talento em geral”, 

existem na verdade uma diversidade de predisposições especiais para toda e qualquer 

atividade.  

Para enfatizar os conceitos de normalidade e deficiência, retomo novamente aos 

escritos de Vygotsky, que vem contribuir nesta pesquisa, para formular pressupostos que dê 

conta de explicar, dentro da concepção vygotskyana, o problema das crianças que apresentam 

certas dificuldades no âmbito escolar, principalmente as que apresentam TDAH, ou são 

entendidas pela e/ou pelo professor como problemáticas, principalmente por apresentarem 

comportamentos diferenciados, mas sem esquecer que nem sempre, alunos que apresentam 

dificuldades ou comportamentos diferenciados são deficientes ou apresentam TDAH ou 

qualquer outro tipo de problema.  

De acordo com Vygotsky (2004, p. 379), “O conceito de norma está entre aquelas 

concepções científicas mais difíceis e indefinidas”. A norma na realidade não existe apenas se 

verifica uma multiplicidade infinita de diferentes variações, de desvios da norma
37

, e 

freqüentemente é muito difícil onde o desvio ultrapassa os limites além dos quais, começa o 

campo do normal. Os limites também não existem, e neste sentido, a norma é um conceito 

totalmente abstrato, na prática, não se encontra uma forma pura, mas em certa medida, de 

formas normais. Portanto, não existem, quaisquer fronteiras precisas entre normal e anormal 

(VYGOTSKY, 2004). 

Entretanto os desvios podem, às vezes, atingir dimensões consideráveis que dão ênfase 

ao comportamento anormal. Estas formas de comportamento podem também ser encontradas 

em pessoas normais, ao representar um comportamento provisório e passageiro; mas podem 

também ser encontrados em formas mais duradouras e inclusive constantes do seu 

comportamento.  

                                                           
37 

O termo designa um comportamento que se afasta das – normas e valores de uma sociedade. Aquilo que deve 

ser designado como comportamento desviante só pode ser julgado como tal conhecendo-se a estrutura das 

normas e valores vigentes em um sistema social e os limites de tolerância dados em relação a cada uma das 

expectativas de comportamento. 
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 Os defeitos físicos podem ser de ordem congênita ou adquirida, implicam em diversas 

formas dependendo de como se manifesta o problema. Compreende problemas ou ausência de 

alguns órgãos operativos, podem também caracterizar comportamentos que o distinguem 

fisicamente. Do comportamento da criança dissemina-se todo um grupo de reações ligadas a 

esse órgão, e a anormalidade do comportamento manifesta-se em que, ao procurar compensar 

a sua falha e preencher as formas insuficientes de comportamento, o organismo atribui novas 

funções a outros órgãos e organizam o comportamento de modo diferente daquele verificado 

nas outras pessoas. Outra conseqüência desse problema consiste na consciência da sua 

insuficiência, que destaca a criança do todo social e a coloca numa situação menos favorecida 

à diferença de todas as outras crianças.  

 A preocupação do professor deve ser a de resolver da forma menos impactante 

possível as conseqüências do problema enfrentado pela criança. A organização adequada da 

vida da criança e a diferenciação das funções sociais, o defeito físico não pode, de maneira 

nenhuma, vir a ser para o deficiente a causa completa imperfeição ou invalidez social. Nesses 

casos, os procedimentos educativos devem ser individualizados em função de cada caso em 

particular e, através do método de compensação, por um lado, e da adaptação, por outro, o 

problema pode ser resolvido de forma indolor. Em uma educação racional, pode-se conservar 

para o deficiente a soma do seu valor social de tal forma que a influência da sua deficiência 

possa ser reduzida quase em zero (VYGOTSKY, 2004). 

  O tempo em que o deficiente, por força de sua deformidade, foi excluído e a sua 

função social reduzida a uma existência parasitária ás custas da piedade dos outros. A 

superação da educação social consiste na forma como ensina o deficiente a trabalhar, o mudo 

a falar, o cego a ler. A superação é entendida como um processo absolutamente natural de 

compensação educativa das deficiências.  

 No entanto, as deficiências mentais e as psicopatias envolvem um grau bem mais 

complexo, no que tange as questões da educação, das crianças com este tipo de deficiência. 

Este tipo de problema de subdivide em três grupos principais de crianças. O primeiro implica 

nas diferentes formas de debilidade mental, que desde o deficiente mental até as formas mais 

simples de retardo mental.  

Estes fenômenos estão relacionados em sua maioria, a alguma deficiência orgânica no 

sistema nervoso ou a doenças congênitas. As deficiências se manifestam nas formas 

enfraquecidas de acumulação da experiência individual. Essas crianças costumam ser lentas 

no que tange a formação de novos reflexos condicionados e, por conseqüência, são limitadas 
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em termos de possibilidades de elaboração de comportamentos suficientemente ricos, 

diversificados e complexos.  

  A educação é estabelecer reações vitais relevantes para a vida, que permitem realizar 

uma adaptação mínima das crianças ao meio, fazer delas membros úteis a sociedade e criar 

para a criança uma vida dotada de sentidos. Os métodos da educação coincidem com os 

métodos normais, sendo o seu ritmo apenas um pouco atenuado. Para a psicologia, é de suma 

importância não reduzir essas crianças a grupos específicos, mas praticar com elas o convívio 

com outras crianças da forma mais ampla possível. 

 As práticas pedagógicas no que tange as conveniências da educação já passaram por 

momentos contraditórios, em relação às exigências psicológicas, como aconteceu ao se criar o 

princípio das escolas auxiliares, pois, alguns pedagogos já admitiram que, separar crianças 

com atrasos em escolas especiais nem sempre é útil, embora em termos de realização do 

programa, seria desejável livrar de crianças atrasadas às escolas de educação geral 

(VYGOTSKY, 2004).  

 Entretanto, ao se deparar com níveis de atrasos profundos, às vezes se é obrigado a 

atribuir á educação dessas crianças escolas especiais. As peculiaridades pedagógicas dessas 

escolas podem ser abrangidas por uma regra psicológica comum, ou seja, essa escola deve ser 

simplificada de um meio social. No seu contexto, não sobrecarregue a mente dessas crianças 

com o volume e a complexidade das relações, mas sim a possibilidade de se estabelecer 

vínculos necessários condicionados com lentidão e tranqüilidade.  

 Nesse contexto, se entende que, em essência, não se pode estabelecer um limite 

acentuado entre a educação e o tratamento, entre a pedagogia e a psicoterapia. Ambas são 

uma criação social sistemática e planificada. Ao se acompanhar criança com certos problemas 

percebe-se que o caminho para uma boa educação, passa pela educação de um meio que lhes 

possibilitem estabelecer vínculos necessários com a ajuda da colaboração, pois, as exigências 

pedagógicas que se apresentam á educação especial, consistem em um meio que seja adaptado 

á situação mental do dos educandos.  

As estimulações das crianças devem ser adequadas a cada situação em especial. O 

otimismo que cerca este contexto, não pode chegar a se pensar que os procedimentos de 

semelhante educação permitem que qualquer comportamento “anormal” seja colocado 

definitivamente frente do “normal”, pois, há situações muito delicadas que somente escolas 

especiais dão conta de trabalhar efetivamente com crianças portadoras de deficiência mental. 

Apenas se supõe que ainda não se conhece boa parte das possibilidades, que estão contidas na 
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educação social, e se não se pode falar da completa superação das deficiências ao menos se 

tem pleno fundamento para afirmar que nesse tipo de educação qualquer outra é incapaz de 

dar formas socialmente úteis ao comportamento “anormal” (VYGOTSKY, 2004).  

 Assim como Vygotsky, Leontiev também contribuiu a partir de seus pressupostos, 

para que se concretizasse uma compreensão acerca dos princípios do desenvolvimento mental 

no que tange os problemas do atraso mental. Ao se entender que são muitos os casos de 

crianças com atraso mental em todo o mundo. De acordo com Leontiev (2005, p.59), “Trata-

se de crianças que se mostram incapazes de aprender adequadamente e a um ritmo “normal”, 

em condições definidas como „normais‟”. No entanto já foi demonstrado que ao colocar essas 

crianças em condições adequadas ou ao utilizar métodos especiais de ensino, elas podem fazer 

progressos notáveis e até mesmo, chegam superar seus próprios limites. 

 A superação de limites leva a uma reflexão, ou seja, cada uma dessas crianças, que 

continuam na categoria dos não desenvolvidos ou se encontra a beira deste limite, devem ser 

postas à margem, ou destinadas a uma ação de condições e circunstâncias, condições que 

poderiam ser nucleadas, circunstâncias que poderiam ser eliminadas para lhes permitir um 

desenvolvimento? Então a partir disso, surge outro problema: qual seria o valor das 

investigações de médicos e psicólogos sobre o problema do atraso mental? Quais seriam os 

resultados finais que conduzem os seus diagnósticos, os seus métodos de seleção? Podem 

conduzir à diminuição do número de crianças classificadas como mentalmente 

subdesenvolvidas, ou determinam talvez o resultado oposto? (LEONTIEV, 2005). 

 As reflexões e questionamentos de Leontiev têm para esta pesquisa, fundamental 

relevância, já que o que se busca saber é como os professores trabalham com crianças com 

TDAH, que em dado momento, pode ser visto como um transtorno incapacitante de um 

desenvolvimento adequado, ou mesmo classificar as crianças que são diagnosticadas, como 

ressalta Leontiev como “crianças mentalmente subdesenvolvidas”. Confirma-se do mesmo 

modo, que o problema que envolve a avaliação e o diagnóstico não é um tema realmente 

novo, pois, fica constatado que vem se arrastando por muito tempo e que efetivamente, por 

mais que tenham pesquisa neste âmbito, ou que tenha teorias que buscam esclarecer a 

problemática, ainda não foi possível desenvolver um trabalho efetivo escolar e avaliativo que 

acabe por vez a marginalização de crianças que apresentam problemas de ordem cognitiva ou 

intelectual, ou mesmo físico. 

 Para Leontiev (2005, p. 60) a problemática vai além dos parâmetros escolares e 

diagnósticos, pois, para o autor: 
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Colocar este problema poderia aumentar um perigo e não se justificar de modo 

nenhum. Mas há um motivo concreto para o colocar. Penso nos fatos que indicam 

que a grande utilização, em muitos países, de testes psicológicos para distinguir as 

crianças intelectualmente dotadas, exclui de uma educação completa não só os que 

realmente não aprendem por causa dos defeitos orgânicos, mas também aqueles que, 

por não terem superado dificuldades elementares o poderiam fazer. Mas seria errado 

atribuir toda a responsabilidade a métodos tecnicamente imperfeitos de diagnóstico. 

A causa em que se baseiam os fenômenos que estamos analisando é mais profunda. 

Consiste em uma insuficiente compreensão da natureza da “subnormalidade” ligada 

a concepções particulares teóricas sobre o desenvolvimento mental da criança.  

  

 

Este pressuposto implica, sobretudo, da teoria na qual o desenvolvimento mental da 

criança seria determinado pela ação de dois fatores: de um lado, fatores endógenos e 

biológicos e de outro, fatores exógenos e ambientais. Esta concepção do desenvolvimento está 

amplamente difundida a nos remete ao óbvio. Portanto, a discussão limita-se quase sempre ao 

papel relativo dos fatores endógenos e exógenos, ou seja, ao papel desempenhado pelas 

características biológicas e do ambiente social no desenvolvimento da criança. Esta discussão 

se divide em diferentes campos teóricos, pois, um autor atribui importância aos fatores 

biológicos como sendo predominante, outro aos fatores sociais, outro ainda, à convergência, 

ou coincidência destes dois fatores. As diferentes concepções que avançam no contexto dessa 

afirmação abordam de maneira substancialmente idêntica a causa do atraso mental, pois, este 

atraso é sempre interpretado sempre de maneira semelhante (LEONTIEV, 2004).  

 Neste contexto, se a criança, demonstra um certo atraso no que tange o seu nível 

alcançado pelas crianças da mesma idade em condições externas semelhantes, ou seja, ao se 

tomar como ponto de partida a teoria dos dois fatores, então é possível imputar o atraso ao 

fator ambiental. Se a criança considerada intelectualmente atrasada não demonstra 

características patológicas, que acontece freqüentemente avança-se na hipótese da influência 

de fatores internos, como é o caso da inteligência geral, que se define pela aplicação de 

coeficientes de inteligência. 

As medições através destes testes, apenas dão uma idéia superficial do nível de 

desenvolvimento, pois, jamais descobrem a natureza do atraso tampouco permitem uma 

interpretação coerente e efetiva. Portanto, não proporcionam uma base sustentável dos 

métodos que devem ser usados com diferentes crianças, cuja intenção, seria a superação das 

deficiências intelectuais (LEONTIEV, 2004).  

Poderíamos denominar que seria um grande equívoco decidir o futuro de uma criança, 

baseado em certos coeficientes de inteligência, pois, a avaliação deve ser mais ampla, sem 

limitar-se em testes. A busca sobre a real condição de desenvolvimento da criança deve ser 
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investigada a partir de pressupostos mais consistentes, onde se analise o sujeito em sua 

totalidade, ou seja, em seus diferentes contextos, como por exemplo, escola e família e meio 

social 

Concluí-se então, que a criança que é avaliada apenas sob um ponto de vista, remete-

se a uma avaliação contextualiza a um padrão especifico cujos moldes, seguem modelos 

prontos idealizados por uma sociedade, cuja, singularidade não tem relevância. Podemos 

então, a partir desse contexto analisar o TDAH, pois, do mesmo modo, a avaliação desse 

transtorno deve ir além de modelos comportamentais específicos, nos quais baseiam-se os 

diagnósticos, principalmente os que são dados sem fundamentação específica, que somente 

pode ser fornecidos por profissionais especialistas, podendo levar a criança também a um 

grande equivoco.  

A afirmação diagnóstica, quando equivocada, pode levar o sujeito à incapacidade de se 

desenvolver efetivamente, já que se tem um diagnóstico, se supõe que a criança tem 

problemas e que este pode trazer-lhe danos irreversíveis, nos quais não valem investir, pois, 

levaria muito tempo e daria muito trabalho. Investir nesse sujeito nem sempre valeria a pena, 

já que o problema é dele, e não da escola. Ao se denominar um rótulo se exime das 

responsabilidades, o que o leva ao descrédito de superação, e desse modo remete-se a criança 

a uma titulação: o de fracassado. Todo sujeito que é posto nessa condição fica suscetível à 

marginalização, ao insucesso e à incapacidade. Neste campo, o trabalho do professor é 

predominantemente relevante para que a criança nesse contexto, seja preservada das mazelas 

do fracasso escolar e ao fracasso da vida.  

 

4.2 A prática docente frente o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

 

Muito já se discutiu sobre o fazer docente, mas novos rumos do desenvolvimento 

profissional, nesse contexto, os encaminham para uma reflexão desafiadora, repensar sua 

prática e o seu papel enquanto educador, ou seja, repensar a sua práxis.  

O conceito de atividade é associado de forma geral à idéia de movimento, de ação. É 

entendido como o processo pelo qual um agente modifica uma determinada matéria exterior a 

ele e obtém como resultado um produto.  

Vázquez (1977, p.186) afirma que essa compreensão da “atividade em geral” não 

especifica o tipo de agente, a natureza da matéria-prima, nem mesmo qual a espécie de atos 

que caracterizariam a atividade. A atividade assim compreendida não é exclusividade do ser 
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humano. O que a caracteriza é a necessária articulação entre os diversos atos que a 

constituem. 

Desta forma, para que uma atividade se configure como humana é essencial que seja 

movida por uma intencionalidade. Essa intencionalidade por sua vez, busca responder à 

satisfação das necessidades que se impõe ao homem em sua relação com a natureza. Além 

disso, ao negar a realidade, o homem cria novas necessidades, planeja sua transformação e por 

meio da atividade produz uma nova realidade e produz-se a si mesmo nesse processo. 

Na relação entre atividade prática e atividade teórica se configura a práxis. Isto porque 

se por um lado a práxis é compreendida como uma “atividade material, transformadora e 

ajustada a objetivos”, por outro “não há práxis como atividade puramente material, isto é, sem 

a produção de finalidades e conhecimentos que caracterizam a atividade teórica. (VÁZQUEZ, 

1977). 

Sendo, portanto, a práxis uma atividade teórico-prática, resulta daí ser tão unilateral 

reduzir a práxis ao elemento teórico, e falar inclusive de uma práxis teórica, como reduzi-la a 

seu lado material, vendo nela uma atividade exclusivamente material. Pois bem, da mesma 

maneira que a atividade teórica, subjetiva, por si só, não é práxis, tampouco o é a atividade 

material do indivíduo, ainda que possa desembocar na produção de um objeto – como é o caso 

do ninho feito pelo pássaro – quando lhe falta o momento subjetivo, teórico, representado 

pelo lado consciente dessa atividade (VÁZQUEZ, 1977). 

É apenas através do conceito de práxis que se torna possível falar de conhecimento, 

dentro de uma concepção histórico-cultural. Daí a sua importância se buscamos compreender 

um pouco melhor as possibilidades do trabalho docente. Dentro dessa perspectiva teórica, o 

conhecimento é o conhecimento de um mundo criado pela atividade humana e assim, só é 

possível na atividade prática. Como, no entanto, toda atividade prática não prescinde de uma 

atividade teórica, temos que o conhecimento só é possível na práxis. 

A relação entre a atividade prática e a atividade teórica tornou-se também objeto de 

estudo da psicologia. Dentro do campo de análise da psicologia histórico-cultural, Leontiev 

(1983) propõe que a atividade teórica interna e a atividade prática externa dos sujeitos 

mantêm a mesma estrutura geral. Além disso, a atividade interna “que se origina a partir da 

atividade prática externa, não se separa dela, mas conserva uma relação fundamental e 

bilateral com a mesma” (LEONTIEV, 1983). 

Para Leontiev (2001, p. 68), as atividades são “processos psicologicamente 

caracterizados por aquilo a que o processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo 



161 

 

 

sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo” Um 

sujeito encontra-se em atividade quando o objetivo de sua ação coincide com o motivo de sua 

atividade. 

Uma Educação que vise mudar comportamentos é revolucionária, requer mudanças 

profundas no modo de pensar e agir das pessoas. Paulo Freire, ao discorrer sobre a educação 

libertária dos oprimidos, também alerta para as dificuldades de se mudarem comportamentos 

arraigados. Para ele, tanto o opressor quanto o oprimido têm medo da liberdade. Ao 

problematizar-lhes uma situação concreta, começam a ser colocados em frente à sua realidade 

individual, o que os leva a lutar contra a liberdade. A partir de suas experiências como 

educador, ou seja, aquele que não instrui, mas o que coordena o processo de aprendizagem, 

Freire (1986, p.182) faz a seguinte observação sobre a resistência dos educandos: 

 

Desnudar-se de seus mitos e renunciar a eles, no momento, é uma „violência‟ contra 

si mesmos, praticada por eles próprios. Afirmá-los é revelar-se. A única saída, como 

mecanismo de defesa também, é transferir ao coordenador o que é a sua prática 

normal: conduzir, conquistar, invadir, como manifestações de sua antidialogicidade. 

 

  O trabalho no âmbito social pode muitas vezes parecer contraditório, pois, 

algumas profissões são predominantemente teóricas e outros predominantemente manuais. O 

trabalho é o que diferencia o homem do animal, é também o que distingue cultura e natureza, 

e estabelece relação com a liberdade, confrontando-se com a realidade observada no cotidiano 

e com o contexto histórico da humanidade. 

 A liberdade no trabalho torna-se possível quando não há submissão e constrangimento, 

onde deixa de suprir suas necessidades para realizar o que lhe é imposto. A imposição posta, 

muita vezes, é o grande impedimento para que se realize um trabalho voltado para a 

necessidade real, ou seja, onde a liberdade é tolida por regras e normas, que nem sempre 

condizem com a realidade, pois, em cada situação se trabalho existe uma necessidade que é 

peculiar e devem atingir um público que se diferencia pelos mais variados contextos. A 

prática não se consolida quando caracterizado pela submissão e pela falta de liberdade. 

 Neste contexto, os educadores enquanto trabalhadores não têm liberdade para 

desenvolver seu próprio trabalho, pois, estão resignados a um sistema educacional que tem 

suas regras e normas regidas por um currículo, que deve ser seguido de modo a dar conta dos 

conteúdos, indiferentemente da situação particular da realidade dos sujeitos e/ou da própria 

instituição de ensino. As necessidades particulares dos alunos e a falta de estruturação das 
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instituições de ensino fazem que a educação sofra degradações quanto ao sucesso e a 

qualidade do processo ensino/aprendizagem, pois, nem sempre a escola e os professores, estão 

preparados para atender a demanda que a realidade impõe.  

 Conseqüentemente, o trabalho do professor torna-se fragmentado de sua própria 

consciência, que também deixa de lhe pertencer, fazendo com que ele não seja mais o centro 

de si mesmo e, passe a ser comandado por outros, perdendo inclusive sua individualidade e 

sua consciência crítica, dentro do contexto que seu trabalho implica: o ato de dar aula. 

Segundo Saviani (1996, p. 81) “A aula é alguma coisa que supõe, ao mesmo tempo, a 

presença do professor e a presença do aluno, ou seja, o ato de dar aula é inseparável da 

produção desse ato e de seu consumo. A aula é, pois, produzida e consumida ao mesmo 

tempo”.  É no contato com o aluno que pode surgir a alienação, o que é permitido ser 

observado na escola reprodutora do sistema educacional atual. O professor na sua prática e 

munido de boas intenções pode repassar aos seus alunos valores sujeitos a crítica e análise e 

que pode contrapor à realidade. 

Mesmo a ação do professor podendo ser inovadora e crítica se sabe que ele é 

suscetível ao risco, principalmente em relação à sua prática quando esta persiste num fazer 

distante da realidade em que se vive, onde as práticas predominantes são aquelas esvaziadas 

de conteúdos éticos. A alienação pode ser estabelecida pelo trabalho permeado pela rotina 

imbuída de repetições e de fórmulas prontas, fazendo prevalecer a burocracia, e 

desconsiderando o contexto social e cultural atuante.   

Os riscos podem ceder à racionalidade tecnocrática onde a autonomia do professor é 

diminuída, ou seja, onde a participação do professor na legislação não é contemplada e, o 

planejamento dos cursos e de currículos acaba por transformar o docente em mero executor de 

projetos. A escola em relação ao trabalho está vinculada num fazer, que oferece serviços à 

coletividade e é influenciada pela sociedade em que está inserida, ela é permeada de idéias e 

valores justificados pelas práticas sociais vigentes e, uma vez que não se consegue absorver 

certos segmentos de possíveis estudantes, acaba excluindo-os de sua apropriação cultural. 

A escola nesse contexto deve estar mergulhada na realidade, abrindo margens para 

discussões dessa realidade no âmbito da criticidade mantendo seu caráter dialético, rompendo 

com as formas alienantes, que não está a favor do homem, mas contra ele.  

Se dentro do referencial histórico-cultural, o sujeito só é conhecedor do objeto que 

conhece pela atividade teórico-prática - pela reflexão e ação sobre ele - ou seja, pela práxis, 

entendendo esta como atividade teórico-prática transformadora, acreditamos que organizar o 
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ensino a partir dos pressupostos da teoria da atividade pode contribuir para a produção 

coletiva – alunos, professores, gestores, formadores de professores - de uma educação 

humanizadora que considere os conhecimentos como objetivações humanas e por isso mesmo 

só possível de serem apropriados pelos sujeitos através da atividade humana (VÁZQUEZ, 

1977, p.152). 

 O trabalho enquanto práxis, onde a teoria está impregnada pela prática, e considerando 

essa indissolubilidade, faz dessa dicotomia uma perversidade para a educação. O desafio 

nesse âmbito permeia a criação, dentro do espaço escolar, de um movimento onde o trabalho 

ganhe relevância, sem tornarem-se inoperantes nos cursos de formação, que são desejantes de 

prática, nem objeto de adestramento profissional, nos denominados cursos profissionalizantes 

que são desejantes de teorização.  

 

As condições concretas de trabalho do professor transformam-no no último elo de 

uma cadeia rígida de poder, motivo pelo qual ele se sente impelido a cumprir um 

papel no qual não se reconhece. Na sala de aula, seu trabalho é condicionado pelo 

regimento escolar, pelas leis do sistema de ensino, pelas relações de emprego e pela 

formação deficiente e inadequada que possui (QUELUZ; ALONSO, 1999, p.22).  

 

 

 Portanto, torna-se necessário iniciar cientificamente todos os alunos para que, através 

da compreensão de técnicas, possam ser inseridos no campo do trabalho, e, para que possam 

criticamente discernir os fins e as conseqüências de um saber voltado para esse âmbito. A 

escola adequada é aquela subsidiada pelo governo, cujos recursos aplicados adequadamente, 

e, juntamente com os educadores e a sociedade realizam o processo de escolarização em que 

os conteúdos contemplam a prática social em vigor, desse modo, a compreensão teórica dessa 

prática possibilita as ações para que possam ter liberdade de escolha e ter consciência de suas 

necessidades.  

Segundo Freire (1975, p. 9) “Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se 

educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. A 

conscientização é elaborada a partir do diálogo de pessoas com problemáticas comuns. No 

âmbito reflexivo, a prática pedagógica leva ao caminho da prática social, fazendo com que o 

processo dicotômico, que permeia esse processo, desapareça.  Por meio da inquietude, criação 

e conscientização, a prática pedagógica transforma-se qualitativamente, munindo-se de 

conhecimento crítico e contextualizado com a realidade. A consciência e o desejo de 

transformação em busca de novos valores levam ao caminho de uma sociedade mais justa e de 
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melhores oportunidades, e, a prática pedagógica nesse âmbito é explicitada como fonte de 

conhecimento e geradora deste conhecimento.  

A fragmentação, setorização e centralização do sistema de ensino, transformam a 

estrutura de poder deste sistema, no que tange as questões decisórias de Estado, de escola, de 

cursos ou disciplina, sejam tomadas de forma centralizada e verticalizada, sem efeito 

participativo, das classes de base, que são a maioria, e que sofrem as conseqüências 

resultantes das propostas pela minoria proclamada (FREIRE, 1975). 

 A setorização e a departamentalização não se comunicam de forma plausível, fazendo 

com que o sistema torne-se embotado no que se refere aos resultados, o que ocorre também 

com o currículo e com os programas, que acabam se fragmentando em graus, cursos e 

disciplinas. A contrariedade de pensamento acaba por dificultar discussões e 

conseqüentemente à resolução de problemas, a falta de companheirismo impossibilita a 

formação de grupos o que não pressupõe um contexto de coletividade, dificultando as ações 

coletivas e o planejamento, pois, é sabido que tais ações e os planejamentos produzem 

transformações significativas no que tange as relações de poder, na escola e no sistema de 

ensino, sendo que esta última está imbuída de transmitir o conhecimento socialmente 

construído num processo de elaboração e sistematização do ensino. 

A fragmentação da prática na elaboração do conhecimento distancia a realidade 

quando esta não é focada em sua totalidade, mas apenas em partes isoladas, é o caso 

especifico dos especialistas, onde cada um trabalha com sua especificidade, transformando 

seu saber em objeto de posse, e decidindo como aplicar seu conhecimento e como ele vai ser 

absorvido pelos outros. 

 O professor como detentor de um saber fragmentado, transforma seus alunos em 

apenas receptadores desse saber. Ele não é apenas aquele que repassa conteúdos, ele está a 

serviço de um sistema em transformação, mas para que mudança se concretize, deve por sua 

vez, transformar a sua própria prática, voltando seu olhar para o seu fazer e para aqueles que 

fazem parte da aquisição deste fazer. 

O saber produzido neste contexto não é aquele que permeia o pensar certo
38

, mas 

aquele onde o educador, que na sua formação docente, abandona a ingenuidade e produz o seu 

conhecimento juntamente com o seu professor. No entanto, torna-se necessário entender que a 

                                                           
38

 Pensar certo implica no respeito à capacidade criadora do educando, a segurança e a não-superficialidade na 

argumentação e na interpretação dos fatos, a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo, a rejeição à 

discriminação. Parte da natureza da prática docente, o pensar certo é desafio dialógico à criatividade do aluno, 

instigando-lhe a curiosidade que busca o conhecimento (VASCONCELOS, 2006, p. 154). 
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fonte geradora da ingenuidade e da criticidade é, a curiosidade, caracterizada como fenômeno 

vital. Mas indiferentemente do grau de formação do professor, ao voltar-se para si mesmo e 

para sua prática, a curiosidade ingênua, por si mesma, vai se tornando crítica (FREIRE, 1975). 

Este pensamento nutre fundamentalmente a formação permanente de professores. É o 

pensamento crítico que amplia a prática, tanto no que tange a prática atual ou a prática 

passada, pois, a concreticidade apoiada pelo discurso teórico, necessária para a reflexão 

crítica, ao ser analisada, se distancia epistemologicamente da prática em si e, ao mesmo tempo 

dela se aproxima.   

Para Freire (1996, p. 44) “Quanto melhor faça esta operação tanto mais inteligência 

ganha da prática em análise e maior comunicabilidade exercem em torno da superação da 

ingenuidade pela rigorosidade”. A conscientização dos atos, da razão de ser e do porque do 

agir, leva ao caminho da mudança de uma curiosidade ingênua para uma curiosidade 

epistemológica
39

, e, para que esse processo ocorra, o sujeito tem que estar nele e para ele; 

então ele se assume como tal. O assumir-se compreende também o risco, ou seja, o risco de 

acertar ou errar e suas conseqüências, o conhecimento de seus atos implica em fazer escolhas. 

Segundo Freire (1996, p. 46) “Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-

crítica é propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e 

todos com o professor ensaiam a experiência profunda de assumir-se”, pois, considerado que 

o homem é um ser histórico, social, pensante, comunicante, transformador, criador, sonhador 

e possibilitador de sonhos, pronto para confrontar-se com as emoções que permeiam a 

assunção. O assumir a si mesmo não implica na exclusão do outro. A identidade cultural do 

educando quando valorizada e respeitada, promove a assunção de si mesmo. 

A valorização cultural do aluno quando não entendida como crucial denota o 

despreparo do professor; fazendo-o cair no pragmatismo. A vivência histórica, cultural, 

política e social dos sujeitos não podem estar livres do conflito, pois, este permeia a assunção. 

A reciprocidade social e política necessária para obtenção de uma sociedade melhor e mais 

justa, onde todos podem assumir a si próprios, tem na democracia um apoio para uma prática 

efetiva.  

                                                           
39

 Curiosidade epistemológica: é a curiosidade cientifica sempre presente no processo educativo libertador, que 

inquieta parte da curiosidade ingênua e que se aproxima, de forma metódica e rigorosa, do objeto cognoscível. É 

a curiosidade científica sempre presente no processo. É a atividade crítica que leva ao conhecimento e à 

mudança, que vai além da percepção inicial e simples do objeto a ser conhecido (VASCONCELOS, 2006, p. 

69).  
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A aprendizagem nesse âmbito, não vai de encontro ao pragmatismo e ao elitismo 

daqueles que detém o saber e a verdade, mas compreende uma forma mais efetiva e simples, 

onde o professor com pequenos gestos e atitudes faz a diferença. Muitas vezes esses gestos e 

atitudes aparecem, num primeiro momento, como mera causalidade ou sem grande relevância, 

mas no contexto pode se transformar em ação formadora ou contribuir para a ascensão do 

educando.  

O saber que emana a partir de gestos do professor e, que é replicado constantemente 

através da socialização e, se distancia daquele saber embasado apenas em conteúdos, e pela 

transferência do mesmo, com caráter formativo, mas que pode correr o risco de deformação, 

e, que geralmente é negligenciado.  

Neste contexto Freire (1996, p. 49), explicita “Creio que uma das razões que explicam 

este descaso em torno do que ocorre no espaço-tempo da escola, que não seja a atividade 

ensinante, vem sendo uma compreensão estreita do que é educação e do que é aprender”. A 

historicidade que permeia o ensinar traz à tona a importância das experiências informais 

contempladas em todos os segmentos onde o homem se faz presente, seja, na escola, praça, 

ruas, onde gestos e atitudes, tanto de alunos como de professores aparecem permeados de 

significados.  

O cotidiano do professor, bem como o do aluno passa despercebido, o que confere 

uma perda grande de conteúdos de um saber que vai além do currículo, trata-se de 

manifestações espontâneas que clarificam a realidade do sujeito, bem como conteúdos 

vivenciais que culminados com o saber trazidos pelo professor, contribui para uma percepção 

total do ser no que tange a apropriação do conhecimento.  

A formação docente efetiva não é aquela alheia à criticidade, que promove a 

curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, tampouco é aquela que não valoriza a 

emoção, a sensibilidade e as relações afetivas, mas é aquela que analisa metodologicamente o 

rigor da curiosidade epistemológica.   

O saber necessário à formação docente numa perspectiva progressista explicitado por 

Freire (1996, p. 52) é aquele onde, ”saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas cria 

as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Nesse contexto o 

professor em sala de aula está aberto a questionamentos, às perguntas dos alunos e suas 

ansiedades, abrindo possibilidades de diálogo e facilitando a apreensão do conhecimento para 

ele próprio e para os educandos contemplando as razões ontológicas, políticas, éticas, 

epistemológicas e pedagógicas, para que sejam amplamente vivenciados.   
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A transformação que envolve a prática docente, bem como a que permeia o sistema 

educacional, perpassam por um caminho dúbio, cujos resultados não denotam grande efeito, e 

cujas modificações nesse âmbito surgem em decorrência da necessidade de se aprimorar a 

capacidade do professor e do sistema, para que a educação, de forma geral, se torne mais 

efetiva e, que o conhecimento seja alvo de todos que estão envolvidos no processo de 

formação, seja docente ou discente.   

Mas devido à complexidade que domina esse contexto, e, as dificuldades trazidas por 

legislações incoerentes e centralizadas, a prática docente ainda galga por caminhos tortuosos e 

está presa a parâmetros separatistas, seja de classes ou de teorias infundadas, que desprezam o 

sujeito coletivo, que traz consigo uma cultura e uma história de vida não valorizada, ou ainda, 

que desrespeita a individualidade do sujeito e não o percebe como um ser único que é capaz 

de transformar sua realidade se for mediado por um saber oferecido pelo professor, que 

também se modifica se entrar em sintonia com esse saber.  

 O aprendizado efetivo acontece quando a interação professor/aluno se formaliza no 

âmbito da reciprocidade e quando o conhecimento passa a ser compartilhado por ambos, 

sendo que um torna-se extensão do saber do outro, e ambos caminham para a construção de 

um saber embasado na experiência ou no saber anteriormente experimentado ou vivenciado.  

O sujeito como ser histórico se fundamenta em suas experiências anteriores para que 

então, se insira no mundo e se construa como sujeito, e, passe a se reconhecer como sujeito 

pertencente a um meio social, cultural e político, estando em processo contínuo de formação, 

ele iniciam a aquisição de novos saberes para então transformá-los. E, é a partir desse 

contexto que o ser humano também se desenvolve. 

O trabalho escolar centrado nos processos de produção de conhecimento e saberes, 

dentro deste contexto, implicam numa espécie de regime de trabalho particular que tende a 

regular as atividades dos professores e dos alunos. Ao se categorizar o trabalho, busca-se 

esclarecer as relações recíprocas estabelecidas pela prática escolar e seus elementos 

prescritivos particulares, como o currículo, a legislação de trabalho ou o sistema disciplinar, 

pois, são elas que definem a posição do aluno que pode, em dado momento ser considerado 

como um ofício (BAQUERO, 2001). 

O regime de trabalho, regulado em nível institucional define posições subjetivas e 

condições específicas do trabalho docente e do aluno. A tarefa de ensino possui relativa 

autonomia no que tange o trabalho docente, mas se considerar alguns determinantes “rígidos” 

da organização escolar, o trabalho torna-se inoperante. Ao se analisar as condições históricas 
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de formação dos instrumentos de mediação específica, ao que parece às práticas 

psicoeducativas desenvolvidas no interior das escolas, como a classificação dos alunos 

segundo seu grau de “educabilidade”, estão definidas pelas características de instrumentos 

mediadores como os critérios e categorias de classificação institucionalmente definidos 

(BAQUERO, 2001). 

De acordo com Baquero (2001, p, 158) os instrumentos mediadores são relevantes no 

processo educativo, pois para o autor: 

 

Com freqüência, o poder dos instrumentos mediadores para organizar a ação, não é 

identificado pelos que os empregam, o que contribui para a crença de que as 

ferramentas culturais são produtos de fatores naturais ou inevitáveis, mais do que de 

forças sócio-culturais concretas.  

 

 

Na organização rígida do trabalho escolar, que se observa a superfície de comparação 

para a ponderação de ritmos de desenvolvimento e aprendizagem normais nos contextos 

escolares, se delineia sobre o comportamento “normal” da população de alunos de acordo 

com o regime de trabalho proposto. Neste contexto sempre implicará os sujeitos denominados 

“sujeitos que não podem aprender”, segundo as regras que a escola estabelece. Por exemplo, a 

definição particular que uma “mesma tarefa” possui no contexto escolar em contraste com 

contextos mais informais, a tal ponto em que se encontra a paradóxa questão de que na 

verdade não se pode definir uma tarefa de igual forma. 

A noção de trabalho escolar implica em diferentes contextos: a idéia de que a 

aprendizagem requer uma atividade continua e, que tal atividade implica em graus de controle 

consciente e voluntário para que se realize. Voltando à teoria de Vygotsky, a aprendizagem 

escolar implica na compreensão dos sistemas de motivações culturais, que significam os 

objetos a serem apropriados, que ele explicita ao conceituar a linguagem e a escrita. 

A atividade requerida implica na sujeição a certas regras e procedimentos do trabalho 

intelectual, ou seja, a imagem do trabalho escolar não pretende salientar os traços peculiares e 

marcantes de alunos, que são regulados por professores, mas examinar detalhes mais sutis 

como o fato de que instrumentos de mediação ou sistemas, como o dos conceitos científicos, 

requerem para apropriação efetiva, desenvolver uma rígida e comprometida tarefa cognitiva. 

O próprio instrumento mediador ou sistema conceitual impõe regras e procedimentos para seu 

uso. 
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Salientando que não se pode evitar o papel normalizador das práticas escolares, a 

atividade escolar implica regras de trabalho muito peculiares e se reduzíssemos sua função ao 

ponto final, isto é, a compreensões compartilhadas, ou à apropriação dos conteúdos culturais 

adequados, como o conhecimento científico ou à língua escrita, não se poderia explicar a 

função cognitiva de se apresentar asseado, se manter silencioso em classe, exceto quando 

interpelado pelo professor, ou o fato de perder um ano de estudos, ainda não se tinha obtido 

boas classificações se, se excedem certo numero de faltas disciplinares, etc. ((BAQUERO, 

2001). 

No entanto, muitas das pesquisas existentes, remetem-se à preocupação do fenômeno 

que permeia o sistema escolar: o fracasso escolar. A produção deste fenômeno, no que tange 

as suas características dentro dos dispositivos escolares, implica em crianças, cujos aspectos, 

as inserem no contexto das minorias culturais, de imigrantes ou simplesmente por 

pertencerem a setores populares. Algumas experiências pedagógicas, como, do ensino 

recíproco, derivam de revisões, grande parte da própria organização escolar, que atende 

expressamente a necessidade de introduzir os alunos em forma de trabalho intelectual a que 

não teriam acesso fora do contexto de ensino, mas advertindo a pluralidade de diferenças que 

é representada por uma comunidade de alunos, cujos princípios de aprendizagem postos em 

prática, nas comunidades de alunos.  

Segundo Baquero (2001, p, 160-161), vale ressaltar alguns princípios de 

aprendizagem, pois, para a autora: 

 

1. Grande parte do ensino escolar deve ser: ativa, estratégica, consciente, automotivada e 

reflexiva. 

2. As salas de aula devem criar zonas múltiplas de desenvolvimento proximal (em razão 

dos estados iniciais desiguais, os diferentes caminhos e as diferentes velocidades). 

3. Necessidade de legitimar as diferenças. De certa forma contra o que indicaria o ensino 

tradicional, se sublinha a necessidade de aumentar as diferenças no sentido de 

potenciar a diversidade de competências e interesses, como um elemento que 

reverbera sobre o próprio grupo. 

4. Base dialógica. A concepção de conhecimento compartilhado em função das 

diferenças oferece critérios para a organização do ensino em pequenos grupos (mas 

também esclarecem os autores, em grupos abertos ou intercâmbios por e-mail). 

Considera-se que as atividades dialógicas são interiorizadas e incorporadas (ainda que 

provenham de membros externos, textos, tec.) aos processos de reflexão dos membros 

da comunidade.  

 

Ao se participar de diálogos, se produz um modelo que permite adotar as estruturas de 

discurso, os objetivos, os valores e os sistemas de opinião da prática científica, Este contexto 

implica na utilização da teoria sócio-histórica, como uma ferramenta de análise, para construir 
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um importante marco psicoeducativo, atenta ás diversidades do desenvolvimento e aos efeitos 

das práticas escolares. 

Os sistemas escolares, bem como as práticas pedagógicas, no que tange a eficácia no 

processo educativo escolar podem levar os alunos ao sucesso ou fracasso escolar. Estas 

questões no contexto da educação brasileira são geradoras de constantes preocupações, pois, 

estão associadas com a qualidade da educação no Brasil. Na década de 1940, já se podia 

mensurar que altas taxas de evasão escolar constituíam um grande equivoco resultante de 

erros conceituais do modelo de análise de fluxo até, então, adotada. O problema real detectado 

no inicio da década de 1990, era menos de evasão e fundamentalmente devido às altas taxas 

de reprovação, que foi o ponto central no cenário educativo, a questão da qualidade da 

educação (CORRÊA, 2001). 

A reprovação, em referência aos seus altos índices, provocaram um grande inchaço no 

sistema educacional nas primeiras etapas de cada ciclo e danos à auto-estima do aluno, 

começam a diminuir a partir de recentes iniciativas do governo federal e das decisões de 

governos estaduais e municipais, como por exemplo, a implantação dos Ciclos Básicos de 

Alfabetização, no Estado de Minas Gerais, a partir da década de 1980, e tendência de adoção, 

em nível nacional, do regime de progressão continuada. Assim como foram relevantes os 

efeitos positivos a garantia de distribuição de livros didáticos aos alunos do Ensino 

Fundamental, a melhoria das condições básicas de organização e funcionamento das escolas e 

o desenvolvimento de programas de capacitação dos educadores. 

Através do censo escolar de 1995, os resultados do Saeb – Sistema Nacional de 

avaliação da Educação Básica denotam que, a partir da década de 1990, diminuiu o número de 

crianças fora da escola, porém há uma crescente diferenciação, tanto na infra-estrutura, quanto 

na qualidade do ensino, ao se considerar os diferentes Estados e regiões do país
40

. 

As disparidades entre as infra-estruturas e qualidade no ensino, autorizam afirmar a 

ausência de um principio democrático, indispensável nas políticas educacionais, 

especialmente numa realidade de muitas diversidades quanto a do Brasil: o princípio de 

equidade
41

, que tem como premissa o acesso e a permanência escolar. A igualdade de 

                                                           
40

 O Instituto de Estatutos e Pesquisas Educacionais – Inep, do Ministério da Educação e do Desporto, vem 

obtendo informações sobre o desempenho escolar e as características dos alunos brasileiros, o perfil e práticas 

pedagógicas dos professores; o perfil e práticas de gestão escolar dos diretores, da disponibilidade de material e 

as características físicas das escolas desde 1991, por meio do Sistema nacional de Avaliação da educação Básica 

– Saeb. 

41
 Representa uma tentativa de explicar o surgimento de interações humanas e de predizer a sua evolução. Como 

principio básico, supõe que as pessoas, em suas interações, levam em conta seus próprios esforços dispendidos 
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condições pressupõe o reconhecimento, por parte, que nas instituições de ensino, há igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola.  

Dado as desigualdades sociais, e conhecidas os mais desiguais espera-se que um 

Estado democrático formule e programe uma política de “discriminação positiva”, em 

benefício dos mais desiguais, acrescentando, assim, a qualidade de equidade às políticas 

educacionais. Pois é sabido, devido às análises dos dados do Saeb, que o desempenho dos 

alunos está aquém do desejável, pois, revelam, ainda, que uma mudança nos resultados dos 

processos pedagógicos, pois, para Corrêa (2001, p.19), estes dependem de alguns fatores: 

 

 Capacitação de professores; 

 Instalações físicas e equipamentos nas escolas; 

 Autonomia da escola; 

 Capacidade de planejar e administrar os processos internos da escola gerando coesão 

da equipe em torno dos objetivos da escola; 

 Valoração positiva da capacidade de aprender do aluno; 

 Presença e participação dos pais. 

 

Portanto, as análises dos dados, que podem ser obtidos atualmente de várias fontes, 

revelam que a taxa de cobertura, em todos os níveis de ensino, vem aumentando. Entretanto, e 

apesar disso, os alunos não estão aprendendo conforme o esperado. O quadro de fracasso da e 

na escola não é considerado um tema relativamente novo. No momento há um grande esforço 

no sentido de melhorar a qualidade da educação no Brasil, especialmente no ensino 

fundamental. Alguns indicadores estatísticos das variadas pesquisas mostram acertos e 

progressos da política educacional na busca da universalização da qualidade da educação, 

especialmente no ensino fundamental
42

 (CORRÊA, 2001). 

Deste modo, além das medidas que vêm sendo apontadas para a melhoria da parte 

estrutural e administrativa da escola, é preciso salientar o processo de aprendizagem do aluno, 

alterar o sistema de avaliação e, enfim, promover mudanças mais significativas nas 

concepções e práticas pedagógicas, pois, se pretende melhorar o seu desempenho na direção 

dos parâmetros desejados. 

                                                                                                                                                                                     
(custos) e as conseqüências disso resultantes (recompensas), procurando manter ambos em uma relação 

adequada. A diferença entre recompensas e custos é considerada como lucro. Ambos os parceiros da interação, 

realizam suas interações de tal forma que o lucro seja equivalente.  

42
 Nesse sentido, por exemplo, há um grande esforço visando repensar a organização do tempo e do trabalho 

escolar no contexto da idéia de ciclos de formação. Esse caminho distingue-se de uma maneira fundamental dos 

projetos educacionais de décadas anteriores, nos quais o foco de atenção estava centrado nos recursos didáticos 

(ensino), e não nas necessidades dos alunos (aprendizagem).  
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Dentro dessa mesma perspectiva, é preciso entender como os professores entendem o 

fracasso escolar e o desempenho de seus alunos. De acordo com Corrêa (2001, p.22), 

“Pesquisas sobre as representações que os professores têm do fracasso escolar, denunciam que 

eles estão convencidos de que o problema é do aluno e da sua família”. A atenção neste 

contexto é direcionada para a explicação para o fracasso escolar, do ponto de vista do 

professor, permanece sendo atribuída principalmente ao aluno e a fatores externos à escola 

(CORRÊA, 2001). 

O modo de considerar as dificuldades doa alunos manifesta-se nas próprias atitudes 

dos educadores. Por exemplo, verifica-se que, com uma freqüência maior do que seria 

razoável esperar, os alunos que não apresentam o desempenho considerado adequado pelo 

professor ou que não apresentam um comportamento desejado pela escola são encaminhado a 

um especialista, sem que se tenha feito uma avaliação suficientemente precisa quanto às 

causas presentes no próprio sistema escolar das suas dificuldades e do seu comportamento.  

Alguns educadores podem não considerar a possibilidade de questionar o sistema 

educacional, a escola e o seu modo de organização e funcionamento, seus compromissos 

básicos, concepções e métodos de avaliação, didática, relação professor-aluno, currículo ou a 

forma de abordagem dos conteúdos e, o nível de aprendizagem real do aluno (CORRÊA, 

2001). 

Este mito que permeia a temática do fracasso dos alunos no âmbito escolar, é ainda 

excessivamente persistente e, tem resistido aos esforços de transformação da escola, 

constituindo uma evidencia de que a escola que temos está mais preparada para realizar a 

repetência, que uma formação permeada pelo sucesso. Ao mesmo tempo, as resistências á 

mudanças, denunciam um enraizamento profundo firmados em práticas escolares autoritárias 

e de controle. 

A questão em torno dessas práticas escolares para Corrêa (2001, p.24), implica em 

certos contrastes, pois, para a autora: 

 

O contraste entre o querer aprender e o conseguir aprender na nossa sociedade tem 

tudo a ver com esse processo autoritário, onde a vitimização da população e sua 

aceitação pacífica estão muito próxima das idéias de fatalismo (talento ou não das 

pessoas) que dominavam as sociedades feudais na idade média. 

 

Algumas situações de aprendizagem programada para produzir o fracasso como 

acontece tão freqüentemente nas escolas, são consideradas antiéticas e afetam a auto-estima 

daqueles sujeitos que estão construindo sua identidade, contribuindo para que o fracasso 
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incorpore, às vezes irremediavelmente.  A auto-imagem quando prejudicada, quase sempre 

reprimem a sensibilidade e desacreditam da igualdade, pois, aceitar o desafio de construir uma 

escola de qualidade para todos, faz da repetência um processo perverso de destruição da 

cidadania da auto-estima e da autoconfiança e, por isso mesmo, inaceitável. 

Paralelamente à escolaridade obrigatória, surge o problema dos alunos que não 

acompanham o processo de alfabetização. Nesse contexto, surge a necessidade de explicar 

melhor sobre as dificuldades de aprendizagem. São muitas as interpretações propostas, todas 

com traço comum, tentar explicar as causas do fracasso escolar, se o problema está no aluno 

ou na família. Essas interpretações tiveram contextos diferentes, como explicita Corrêa (2001, 

p.25). 

 
 A primeira, proveniente da área médica, buscou suporte na biologia e na neurologia; 

 A segunda, oriunda da psicologia, alicerçou-se na psicologia escolar e na psicometria; 

 A terceira, vinda da psicanálise, tentou explicar os transtornos afetivos da 

personalidade; 

 A quarta, procedente da psicologia e da antropologia cultural, procurou mostrar as 

diferenças entre culturas. 

 

 

No Brasil, nas décadas de 1960 e 1970, através das políticas de universalidade do 

ensino fundamental, outros segmentos sociais passam a ter acesso á escola. O esforço da 

universalização, sem o correspondente esforço de reestruturação de uma escola elitista e 

seletiva que a tornasse preparada para lidar com os novos alunos, possibilita a proliferação 

dessas várias concepções acerca do fracasso escolar (CORRÊA, 2001).  

Os estudos sistematizados, no que tange o fracasso escolar, têm inicio na década de 

1960 e se sobressai nas décadas de 1960 e 1970, e ganha corpo com a entrada de um número 

crescente de alunos das camadas populares nas escolas públicas e o insucesso que permeia a 

sua trajetória escolar.  

No contexto da visão médica, os alunos repetentes são vistos como anormais. 

Gradativamente, ocorre uma psicologização do fracasso escolar. A escola, então, fica abalada 

em seus objetivos e métodos. Desde essa época busca-se elaborar um diagnóstico mais 

preciso e encontrar uma solução para uma escola de qualidade para todos. Outras correntes se 

ocuparam de investigar as representações dos professores sobre seus alunos para, mais 

recentemente, surgir interesses em relação aos aspectos cognitivos do aluno (CORRÊA, 

2001).  
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As pesquisas que implicaram a psicologia surgem na década de 1960 e 1970, nos 

EUA, e vieram encobrir os aspectos sociopolíticos da “carência” ou “privação” cultural, 

conseqüentemente, os esforços de mudança, em geral, não foram bem sucedidos e o problema 

do fracasso escolar permaneceu grave até agora.  

Para Patto (1988, p.72) as pesquisas realizadas, implicaram de forma relevante para 

que se possa entender o fracasso escolar, pois, para a autora: 

 

A existência de um grande volume de pesquisas corre paralelamente a uma 

cronificação dos altos índices de reprovação e evasão nas redes públicas de ensino 

elementar, imunes às sucessivas reformas educacionais e às constantes medidas 

técnico-administrativas tomadas pelos órgãos oficiais ao longo dos anos. A partir do 

pressuposto de que as concepções dominantes sobre as causas do fracasso escolar, 

gerados no universo da pesquisa, subsidiam direta ou indiretamente essas reformas e 

medidas – o que pode ser constatado quando ouvimos e lemos o discurso que 

prevalece entre os técnicos das secretarias de Educação – tornam-se relevantes 

questões sobre as relações existentes entre política e pesquisa educacional, de um 

lado, e entre ambas, o rendimento da escola pública de primeiro grau, de outro.  

 

 

Já nos anos 80 e 90, surgem pesquisas que se preocuparam com alunos em seu 

universo escolar e cultural, que sofreram forte influencia da sociologia e antropologia, que 

enfatizam aspectos cognitivos e culturais da aprendizagem. As teorias da educação, psicologia 

da educação, fracasso escolar, distúrbios da aprendizagem e dificuldades de leitura, são 

referenciados ao aluno que não está aprendendo como a escola espera, pois, o aluno que não 

caminha em ritmo determinado, primeiro pelo programa e depois pelo trabalho na sala de 

aula, é rotulado como “incapaz” de aprender.  

De acordo com Corrêa (2001, p. 27), “A esse aluno as seguintes denominações ou 

qualificações”. A partir deste contexto a autora exemplifica tais denominações: mau aluno, 

indisciplinado, deficiente, carente, agressivo, infreqüente, disperso, rebelde, apático, doente, 

atrasado, distraído, desatento, esquecido, lento, repetente, faminto, desprezado, nervoso, 

desinteressado, revoltado, hiperativo, tímido, esquisito, imaturo, desastrado, deficiente mental 

educável, excepcional, com desvio de conduta, com desenvolvimento inadequado, 

comportamento indesejável, com pobreza vocabular, com distúrbio psicomotor, com 

necessidades especiais, com lateralidade cruzada, com retardo no desenvolvimento, com 

funcionamento intelectual inadequado, com baixo nível intelectual, com desajustamento 

social, com problemas de socialização, não assimila as lições, não tem rendimento escolar, 

atrapalha a sala, filho de pais separados, filho de mãe que trabalha fora, filho de pai 

alcoólatra. 
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Boa parte dessas denominações aparece também no contexto do TDAH, pois, são 

muitos os nomes dados para a criança que sai de um padrão, ou que apresenta 

comportamentos que os distanciam dos demais colegas. O tripé que compreende este 

transtorno (falta de atenção, atividade excessiva e impulsividade) pode muitas vezes, ser 

comparados com as demais dificuldades escolares, porém, nenhuma das “alterações” 

apresentadas justifica, por si só, um problema. 

Os adjetivos e expressões somente reafirmam o resultado das pesquisas anteriores, nas 

quais as razões do fracasso escolar estariam situadas no aluno e na família, ou seja, em fatores 

externos à escola. Os termos vão mudando, mas não há mudanças no sentido geral do que 

expressam, pois, desqualificam o aluno, colocando-o no lugar daquele que não sabe e nem 

pode aprender, porque é assim visto pelo professor e muitas vezes também pelo especialista. 

Frente a essa situação o aluno acaba, muitas vezes, por aceitar a rotulação que lhe é atribuída. 

O professor, por sua vez, acaba esquecendo-se do aluno e de suas possibilidades (CORRÊA, 

2001).  

Ainda dentro da situação de aprendizagem, alguns professores têm uma atitude 

preconcebida da turma ou do aluno, verificam que as chances de realização desta 

preconcepção, são verificáveis. Isto se explica a partir da “teoria da profecia auto-realizadora” 

43
, na qual se referência os danos causados ao aluno, durante o seu processo de aprendizagem, 

quando rotulado como tendo dificuldades para aprender.  

A reprovação, não de forma alguma, vantajosa para o aluno com dificuldades de 

aprendizagem ou com alguma forma de problema escolar, se comparado com o desempenho 

daqueles que estudam numa escola que adota o regime de progressão continuada, pois, não há 

melhora nos padrões do aluno ou aumento da homogeneidade das turmas, como se espera. A 

repetência provoca negatividade na auto-estima do aluno. 

A ação pedagógica, muitas vezes exerce violência simbólica através do vínculo 

professor-aluno, selecionando ou excluindo aquele aluno que não se encaixa no modelo 

idealizado pelo professor. As teorias acerca do fracasso escolar denotam várias expressões e 

termos que são utilizados para explicar a razão da discrepância entre o que é pretendido ou 

desejável peça escola e o que é realizado pelo aluno. No entanto, se percebe que no ambiente 

escolar, os educadores, por vezes, tentam buscam em certas concepções, razões para justificar 

                                                           
43

 Predição que se realiza a si mesma. O conceito foi introduzido por MERTON (1948) e se refere à observação 

segundo a qual uma expectativa ou predição inicialmente falsa ou improvável acarreta acontecimentos que 

levam a que as expectativas ou predições, assim mesmo ainda se realizam → Expectativa → efeito de 

expectativa → profecia autodestruidora.  
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o fracasso de suas práticas pedagógicas e não para entender o processo pelo qual o sujeito 

elabora o conhecimento (CORRÊA, 2001).  

A visão psicológica do fracasso escolar foi permeada pela influência de grandes 

escolas, que apriore, concebiam uma visão predominantemente empírica de orientação 

quantitativa e foi então, a partir da psicologia científica, gerada em laboratórios de fisiologia, 

com a urgência de dar caráter científico ao tratamento das questões educacionais, torna-se 

juntamente com a medicina, a sociologia e a antropologia, condições de desempenhar seu 

primeiro e principal papel social. 

Este papel tem a função de descobrir os mais ou menos aptos a trilhar o caminho do 

talento supostamente presente na nova organização social e assim, colaborar, de modo 

relevante, com a crença na chegada de uma vida social fundada na justiça. Entre as ciências 

que era do capital participara do ilusionismo que esconde as desigualdades sociais, 

biologicamente determinadas, a psicologia certamente ganhou destaque (PATTO, 1990). 

No Brasil, no final do século XX os ideais liberais da França e dos EUA, já tinham 

sido importados, mas foi apenas nos anos 20 do século seguinte, que se fizeram presentes por 

maio das reformas educacionais oriundas do movimento da escola nova, que se preocupava 

com o individuo no processo de aprendizagem, através da valorização da autoformação e da 

atividade espontânea do aluno, que propõe maximizar as potencialidades humanas. 

O ensino neste contexto passa a ser denominado atenção para o desenvolvimento 

infantil, para as potencialidades do sujeito e para as diferenças individuais. A prática 

educacional, então, passa por aprimoramentos e, desenvolve métodos pedagógicos ativos, que 

priorizam a ação do aluno (CORRÊA 2001). 

Deste modo, tanto a psicologia como a psicologia, em comum intersecção, buscam 

decifrar a natureza humana. Essa união não produziu mudanças efetivas na educação 

brasileira, no sentido de realizar a democratização efetiva da educação escolar, que em ultima 

instância, ainda permanece elitista e seletiva. Outra colaboração entre essas duas ciências foi 

orientada para a mensuração e explicação do fracasso escolar, no que tange os distúrbios do 

desenvolvimento psicológico. A utilização de testes nesse âmbito tinha a intenção de medir as 

diferenças individuais, portanto em condições de predizer o sucesso ou o fracasso dos alunos. 

Os resultados obtidos, novamente, longe de tomados como ponto de partida para a 

transformação da escola, foram utilizados para manter o status quo, localizando no aluno as 

razões do fracasso. A utilização destes, para prescrever a educação pressupõe que para 

aprender, o aluno deve ter determinadas habilidades. Nesse caso, a ausência ou as 
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dificuldades na inteligência, na percepção, nas imagens, na integração dos sentidos auditivos e 

visuais, na integração dos sentidos e da motricidade, na memória imediata, na atenção seletiva 

e na linguagem determinavam os defeitos cognitivos (CORRÊA, 2001).  

O fracasso escolar a partir da visão médica, era causado por disfunções no cérebro, 

agora se situa na deficiência cognitiva, denominado “déficit intelectual ou inaptidão”. Essas 

explicações não são contraditórias, em dado momento se completam. Essa conotação para 

Corrêa (2001, p. 39) explicita: 

 

O contexto sociopolítico, as teorias que fundamentam a práxis do psicólogo, o 

conceito de aprendizagem, a visão unilateral do processo ensino-aprendizagem e a 

patologização do aprender permanecem. Altera-se apenas o foco de explicação do 

fracasso escolar: em lugar de doença de fundo orgânico, ele se trona problema de 

ausência de habilidades no aluno [...]. 

 

 

 

A utilização de testes traz em seu contexto um caráter quantitativo ao diagnóstico 

médico. Portanto, tanto os testes, bem como os diagnósticos médicos, passam a explicar o 

fracasso escolar, através da rotulação dos alunos. Os testes não são questionados, apenas 

indagações relativas a interferências no resultado, em virtude da aplicação ou do conceito 

subjacentes de inteligência ou habilidade não se fazem presentes.  

Para Corrêa (2001, p.39), “Não é perquirida a relação entre desempenho nos testes e o 

processo de aprendizagem escolar no aluno. Não são discutidas as diferenças culturais dos 

alunos quando submetidos ao teste, porque ele é tido como neutro”. Pois, não há evidencias 

de que o nível de QI possa ser tomado como uma medida que causa melhor desempenho 

escolar. A idéia de que se pode medir uma inteligência e de que ela é geneticamente 

transmitida também é questionada, pois, por si só não se sustenta. Pois para Corrêa (2001, 

p.40).  

 

O processo de marginalização cultural das classes populares e de estabelecimento 

dos privilégios das classes dominantes está sendo cada vez melhor compreendido, 

havendo também demonstração clara de que formas culturais Têm-se transformando 

através da institucionalização (principalmente para a escola) em formas naturais de 

apreensão. O resultado desse processo é o não-aproveitamento das habilidades dos 

jovens das classes populares e, sua estigmatização, como deficientes e limitados. No 

entanto, a literatura existente aponta claramente para a equivalência de habilidades e 

a falta de suporte empírico para tais teorias. 

 

 

 A testagem psicológica avalia o sujeito quantitativamente em relação a um grupo 

padrão, ou seja, a partir de um percentual, cujo resultado seja mensurado com percentil 
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efetivo para a maioria, ou tenha escore significativo. Sendo os dados apenas quantitativos, 

para a prática pedagógica, seu resultado implica de forma irrelevante, pois, os alunos que não 

aprendem são encaminhados para especialistas, para que sejam detectadas, por meio de testes, 

as deficiências e inaptidões do aluno, simplesmente para designar a demanda da escola e dos 

pais e não propriamente para uma resolução de problemas, ou melhor, dizendo para que se 

tenha a certificação de que o aluno tem problema, eximindo a responsabilidade da escola e 

dos pais, já que com a afirmação, o problema é denotado apenas para a criança.  

 Portanto, a pedagogia nova e a psicologia científica, que nasceu a partir do espírito 

liberal, propõem inicialmente, identificar e promover os mais capazes, independentemente da 

sua etnia e origem social, não proporcionaram a desejada igualdade, permanecendo a 

discriminação. 

O fracasso escolar surge nesta pesquisa, com o intuito de situar o leitor, no contexto do 

processo educativo frente a alunos que apresentam dificuldades ou problemas escolares, pois, 

denomina-se a ele o papel discriminador das crianças em fase escolar. Como o próprio nome 

denota, o fracasso permeia todos aqueles que não respondem a um estilo padronizado, ou seja, 

aquele não segue um modelo pronto, ditado por uma sociedade acomodada e muitas vezes 

rigida, onde tudo o que incomoda é deixado de lado, ou repassado a uma outra instância. É 

muito mais fácil descartar o que está “estragado” do que mandar arrumar, isso acontece 

porque é mais fácil e mais “barato”. O fracasso escolar coloca a criança numa posição 

desfavorável frente os demais, ou seja, frente aqueles que são “normais” ou não apresentam 

“defeitos”. 

A marginalização de crianças consideradas problemáticas ou incapazes, isto na 

concepção da escola ou do professor, ainda se faz presente no contexto escolar, e ao que 

parece esta problemática está longe de ser resolvida. O TDAH se explica neste contexto, por 

ser um transtorno que acomete crianças em fase escolar, e é nesse ambiente que ele aparece 

com maior ênfase, já que a criança é coloca frente a situações, cujas respostas precisam ter 

uma conotação precisa e de acordo com que a escola espera. 

A criança que apresenta o TDAH pode ser considerada como aquela, que além de 

apresentar certos comportamentos inadequados, dentro do contexto que permeia o ambiente 

escolar, pode também ser considera como aquela que não aprende, impede o andamento das 

aulas, compromete o aprendizado dos seus colegas. Nesta cotação ele é colocado como sendo 

um aluno destinado ao fracasso. Essa leitura não corresponde com a realidade de uma criança 

que apresenta dificuldades em manter a atenção, impulsividade e atividade excessiva, sendo 



179 

 

 

que nestas condições a criança tem plena condição de se desenvolver como os demais, desde 

que ele seja colocado numa situação favorável ao desenvolvimento e a aprendizagem, ou que 

o seu professor seja mediador deste processo. 

O professor deve exercer um novo papel de acordo com os princípios de ensino-

aprendizagem adotados, deve saber como lidar com os erros, estimular a aprendizagem, 

ajudar os alunos a se organizarem, entre outras coisas. Neste contexto o aluno precisa 

melhorar suas habilidades e adquirir outras. Seu papel é fundamental, no desempenho das 

habilidades de seus alunos, e, em especial aqueles que possuem o TDAH, pois, as 

dificuldades que permeiam este transtorno podem ser superadas se o professor, enquanto 

mediador do conhecimento, interagir com esses alunos e ajudá-los a resolver situações, num 

processo interativo, possibilitando que ele se desenvolva e, deste modo atinjam um nível mais 

avançado.  

O processo de interação neste âmbito, ao se considerar as principais dificuldades que 

permeiam o TDAH, que implica na falta de atenção, impulsividade e agitação excessiva, pode 

estabelecer um novo modo de agir da criança com TDAH, pois, a falta de atenção pode ser 

superada se o professor oferecer instrumentos adequados, que dê conta da fazer o aluno 

redirecionar seu foco atentivo. Estes instrumentos devem facilitar o nível de atenção, 

principalmente de for utilizado de modo coerente e de acordo com o nível de atenção que essa 

criança pode manter, já que neste tipo de problema, a criança requer atividades menos 

extensas e mais dinâmicas, teria que ser algo motivador, que despertasse na criança um maior 

interesse. 

Quanto aos aspectos impulsivos, o trabalho do professor pode visar à criação de novos 

métodos para lidar com essa situação, já que é apontada como um dos possíveis fatores para o 

mau desempenho escolar. O trabalho se enfatiza naquilo que a crianças consegue fazer, 

mostrando a ela que é capaz de fazer certas coisas, realizar certas tarefas, é preciso fazer com 

que a criança reflita sobre suas dificuldades, e questionar de que forma poderia fazer melhor. 

Com essa reflexão sobre seus problemas, as crianças aprimoram sua consciência, e com isso 

sua impulsividade é reduzida. 

Já no caso de comportamentos que implicam em agitação excessiva, o professor num 

primeiro momento deve cuidar para não confundir esse comportamento com indisciplina, já 

que a criança hiperativa apresenta alteração extremamente significativa no que se refere ao 

comportamento, relacionamento e adaptação familiar, social e escolar. O professor deve 

primeiramente ganhar a confiança da criança, que ao ser conquistada através de conversas, 
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pode descobrir seus gostos e suas preferências, criando estratégias e recursos diferentes, para 

favorecer o aprendizado.  

As atividades devem sempre ter início pelo modo mais simples, para depois ser 

apresentadas em outros níveis mais complexos. O professor também pode assumir uma 

postura incentivadora e encorajadora, tendo maior contado de aproximação, valorizando sua 

evolução e ser um incentivador, mesmo que a evolução seja lenta. 

Ainda quanto ao trabalho docente, é preciso refletir que ele pode ajudar o aluno, 

porém seu trabalho, assim como todos os outros, também tem limitações, essa limitação fica 

mais evidente quando este trabalha sozinho sem a ajuda da escola em si e, principalmente 

quando não se tem o aporte da família (ANTUNES, 2002). 

A ajuda do professor deve estar associada aos esquemas de conhecimento que os 

alunos possuem, somente deste modo se pode atribuir significado aos novos saberes que os 

alunos recebem. Quando acontece a ajuda por parte do professor na atribuição de significados, 

ajuda no desenvolvimento do processo que mobiliza em nível cognitivo um contraste entre o 

que se sabe e o que é novo, dando motivação e permitindo a construção de significados.  

A aula nesse contexto situa-se como uma proposição de problemas, indagações, 

desafios, fornecimento de pistas e nunca como uma simples passagem de informações. O 

professor pode prover sua ação de apoio e suporte, e, é dentro deste contexto que se faz valer 

a teoria de Vygotsky ao desenvolver a zona de desenvolvimento proximal, e ela o suporte 

necessário para trabalhar com crianças com TDAH.  
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS: PONTOS E CONTRAPONTOS 

 

5.1 Perfil dos entrevistados – professores da Rede Estadual de Ensino da cidade de 

Lages SC 

 A análise das respostas às entrevistas, realizadas focou a identificação do perfil dos 

professores das Escolas Públicas Estaduais do Município de Lages. A análise dos 

questionários foi generalizada no que diz respeito às perguntas comuns a todos os 

entrevistados, uma vez que o objetivo geral dessas questões foi identificar as séries de atuação 

profissional atual; a faixa etária; o grau de instrução (Formação inicial, pós-graduação e 

cursos de pós-graduação) e o tempo de atuação profissional (Na educação e na escola que 

trabalham), para buscar uma compreensão acerca de como desenvolvem a sua prática 

pedagógica frente alunos com dificuldades escolares. 

 Destacamos também, que a opção por esse modo de identificação atende não somente 

ao que preconizam as diretrizes sobre pesquisa de campo sistematizada no TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido), documento assinado por todos aqueles que aceitaram 

participar de nossa pesquisa, mas também à solicitação de alguns entrevistados que só 

aceitaram responder à entrevista sob garantia de que em momento algum haveria a 

possibilidade de identificação pessoal, bem como das escolas que aceitaram participar da 

pesquisa. Reiteremos aqui nosso universo de pesquisa abrangeu 20 professores que integram a 

Rede Pública Estadual do Município de Lages. 

 A leitura dos dados referentes à atuação dos professores do ensino fundamental que 

participaram da pesquisa compreendeu séries que vão da 1ª série à 8ª série do ensino 

fundamental, que é o objetivo da abrangência dessa pesquisa. A análise desses dados permitiu 

entender se a atuação profissional da maioria dos sujeitos entrevistados está voltada para uma 

série específica, ou trabalham em séries diferentes. Dos professores entrevistados 6 lecionam 

em uma série específica do ensino fundamental de 1ª a 4ª série; 2 lecionam em séries 

diferentes, também do ensino fundamental de 1ª a 4ª série; 3 lecionam em séries diferentes no 

ensino fundamental de 5ª a 8ª série, mas lecionam a mesma disciplina e 2 lecionam no ensino 

fundamental de 5ª a 8ª série, mas lecionam disciplinas diferentes. 

  Vale ressaltar, que 4 dos participantes não foram específicos quanto a sua área de 

atuação. A partir dessa pesquisa foram obtidos os seguintes resultados: 
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Quadro 1a: Séries de Atuação dos Professores das Escolas Públicas Estaduais da Cidade 

de Lages. 

SÉRIE EM QUE TRABALHA 

3ª Série do Ensino Fundamental 2 

6ª e 7ª Série do Ensino Fundamental 1 

4ª Série do Ensino Fundamental 3 

6ª Série do Ensino Fundamental 1 

8ª Série do Ensino Fundamental 1 

1ª Série do Ensino Fundamental 1 

1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental 1 

1ª 2ª e 3ª Série do Ensino Fundamental 1 

6ª e 8ª Série do Ensino Fundamental 2 

Não Informaram 4 

 

 

 A importância de coletar dados referentes à área de atuação, salientando as séries em 

que os professores lecionam para esta pesquisa foi relevante, pois, no que tange o TDAH, a 

faixa etária é significativa para as taxas de prevalência deste transtorno, pois, de acordo com o 

que já foi citado a partir de Golfeto e Barbosa (2003, p.45), “As pesquisas epidemiológicas 

existentes privilegiam as crianças  entre 7 a 14 anos, bem mais que outras, com idades 

inferiores e superiores no contexto do TDAH”. O ensino fundamental também pode ser 

entendido como parte integrante do cenário da pesquisa, pois, é justamente nele que 

encontramos os alunos com essa idade.  

 O sistema educacional define o ensino fundamental como aquele que abrange as séries 

de 1ª a 4ª e as séries de 5ª a 8ª e, tem sua estrutura e funcionamento regido pela Proposta 

Curricular, no nosso caso, de Santa Catarina, que visa nortear a prática pedagógica dos 

educadores numa perspectiva de se construir uma escola pública de qualidade para todos. Ela 

foi criada de forma coletiva por educadores e, teve seu início em 1988 e foi publicada pela 
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primeira vez, em 1991, desde então, vem gerando discussões que visam sempre o seu 

aprimoramento de seus pressupostos teórico-metodológicos e a sua consolidação na prática 

pedagógica.  

A Proposta Curricular de Santa Catarina, em seu caráter transformador, busca 

condições reais e concretas, a partir da própria prática pedagógica escolar atual e, não em 

modelos idealizados e, enfatiza a possibilidade de o magistério da rede pública de Santa 

Catarina liderar um processo efetivo de resgate da qualidade de ensino e resgatar também o 

seu próprio valor. 

De acordo com a Proposta Curricular de Santa Catarina (1991, p. 92), “Neste sentido, 

não se pode deixar de considerar que o valor do trabalho, no contexto da sociedade burguesa, 

é relativo à sua capacidade de agregar valor, isto é, valor de mercado”. O trabalho nesse 

contexto para valer, o professor deverá resgatar a sua capacidade de pensar, organizar, 

produzir conhecimento e tecnologia no que tange o processo de produção do ensino-

aprendizagem. 

O professor, no exercício de sua profissão, não pode jamais conceber que outros 

profissionais e instituições ocupem o seu lugar e exerça sua função decisiva nesse processo, 

que implica em definir as políticas, organizar processos, acompanhar e avaliar, pois, deste 

modo estará contribuindo para que o seu trabalho perca o valor e, do mesmo modo 

desvalorização social da sua profissão. Então se explicita: 

 

Não cabe à Estrutura e Funcionamento da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental a exclusividade desta função, mas certamente é a sua função 

primordial. Concorda-se com o documento original quando se fala da função desta 

disciplina: Processa e decodificação da estrutura Educacional vigente no país, das 

políticas nacional, estadual e municipal da legislação pertinente ao processo ensino-

aprendizagem, tendo como referencial norteador as relações sociais de produção, 

entendidas como aquelas que fundamentam a educação na sua totalidade (P.C, 1991, 

p. 81).  

.  

 

 Esta proposta objetiva fazer com que o professor entenda o ensino-aprendizagem 

escolar como um processo produtivo. Deste modo, o sistema de ensino em sua amplitude, 

expressa a necessidade da escola em produzir o ensino-aprendizagem, pois, é necessário 

perceber a escola para depois perceber as necessidades da forma de se ensinar. Portanto, trata-

se, de compreender o sistema educacional enquanto expressão da escola, tendo esta 

compreensão, o professor, enquanto trabalhador coletivo pode perceber as reais perspectivas e 
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possibilidades de sua atuação transformadora, que ocorre a partir da escola e da comunidade 

da qual pertence.  

 É a partir desta complementação, que se pretende, para não desestimular o professor, 

frente ao seu fazer, frente à grandiosidade do sistema educacional, diante de análises 

equivocadas quanto aos fatores que determinam a atual situação do ensino no Brasil, bem 

como no Estado de Santa Catarina. O olhar reflexivo crítico sobre o sistema de ensino 

fundamental ao professor, é insuficiente no que tange a condição de transformação deste 

sistema. Neste sentido, torna-se necessário que o professor perceba de que jeito e de que 

forma ele oferece condições de manutenção do atual sistema e, quais as condições podem 

oferecer no processo de reversão desta situação, em favor de uma escola pública de qualidade. 

 Ao se fundamentar a Proposta Curricular baseou-se no materialismo histórico como 

sua fonte metodológica, ou seja, é nesta concepção que permeia a sua base ideológica, a sua 

visão de mundo, de homem e de sociedade, o ensino da disciplina de estrutura e 

funcionamento do ensino fundamental, que tem como objetivo não somente conhecer o 

sistema escolar brasileiro, mas transformá-lo (P.C, 1991, p. 95). 

 O materialismo histórico como pressuposto da disciplina de estrutura e do curso de 

magistério como um todo, busca entender que a realidade social, estrutura de produção e 

estrutura de relações sociais são historicamente determinadas pela ação do homem, na medida 

em que ele, de modo natural, produz a sua existência. A coerência da formação do magistério 

com a base teórico-metodológico sócio-histórica enseja, não apenas analisar o sistema de 

ensino, mas o encaminhamento de ações transformadoras desta prática. O ensino fundamental 

pretende ir além da análise do sistema, ele se propões também contribuir objetivações 

necessárias a transformações deste sistema, tendo o professor, enquanto trabalhador coletivo, 

como o articulador deste processo (P.C, 1991, p.99).  

 Mesmo sabendo que o ensino fundamental traz como pressuposto, de acordo com a 

proposta curricular, a transformação do sistema educacional, e tendo o professor como 

precursor deste movimento, e sendo, esta fase escolar, tão relevante para o desenvolvimento 

do sujeito, este contexto nos parece contraditório quando ressaltamos que é justamente nesta 

fase escolar que alguns problemas enfrentados pelos educandos, aparecem com maior 

intensidade, principalmente quando nos referirmos ao TDAH, e ainda não se observa grandes 

mudanças que evidencie que o processo de transformação já aconteceu. 

 É importante destacar que, na leitura dos dados referentes à idade dos sujeitos da 

pesquisa, optamos por apresentar a faixa etária predominante entre os entrevistados, e, 
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portanto, os dados individuais não contam no demonstrativo. Os dados coletados revelam que 

os professores entrevistados estavam numa faixa etária entre 30 a 60 anos. Essas observações 

podem ser analisadas a partir dos resultados analisados: 

 

Quadro 1b: Idade dos Professores das Escolas Públicas Estaduais da Cidade de Lages. 

IDADE DOS PROFESSORES 

Entre 30 a 40 anos 4 

Entre 40 a 50 anos 10 

Entre 50 a 60 anos 3 

 

A análise desses dados nos leva a refletir, que a atuação profissional dos sujeitos 

entrevistados, são em sua maioria, pessoas experientes e que, portanto são profissionais que já 

tiveram acesso às teorias sobre políticas públicas que nortearam as ações do governo federal 

em direção aos estados e municípios. A partir desse pressuposto Scalcon (2005, p.105) 

explícita: 

  

Neste início do terceiro milênio, nós, educadores, temos vivido no Brasil em meio a 

uma avalanche de leis, decretos, resoluções e teorias que ao mesmo tempo em que 

apontam para a adoção de um outro perfil educativo, expressam as influências do 

novo ordenamento político-econômico assumido pelo capitalismo mundializado. é 

evidente que, como em outros momentos históricos, a educação não poderia ficar a 

parte de mais um processo de reorganização do capital na direção do reordenamento 

de seu sistema produtivo. 

 

 

 A prática docente se apóia nesse contexto para exercer as transformações, pois, é 

somente pelo processo de mudança que a educação pode assumir a tarefa de formar homens e 

mulheres para uma nova vida a partir das suas competências de trabalho. É nesse contexto que 

se conduz o discurso e a prática docente, no que tange os preceitos da sociedade, para que 

surjam novas idéias acerca de novos interesses, pois, frente ao processo de mudanças, a 

educação assume o estatuto de totalidade, no momento em que a ela se delega a tarefa de 

formar “homens” para uma nova vida, que passa ser ordenada, a partir de competências, 

voltada para o mundo do trabalho, para uma nova concepção educativa em que se discute pela 
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difusão de idéias, que a formação de professores garanta o desenvolvimento do perfil de 

cidadão devidamente qualificado.  

 Historicamente, a educação como tema de grandes debates, no que tange às políticas 

educacionais, atualmente denominadas como políticas de formação requerem atenção e 

cuidados especiais por parte daqueles que necessitam de conhecimento do mundo de forma 

concreta mediante o que a história revela frente ao desenvolvimento das condições sociais 

objetivas, elaboradas e reelaboradas pelos homens sobre a realidade da vida humana.    

 No entanto, este contexto nos leva a refletir que frente a estas questões estamos num 

processo de retrocesso, pois, em pleno século XXI, e já superado certos pressupostos 

epistemológicos, inatistas, subjetivistas e interacionistas, ainda se nega que o conhecimento 

humano, decorrente das relações entre o mundo natural e social, e que, portanto, a relação 

sujeito-objeto é mediada pelo ambiente histórico-social. 

 Nesse contexto Scalcon (2005, p.122) explicita: 

 

É possível perceber que a perspectiva do conhecimento volta a concentrar-se no 

sujeito enquanto aquele que se constrói por si mesmo, na unidade de sua 

experiência, na sua singularidade, por sua autoria individual, independentemente do 

lugar onde vive e de onde veio, 

  

  

 São muitas as mudanças implicadas no contexto da formação de professores, pois, 

para Veiga (2009, p. 32), “Uma simples rearticulação do sistema, visando à introdução 

acrítica do novo no velho”. Desse modo, as propostas de inovação só contribuem para a 

perpetuação do status quo no que se refere às tentativas de reorganização da prática docente. 

 

Os processos inovadores continuam a orientar-se por preocupações de padronização 

de uniformidade, de controle burocrático, de planejamento centralizado. Se a 

inovação é instituída, há fortes riscos de que seja absorvida pelas lógicas 

preexistentes, pelos quadros de referência reguladores. Isso significa que os 

resultados da inovação são transformados em normas e prescrições, e 

conseqüentemente, sua aplicação é também técnica. Se tomarmos os elementos 

constitutivos dessa concepção de inovação se articula em torno de novidade, 

reforma, racionalidade científica, aplicação técnica do conhecimento, processo de 

fora para dentro, ou seja, instituído (VEIGA, 2009, p. 32). 

 

.  

  Para alguns a idade pode ser considerada como sinônimo de experiência, mas não se 

pode atrelar o sucesso profissional tampouco se pode julgar a habilidade e a capacidade de um 

exercício baseado nos anos de experiência que uma pessoa pode ter, pois, as modificações na 

concepção relativa à formação de professores parecem indicar, portanto, que no trabalho 
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docente, com o passar do tempo, recebeu diferentes olhares, sem representar, contudo, uma 

garantia efetiva de mudanças significativas nos cursos de formação de professores. A 

experiência profissional, no contexto educacional, a nosso ver, deveria dar sustentação à 

prática pedagógica, pois, neste contexto seria este professor o responsável pelo sucesso de 

seus alunos, pois, sendo ele portador de um conhecimento mais amplo, teria condições de 

trabalhar de forma efetiva com as dificuldades que permeiam o contexto escolar. 

 Para essa pesquisa, a formação dos professores, e a análise dos dados referentes à sua 

formação inicial constatou que, dos entrevistados 8 tiveram seu contato inicial com a 

educação, ainda no curso de magistério, sendo que os demais tiveram seu primeiro contato 

com os preceitos educacionais nos cursos de graduação. Foi possível observar que apenas 2 

dos sujeitos da pesquisa não cursaram pós-graduação em nível de especialização – Lato 

Sensu. A formação de pós-graduação em nível Stricto Sensu não aparece no quadro 

demonstrativo, sendo que nenhum dos entrevistados obteve este tipo de formação. Essas 

observações podem ser constatadas a partir do quadro analisado: 

 

Quadro 1c: Formação dos Professores das Escolas Públicas Estaduais da Cidade de 

Lages. 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

Magistério 8 

Graduação 17 

Pós-Graduação - Especialização 15 

Não cursaram o magistério, foram direto para a graduação 9 

 

 

A educação mesmo em processo de mudanças traz em seu contexto, muitas incertezas 

e perplexidades, pois, as mudanças ocorridas ainda não denotaram um direcionamento factual, 

pois, os discursos acerca desta temática ainda são redundantes e repetitivos, traduzindo-se 

numa pobreza de prática.  

A repetição explicitada é aquela em que o trocadilho de palavras ganha vida própria e 

se desliga da realidade das coisas, e, o campo da formação de professores está particularmente 
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exposto a este efeito discursivo. As teorias existentes, mesmo baseada em contextos atuais 

acabam por repetir os mesmos conceitos, as mesmas idéias e as mesmas propostas, porém é 

preciso fazer um grande esforço para manter a clareza e, sobretudo, para construir propostas 

educativas inovadoras que permitam quebrar o circulo vicioso e que permitam novas 

definições para o futuro da formação docente (NOVÓA, 1992). 

A formação de professores, no que tange a qualidade, é norteada pelas competências, 

que são em grande escala, porém, existiram também, outras disposições que caracterizam o 

trabalho docente na contemporaneidade, que se consolidam de uma trilogia que teve grande 

sucesso: saber (conhecimento), saber-fazer (capacidade) e saber-ser (atitudes). 

Mas na verdade ainda falta uma reflexão que permita a transformação da prática 

docente, em uma prática do conhecimento e, a formação de professores ainda continua presa 

às referências externas do que a referências internas ao trabalho docente. A necessidade nesse 

contexto implica em instituir as práticas profissionais como lugar de reflexão e de formação. 

Nesse contexto trata-se de abandonar a idéia de que a profissão docente se define, 

primordialmente, pela capacidade de transmitir um determinado saber. 

Nóvoa (1992, p. 96) Ao propor alguns contextos que não pode deixar de constituir o 

interior de uma personalidade do professor, que denota: 

 

 O conhecimento. Aligeiro as palavras do filósofo francês Alain: Dizem-me que, para 

instruir, é necessário conhecer aqueles que se instruem. Talvez. Mas bem mais 

importante é, sem dúvida, conhecer bem aquilo que se ensina (1986, p. 55). Alain 

tinha razão. O trabalho do professor consiste na construção de práticas docentes que 

conduzam os alunos à aprendizagem. Como escreveu Gaston Bachelard, em 1934, 

“é preciso substituir o aborrecimento de viver pela alegria de pensar” (cf. Gil, 1993). 

E ninguém pensa no vazio, mas antes na aquisição e na compreensão do 

conhecimento. 

 

 A cultura profissional. Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, 

integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na escola e 

no diálogo com os outros professores que se aprende a profissão. O registo das 

práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação são elementos 

centrais para o aperfeiçoamento e a inovação. São estas rotinas que fazem avançar a 

profissão. 

 

 O tacto pedagógico. Quantos livros se gastaram para tentar apreender este conceito tão 

difícil de definir? Nele cabe essa capacidade de relação e de comunicação sem a 

qual não se cumpre o acto de educar. E também essa serenidade de quem é capaz de 

se dar ao respeito, conquistando os alunos para o trabalho escolar. Saber conduzir 

alguém para a outra margem, o conhecimento, não está ao alcance de todos. No 

ensino, as dimensões profissionais cruzam-se sempre, inevitavelmente, com as 

dimensões pessoais. 

 
 O trabalho em equipa. Os novos modos de profissionalidade docente implicam um 

reforço das dimensões colectivas e colaborativas, do trabalho em equipa, da 
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intervenção conjunta nos projectos educativos de escola. O exercício profissional 

organiza-se, cada vez mais, em torno de «comunidades de prática», no interior de 

cada escola, mas também no contexto de movimentos pedagógicos que nos ligam a 

dinâmicas que vão para além das fronteiras organizacionais. 

 
 O compromisso social. Podemos chamar-lhe diferentes nomes, mas todos convergem 

no sentido dos princípios, dos valores, da inclusão social, da diversidade cultural. 

Educar é conseguir que a criança ultrapasse as fronteiras que, tantas vezes, lhe foram 

traçadas como destino pelo nascimento, pela família ou pela sociedade. Hoje, a 

realidade da escola obriga-nos a ir além da escola. Comunicar com o público, 

intervir no espaço público da educação, faz parte do ethos profissional docente. 

 

 

Estas são disposições que poderiam definir o professore nos dias de hoje, seriam 

pretextos para a elaboração das propostas sobre a formação docente. Estas são propostas, que 

quando contextualizadas podem suprir o contexto de renovação dos programas e das práticas 

de formação. 

É relevante dizer, que no caso da formação de professor, o domínio cientifico de 

determinada área do conhecimento é imprescindível, ou seja, existem disciplinas que 

necessitam uma formação específica, por exemplo, os professores que lecionam no ensino 

fundamental de 5ª a 8ª série, tem formação em letras, matemática, ciências sociais, etc. e 

professores que lecionam em classes de educação infantil, tem formação em pedagogia, pois, 

sem esse conhecimento especifico a educação não atingiria seus objetivos, fornecer uma 

educação de qualidade. O mestrado como é o grau acadêmico para a entrada na profissão 

docente no que tange o ensino superior, complementa também a qualidade dos docentes que 

buscam uma formação continuada ou que querem aprimorar a sua prática. Para alcançar a 

docência é preciso percorrer três momentos de formação: a licenciatura numa determinada 

disciplina cientifica, o mestrado em ensino como referencial didático pedagógico e 

profissional (NOVÓA, 1992). 

De acordo com Novóa (1992, p. 65), “O que caracteriza a profissão docente é um 

lugar outro, um terceiro lugar, no qual as práticas são investidas do ponto de vista teórico e 

metodológico, dando origem à construção de um conhecimento profissional docente”. Este 

seria um modelo que serviria como inspiração para a formação de professores 

Na sociedade contemporânea, a relevância profissional é medida, em grande parte, 

pela sua visibilidade social. No caso específico do professor, a sobrevivência da profissão 

depende da qualidade do trabalho interno nas escolas, mas também da qualidade de 

intervenção no espaço público da educação 
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 Neste contexto, o profissional é aquele que adquiriu uma prática, através de longos 

estudos, o status e a capacidade de realização da autonomia e da responsabilidade de seus atos 

intelectuais que busca objetivos complexos. Essa concepção sociológica do profissional é 

influenciada pelas competências de base, necessárias para o exercício de esse novo fazer ou 

novo ofício.  

 As competências do professor especialista explicitam os conhecimentos que este 

profissional mobiliza e, como ele os articula a outros recursos cognitivos. As teorias baseadas 

no senso comum que permeiam os meios acadêmicos de formação inicial, distinguem os 

conhecimentos teóricos, dos práticos. Os teóricos são os conhecimentos disciplinares e 

culturais, que são relativos ao saber transmitido, e os conhecimentos pedagógicos e didáticos, 

que implicam na maneira de organizar as condições da aprendizagem e sua gestão. Já os 

práticos, são o savoir-faire adquirido na sala de aula. Para tal, é preciso entender como é 

articulado estes dois campos, e se ocorre da mesma maneira entre professores experientes e 

iniciantes.  

 A urgência em se definir e articular os tipos de conhecimentos profissionais implica 

em na unificação das tipologias, sempre na procura ideal de empregá-las. Deste modo 

voltamos ao ponto inicial referente à natureza dos conhecimentos especialistas, que não é de 

ordem taxionômica, mas de ordem funcional, ou seja, como os diferentes conhecimentos são 

mobilizados pelo professor especialista ao conceber, estruturar e gerenciar tais conhecimentos 

e desse modo avalia sua intervenção. 

 Nesse sentido, a relação teoria e prática, é um dos grandes desafios educacionais que 

surge nas diversas pesquisas, debates e discussões que tratam da formação docente. O 

desvelamento das múltiplas relações entre teoria e prática permite uma melhor compreensão 

do movimento que fundamenta a práxis pedagógica. O ponto de partida são os indivíduos 

presentes na escola, compreendida a partir de suas práticas e do contexto sócio-histórico-

cultural no qual interagem. A práxis, no que tange seus aspectos metodológicos, oferece 

elementos de operacionalidade da transformação, na medida em que gera condições para que 

esses sujeitos teorizem a sua prática e produzam os conhecimentos pedagógicos necessários 

para que ocorram as modificações de si mesmo e ao contexto que os produz. 

Esse contexto, portanto, não responde à idéia de que a formação é um processo 

coletivo de construção docente, pois de acordo com Veiga (2006, p. 47), “É uma reflexão 

conjunta, na medida em que a prática decorrente dessa formação é necessariamente 

coletivizada”. Essa premissa foi observada no discurso dos entrevistados quanto ao grau de 
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instrução, cujos resultados obtidos destacam a escolaridade do Ensino Superior completo, a 

maioria formada em alguma das áreas da educação, predominando a Pedagogia, o que se 

explica em razão da pesquisa ser direcionada ao Ensino Fundamental. Estas análises podem 

ser observações também no quadro 1d. 

 Apesar dos conhecimentos especializados, por parte dos professores, percebemos 

através da coleta de dados que a prática docente ainda galga por caminhos tortuosos frente à 

sua prática, que ainda deixa a desejar no contexto do fazer pedagógico, pois, o conhecimento 

adquirido durante sua formação acadêmica, quando especializada não contribui de forma 

efetiva na ampliação do seu conhecimento tampouco expressa no seu oficio de professor.  

As especializações estão a serviço de uma prática ainda mais efetiva, já que condensa 

e especifica uma determinada área do saber. Mas em certos casos, a busca pelos cursos de 

especialização surge da necessidade de melhoria salarial. O cenário da pesquisa, caracterizado 

como uma instituição pública, o que implica na efetivação do seu corpo docente, por meio de 

concurso público, o que garante a estabilidade no trabalho, solicita que estes profissionais 

busquem sempre ampliar a sua formação.  

Dentro do quadro de vantagens, que a formação continuada pode oferecer, além de 

ampliar o conhecimento, ainda oferece uma melhora salarial, o que pode justificar, inclusive, 

a procura por este tipo de formação. Esta leitura pode parecer, de certo modo, preconceituosa, 

mas real, se analisarmos as questões salariais que implicam a profissão de professor. A 

necessidade de sobrevivência através de seu trabalho pode levar o professor a buscar maiores 

salários, por meio desse recurso.  

 Para obter informações acerca da formação dos professores entrevistados frente aos 

cursos de graduação e pós-graduação, direcionado ao ensino fundamental foi possível 

observar que dentre os sujeitos da pesquisa 8 possuem formação em pedagogia, e os demais 

nas áreas das ciências naturais, ciências sociais, educação física e letras. As especializações 

segundo as observações correspondem à área de atuação específica, sendo que dentre este 

grupo amostral, apenas 2 desses sujeitos não cursaram a pós-graduação em especialização. 

Esses dados podem ser conferidos nos quadros 1d e 1e, onde obtemos os seguintes resultados:  

 

Quadro 1d: Formação dos Professores das Escolas Públicas Estaduais da Cidade de 

Lages – Curso de Graduação. 

CURSOS DE GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES 
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Pedagogia 8 

Ciências Naturais 2 

Ciências Sociais 3 

Educação Física 2 

Letras 2 

 

Quadro 1e: Formação dos Professores das Escolas Públicas Estaduais da Cidade de 

Lages – Curso de Pós-Graduação. 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES 

Séries Iniciais e Educação Infantil 3 

Educação em Matemática 1 

Atividade Física e Saúde 1 

Ciência do Movimento Humano 1 

Tecnologia da Informação 1 

Metodologia Interdisciplinar 1 

Leitura e Produção de Texto 1 

Metodologia das Séries Iniciais 1 

Prática Escolar Numa Visão Psicopedagógica 1 

Séries Iniciais e Psicomotricidade 1 

Matemática Superior 1 
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Matemática 1 

Metodologia do Ensino 1 

Não Cursaram 2 

 

 Um dos principais objetivos de um bom profissional consiste em se tornar cada vez 

mais competente em seu trabalho. Esta melhoria profissional acontece mediante o 

conhecimento e a experiência. O conhecimento aqui se aplica aqueles que buscam fazer da 

sua profissão um continuo de apropriações de diferentes saberes. O profissional que busca 

aprimorar a sua prática por meio de uma formação continuada, sem sombra de dúvida, terá em 

seu caráter profissional uma prática voltada para o desenvolvimento dos seus alunos, bem 

como, para o seu próprio pessoal. O professor que aprimora a sua práxis consegue trabalhar 

no contexto de sala de aula, com a diversidade de sujeitos que são a ele apresentado. A escola, 

ao longo da sua história, vem pontuando seus critérios de seleção na busca da 

homogeneidade, traduzindo em suas propostas teórico-metodológicas e em suas relações 

intersubjetivas, a capacidade de trabalhar com a diferença. 

Apesar de assimilado o princípio constitucional da “Educação para todos”, a cultura 

escolar, através de suas práticas e conteúdos dominantemente estabelecidos, não abre espaço 

para a massa diversificada de alunos, com desigual capital de origem familiar e social, com 

desiguais expectativas e interesses que se enfrentam com conteúdos e ritos pedagógicos de 

transmissão de conhecimento homogeneizados (P.C, 1995, p.79). 

Considerando que o papel da escola é promover a apropriação, elaboração e 

reelaboração de conhecimento, torna-se necessário que se favoreçam determinados tipos de 

interações sociais, o que nos remete à discussão acerca do papel do professor na sala de aula e 

à concepção que fundamenta sua pratica pedagógica. 

Foi concluído nesta pesquisa, que o professor comprometido com uma prática efetiva 

e voltado para o desenvolvimento de seus alunos, é aquele que indiferentemente de sua idade, 

e de sua experiência profissional, assume uma postura educativa que prioriza uma educação 

voltada para a transformação social e para o ensino de qualidade. Realçamos, enfim, que a 

prática refletida, faculta ao profissional capacidade para redimensionar criativa e criticamente 

suas experiências e seus saberes, implicando objetivamente num processo de autoformação. 
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Ao pesquisarmos o tempo de atuação do professor na educação e na escola onde 

trabalha tivemos como objetivo, saber se a experiência do professor e seu tempo de atuação 

implicam no seu modo de ver os problemas que permeiam a educação e a escola. Para 

construir um entendimento acerca desse tema partimos do pressuposto que, os saberes da 

experiência são aqueles provenientes da história de vida pessoal de cada professor e também 

são saberes produzidos pelos professores no cotidiano de sua prática. 

Foi possível observar através da coleta de dados, uma variação quanto ao tempo de 

atuação na educação dos professores entrevistados, observamos uma discrepância nos dados 

fornecidos, com variação de 37 anos a 2 meses de atuação, sendo que a maioria já 

computaram mais de 17 anos nesse mesmo campo de trabalho. O tempo de atuação nas 

escolas em que trabalham mostra uma variação que vai de 29 anos a 2 meses de atuação, na 

mesma escola, sendo que a maioria já estão na mesma instituição de ensino por mais de 15 

anos. Estes dados podem ser observados nos quadros abaixo 1f e 1g: 

 

Quadro 1f: Tempo de Atuação na Área da Educação em Escolas Públicas Estaduais da 

Cidade de Lages. 

QUANTO TEMPO TRABALHA NA EDUCAÇÃO? 

37 Anos de Atuação 1 

31 Anos de Atuação 4 

26 Anos de Atuação 1 

23 Anos de Atuação 1 

22 Anos de Atuação 1 

20 Anos de Atuação 1 

19 Anos de Atuação 1 

17 Anos de Atuação 1 

16 Anos de Atuação 1 
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Quadro 1g: Tempo de Atuação na Mesma Escola Pública Estadual da Cidade de Lages. 

QUANTO TEMPO TRABALHA NESSA ESCOLA? 

Trabalha a 29 Anos 1 

Trabalha a 22 Anos 1 

Trabalha a 19 Anos 2 

Trabalha a 12 Anos 2 

Trabalha a 11 Anos 2 

Trabalha a 10 Anos 2 

Trabalha a 9 Anos 1 

Trabalha a 4 Anos 1 

Trabalha a 3 Anos 1 

Trabalha a 1 Ano 1 

Trabalha a 3 Meses 2 

Trabalha à 2 Meses 1 

 

15 Anos de Atuação 2 

11 Anos de Atuação 1 

8 Anos de Atuação 1 

2 Meses de atuação 1 
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 Os dados fornecidos pelos professores denotam que o tempo de trabalho, tanto na 

educação, quanto na escola é relativamente grande, o que nos leva a supor que seus 

conhecimentos educacionais e a sua prática docente é bastante ampla.  

Foi a partir desta problemática que buscamos entender as possíveis origens dos saberes 

da experiência e, suas possíveis relações com a formação docente, a prática pedagógica dos 

professores e sua atuação na escola, tentando buscar formas de qualificação para a prática 

docente.  O tempo de atuação permite ao profissional não somente ter grande compreensão 

sobre seu universo de trabalho, mas também conhecer o seu ambiente de trabalho se 

considerar o tempo de atuação desse professores que participaram dessa pesquisa. 

A prática pedagógica do dia a dia do professor exige ações que muitas vezes não são 

aprendidas por parte desses profissionais em sua formação, seja inicial ou continuada e 

tampouco nos currículos impostos pela instituição escolar. 

Segundo Borges (2004, p 48) os saberes da experiência são aqueles provenientes da 

história de vida pessoal de cada professor e também são saberes produzidos pelos professores 

no cotidiano de sua prática, pois para a autora: 

 

A estes saberes que são produzidos a apropriados ao longo de sua história de vida, 

no “chão” da escola, em sua prática pedagógica diária, nas relações entre 

professores, entre estes e aos alunos, entre os docentes, a escola e sua organização e 

entre os professores e os seus próprios saberes, são classificados por diversos 

autores.  

 

 

É importante ressaltar que as noções de como ser docente, o que é ser um bom ou um 

mau professor, a desvalorização social dos professores, os bons conteúdos, as boas turmas, as 

mudanças que ocorreram ao longo da história a respeito do professor e seus saberes, vem 

desta experiência com a discencia 

Os saberes da experiência quando colocados em diálogo com outros professores a 

respeito dos problemas, da prática pedagógica e da ação docente, amplia a discussão desta 

categoria de saber docente, conferindo a estes uma objetivação parcial, através de sua relação 

crítica com os outros saberes (curriculares, disciplinares, e da formação), pois a prática 

cotidiana permite uma outra leitura, uma releitura dos saberes em função das condições de sua 

prática docente. 

Para Pimenta (2002, p.20), “os saberes da experiência são aqueles advindos da história 

de vida, das relações que os docentes, ou estão em formação para exercer este ofício, 

obtiveram ao longo de suas vidas no contato com a escola”. Os saberes adquiridos pelo 
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contato diário com as situações escolares estabelecem maiores vínculos entre os profissionais 

que ali trabalham, bem como com os alunos que fazem parte deste contexto, e, é pela troca de 

informações que se dissipam outros novo saberes. 

A valorização exacerbada da experiência por parte dos docentes pode causar uma 

marginalização de outros saberes. Na tentativa de ressignificar os saberes oriundos de outras 

fontes, alguns professores, por acharem que não são necessários a sua prática pedagógica, 

discriminam e desvalorizam os saberes da formação ou dos currículos e disciplinas, 

supervalorizando suas próprias experiências. São nos contextos educativos, e na necessidade 

da sala de aula que os professores hierarquizam seus saberes. O professor ao se prender a um 

saber especifica, pode deixar de perceber que o que é relevante, não é apenas o aprendizado, 

mas o contexto geral do processo ensino-aprendizagem.  

Os dados coletados contribuíram para a compreensão de que o trabalho docente 

mesmo estando atrelado à experiência demandada ao tempo de atuação, não é 

suficientemente, a garantia de um bom desempenho escolar, mas implica na construção de 

saberes, pelos quais, os professores desenvolvem a sua prática pedagógica. Estes saberes não 

podem de forma alguma ser condensados num único objetivo, mas estar direcionado a 

qualificação do seu fazer, bem como ao desenvolvimento de seus alunos, uma vez que são 

eles, o alvo direto de sua prática.  

 

5.2 Questões propostas:  

5.3 Questionário semi-estruturado aplicado aos professores das escolas públicas da 

cidade de Lages 

Na abordagem da análise dos resultados, obtidos pelos dados coletados, por meio de 

questionários semi-estruturado aplicados aos professores das escolas públicas estaduais, cabe 

salientar que participaram da pesquisa cinco escolas estaduais. No primeiro momento seria 

alvo da pesquisa uma escola da rede particular de ensino, mas justificada pela falta de tempo 

por parte dos professores para participar da pesquisa a escola não disponibilizou os 

profissionais. 

Destacamos a disponibilidade dos professores em participar da pesquisa, sendo que 

apenas uma das escolas solicitou novo agendamento para a coleta dos dados. Alguns 
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professores explicitaram que não gostaria que a entrevista fosse gravada, apenas concordaram 

em dar seus depoimentos, que foram anotados no roteiro de entrevista. 

O primeiro momento da coleta dos dados foi permeado pela perspectiva de traçar o 

perfil dos professores participantes da pesquisa, este momento foi relevante para que 

pudéssemos entender quem são esses sujeitos e, como estes articulam sua prática pedagógica 

frente a alunos que apresentam alguma forma de dificuldade escolar. Então partimos da 

premissa que seria essa análise relevante para o processo em que o conhecimento profissional, 

para além de uma classificação de traços unificadores de toda a profissão docente, é 

fundamentado. 

Buscamos com esta pesquisa, despontar como característica primordial a capacidade 

reflexiva, mas não apenas como aspecto de atuação técnica e, sim enquanto processo coletivo 

para regular as ações, os juízos e todos os contextos que implicam o ensino, já que o mundo 

que nos cerca tornou-se cada vez mais complexo e, as dúvidas, as incertezas e as divergências 

são aspectos substanciais que o profissional da educação deve conviver. 

Os dados coletados na primeira parte do questionário tinham como função primordial 

entender, acerca da prática docente, a importância de situar os sujeitos da pesquisa num 

mesmo universo onde despontamos o nosso referencial teórico, pois, desde o inicio o foco 

principal era atingir professores do ensino fundamental da Rede Pública Estadual de Ensino, 

já que esta rede não disponibiliza de assistência externa para alunos que apresentam 

dificuldades escolares. A necessidade de confirmar que os entrevistados estejam inclusos num 

mesmo patamar profissional, onde lidam com alunos que pertencem a uma faixa etária que 

corresponde a nossa área de interesse de pesquisa. 

A faixa etária dos profissionais da educação também foi ponto culminante na 

construção contextual dos sujeitos da pesquisa, pois, a investigação neste sentido é saber, a 

partir da coleta de dados do segundo momento da pesquisa, e do discurso desses profissionais, 

se a idade dos professores presume as relações da experiência, com a prática docente, frente à 

dificuldade encontrada pelo professor em trabalhar com alunos com dificuldades escolares. 

Quanto ao grau de instrução dos professores, foi analisado, que tanto a formação 

inicial seja relacionada ao magistério ou à graduação não fornece instrumentos interventivos 

suficientes para se trabalhar com crianças com dificuldades escolares. Esse conhecimento 

específico poderia ser adquirido por meio da formação continuada, através do curso de 

especialização, mas como vimos na análise dos dados, as especializações cursadas pelos 

professores entrevistados não denotam especificidades que dariam conta de trabalhar com as 
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questões das dificuldades escolares, apenas duas especializações citadas (Prática Escolar 

Numa Visão Psicopedagógica e Séries Iniciais e Educação Infantil), dariam maior aporte 

teórico para esse contexto, o que justificaria os problemas enfrentados pelos professores para 

trabalhar com estas questões. 

Ao pesquisar o tempo de atuação, estabelecemos graus comparativos, onde foi 

observado que tanto na educação quanto na escola, a permanência dos professores 

entrevistados é grande, então, foi constatado que as dificuldades encontradas pelos 

professores no trabalho com crianças com dificuldades escolares, nas entrevistas, não estão 

atreladas a falta de experiência profissional e talvez à falta de informação. 

As questões propostas até então, abrem o caminho para a discussão norteadora dessa 

pesquisa, que implica em saber como o professor entende e trabalha com alunos que tem 

suspeita e diagnostico de TDAH. Para tanto, tornou-se necessário num primeiro momento 

conhecer os sujeitos da pesquisa, para posteriormente questioná-los, a partir de sua prática 

pedagógica, como organizam essa prática e aplicam o seu saber no cotidiano escolar, ao se 

defrontarem com alunos que apresentam problemas ou dificuldades em seu desenvolvimento 

cognitivo e/ou intelectual, que no caso específico da pesquisa, se aplica ao TDAH. 

 Para alegar que uma criança tem o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

é preciso conhecê-lo em todo o seu contexto. O TDAH é um transtorno comportamental real, 

e foram necessárias muitas pesquisas em seu entorno para demonstrar que ele emerge cedo no 

desenvolvimento de uma criança, distingue-se com clareza essas crianças daquelas que não 

têm o transtorno, é relativamente difuso ou ocorre em meio a diferentes situações, embora não 

necessariamente em todas elas, afeta a capacidade da criança de responder com sucesso diante 

da demanda típicas solicitado para crianças de certa idade, é relativamente persistente durante 

o período de desenvolvimento, não é facilmente explicada por causas puramente ambientais e 

sociais, pode estar associada a outros fatores biológicos que podem afetar o funcionamento o 

seu desenvolvimento (BARKLEY, 2002). 

 São muitos os problemas que compreendem o TDAH, umas das maiores dificuldades 

neste âmbito é construir um conceito que seja condizente com as reais implicações desse 

transtorno, por ser altamente complexo, pode ser, em certas circunstâncias, pré-julgado ou 

confundido principalmente no que tange as questões que implicam os seus sintomas 

principais. 

Segundo Barkley (2002, p. 35) “O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, 

é um transtorno de desenvolvimento do autocontrole que consiste em problemas com os 
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períodos de atenção, com o controle do impulso e com o nível de atividade”. É justamente 

esta definição que compromete o TDAH, no que tange a sua identificação, principalmente no 

ambiente escolar.  

Esse transtorno implica muito mais do que a tríade que o constitui como um transtorno 

que se define por: “falta de atenção, impulsividade e atividade excessiva”, pois, baseado nele 

é que, de forma equivocada, se procura identificar se uma criança tem ou não TDAH. 

Considerando que o TDAH é um transtorno que acomete crianças em fase escolar, é 

justamente por ser nessa fase que ele aparece com maior ênfase, pois, em muitos casos, a 

situação escolar propicia o seu aparecimento, já que a criança nesse ambiente entra em 

contato com o processo de ensino-aprendizagem, e, pode apresentar certas dificuldades.  

Na escola, as crianças que apresentam dificuldades ou problemas referentes ao seu 

desempenho escolar ou de comportamento pode ser identificadas como “portadoras” desse 

transtorno, sendo assim, surge uma preocupação quanto aos métodos avaliativos por parte dos 

professores para crianças que não apresentam um contexto de “normalidade”, no que tange o 

seu desenvolvimento cognitivo, intelectual e comportamental. 

Foi a partir desses pressupostos que essa pesquisa buscou, através dos sujeitos 

entrevistados, saber como eles entendem o TDAH, na tentativa de levantar dados sobre as 

possíveis distorções acerca desse transtorno, no que tange a sua identificação e diagnóstico. 

Através da coleta de dados foi possível observar que são muitas as formas de se entender o 

TDAH, na percepção dos professores. As classificações podem ser analisadas através do 

quadro demonstrativo 2a, que traz de forma resumida os parâmetros explicitados pelos 

professores: 

 

Quadro 2a: O que você entende por TDAH? 

O que o professor entende por TDAH 

Inteligente, dificuldade de concentração, sem foco 1 

Necessidade de reestruturação 1 

Dificuldade de leitura, escrita e interpretação 1 

Dificuldade de atenção e falta de concentração 1 
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Dificuldade de concentração, de concluir o que inicia 1 

Sem concentração, que perturba a sala 1 

Sinais claros e repetitivos de desatenção, inquietude, impulsividade. 2 

Falta de atenção, concentração, comunicação em excesso 1 

Agitação e inquietude 4 

Falta de concentração 1 

Agitação, pressa 1 

É um transtorno neurológico, de causas genéticas que aparece na infância. 1 

 

A partir das informações explicitadas pelos sujeitos da pesquisa, foi possível observar 

uma disparidade conceitual no que tange o TDAH, bem como foi possível observar também, 

que grande maioria dos entrevistados ainda se prende às premissas da tríade que compreende 

este transtorno, sendo que dentro as definições explicitadas, a falta de concentração foi a mais 

enfatizada, seguida pela falta de atenção, inquietude, impulsividade e agitação. Assim como 

apareceram conotações que de certo modo estariam, de forma correta, atrelado ao TDAH, 

algumas conceituações se distanciam muito desse transtorno, como a necessidade de 

reestruturação, dificuldade de leitura, escrita e interpretação.  

Um dos principais problemas observados no processo pedagógico são os 

comportamentos inadequados de alguns alunos, nas diversas atividades escolares. O 

despreparo dos docentes para lidar com os conflitos que surgem nas salas de aula também 

contribui para a configuração do quadro. Além disso, geralmente, a proposta educacional da 

escola prevê um único tipo de enquadramento dos alunos no processo pedagógico. Por não se 

adequarem ao padrão pedagógico que exige dos alunos certo grau de “normalidade” e 

parâmetros comportamentais a ser seguidos, é comum alunos com TDAH, reagirem 

negativamente, tornando-se inadequados. Nos últimos anos, muito se tem ouvido falar em 

TDAH, mas poucos profissionais da área da Educação conhecem as dificuldades relacionadas 

à atenção, hiperatividade e impulsividade vivenciadas por alguns alunos.  



202 

 

 

No entanto, essas características por si só não confirmam um quadro diagnóstico do 

TDAH, no âmbito escolar muitos dos comportamentos apresentados, podem estar atrelados a 

diversos fatores, como problemas familiares (separação dos pais, violência doméstica, 

negligencia por parte dos pais, etc.), ou a outros fatores, como por exemplo, alimentação 

inadequada, pois, uma criança que não se alimenta bem, ou melhor, aquelas que muitas vezes 

não tem o que comer, não consegue manter um bom nível de atenção, problemas relacionadas 

à qualidade do sono, também pode ser um agravante nesses casos, são muitos os fatores que 

poderiam influenciar o “mau funcionamento” de uma criança em fase escolar. 

Não se pode explicitar que o problema quanto a conceituação do TDAH, seja um 

problema que acomete somente o sistema escolar, a falta de informação e conhecimento dessa 

temática é muito mais ampla, e se estende também aos familiares, que por sua vez, também 

pode levar à escola informações sobre seus filhos, podendo os professores serem 

influenciados quanto ao transtorno.  

A condição que podem levar uma criança a ser identificada com TDAH não pode ser 

pela simples correlação sintomática, existem outras contribuições para que isso aconteça. A 

falta de conhecimento sem sombra de dúvida é relevante, mas alguns fatores e condições, que 

abrange o sistema educacional também colaboram para que as crianças apresentem certos 

comportamentos, que resulta não somente na identificação de problemas escolares como no 

caso do TDAH, como também no comprometimento do desenvolvimento cognitivo de seus 

alunos. 

Além disso, no atual contexto educacional brasileiro há muitos fatores que contribuem 

para um baixo rendimento escolar, como superlotação das salas de aula, defasagem na 

formação de professores, má remuneração financeira, concentração dos objetivos de ensino-

aprendizagem no âmbito cognitivo, aluno padrão como ponto de referência, os mesmos 

objetivos para todos os alunos (RODHE; MATTOS, 2003). 

No entanto, os professores por falta de conhecimento e/ou de informação adequada 

acerca do transtorno, podem chegar a uma conceituação inadequada. Quanto às formas de 

interpretação do TDAH, entende-se que se deva ultrapassar a discussão dicotômica sobre 

quem seriam os culpados pelo desempenho escolar dos alunos com o transtorno – geralmente, 

ora a escola ora o aluno, buscando a superação da questão, a partir da compreensão de sua 

complexidade.  

Os conceitos apresentados na pesquisa explicitaram diferentes pontos de vistas, por 

parte dos professores no que tange o TDAH, como foi observado no quadro 2a, que 
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demonstra estes conceitos de forma simplificada. Alguns professores explicitaram respostas 

que para essa pesquisa tem grande importância exploratória na correlação dos dados 

analisados. A Partir desse contexto vale ressaltar algumas dessa falas. 

A esse respeito, enfatizamos os seguintes depoimentos: 

P1 – “A agitação deles assim (...) Eu acho assim, que eles são agitados; como que a 

gente diz, assim? eles são inquietos.” 

 

P2 – “Olha, sinceramente, pra mim, é aquele que não sossega, não sossega mesmo, 

aquele que não consegue nem ficar ali por cinco minutos, que tem uma atividade pra 

fazer, parece que tem um “bichinho” e, que ele tem que estar se mexendo, ou 

arrancando folha de caderno, pra levantar, pra mexer”. 

 

P3 – “Na parte da Educação Física, eles são muito ativos (...), Eles têm dificuldade 

de concentração pra desenvolver alguma atividade”.  

 

P4 – “O que eu compreendo por isso? (...). A hiperatividade eu considero como se 

fosse assim, uma...(...). A grosso modo, uma agitação, pressa, (...) eu quero fazer 

logo, (...) eu não tenho paciência. Isto é assim o dia-a-dia escolar, (...) a paciência, 

(...) eu quero fazer antes, eu quero fazer rápido. Porque eu tenho alguns motivos pra 

estar “pontuante””. 

 

P5 –“São Crianças extremamente inteligentes, (...) mas com dificuldades de 

concentração. (...) O problema é achar o interesse em seu foco”. 

 

P6 – “Alunos que necessitam tempo maior para se reestruturar. (...) Técnicas 

diferentes pra conseguir aprender. Hiperativos... (...) dificuldades para lidar...”. 

 

P7 – “Dificuldade de leitura, escrita e interpretação; não assimila”.  

 

P8 – “Nós professores, nos deparamos no dia-a-dia das salas de aula, (...) com vários 

comportamentos de alunos ditos com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. (...) Eu observo como os mesmos participam ou não das atividades, 

se conseguem ou não realizarem as suas atividades, (...) suas atitudes, reações e 

acompanho o aluno através de diagnósticos escritos também”. 

 

P9 – “Dificuldade de atenção, falta de concentração” 

 

P10 – “Quando um aluno não tem concentração,(...) perturba na sala de aula, (...) as 

vezes nestes casos mesmo influenciam na aprendizagem”.  

 

P11 – “Indivíduo com muitas dificuldades de concentração, (...) de concluir o que 

inicia”.  

 

P12 – “Sinais claros e repetitivos, desatenção, inquietude e impulsividade”.  

 

P13 – “Compreendo por Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade alunos 

que se caracterizam com sinais bem claros e repetitivos de desatenção, inquietude, 

agressividade e impulsividade. É um problema, muitas vezes de saúde mental, que 

tem características básicas a desatenção e agitação (hiperatividade)” 

 

P14 – “A tríade sintomatológica clássica da síndrome se caracteriza por desatenção, 

hiperatividade e impulsividade. Independentemente do sistema classificatório 

utilizado, as crianças com TDAH são facilmente reconhecidas em clínicas, escolas e 

em casa. “A desatenção pode ser identificada pelos seguintes sintomas: dificuldade 

de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido em atividades escolares e de 
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trabalho; dificuldade para manter a atenção em tarefas e atividades lúdicas; parece 

não escutar quando lhe dirigem a palavra; não seguir instruções e não terminar 

tarefas escolares, domésticas ou deveres profissionais; dificuldade em organizar 

tarefas e atividades, evitar ou relutar em envolver-se em tarefas que exijam esforço 

mental constante”.  

 

P15 – “Falta de atenção, (...) não consegue se concentrar. (...) A todo o momento, 

levanta de sua carteira, (...) se comunica com seu colega, vai à janela”. 

 

P16 – “Penso” que está relacionado a falta de concentração durante as atividades 

propostas, (...) indisposição para realizar atividades, inquietude, (...) falar sem 

sentido, fora de hora”.  

 

P17 – “É um transtorno neurológico, de causas genéticas que aparece na infância”.  

 

 Nas respostas observamos que os professores salientam em seus discursos diferentes 

formas de conceituar o TDAH, pois, ao serem questionados, foi possível verificar que a falta 

de conhecimento acerca desse transtorno, pode ser um dos fatores, que levam alguns dos 

professores entrevistados a ter uma concepção equivocada sobre esse transtorno.  

  O conhecimento superficial acerca desse transtorno justificaria o excesso de 

diagnósticos e de encaminhamentos de crianças com do TDAH em alunos em fase escolar. A 

partir desse pressuposto foram investigados quais aos níveis de conhecimento dos professores 

sobre o TDAH. A coleta de dados nesse sentido ocorreu em torno de se saber se o professor já 

leu algo a respeito do TDAH ou teve qualquer outra forma de informação. Os dados coletados 

podem ser analisados no quadro 2b: 

 

Quadro 2b: Você já leu algo a respeito desse transtorno ou teve alguma informação? 

Informação sobre o TDAH 

SIM 15 

NÃO 2 

 

 Na análise dos dados foi possível observar que dos professores entrevistados 15 

tiveram acesso a alguma forma de informação sobre o TDAH e apenas 2 não tiveram contato 

com alguma forma de teoria acerca desse transtorno. 

 Muitas crianças com TDAH e seus familiares sofrem em virtude do impacto adverso 

gerado pela presença do transtorno. Geralmente nem a família nem a criança sabe algo a 
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respeito do TDAH, muitas vezes sofrem devido à situação e acabam aceitando, sem saber que 

esse problema tem tratamento, desde que ele seja realizado de forma eficaz. Infelizmente, a 

falta de conhecimento não é prioridade dos brasileiros, mas em todo o mundo. São muitas as 

contradições acerca dessa temática. Vinocur (1999, p.11) acerca do desconhecimento do 

TDAH explicita: 

Assim, no intuito de se saber o real grau de conhecimento do TDAH no Brasil, um 

grupo brasileiro de especialistas de referência em TDAH, realizou uma pesquisa em 

todos os estados, tanto nas capitais como em cidades do interior (Jornal Brasileiro de 

Psiquiatria, volume 56, suplemento 1 2007; 9-13). A conclusão foi muito aquém do 

esperado, ou seja, todos os participantes revelaram idéias equivocadas e não 

respaldadas cientificamente sobre o TDAH, fato que possivelmente contribui para 

um maior atraso nos diagnósticos e tratamentos adequados. A pesquisa foi dividida 

entre a população geral, entre os educadores, entre os psicólogos e entre médicos 

(neurologistas e pediatras). Mais de cinqüenta por cento de todos os grupos acharam 

que o TDAH seria causado por problemas de educação por pais ausentes e sem 

limites. E mais da metade dos grupos concordaram que o TDAH poderia ser tratado 

só com psicoterapia ou através de esportes. Diante de tantos mal-entendidos, torna-

se urgente a criação dos meios de divulgação cientificamente validados para toda a 

sociedade de um modo geral, sobre o que é o TDAH, como ele se manifesta no dia-

a-dia e como lidar com o transtorno em casa e na escola ou no trabalho.  

 

 Atualmente, já se tem o conhecimento, que o TDAH não é causado por uma educação 

sem regras e sem limites, pois, devido a essa situação muitos pais e mães se sentiram 

culpabilizados por causarem o transtorno em seus filhos. O TDAH tendo uma condição 

biopsicossocial, vai sempre depender da integração dos fatores genéticos (90% predominante) 

e ambientais, desde que o sujeito tenha predisposição genética para o TDAH. Porém, pode 

ocorrer, em alguns casos, é que a dinâmica familiar foi desestruturada, o que pode ser o 

desencadeador dos sintomas, mas nunca será a causa (VINOCUR, 1999). 

 O problema em questão, é que essa falta de conhecimento por parte dos professores 

pode levá-los, no contexto escolar, frente à presença de certos comportamentos da criança, 

identificá-lo como portador de TDAH, o que tornaria um grande problema, tanto para a 

família, como para a criança. Levantar suspeitas acerca de qualquer problema em crianças por 

parte de pessoas que não são qualificadas poderá ser mais desastroso, que um diagnóstico 

afirmativo, inclusive pode trazer menos danos. 

 Através da analise dos dados ressaltamos algumas as respostas consideradas 

relevantes, para termos uma idéia da situação do professor quanto os níveis de informação 

sobre o TDAH, selecionamos as respostas que não forma muito objetivas, já que tiveram 
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professores que responderam apenas respostas afirmativas, sem especificar de que forma e 

onde obteve a informação sobre o transtorno. 

 A partir dessa seleção temos alguns dos relatos citados pelos sujeitos da pesquisa: 

 

P1 – “Eu já fiz assim, (...) alguns cursos de capacitação, (...) que teve alguma 

informação, mas, de maneira bem ampla,(...) nunca nada profundo” 

 

P2 – “Só entre a gente aqui né, (...) trocando experiências, (...) na verdade a gente 

nem sabe por que,(...) as mães vêm aqui e dizem “ah ele é hiperativo” né? Mas é 

aquela questão assim,(...) do hiperativo, (...) por que ele não pára, (...) agora então, 

será que ser hiperativo (...) é só não sossegado. (...) Porque aí a mãe e o pai vêm e 

dão o diagnóstico, (...) mas não passou por ninguém”. 

 

P3 – “Já, já, mas faz algum tempo já” 

 

P4 – “Não, informação sim, nós temos, (...) a própria faculdade nos informa, (...) A 

licenciatura nossa de pedagogia, traz muitas funções, informações, (...) Até mesmo 

agora nesse novo currículo, traz bastante esse tipo de lição e, (...) a outra coisa 

também é que a gente procura se inteirar, (...) mesmo que você não tenha uma 

formação específica nessa área. Mas você busca, tem os meios na mídia”.  

 

P5 – “Debates em reuniões pedagógicas, (...) pela dificuldade de trabalhar com 

crianças assim (...). Li revistas sobre o assunto. Procurando encontrar habilidades e 

competências” 

 

P6 – “Capacitações”. 

 

P7 – “Sim, já li bastante (...). “É um assunto bem complexo, (...) não se acha uma 

resposta”. 

 

P8 – “Já li e leio (...), vejo entrevistas (...), participo de palestras para tentar 

entender, o porquê aquele aluno não corresponde à expectativa esperada em 

determinada área de conhecimento ou conteúdo”.  

 

P9 – “Pesquisas em sites e artigos acadêmicos”. 

 

P10 – “Já (...). Já li e tive alunos, já li algo a respeito (...) (artigos)”. 

 

P11 – “Sim (...) , revistas como Nova Escola, reuniões de estudo, etc. (...).”.  

 

P13 –“Já li muito (...) e tive várias informações por trabalho a alguns (...) e também 

com alunos da inclusão”. 

 

P15 – “Na faculdade estudei (...), tive informações”. 

 

P16 – “Pouca coisa (...), porém já participei de palestra sobre o tema. Também 

percebi que é bastante abrangente para um diagnóstico e requer um grande 

conhecimento”.  

 

P17 – “Sim (...), palestras e cursos”.  

 

 

 As respostas obtidas explicitam que um itos dos professores entrevistados tiveram de 

certa forma, alguma informação, mas em se tratando do TDAH, devido a sua complexidade, a 
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qualidade da informação é relevante, bem como a fonte da informação ou pesquisa, pois, a 

informação somente é segura se for de cunho cientifico e de fonte confiável.  

 Os cursos de capacitação é um meio de informação, desde que seja ministrado por 

alguém capacitado para o tema proposto. A troca de experiências, principalmente entre 

professores, é uma situação delicada, pois, a informação quando repassada de forma errada é 

danoso, principalmente, quando se discute o caso de um aluno específico, neste momento o 

aluno em questão pode ser estigmatizado, porém, de uma das partes for um professor bem 

informado pode colaborar de forma positiva, pois, pode ajudar no entendimento e forma de 

intervenção.  

 O assunto tem sido uma atividade desafiadora, seja por desconhecimento do problema 

pelas pessoas, pela descrença de que ele realmente exista, ou pela tendência de a literatura 

culpabilizar alguém. Ante o desafio, os argumentos vão desde a afirmação de que a escola não 

oferece condições positivas de aprendizagem para os alunos com TDAH, pois, os conteúdos 

não são atraentes e os professores não sabem motivar as aulas, até o argumento de que a causa 

seja unicamente biológica, ou ainda, seja a falta de limites impostos pelas famílias. 

 As informações sobre crianças com problemas escolares, nos cursos de graduação, não 

são suficientes, mesmo tendo disciplinas voltadas para essa área específica. A visão nesse 

contexto é ampla e não diretiva e pouco específica, não dando sustentabilidade profissional 

para transtornos específicos. 

 As revistas e artigos científicos são ótimos meio de informação, mas devem ser lido 

periodicamente para que o conhecimento seja efetivo. Não basta lê-los esporadicamente, a 

leitura nesse âmbito fica fragmentada e sem validade a nível de conhecimento, somente 

informativo.  

A formação de professores no ensino superior contemplarem a reflexão sobre as 

práticas escolares enraizadas no dia-a-dia da escola. A formação docente, comprometida com 

as transformações sociais, ao explicitar a urgência de se colocarem as práticas escolares no 

centro das discussões educacionais, poderá abarcar os problemas relacionados ao transtorno, 

em suas diferentes dimensões. 

Esta prática deve ser voltada para a continuidade, é através da formação continuada 

que os professores adquire uma forma explicita de adquirir conhecimento acerca do seu 

universo de trabalho, pois, vem assumindo posição de destaque nas discussões relativas às 

políticas públicas. É uma preocupação que é evidenciada nas reformas que vêm sendo 

implantadas na política de formação docente, bem como nas investigações e publicações da 
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área e nos debates acerca da formação inicial e continuada dos professores. Nesse contexto, a 

formação continuada aparece atrelada ao processo e melhoria das práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores em sua rotina de trabalho e seu cotidiano escolar. 

A formação continuada é relevante na formação de professores, mesmo as que 

acontecem fora dos sistemas de ensino, podem contribuir para a modificação e consolidação 

das crenças e práticas dos professores. Entretanto, para que tais ações ocorram, essa atividade 

requer apoio e parceria contínua, seja por parte da escola, seja por parte do sistema de ensino. 

No entanto, Sacristán (1995, p. 64) atenta para o fato de o discurso pedagógico 

dominante hiperresponsabilizar os professores em relação à prática pedagógica e à qualidade 

de ensino, “situação que reflete a realidade de um sistema escolar centrado na figura do 

professor como condutor visível dos processos institucionalizantes de educação “ 

 O professor frente à prática pedagógica tem papel determinante, pois, enquanto 

educador deve conhecer seus alunos e, ter frente a situações diferenciadas, uma postura 

acolhedora e não de julgo a partir de situações que aparecem no seu cotidiano. Reconhecer 

situações problemáticas, não significa enfatizar o problema, mas de forma distinta, buscar a 

forma mais adequada lidar com a situação e fazer valer as sua capacidade de buscar 

estratégias para resolver situações de conflito. 

 A pesquisa buscou através das entrevistas dos professores, investigar se eles têm ou já 

tiveram alunos com TDAH. Os professores no seu fazer pedagógico, pode, por muitas vezes, 

se esbarrar em situações difíceis, principalmente quando deparam-se com alunos que 

apresentam comportamentos diferenciados  ou que apresentam dificuldades escolares. Os 

professores entrevistados em sua maioria deram respostas afirmativas, sendo que apenas 1 dos 

entrevistados explicitou não ter tido nenhum aluno com TDAH e, 7 deram respostas objetivas, 

apenas explicitando que tem ou tiveram alunos com esse transtorno, alguns deram respostas 

mais explicitas acerca do questionamento. Essas respostas podem ser observadas no quadro 

2c. 

 

Quadro 2c: c. Você já teve ou tem algum aluno com TDAH? 

Professores que já tiveram ou têm alunos com TDAH 

Sim, tem 13 
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Não teve 1 

Sim, já teve 3 

 

 Dos dados obtidos, a grande maioria dos participantes da pesquisa deu resposta 

afirmativa quanto ao fato de ter alunos com TDAH. Essa afirmação denota, que de alguma 

forma o TDAH foi explicitado, ou eles fizeram algumas observações para garantir essa 

afirmação.  

 As principais características do TDAH (falta de atenção, impulsividade e 

hiperatividade), podem causar algumas dificuldades para crianças no contexto escolar. O 

TDAH quando se manifesta na escola requer um conhecimento do professor sobre 

dificuldades escolares e neste específico sobre o TDAH. Esse conhecimento pode de certa 

forma, facilitar o reconhecimento, na avaliação e o planejamento de uma prática docente 

efetiva, para que não ocorram erros no reconhecimento, tampouco nos encaminhamentos 

desnecessários a especialistas, que é fato comum e corriqueiro no contexto escolar, como um 

todo.    

 A avaliação do TDAH requer que o profissional conheça bem o transtorno e esteja 

familiarizado com o mesmo, bem como conhecimento apropriado para a utilização do sistema 

de classificação do DSM –IV (American Psychiatric Association, 1994), e domínio de 

técnicas de avaliação clínica. A avaliação de um transtorno somente pode ser realizada por um 

profissional especializado. As pessoas não podem se basear em simples contextos, perceptivos 

ou observatórios, sem que tenha formação adequada, para dizer se esse ou aquele sujeito é 

portador ou não de um transtorno.  

De acordo com Barkley (2008 apud Dupaul e Stoner, 2007, p.22), “O TDAH tem sido 

definido e conceitualizado de várias maneiras nas últimas décadas, levando assim a uma 

confusão entre os profissionais com relação ao diagnóstico e aos procedimentos de avaliação 

apropriados”. Avaliar uma criança de forma errada pode trazer danos irrecuperáveis, pois, 

estes podem passar por estigmas desnecessários e serem rotulados como incapacitados 

cognitivamente e intelectualmente.   

No processo de coleta de dados obtivemos alguns depoimentos que vale ressaltar, 

sobre o fato de os professores terem ou não, alunos com TDAH, segue as falas de alguns 

professores: 
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P 2 – “Agora, (...) que têm inquietos, tem (...) Se veio alguém com diagnóstico do 

médico, nunca”. 

P 3 –“Tenho, principalmente nas séries iniciais”.  

P 4 – “Sim, (...) Síndrome de Down, (...) ele tem, e, (...) em conjunto, com essa 

síndrome, (...) o que é mais acentuada é a questão da hiperatividade”. 

P 6 – “Sim, em torno de um aluno por turma”. 

P 9 – “Sim, em média uns 10 alunos”.  

P 10 – “Já tive, mas não veio diagnóstico”. 

P 13 – “Sim, vários”. 

P 15 – “Vários ao longo do tempo, e ainda no momento, temos vários”. 

P 16 – “Não. Porém acredito que algum caso se faz necessário um diagnóstico, pois, 

apresentam características para TDAH. 

 

  

Como podemos observar, alguns professores entrevistados trouxeram em seu discurso 

uma quantificação, que requer atenção especial, quando um deles (P 6), cita que tem em 

torno, 1 aluno por turma com TDAH, podemos assegurar que é uma quantidade relevante, 

isso se aplica também  ao professor (P 9), que cita ter em média 10 alunos com TDAH, ou 

também os professores (P13 – 15) que dizem ter vários alunos com TDAH. 

A quantidade de alunos com TDAH ressaltados pelos professores pode estar atrelada a 

uma série de fatores: Um deles implica em salas sobrecarregadas, onde encontram-se 

presentes uma série de crianças que apresentam diferentes problemas, pois, numa turma com 

grande quantidade de alunos, o professor não consegue dar atenção individualizada  e 

tampouco acompanhar de perto as dificuldades de cada um. Nesse contexto fica muito difícil 

ter controle da turma e entender o que se passa com cada um dos alunos. 

A participação dos pais no processo educativo de seus filhos, seria um outro atenuante 

nesse contesto, pois, os professores muitas vezes, não sabem o que acontece nas famílias, nem 

como a criança se porta em casa e se apresenta ou passa por alguma dificuldade. 

As escolas não estão preparadas e ainda tem muito o que aprender. E se em famílias 

com recursos e que podem recorrer a escolas particulares os pais e as crianças encontram 

problemas, imagine nas escolas públicas, onde algumas delas trabalha de acordo com a 

política da progressão continuada (em que o aluno passa de ano automaticamente, mesmo que 

o aprendizado não tenha sido satisfatório), muitas crianças só descobrem que tem o problema 

quando chegam nas série mais avançadas. 
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É também comum os professores desconhecerem o assunto, já que existem muitas 

dúvidas e mitos sobre o TDAH, então, havendo suspeita de que o aluno apresenta certas 

características atreladas ao transtorno, o professor deve antes de classificar, verificar junto a 

família se as características também ocorrem no ambiente familiar e, somente depois solicitar 

avaliação por parte de um especialista. O que não deve acontecer, é que professores apenas 

definam o TDAH sem considerar critérios mínimos.  

Para caracterizar um hiperativo é importante se levar em conta o tempo que a criança 

começou a apresentar os sintomas. Segundo o DSM IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais) os sintomas deverão ser ininterruptos e com duração mínima de seis 

meses sem limitar-se a apenas uma situação.  

Para Dupaul e Stoner (2007, p.24), ”Embora tenham sido desenvolvidos no contexto 

de um modelo médico para problemas infantis, os critérios de diagnóstico de TDAH são úteis 

em cenários educacionais por várias razões”. Em primeiro lugar, os sintomas descrevem um 

conjunto de comportamentos problemáticos que variam de modo confiável em algumas 

crianças. O diagnóstico serve para prever o risco de dificuldades de comportamentos 

concomitantes ou futuros.  

Em segundo lugar, a utilização dos critérios do DSM-IV estrutura a avaliação de modo 

padronizado, aumentando o consenso quanto ao status diagnóstico entre os profissionais. Em 

terceiro lugar, esses critérios orientam o levantamento de hipóteses, que poderiam explicar, 

potencialmente, os sintomas aparentes de TDAH. As conclusões embasadas no diagnóstico 

diferencial podem aumentar as chances de planejamento de um programa efetivo de 

intervenção na sala de aula.  

Em quarto lugar, o uso dos critérios do DSM no protocolo de avaliação pode indicar 

os comportamentos problemáticos que servem de alvo para a intervenção. Em quinto lugar, a 

incorporação de critérios diagnósticos de consenso na avaliação pode mudar a comunicação 

entre outros profissionais, em relação ao estado psicológico da criança, formando uma equipe 

interdisciplinar para o tratamento, o que gera ótimos resultados (DUPAUL; STONER, 2007). 

O professor no seu contexto de trabalho apenas deve ser aquele que levanta a suspeita 

que a criança apresenta alguma dificuldade, não cabe a ele avaliar, até porque isso seria 

delicado, já que ele não tem preparo suficientemente específico. Cabe a ele, depois de 

observar seu aluno, fazer os devidos encaminhamentos, mas isso deve acontecer, quando o 

aluno realmente precisar, para evitar a exposição da criança a situações constrangedoras.  
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Entretanto, nem todos os alunos que apresentam certas características tem TDAH, para 

ser realmente constatado é necessário realizar diagnóstico específico, feito por profissionais 

especializados. A falta de diagnóstico e tratamento apropriado acarretam grandes prejuízos à 

vida do aluno, tanto profissional, como social, pessoal e afetiva, sem tratamento, outros 

distúrbios podem associar-se ao quadro, a auto-estima fica cada vez mais comprometida e a 

pessoa vai se isolando do mundo 

A criança não precisa, necessariamente, apresentar todas as características do TDAH, 

porém é importante que seja observado com muito cuidado porque existem crianças que 

apresentam algumas destas características, mas não tem TDAH, são crianças agitadas devido 

a alguma situação pela qual esteja passando ou mesmo ser reconhecida como “mal educadas”.  

A compreensão do professor sobre o TDAH, já foi explicitada na pesquisa como 

precária, o que talvez justifique a quantificação de seus alunos no que tange o TDAH, 

portanto, fomos verificar junto aos professores entrevistados, se os alunos que eles detectaram 

como sendo portador de TDAH, tinham um diagnóstico ou se foram eles que fizeram a 

identificação. Isso pode ser conferido no quadro 2d.  

 

Quadro 2d: Este aluno já tinha um diagnóstico de TDAH ou o transtorno foi detectado 

por você? 

Diagnósticos realizados por especialistas ou pais ou professores 

Diagnosticados pela família 3 

Diagnosticados por profissionais especializados  5 

Diagnosticados pelo professor 9 

 

 Como foi possível observar no quadro acima, a maioria dos diagnósticos de TDAH 

nas crianças, forma realizados pelos próprios professores. Considerando que as escolas 

participantes da pesquisa são da Rede Estadual de Ensino, estas não dispõem de um órgão de 

apoio psicossocial, o que as diferencia das escolas municipais da cidade de Lages, que tem o 

Projeto Psicossocial de atendimento a comunidade escolar. A falta de estruturas de apoio para 
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alunos com dificuldades escolares é o agravante das escolas públicas estaduais, pois, elas não 

têm aonde recorrer quando enfrentam problemas com seus alunos, sejam com problemas 

escolares, sejam com outros tipos de dificuldade.  

 Para entender melhor esta questão, apresentamos na íntegra as declarações dos 

professores entrevistas: 

 

P1 – “É, (...) foi a família que passou. A família que me passou sobre o problema 

desse menino. Ele era assim,(...) agitado, sabe? Você tinha receio, (...) mas a família 

que veio conversar comigo”.  

P2 – “É só os pais mesmo que comentam, (...) mas não que venham assim, (...) 

tomando algum remédio, (...) alguma coisa, não?”. 

P3 – “Não, não, eles não tem diagnóstico. E nem posso afirmar que seja. Sei que são 

muito ativos, e, é difícil, (...) eles se concentrarem numa atividade só”.  

P4 – “Não, não, já tive. Ele veio com o diagnóstico há algum tempo já, (...) desde 

que nasceu praticamente, (...) a APAE que fez tudo certo”. 

P5 – “Dificilmente tem diagnóstico. (...) Ficamos no achismo, por falta de suporte 

técnico para o diagnóstico. (...) Fazemos durante reuniões de conselho”. 

P6 – “Detectado por mim, (...) e não tem para quem encaminhar”. 

P7 – “Alguns vêm com diagnóstico, e outros são detectados por mim. Quando a 

família não se interessa,(...) você que vai descobrindo. (...) Porque professor também 

é psicólogo”. 

P8 – “Alguns já vem com diagnósticos, (...) outros por escrito”. 

P9 – “Na maioria dos casos a família não informa,(...) acabamos descobrindo por 

conta própria” 

P10 – “Segundo a mãe ele já tinha”. 

P11 – “Já tive alunos com diagnóstico, (...) e alunos encaminhados para exames”. 

P12 – “Por mim”. 

P13 – “Alguns já tinham diagnósticos e outros eu detectei”.  

P14 – “A maioria já vem com diagnósticos”. 

P15 – “Sempre se percebe essas situações”. 

P16 – “Não, mas diante de evidencias e fatos, (...) penso que seja um caso”.  

P17 – “Observado por toda a equipe da escola e (...) encaminhado para avaliação”.  

 

A aceitação dos educadores, diante do diagnóstico, é a reação ideal apresentada nesses 

discursos. “O resultado natural e desejado de lidar com informação sobre o TDAH é a 
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aceitação” (BARKLEY, 2002, p. 152). E, a partir de então, é possível a inserção em um grupo 

de afinidade e a adesão ao treinamento para a condução das crianças com TDAH. 

A escola e o TDAH têm uma relação singular. É geralmente quando a criança entra na 

escola e mediante as exigências desta, que os sintomas do transtorno começam a se 

manifestar. Além disso, mesmo com o aumento dos estudos sobre o transtorno em 

adolescentes e adultos, este é considerado um problema da infância, sendo a maioria das 

pesquisas realizada com crianças em idade escolar. O transtorno é apontado como a principal 

causa de encaminhamento de crianças, em idade escolar, para serviços especializados 

(ROHDE e MATTOS et al., 2003, p. 12). Mas o que há de comprometedor nisso? 

Algumas pesquisas supervalorizam a abordagem neurobiológica e farmacológica da 

problemática do TDAH na escola  e subvalorizam evidências psicossociais e aspectos como o 

excesso de diagnósticos e a inadequação do sistema educacional para lidar com a “diferença” 

das crianças (PASTURA, et al., 2005) 

Especialistas sobre o assunto, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo (2001), 

declararam haver um grande número de diagnósticos de TDAH devido ao fato do sistema 

educacional não ser adaptado para alunos que apresentam comportamentos diferenciados. 

Segundo eles, diante do “modismo” do TDAH, é mais fácil rotular a criança irrequieta de 

“hiperativa” do que admitir que os recursos educacionais usados não estão adequados àquele 

aluno.  

Seguindo esse mesmo contexto, é explicitado, que a maioria dos alunos que faz parte 

dos “falsos hiperativos”, não se adapta ao esquema escolar e que se comportam como 

hiperativas, sem ter disfunção bioquímica, ou seja, seriam hiperativos construídos pela sua 

própria história educacional. (FALCÃO, 2001). 

Nessa mesma perspectiva, a escola não só detecta e evidencia o TDAH de forma 

equivocada, mas também produz os seus sintomas, sendo, portanto, chamada a se 

comprometer com o transtorno e a se posicionar diante do problema. Apesar desse chamado, 

percebe-se que existe uma submissão histórica ao discurso médico bem como sua aceitação, 

sem que haja questionamentos por parte do educador. 

O TDAH se alastra no espaço escolar, sem, entretanto, mostrar-se livre de propósitos 

latentes, que emergem na aparência de um discurso rotulado de científico que se aloja no 

cotidiano escolar e que, conseqüentemente, afeta suas práticas. 

Não é difícil, nos dias de hoje, observar os sintomas do TDAH. Geralmente, estes 

encontram, no cenário escolar, suas maiores manifestações, sendo possível, pelos critérios do 
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DSM-IV e pelas queixas dos professores e pais, rapidamente diagnosticar uma criança com o 

transtorno. Além disso, pode-se observar também a forte relação dos sintomas do TDAH com 

o “fracasso escolar” e com os “desvios de comportamento”, ambos tão comuns no atual 

contexto escolar. A escola vem enfrentando uma crise em sua condição de instituição, crise 

essa manifestada pelos mais variados problemas comportamentais, tais como: a indisciplina, o 

desinteresse, o não reconhecimento de autoridade e a agressividade ou violência. 

As crianças quando identificadas com um transtorno podem se tornar comprometidas 

no que tange sua formação cognitiva e intelectual, pois, a situação pode ser conduzida de 

forma que ele, a família e a própria escola acredite que ele realmente tem um serio problema, 

e, portanto, passe a ser tratado como uma criança que tem um problema. Isso quando 

idealizado, pode levar a criança ao fracasso escolar. 

Nesse contexto, percebemos que o fracasso emerge para contextualizar, que o fracasso 

não é só do aluno, mas também da escola e da família, pois, se uma criança é identificada por 

um problema que ela não tem tudo o que está a ela direcionada, acontece de forma errada e 

torna-se sem sentido, ocasionando muitas vezes, que o seu desenvolvimento seja prejudicado 

ou talvez não ocorra como deveria, pois, não foi oportunizada para que isso acontecesse.  

A coleta de dados segue, no sentido verificar as possíveis contradições no discurso dos 

professores entrevistados, pois, ao explicitarem em sua maioria que são eles que identificam 

os alunos com TDAH, surge a necessidade de levantar dados sobre como eles caracterizam o 

comportamento de um aluno com esse transtorno. Os relatos não foram dispostos em quadro 

demonstrativo devido à abrangência das respostas. Foram explicitas diferentes formas de 

caracterizar o TDAH. As respostas estão dispostas de forma fiel, de acordo com os discursos 

dos professores e respondem ao seguinte questionamento: Em sua opinião, como se 

caracteriza o comportamento de um aluno com TDAH? 

P1 – “Ele é assim. (...) O aluno Pedro
44

(...) tem assim; (...) ele tem assim um estágio 

assim; (...) tem dia que ele tá calmo, e tem dias que ele tá assim agitado, então o dia 

que ele tá muito agitado, eu procuro conversar bastante com ele, e ocupar ele de 

alguma coisa.(...) Acho que tem; (...) ter a maneira certa de a gente fazer isso 

também, mas aí eu vejo assim (...) Que, quando eu consigo pinçar algo que ele sente, 

(...) assim útil, (...)  que ele tá me ajudando; que ele tem aquela responsabilidade, 

(...) ele se mantém com mais calma (...) Porque assim! (...) Quando ele não tem 

assim, (...) “ah, a professora me deixou (...) “Então eu procuro assim, (...) fazer com 

que ele seja meu ajudante. (...) Ele vai buscar minhas coisas na sala, (...) ele vai fazer 

as coisas pra mim, (...) então assim sabe? Eu procuro colocar ele como uma pessoa 

que ajuda”.  

                                                           
44

 O nome do aluno explicitado pelo professor é meramente ilustrativo, o nome verdadeiro foi preservado de 

acordo com a ética do pesquisador e atende as normas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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P2 – “Ai! (...) isso é muito difícil, (...) uma vez eu li na Revista da Nova Escola, 

sobre isso, (...) que no mínimo são seis meses de observação, (...) com aquela 

pessoa, tanto em casa, nos ambientes em que ela participa (...) Em casa, família, 

grupo de amigos; (...) se faz algum esporte ou alguma coisa. (...)  Então pra observar 

tudo, (...) então é difícil. (...) Eu acho que pela inquietude, pela, (...) como que vou 

dizer...(...)  Aquela vontade assim de, (...)  que parece incontrolável. A pessoa tenta, 

mas quando ela vê, (...) ela já ta em pé, (...) lá conversando com outra, (...) sabe 

assim, (...) não sei”. 

 

P3 – “Como é Educação Física e, nosso espaço é muito aberto (...). Mesmo as aulas 

sendo dirigidas, o que a gente nota, é que eles se afastam do grupo (...). Que eles não 

conseguem ficar junto do grupo, (...) eles tão sempre dispersos (...) E a parte motora 

deles, (...) sempre tem um rendimento mais baixo”.  

P4 – “Se ele for medicado é apático, e se não for medicado, ele é extremamente 

agitado, em certos atos, em certo ponto. (...) Ou ele fica estático, ou não, (...) como é 

o menino aqui. (...) Tem momentos de assustar, (...) que parece permanente. (...) 

Hoje eu estou, (...) hoje eu não estou”.  

P5 – “É um aluno com agilidade em fazer as coisas de seu interesse, presta atenção 

em tudo ao seu redor, porém saindo do foco. (...) Tem dificuldade de organização, 

(...) de tempo, material. (...) É agitada. (...) Diferente do com dificuldade de 

aprendizagem”. 

P6 – “Não se concentra é inquieto, agitado, nervoso”. 

P7 – “Ansioso, distraído, nervoso”. 

P8 – “Não conseguem realizar atividades, (...) não participam das atividades”. 

P9 – “Dificuldades em todas as etapas de aprendizagem, (...) além de agitar a 

turma”.  

P10 – “Inquietos, perturbados, (...) alguns apresentam dificuldades de aprendizagem, 

(...) também acontece em algumas partes, (...) ele acompanha, (...) mas pula a outra, 

(...) tem falhas no processo”.  

P11 – “Aluno com falta de atenção, concentração, não termina suas atividades, é 

muito inquieto. As vezes tem dificuldades de convívio escolar”.  

P12 – “Muitas vezes se sente isolada e segregada dos colegas, (...) mas, não entende 

porque é tão diferente”. 

P113 – “Caracteriza-se pela desatenção, inquietude, às vezes agressividade (...) ou 

apático”. 

P15 – “Falta de atenção, (...) não se concentra, (...) muito agitado, (...) anda pela 

sala, (...) enfim, demonstra que não sabe o que quer”.  

P16 – “Não prestar atenção a determinadas situações; (...) não conseguir organizar-

se; (...) esquecimento de compromissos; ser agitado, isolado e ansiedade; (...) não 

consegue terminar suas atividades; (...) repetitivos em determinados assuntos”.  

P17 – “Sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade”. 

 

 As respostas dos professores entrevistados foram observadas discrepâncias nas 

respostas, pois, segundo os depoimentos: 
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P1 – Relata o caso de um aluno, que ele considera apresentar momentos de agitação e 

momentos de calmaria, isso varia de acordo com a situação cotidiana. Ele explicita que 

quando consegue perceber essa variação, ou quando percebe que o aluno é responsável, 

solicita a sua ajuda, como sendo um modo de ajudá-lo. A resposta parece estar confusa no 

sentido de não saber, se a criança com TDAH é sempre agitada ou não. 

P2 – Explicita ser difícil saber como é o comportamento de uma criança que tem TDAH, 

relatou ter lido numa revista algo sobre o assunto e, que tem conhecimento que os 

comportamentos apresentados, precisam ser percebidos pelo período mínimo de seis meses e, 

ser apresentados em ambientes diferentes, mas ressalta a inquietude como principal 

comportamento e também tem horas que a criança parece ser incontrolável. Apesar de que 

pareça ter um conhecimento acerca dos critérios de identificação do TDAH, o professor não 

tem certeza das características principais do transtorno, o que não justifica um caso de TDAH. 

P3 – O professor caracteriza a criança com TDAH, como aquela que não consegue 

permanecer em grupo, que está sempre disperso e tem qualidade motora deficiente. Mesmo 

com essas características o professor não caracteriza o TDAH.  

P4 – Este professor se refere a uma criança que tem Síndrome de Down e também tem 

diagnóstico de TDAH. Refere-se a mudança de comportamento devido a uso de medicação. 

P5 – Explicita que a criança com TDAH é ágil quando há interesse, presta atenção em tudo, 

mas perde o foco, tem dificuldade com a organização e, é muito agitado. Esta denominação 

para o professor diferencia uma criança com TDAH daquele que tem dificuldade de 

aprendizagem. 

P6 – P7 – P8 e P9 – Destacam que alunos com TDAH apresentam falta de concentração, são 

inquietos, agitados, nervosos, ansiosos, distraídos e não conseguem realizar e participar de 

atividades, além de apresentarem dificuldades em todas as etapas da aprendizagem e agitam a 

turma. Mesmo não explicitando essas características ordenadamente e do mesmo modo, eles 

enfatizam características do TDAH, mas mesmo assim não poderíamos dizer que uma 

criança, a partir dessas conotações tem TDAH.  

P10 – Reata que, a seu ver, os alunos com TDAH são inquietos e perturbados, tem 

dificuldades de aprendizagem e no processo escolar. 
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P11 – Ressalta a falta de atenção, concentração e inquietude, bem como apresentam 

dificuldades no convívio escolar, que são características do TDAH, mas que por si só ainda 

não caracterizaria uma criança com TDAH. 

P12 – Caracteriza a criança com TDAH como sendo isolada e segregada, mas explicita não 

entender, porque uma criança com esse transtorno é tão diferente dos outros. A caracterização 

desse professor, por si só, levaria a criança com TDAH ao fracasso escolar, pois, nem ele 

entende a situação do seu aluno e ainda o coloca numa situação de exclusão. 

P13 – Caracteriza esses sujeitos como desatentos, inquietos, agressivos ou apáticos 

P14 e P17 – Caracterizam  a criança com TDAH, aquela que tem desatenção, hiperatividade e 

impulsividade, que compreende a tríade do TDAH. 

P15 – Explicita que a criança com TDAH apresenta falta de atenção, agitação, anda pela sala 

de aula e, é uma criança que não sabe o que quer. 

P16 – A criança com TDAH para esse professor apresenta falta de atenção, não é organizado, 

não atende aos compromissos, é agitado, isolado, ansioso, repetitivo e não consegue terminar 

suas atividades 

 Ao analisar as conotações dos professores percebemos que alguns até conhecem as 

características comportamentais do TDAH, porém, a grande maioria se prende a tríade que 

compreende este transtorno, outros denotam ter um conhecimento parcial ou distorcido do 

transtorno. A partir dessa análise percebemos que o professor ainda não tem suporte teórico 

suficiente para “diagnosticar” uma criança com TDAH. A falta de compreensão pode levar 

essas crianças ao fracasso escolar.  

 As muitas das ocorrências comuns ao comportamento de uma criança com TDAH 

podem ser identificadas em pessoas que não têm o transtorno, o que requer atenção. Esse é 

um alerta para que nem todas as crianças sejam taxadas de TDAHs antecipada e 

equivocadamente. 

O senso comum diz do “não educável”, sendo a prescrição uma firme e coerente 

imposição de limites. Ao analisar um caso, Corredato e Brogio (2003) descrevem que a falta 

de limites de uma criança pode ser, erroneamente, nomeada de hiperatividade. O que se tem 

percebido é uma incorporação ao senso comum de um discurso dito científico. Assim, as 
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crianças chamadas anteriormente de “indisciplinadas”, “indóceis”, “mal-criadas”, agora, são 

nomeadas de hiperativas ou portadoras do TDAH (CAMPOS, 1996). 

Portanto podemos perceber que ainda há pouco conhecimento sobre TDAH, sendo 

necessário que todos os envolvidos neste processo (professores, equipe pedagógica, alunos e 

pais) tenham conhecimento sobre TDAH, pois um dos maiores problemas está no fato de que 

ainda há pouco conhecimento no âmbito escolar e entre os pais, havendo ainda, rotulação dos 

alunos que são acusados injustamente de mal-educados, preguiçosos, desastrados, 

desequilibrados, justamente porque não foi diagnosticado e tratado a tempo. 

Concluimos que o professor juntamente com toda a equipe da escola necessitam 

desenvolver um trabalho de mediadores, sendo fundamental o processo de observação do 

rendimento e avaliação dos alunos com TDAH, uma vez que por meio desse processo estarão 

conhecendo a situação de aprendizagem bem como conhecerão as necessidades específicas 

dos seus alunos, buscando no coletivo o desenvolvimento pleno dos alunos, fazendo sempre 

que necessário as adaptações curriculares, trabalhando com um modelo de ensino a partir do 

diferencial cognitivo e sócio-afetivo de cada um. 

 Esse profissional enquanto educador precisa conhecer as facilidades e dificuldades de 

seus educandos, portanto, a partir desse contexto, sentimos a necessida de investigar como o 

professor entende o TDAH, porém, buscando entender se ele faz relações desse trastorno com 

a dificuldade de aprendizagem. Os dados coletados acerca desse pressuposto pode ser 

analizado no quadro 2f. 

Quadro 2f: Na sua concepção de educador, a criança com TDAH pode apresentar 

dificuldades na aprendizagem? 

As crianças com TDAH também apresentam dificuldades de aprendizagem 

Sim 16 

Não 1 

 

 Como vimos no quadro demonstrativo, apenas um dos professores entrevistados não 

explicita a correlação entre o TDAH e as dificuldades de aprendizagem. Os demais acreditam 

que as crianças com esse transtorno, também possuem dificuldades de aprendizagem.  
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O TDAH é um dos maiores desafios no que tange sistema educacional, pois, são muitos os 

problemas que esse transtorno pode trazer para o professor, principalmente se ele não tem 

conhecimentos acerca dos problemas, que pode, de certo modo, comprometer a sua prática 

docente. 

 As explanações dos professores entrevistados podem ser analisadas a partir de seus 

comentários explicitados durante a entrevista. Foram selecionadas as respostas que não se 

limitaram apenas de forma afirmativa ou negativa acerca do envolvimento desses dois 

problemas em crianças em fase escolar. Podemos observar esses dados a partir das falas dos 

professores:  

  

P1 – “Eu já tive (...) assim um aluno que tinha o transtorno e (...) ele tinha assim, (...) 

ele era rápido na aprendizagem, (...) que nem o Pedro, da tarde, (...) ele teve 

dificuldades na escrita assim, (...) mas ele pega as coisas bem ligeiro, (...) eu acho 

que não, (...) acho que não influencia, (...) acho que outros fatores podem ser, (...) 

podem influenciar, (...) mas de repente acho que não, (...) no caso do Pedro não tem 

dificuldade de aprender.  

P4 – “Dificuldade sim,(...) bastante, porque assimila agora,(...) mas ela não guarda, 

ela esconde, (...) digamos assim. (...) Você vai buscando com muita força pra que ela 

desenvolva aquilo ali, (...) Eu percebo isso, (...) mas que nada impede de um 

aprendizado a longo prazo”.  

P5 – “Sim, pois não consegue focar principalmente em coisas que não são de seu 

interesse”. 

P6 – “Sim, pela dificuldade de estruturação”.  

P8 – “No convívio do dia-dia, (...) observo que os alunos menores têm vontade de 

aprenderem e entenderem, (...) mas eles percebem limitações e (...) buscam 

“jeitinhos” para conviverem com suas frustrações”.  

P9 – “Sim, até mesmo quando estão medicados, (...) sonolentos, apáticos”. 

P11 – “Sim. Principalmente a criança que tem um grau mais elevado e necessita de 

tratamento e acompanhamento médico e psicopedagógico”.  

P13 – “Com certeza que a falta de atenção (...) atrapalha muito na aprendizagem, 

bem como atrapalha (...) muitas vezes a classe toda”. 

P16 – “Sim, pois pelo fato de não conseguir concentrar-se, (...) terminar suas tarefas, 

seus compromissos, (...) não vai memorizar o conhecimento. (...) Falo pela 

matemática, (...) que necessita de repetição em inúmeras situações”. 

P17 – “Sim, porque se não conseguem concentrar-se, nem sempre conseguem 

compreender as atividades. (...) Muitos têm dificuldades com regras e limites”.  

 

O TDAH de forma isolada não se cruza com as dificuldades de aprendizagem. As 

crianças com TDAH são capazes de aprender, mas encontram dificuldades no âmbito escolar 
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devido ao impacto que os sintomas têm sobre uma boa atuação. O seu desempenho escolar 

pode ser em certos casos, problemático, entretanto, esta idéia não leva em conta a dificuldade 

de ouvir, seguir instruções, prestar atenção e persistir até o final das tarefas, em suma, seu 

desempenho ficará abaixo do esperado para a idade 

 De acordo com Corrêa (1991 p. 41-12), ao definir as dificuldades de aprendizagem 

explicita que compreende uma série de problemas significativos, pois para o autor: 

 

Dificuldade de aprendizagem é um termo genérico que dia respeito um grupo 

hidrogênio de desordens manifestadas por problemas significativos na aquisição e 

uso das capacidades de escuta, fala, leitura, escrita, raciocínio ou matemáticas. Estas 

desordens, presumivelmente devidas a uma disfunção do sistema nervoso central, 

são intrínsecas ao indivíduo e podem ocorrer durante toda a sua vida. Problemas nos 

comportamentos auto-reguladores, na percepção social e nas interações podem 

coexistir com as DA, mas não constituem por si só uma dificuldade de 

aprendizagem. Embora as dificuldades de aprendizagem possam ocorrer 

concomitantemente com outras condições de incapacidade (por exemplo, privação 

sensorial, deficiência mental, perturbação emocional grave), ou influências 

extrínsecas (tal como as diferenças culturais, ensino inadequado ou insuficiente), 

elas não são devidas a tais condições ou influências. 

 

As dificuldades de aprendizagem na escola podem ser consideradas uma das causas 

que podem conduzir o aluno ao fracasso escolar. Não se pode desconsiderar que o fracasso do 

aluno também pode ser entendido como um fracasso da escola por não saber lidar com a 

diversidade dos seus alunos. É preciso que o professor atente para as diferentes formas de 

ensinar, pois, há muitas maneiras de aprender. O professor deve ter consciência da 

importância de criar vínculos com os seus alunos através das atividades cotidianas, 

construindo e reconstruindo sempre outros novos.  

Concluímos, a partir das falas dos professores, que as dificuldades de aprendizagem 

podem não ser uma constante na vida de uma criança com TDAH, mas certamente essas 

crianças podem encontrar mais dificuldades em certos contextos, mas tudo pode ser superado 

se o professor realizar um trabalho efetivo, voltado para uma prática pedagógica que assegure 

o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem.  

O professor deve reconhecer nesses sujeitos, a possibilidade de que seu trabalho seja 

desenvolvido num processo dialético de construção e reconstrução do conhecimento de forma 

permanente, produzido em conjunto por alunos e professores, na tentativa de responder os 

desafios de suas realidades e lutar por uma sociedade mais igualitária 

A tentativa de superação das dificuldades do aluno é uma tarefa educativa que a 

avaliação pode realizar quando conduzida num movimento dialético. Isso não significa que o 
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processo de avaliação seja, menos rígido e menos efetivo. É preciso ter maior compromisso 

com a construção do conhecimento como processo de apropriação do trabalho realizado pelo 

professor e pelo aluno. Nesse contexto, a escola busca trabalhar na direção da 

heterogeneidade, o que possibilita um lugar e um espaço para as diversidades (P.C 1991, 

p.67). 

As crianças com TDAH, por apresentarem dificuldades comportamentais, podem ser 

vistos como aqueles que atrapalham o andamento das aulas prejudicam os colegas no que 

tange a aprendizagem e não socializa. A partir desse contexto, procuramos junto aos 

professores entrevistados, levantar dados acerca de como eles percebem os alunos com TDAH 

no ambiente de sala de aula e se eles prejudicam o andamento das atividades.  A partir do 

quadro demonstrativo podemos analisar as contribuições desses profissionais.  

 

Quadro 2g: As crianças com TDAH prejudicam o andamento das aulas ou atividades? 

As crianças com TDAH prejudicam o andamento das atividades em sala de aula 

Sim  12 

Não 5 

 

 As respostas dos professores entrevistados, em sua maioria, foram afirmativas quanto 

ao incomodo que as crianças com TDAH pode causar na sala de aula, porém, para alguns, 

tudo vai depender do trabalho do professor e como se contorna certas situações. Selecionamos 

algumas falas, para que seja possível entender como estes profissionais percebem a criança 

com TDAH na sala de aula, é importante ressaltar que as falas foram colocadas fielmente de 

acordo com o discurso de cada professor: 

P1 – “Vai ser de acordo com cada professor (...). O professor que tem que saber o 

controle da sala, (...) eu acho que não, (...) que nem assim, o Pedro, (...) ele é agitado 

assim, (...) mas eu consigo dar minhas aulas, (...) eu consigo explicar, (...) eu consigo 

trabalhar, (...) eu trabalho com ele, com todos da sala, e todos se mantém calmos, até 

porque daí assim eu procuro não me agitar, (...) procuro manter tom de voz baixo, 

calmo, (...) se tiver muito assim, (...) eu fico quieta digo que não vou falar, (...) 

enquanto não tiver todo mundo quietinho eu não faço, (...) acho que vai muito do 

professor também (...)”.  

P2 – “Se a inquietude é um ponto, aí vai (...). Porque mesmo que ele ao lado, perto, 

(...) se ele tem aquilo (...) incontrolável (...) ele vai ficar mexendo, ele vai ficar 

provocando o outro, (...). Agora não sei se é isso (...). Ou se... (...)”. 
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P3 – “Não. (...) A gente só tem que ter um cuidado maior com eles. (...) Até pro 

benefício deles, (...) como nós trabalhamos com um espaço muito grande, e às vezes 

são cinco professores com cinco turmas ali, e as atividades são muito diferenciadas, 

eles podem se dispersarem demais, e a gente correr o risco de eles se machucarem 

(...). Ocorrer um risco na parte física deles mesmo (...)”.  

P4 – “Não. (...) Se você contorna bem, (...) tem uma boa conversa com a turma, (...) 

a disciplina deles, (...) é bem envolvente com a disciplina da criança (...) que contém 

essa síndrome no caso”.  

P5 – “Se soubermos prender sua atenção não. (...) E isso, não é uma tarefa fácil, 

devido ao conteúdo que devemos cumprir”.  

P7 – “Não é que prejudica, (...) mostrar que procura uma forma de trabalho 

diferenciado. (...) Não consegue porque a sala está cheia e não tem como”. 

P10 – “Se o professor não tiver o entendimento e não estiver preparado, (...) pode 

sim atrapalhar”.  

P11 – “Em alguns casos sim, pois, podem ser muito inquietos, (...) tumultuam e 

tiram a atenção dos outros”.  

P13 – “Atrapalham muito porque tiram a atenção dos demais”.  

P15 – “Sim, muito. (...) Porque eles acabam interferindo com a sala toda. (...) 

Envolvem os outros, (...) causam um efeito muito negativo, pois o tumulto se instala 

na sala”.  

P16 – “Sim, principalmente os mais agitados, inquietos acabam atrapalhando as 

atividades, (...) também os muito quietos não respondem as expectativas propostas”.

  

P17 – “O mais crítico nesta situação é a inquietude, (...) por não pararem para se 

concentrar. (...) Com certeza, para nós educadores o desafio é grande, pois você tem 

que lidar com cautela diante dessa situação”. 

 

A forma de pensar o TDAH na escola está atrelada principalmente, devido à 

inquietação dos alunos. É evidente que as crianças que apresentam esse transtorno têm maior 

dificuldade em permanecer sentadas ou realizar atividades que requerem um tempo maior, 

porém como afirma Vinocur (1999), As crianças com TDAH, em sua maioria, até sabem o 

que deveriam fazer, mas devido à inabilidade de controlarem-se, não agem como sabem que 

deveriam – agem antes de pensar! Vale dizer que elas sabem que deveriam prestar atenção na 

aula, mas não prestam, levantam-se apesar de saberem que não deveriam levantar.  

Essa afirmação explicita em seu contexto mais amplo, que existe uma grande distância 

entre o pode fazer o que não é possível fazer, pois, essas crianças, sabem como agir, mas não 

conseguem. É preciso por parte do professor, criar estratégias para ajudar essas crianças a 

vencer as suas limitações e dificuldades.  

São muitas as queixas acerca do comportamento de crianças em idade escolar, 

principalmente se essa criança for portadora de TDAH, e elas são designadas um rol de 
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adjetivos pejorativos e, como resultado, os pais e educadores vivem conflitos entre sentirem-

se impotentes diante da criança e a vontade de ajudá-los. Não percebem o esforço que essas 

crianças fazem para obter sucesso em suas tarefas e que se fazem coisas com aparente 

facilidade é porque estavam altamente estimulados para aquela investida. 

Para cada criança deve-se estabelecer uma estratégia diferente que esteja em 

consonância com os objetivos e queixas dos pais e professores. Para cada escola, e requer um 

tipo de atendimento diferente Fica explicito que não existe uma receita pronta, os trabalhos 

realizados com todas as crianças, deve ser considerado como único, sempre respeitando a 

individualidade de cada um. 

A inquietude ressaltada não justificaria em hipótese alguma a identificação do TDAH, 

é preciso muito mais para designá-la, porém, algumas crianças ao apresentar certos 

comportamentos podem estar sujeitos a um estigma, e nesse caso, a criança que incomoda na 

sala de aula e atrapalha o andamento das atividades.  

Portanto Goffman (1963, p.18) esclarece, “o estigma é uma marca, um atributo 

profundamente depreciativo que faz com que o indivíduo assuma que sua característica 

distintiva já é conhecida ou é imediatamente evidente”, pois, para o autor o estigma é 

imediatamente perceptível quando se torna muito visível o fato de que ele entre em contato 

com outros, fazendo com que o estigma torne-se conhecido. 

O caráter modificador desse contexto está explicitado pelas mudanças que devem ser 

assumidas pelo professor, frente ao mundo que o circunda, não necessariamente uma 

mudança de postura, mas reflexiva, a respeito de que as coisas não são exatamente como 

aparentam ser, é possível perceber as coisas de forma diferente se assim se dispor.  

A prática docente frente ao TDAH é importante para essa pesquisa, pois, o fazer do 

professor está embasada em estratégias de intervenção que denotam como ele enfrenta 

situações adversas em sala de aula, e, partindo desse contexto buscamos investigar frente aos 

professores entrevistados quais seriam as suas estratégias de intervenção pedagógica para 

trabalhar com alunos que apresentam TDAH ou outros problemas de aprendizagem. 

As respostas não foram expostas em quadro demonstrativo, pois, são peculiares a cada 

professor ao mesmo tempo apresentaram diferentes contextos conotativos. Ao se perguntar: 

Quais são suas estratégias de intervenção pedagógica frente a um aluno com problemas de 

aprendizagem ou que apresentam TDAH? Obtivemos as seguintes respostas: 
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P1 – “Eu procuro primeiro me manter assim, calma. (...) Depois conversar bastante 

com ele, (...) pra que ele possa entender e pra ele se manter calmo também. (...) Se 

ele não perguntar ele também não vai aprender, (...) vai colaborar com os outros, (...) 

então eu acho que vai muito de a gente trabalhar com eles mesmos. (...) Para que 

eles entendam a gente e a gente os entenda. (...) A colaboração da família, (...) no 

caso dos pais do Pedro, (...) eles já vieram aqui, (...) a gente viu o problema do 

Pedro,(...) e os pais já vieram conversar, (...) e a gente já mandou bilhete, (...) ele já 

aprontou na primeira semana. (...) Aí, o que a gente diz como que era o Pedro.(...)  

Aí mandei bilhete pra mãe, dizendo que gostaria conversar com ela; (...) a mãe já 

veio pra perguntar como que ele é, (...) então, a gente tá fazendo isso,(...) um 

trabalho (...) Aí eu já perguntei assim, se ele toma remédio, (...) porque morro de 

medo que ele venha dopado pra escola. (...) Já teve casos, que os pais não queriam se 

incomodar, (...) e pra não se incomodar, (...) eles mandam as crianças dopadas. (...) 

Porque é política da escola também, e a escola não quer que eles venham assim. (...) 

Então ela disse, (...) a gente leva ele no médico,(...) e o médico também dá alguns 

remédios pra ele, (...) mas ele é assim, (...) então ele sabe quando ele tá fazendo 

coisa errada, (...) então ele já vem, (...) ele já vem me perguntar, (...) “professora eu 

fiz assim”? (...) Então existe uma conversa entre a família, (...) e eu com ele, (...)  

então ele já sabe o que tá certo e o que tá errado, (...) então ele já tem esse cuidado, 

(...) quando ele tá muito agitado (...) ele olha e diz “(...) pode deixar professora, eu já 

sei” (...) Sabe! então, (...)  ele já sabe como a gente trabalha”.  

P2 – “Por exemplo, (...) nós temos um menino aqui, (...) muito querido assim, (...) 

muito educado, participativo, (...) mas ele tem extrema dificuldade. (...) Ele já vem 

assim da 5ª, na 6ª, (...) a gente faz reforço com ele.(...)  Então na verdade, (...) o 

reforço dele tinha que ser lá no primário, (...) pra gente trabalhar com aqueles 

palitinhos, (...) e quando a gente convida ele vai, (...) não é sempre;(...)  mas tanto 

que ele tenha mais atividades, (...) a gente tem a liberdade pra chegar e falar. (...) 

Tem uma menina também, (...) que também tem história, (...) ela tem 8 anos. (...) 

Faz nove anos que o município já repassa pro Estado .(...) Uma menina tava no 5º 

ano, (...) e ela não era do 5º ano, (...) ela era da 6ª série, (...) daí ela começou na 6ª 

série segunda-feira, (...) então eu conversei com ela (...) daí a mãe veio e a gente 

tratou, (...) então ela vai assistir as aulas dali, (...) e as minhas de matemática a tarde 

(...) ela vai vir, e assistir umas duas por mês, (...) mesmo que repetindo o assunto,(...)  

até chegar o momento (...) que ela consiga “(...) agora eu entendi aquele domínio 

(...)”. Eu tento usar ele como monitor, (...) então se ele conseguir, (...) porque 

monitor faz tudo rapidão (...). Então entendeu,(...)  foi ligeiro, (...) então termina, (...) 

ai tento deixar como monitor, (...) ou então o carrego de atividade. Porque não dá, 

(...) olhe, sala com 35/36 alunos (...) você puxa os dois sem dó né? (...)  Aquele que 

estava de boné, (...) a mãe sempre diz que ele é hiperativo. (...) Aí assim,(...) o que a 

gente vai observar, (...)o comportamento dele ali (...) É inquieto, é, não para, (...) 

não, que fica provocando os outros, (...) sabe as coisas, muito pouco (...) . Então tem 

determinadas coisas que negam, (...) outras não, (...) então daí fica...difícil (...) Eu 

acho assim, (...) o diagnóstico muito difícil, (...) imagina para quem não é um 

psicólogo, (...) um doutor assim, (...) ai para o psicólogo tem remédio, (...) Sim, mas 

aí, como te falei (...). Pra gente (...) o que a gente vai observar? (...) Como ele age na 

sala de aula (...)? E daí algumas coisas levam, (...) e daí tem assim..., (...) eu lembro 

não era sobre TDAH, (...) mas eu tinha um aluno que tinha uma psicopedagoga, (...) 

então ela vinha na escola, (...) ela vinha conversava com a gente, (...) ela olhava 

nosso plano pra saber o que tava trabalhando, (...) o que ela via, (...) ela já ia 

preparando (...). Então a gente ia respondendo uma coisa em relação ao menino (...) 

então tinha esse vai e volta né?  

 

P3 – “Eu costumo, (...) no caso desse aluno em específico, (...) é um que me chamou 

atenção, (...) eu costumo sempre trazer pra mais perto de mim, ta? (...) Ele me ajuda 

a pegar o material, (...) ele me ajuda a dividir o material, (...) eu trago ele mais 

próximo. (...) Fazendo ele se tornar mais líder (...) ou aos olhos dele líder dos 

demais, (...) pra conseguir prender mais a atenção dele. (...) E nas atividades, a gente 
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tem que tá avaliando mais. (...) Não pode ser uma, duas, ou três, tem que estar 

sempre com mais atividades”. 

P4 – Eu procuro muito a trabalhar, (...) no caso desse, jovenzinho (...) que está 

comigo tem dez, onze anos, (...) já está chegando nesta idade; (...) é muito a 

alfabetização porque infelizmente não foi alfabetizado. (...) Procura trabalhar 

referente à dinâmica com cores, (...) com letras, assimilação (...). Na dinâmica do 

lúdico,(...)  na brincadeira,(...) porque, a gente diz a brincadeira, (...) mas é uma 

brincadeira, (...) uma brincadeira de aprender; (...) senão não tem como.  

P5 – Tentamos conversar com a família, (...) mas por ser achismo (...) fica difícil 

falar. (...) O maior problema é o achismo. 

P6 – Dar maior tempo para estruturar o conteúdo, usar técnicas diferenciadas.  

P7 – Procuro analisar a criança para saber onde tem dificuldade, (...) e trabalhar, 

porque não consegue identificar os fonemas (...) é a maior dificuldade, (...) Por 

exemplo, é pa... ba (...). 

P8 – Realizo atividades na tentativa de orientar e ensinar, mas é triste observar que o 

resultado é mínimo, pois o tempo necessário para fazer um trabalho individual com 

o aluno é escasso e os pais não podem trazer no contra turno. (...) Quando comunico 

aos familiares do aluno, (...) que o mesmo não está apresentando o mínimo do 

progresso esperado com relação aos objetivos propostos (...) referentes a série que 

está cursando (...) e peço a eles para buscarem orientações como médico pediatra ou 

com o neurologista, (...) só respondem que não tem condições de fazer esse 

acompanhamento e ficar por isso. (...) Espero que essa classe de profissionais desta 

área um dia se mobilizem para ajudarem essas crianças, (...) que esperam que uma 

“mão” os ajudem, que mostrem a “luz” para serem cidadãos com dignidade.  

P 9 encaminhamento para orientação.  

P10 Um acompanhamento mais de perto e (...) individual com este aluno.  

P11Conversar com a família e com o aluno.  

P12 A socialização, atenção maior, mais recursos didáticos e pedagógicos.  

P13 investigação com a família. (...) Levar ao Neuro para ver se há mesmo 

problemas psicológicos ou neurológicos. (...) Trabalho diversificado. (...) Trabalho 

de concentração com a turma toda, (...) inclusive em especial ao aluno.  

P14 Atividades diferenciadas que tentem manter a atenção e concentração dos 

mesmos.  

P15 Procurando dar atenção a ele de modo que ele participe das atividades. 

Despertando seu interesse. (...) Enfim, aplicando estratégias pertinentes a cada 

aluno, a cada situação que se apresenta. 

P16 Sinceramente é tarefa muito difícil, porém não impossível. (...) Em uma classe 

com grande número de alunos (quase todas) não se consegue dar atenção com 

individualidade. (...) Trabalha-se de forma coletiva, (...) tentando abranger a todos. 

Em casos que o aluno consegue expressar-se (perguntar, querer aprender) fica mais 

fácil chegar até ele. (...) Mas também tem casos que você chega até ele e não obtêm 

respaldo para ajudá-lo. 

P17 Procuro sempre orientação dos profissionais que estão acompanhando o caso. 

Algumas atividades precisam ser diferenciadas.  
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Através das entrevistas foi possível observar, em certos casos, um discurso 

desorganizado, por parte dos professores, eles se mostram um pouco confusos ao explicitar as 

dificuldades de seus alunos, o que justifica a falta de conhecimento acerca dos problemas que 

faz parte do cenário de sua prática, principalmente o TDAH. Existe um preconceito ou falta 

de informação quanto à utilização de medicamentos. Isso se deve geralmente, pela falta de 

informação da utilização dos mesmos. As associações contraditórias explicitam, além da falta 

de conhecimento distorções acerca do questionamento realizado, em dado momento parecem 

estar falando de outros problemas e não das crianças com TDAH. 

Foi observada a tentativa de envolver a família, para discutir os problemas 

apresentados na escola, mas é comum a família mostrar-se resistente aos assuntos acadêmicos 

dos filhos. Nesse caso seria crucial o papel do professor na busca de informações que 

possibilitem a melhoria no cotidiano escolar e social, em parceria com os familiares de um 

aluno com TDAH, pois, o seu comprometimento com o ensino por meio de estratégias 

pedagógicas aplicadas às necessidades do aluno, permitirá a superação de alguns problemas 

que o transtorno contempla. 

A tentativa de aproximação do professor em relação ao aluno aparece no discurso de 

um dos professores entrevistados. No que tange a sala de aula, o professor precisa 

implementar seu ambiente de trabalho, tornando-a mais dinâmica e objetiva, com atividades 

que envolvam os alunos e, que permita, que as instruções sejam dadas de forma clara e 

objetiva, de modo que acompanhem o ritmo e o interesse dos alunos com TDAH. É também 

imprescindível que o professor busque sempre estar mais próximo de seus alunos, para 

trabalhar regras e limites, para que possa avaliar esse aluno diariamente, promovendo a sua 

auto-estima, permitindo que o próprio aluno descubra as suas estratégias funcionais. 

Nesse contexto Farrell (2008, p. 79) explica: “Estes auxílios e a verificação da 

compreensão, ajudam o aluno a compreender e a seguir seqüências de atividades [...] ajuda-o 

a melhorar a concentração”. Essa proximidade permite além da melhoria da qualidade de vida 

do aluno, estabelecer relações interacionais entre educador e educando.  

A falta de conhecimento e informação sobe o TDAH, pode levar alguns professores a 

detectar esse transtorno, embasado apenas e suposições e, sem aporte teórico, mas, quando se 

apela para o “achismo”, como foi ressaltado por um professor entrevistado, podemos estar à 

frente de uma situação muito complexa, pois, diagnosticar uma pessoa apenas achando que 

ela tem um determinado problema, seria como colocá-lo numa situação de rotulação 

deliberada, pois, não se pode trabalhar com alguém que supostamente tem dificuldade.  



228 

 

 

É relevante a contradição no diagnóstico, já que os especialistas afirmam as bases 

biológicas do TDAH, porém, não se pode ignorar que os critérios para classificá-lo como 

transtorno são de natureza social. Isso é observado por Nelson (2002) ao evidenciar que os 

comportamentos característicos do transtorno são também os que incomodam as pessoas que 

convivem com seus portadores e que impedem que esses mesmos portadores sejam aceitos, 

em maior ou menor grau, como sujeitos capazes de conviver com sucesso em sociedade. 

Não é incomum confundir patologias, principalmente quando se está baseado somente 

em sintomas, mas explicitar um transtorno sem considerar critérios mínimos, que serve 

somente para observação inicial, sem diagnósticos precisos, leva o sujeito, além de ter um 

tratamento voltado para uma patologia que não é real, passa a ser estigmatizado e sofrer as 

conseqüências daquilo que verdadeiramente não lhe pertence. Esta situação pode ser 

observada através da resposta de um dos professores, ao explicitar sinais clássicos de dislexia, 

ao invés de TDAH. 

A incerteza do processo diagnóstico é justificada, por muitos pesquisadores do 

assunto, pela ausência de métodos totalmente objetivos e também pelo fato de esses métodos 

terem como base somente a informação e a opinião dos pais e de outros educadores 

(BARKLEY, 2002).  

A participação dos envolvidos, pais, professores, para se trabalhar o TDAH é relevante 

pois, além de se estabelecer uma forma efetiva de atuação frente ao transtorno, também pode-

se formar uma rede de apoio para esse sujeito. Ao se trabalhar numa mesma perspectiva, em 

qualquer situação, as chances de sucesso são bem maiores do que nos casos em que o trabalho 

é individual e solitário. 

Dentro do contexto das práticas pedagógicas o TDAH é o mais desafiador dos 

transtornos encontrados em crianças em fase escolar, para que ela se efetive ela precisa abrir 

espaço para vivências dialógicas, propiciando a problematização, levantamento de hipóteses, 

interação entre os pares e o meio, e ainda experiências práticas, que envolvam situações de 

elaboração de seu próprio conhecimento, colaborando com a produção da consciência e 

memória, trocando a dispersão pela atenção consciente. Também é importante ressaltar que a 

vivência na escola deve perpassar por um processo de significação despertando o desenvol-

vimento integral do indivíduo. 

Dentro desse contexto, a prática docente para se tornar efetiva, precisa passar por 

caminhos que fortalecem alguns dos saberes necessários a essa prática, que é explicitado a 
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partir de Pimenta (1999, p.20), sendo que para a autora esses saberes compreendem a 

experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos, pois, para a autora: 

 

A experiência de um professor se dá por meio da sua construção social, mudanças 

históricas da profissão, exercício profissional em diferentes escolas, a não 

valorização social e financeira dos professores, as dificuldades de estar diante de 

turmas de crianças e jovens turbulentos em escolas precárias, como também, pelo 

cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática.  O 

conhecimento não deve ser entendido simplesmente como informação, mas sim, 

como o trabalho das informações através de sua classificação, análise e 

contextualização. Portanto, a finalidade da educação escolar é possibilitar o trabalho 

dos alunos quanto aos conhecimentos científicos e tecnológicos, a fim de 

desenvolver habilidades para operá-los, revê-los e reconstruí-los com sabedoria. 

Saberes pedagógicos: Constituem-se no relacionamento do professor/aluno, na 

importância da motivação e do interesse dos alunos no processo de aprendizagem e 

das técnicas de ensinar, bem como, os saberes científicos, a experiência dos 

professores, e da psicopedagogia (especialização). Sendo assim, os profissionais da 

educação, em contato com os diferentes saberes sobre a educação, pode encontrar 

instrumentos para se interrogarem e alimentarem suas práticas, confrontá-los e 

produzir assim, os saberes pedagógicos. 

 

 

Ainda hoje, o modelo de educação nas escolas brasileiras, mesmo que de forma 

subliminar, está baseado em um processo de ensino aprendizagem centrado no professor, 

esperando-se que o aluno mantenha o foco atencional ao detentor do saber. Porém o professor 

não é o único responsável por tal problemática, pois há uma trajetória político educacional 

que permeia toda a base da educação, desde a formação dos educadores, perpassando por mau 

investimento técnico, didático, pedagógico. 

 O resultado tem se tornado desastroso, pois os professores acabam contornando os 

problemas sem embasamentos teóricos que expliquem o motivo dos mesmos, refletindo 

diretamente na qualidade e quantidade das informações que recebem, bem como na aplicação 

de tais conhecimentos voltada a uma prática docente mais eficaz. 
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(IN) CONCLUSÃO 

 

A contribuição dessa pesquisa foi trazer até o leitor, o universo do TDAH na sua 

forma mais ampla, expressando o seu contexto histórico e suas características, bem como ele 

ocorre no contexto escolar. A escola depois da família é o primeiro espaço de socialização, no 

qual são colocados à prova as primeiras impressões da criança e tudo que constitui a 

subjetividade, ela é também, o lugar por excelência no qual surgem sintomas 

comportamentais que afetam crianças e professores. 

 Atualmente, está em discussão uma forma de sintoma muito comum nas escolas, pois, 

ao longo dos tempos, o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade conheceu 

diversos adjetivos para descrever os mesmos sinais e sintomas: Ansiedade, inquietação, 

euforia e distração freqüentes podem significar mais do que uma fase na vida de uma criança, 

os exageros de conduta diferenciam quem vive um momento atípico daqueles que sofrem de 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, que é uma doença precoce e crônica que 

provoca falhas nas funções do cérebro responsáveis pela atenção e memória 

Na idade escolar, crianças com TDAH apresentam uma maior probabilidade de 

repetência, evasão escolar, baixo rendimento acadêmico e dificuldades emocionais e de 

relacionamento social. Supõe-se que os sintomas do TDAH sejam catalisadores1, tornando as 

crianças vulneráveis ao fracasso nas duas áreas mais importantes para um bom 

desenvolvimento - a escola e o relacionamento com os colegas. 

De acordo com Rohde et al. (2000), cabe salientar que a desatenção, a hiperatividade 

ou a impulsividade como sintomas isolados, podem resultar de muitos problemas na vida de 

relação das crianças com os pais e/ou com colegas e amigos, de sistemas educacionais 

inadequados, ou mesmo estarem associados a outros transtornos comumente encontrados na 

infância e adolescência. Portanto, para o diagnóstico do TDAH é sempre necessário 

contextualizar os sintomas na história de vida da criança. 

O diagnóstico do TDAH é um processo multifacetado, que implica em diversos 

problemas biológicos e psicológicos que podem contribuir para a manifestação de sintomas 

similares apresentados por crianças com TDAH. Para Rohde e Benczik (1999), no âmbito das 

intervenções psicossociais, o primeiro passo deve ser educacional, através de informações 

claras e precisas à família a respeito do transtorno. 
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No tratamento é essencial que ocorra de forma cautelosa, em um ambiente calmo. O 

tratamento de crianças com TDAH exige um esforço coordenado entre os profissionais das 

áreas médicas, saúde mental e psicológica, em conjunto com os pais. Esta combinação de 

tratamento oferecido por diversas fontes é denominada de intervenção multidisciplinar. Um 

tratamento com esse tipo de abordagem inclui: Informação aos pais quanto à verdadeira 

natureza do TDAH e um desenvolvimento de estratégias de controle efetivo de 

comportamento; elaboração de um programa pedagógico adequado. Aconselhamento 

individual e familiar, quando necessário para evitar o aumento de conflitos na família. 

Segundo Andrade (2000, p.30), a hiperatividade só fica evidente no período escolar, 

quando é preciso aumentar o nível de concentração para aprender. "O diagnóstico clínico, 

deve ser feito com base no histórico da criança. Por isso, a observação de pais e professores é 

fundamental”. A inteligência de pessoas hiperativas não é comprometida com a doença, mas o 

principal empecilho para elas é a impulsividade e a falta de atenção, ferramentas importantes 

para o progresso dos estudos. Segundo Topczewski (1999), ao se tratar o paciente hiperativo, 

é notada marcante melhoria no seu rendimento escolar. 

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

TDAH não é diferente. Ao professor cabe observar sinais como agitação e dificuldade de 

assimilação. No intervalo das aulas a criança costuma se meter em brigas ou brincar quase 

sempre sozinha, tenta chamar a atenção ou se comporta como se fosse alienada. 

Não cabe ao professor ou à escola fazer o diagnóstico, mas é possível observar o aluno 

e conversar com os pais para que um especialista seja procurado. De acordo com Rizzo (1985, 

p.307), "proporcionar atividades variadas que ocupem a criança o maior período de tempo 

possível, dando a ela liberdade de escolha e de movimentos" pode auxiliar uma melhor 

conduta no trato com o hiperativo. Somente o trabalho livre e diversificado pode favorecer 

esse tipo de criança que também se mostra satisfeita na incumbência de realizar tarefas 

auxiliando o professor. 

É relevante a ressignificar as atitudes e práticas objetivas e subjetivas e o 

desenvolvimento do fazer pedagógico vinculado às questões do conhecimento e da 

aprendizagem, percebendo quanto e quando os diferentes saberes podem contribuir para que 

se faça interlocuções com as múltiplas inquietudes e indagações presentes no exercício de 

suas ações profissionais. 

Torna-se necessário que novas metodologias sejam efetivamente organizadas para que 

a aprendizagem se torne significativa. Com base nestes conceitos e suas implicações na 
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escola, permeia as noções de uma proposta pedagógica para a ação em vistas dos alunos com 

TDAH. Com base na literatura apontada na pesquisa, podemos constatar que não seria 

competência do professor ou da escola promover um diagnóstico sobre a criança com 

hiperatividade. Porém, o docente pode levantar algumas diretrizes para guiar o trabalho 

pedagógico de forma eficaz. 

Necessariamente, nas dificuldades de aprendizagem que apresenta um sujeito, está 

envolvido também o ensinante. Para Fernández (1991, 99) “Portanto, o problema de 

aprendizagem deve ser diagnosticado, prevenido e curado, a partir dos dois personagens e no 

vínculo”. Assim, cabe ao pedagogo voltar seu olhar para esses sujeitos, ensinante e 

aprendente, como para os vínculos e a circulação do saber entre eles. 

Pudemos comprovar pelos dados levantados que a hiperatividade é uma patologia 

clínica, cujo diagnóstico não cabe ao professor nem aos pais. Porém, é necessário um trabalho 

pedagógico que considere a especificidade do ensino. É necessário, também, que o docente 

assuma uma postura diferenciada diante deste tipo de questão, além da contribuição de outras 

áreas, mediadoras no processo de ensino e aprendizagem. 

O TDAH é um dos transtornos mais complexos que acometem crianças em idade 

escolar, portanto, são muitas as dificuldades que então em torno desse transtorno. As suas 

implicações demandam da necessidade de ser ter um Sistema Educacional que esteja focado 

para uma educação efetiva, no que tange as diferenças individuais e que possibilite o 

desenvolvimento do sujeito, mesmo que este, em dado momento de sua vida escolar, 

apresente dificuldades. São muitas as expectativas que se criam em torno do aluno, quanto ao 

seu rendimento escolar, pois, ainda trabalha-se em torno do aluno que segue um modelo que 

foi estabelecido pela sociedade, como sendo o ideal. 

As crianças que apresentam o TDAH não se encaixam nesse modelo, pois, devido ao 

contexto sintomatológico que os acometem, apresentam certas dificuldades, que no âmbito 

escolar podem ser entendidos como “um problema” para a maioria dos educadores. A 

problemática que permeia esse transtorno não se aplica apenas ao incomodo, mas quando este 

passa a ser avaliado de forma imprecisa pelos professores. Ficou expressamente claro, através 

dessa pesquisa, que os professores ainda vêem o TDAH baseado somente na tríade que 

compreende este transtorno, ou seja, a falta de atenção, a impulsividade e a hiperatividade.  

No entanto, o TDAH não pode ser identificado somente baseado nesse contexto, pode-

se então, a partir desse pressuposto, perceber que o TDAH pode estar de forma equivocada 

sendo “diagnosticado” nas escolas, fundamentado em pressupostos irrelevantes, o que em 
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parâmetro gerais, podem levar esse transtorno a uma banalização.  A partir dessa premissa 

têm-se a idéia de que toda criança que tem falta de atenção, é impulsiva e agitada é portadora 

do TDAH. 

Por meio dessa pesquisa percebe-se que ainda há pouco conhecimento sobre TDAH, 

sendo necessário que todos os envolvidos neste processo (professores, equipe pedagógica, 

alunos e pais) tenham conhecimento sobre TDAH, pois um dos maiores problemas está no 

fato de que ainda há pouco conhecimento no âmbito escolar e entre os pais, havendo ainda, 

rotulação dos alunos que são acusados injustamente de mal-educados, preguiçosos, 

desastrados, desequilibrados. Uma das propostas dessa pesquisa é levar o máximo de 

informação sobre o TDAH, para que o leitor possa se situar em todos os contexto que 

compreendem este transtorno. 

No Brasil, a semelhança do que se demonstrou em outros países, e insuficiente o 

conhecimento acerca do TDAH, tanto na população em geral, quanto em profissionais 

envolvidos no seu diagnóstico e tratamento. Embora os médicos e os psicólogos tenham 

demonstrado ser o grupo com maior nível de conhecimento, ainda há lacunas e contradições 

explicitadas no auto-relato desses profissionais acerca do tema. E urgente o estabelecimento 

de um programa de capacitação e educação continuada para profissionais que lidam com 

TDAH, especialmente os educadores e psicólogos, assim como um efetivo programa de 

informação aos pais e escolas, de forma a garantir o diagnostico correto e o tratamento bem-

sucedido dos portadores de TDAH. 

Devemos considerar que o professor, juntamente com toda a equipe da escola 

necessitam, desenvolver o trabalho de mediadores, sendo fundamental o processo de 

observação do rendimento e avaliação dos alunos com TDAH, uma vez que por meio desse 

processo estarão conhecendo a situação de aprendizagem bem como conhecerão as 

necessidades específicas dos seus alunos, buscando no coletivo o desenvolvimento pleno dos 

alunos, fazendo sempre que necessário as adaptações curriculares, trabalhando com um 

modelo de ensino a partir do diferencial cognitivo e sócio-afetivo de cada um. 

A pesquisa permite afirmar que o êxito na administração dos problemas decorrentes do 

TDAH está relacionado à adoção de medidas que incluam um novo direcionamento na 

Educação. É fundamental que o trabalho Educacional esteja voltado ao conhecimento e 

respeito às individualidades dos sujeitos de sua prática. No entanto, a melhor medida de 

contorno das dificuldades encontradas pelos alunos com TDAH em sala de aula, parece ser a 

mudança de postura do professor, no sentido de tornar o ensino mais participativo, solidário, 
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democrático, criativo e reflexivo, ao mesmo tempo em que as políticas educacionais devem 

contribuir para a promoção social de todos, em sua diversidade. 

A pesquisa mostra também a importância de os cursos de formação de professores no 

Ensino Superior contemplarem a reflexão sobre as práticas escolares enraizadas no dia-a-dia 

da escola. A formação docente, compromissada com as transformações sociais, ao apontar 

para a urgência de se colocarem as práticas escolares no centro das discussões educacionais, 

poderá abarcar os problemas relacionados ao transtorno, em suas diferentes dimensões. 

No entanto, como já foi espetado Sacristán (1995, p. 64) atenta para o fato de o 

discurso pedagógico dominante hiperresponsabilizar os professores em relação à prática 

pedagógica e à qualidade de ensino, “situação que reflete a realidade de um sistema escolar 

centrado na figura do professor como condutor visível dos processos institucionalizantes de 

educação”  

A condição para a melhoria da qualidade da educação é, muitas vezes, projetada sobre 

a figura do professor. A explicação deve-se, de certo modo, a uma deformação profissional, a 

uma ocultação ideológica das casualidades reais dessa prática, ou ainda ao fato de “esta 

atitude encobrir o baixo estatuto social da profissão docente” (p. 64). Para o autor, a atuação 

dos professores é acentuada tanto pelo discurso pedagógico quanto social. 

 A prática docente está relacionada aos professores, mas não depende unicamente 

deles. É preciso, a partir de condicionantes políticos e históricos, compreender as ligações 

entre os professores e a prática, bem como o princípio da relativa “irresponsabilidade” dos 

professores em relação a ela. Por isso, entende-se ser necessário refletir sobre a teia de 

significados das práticas escolares, que são o contexto imediato. 

Alguns teóricos, entre eles Freitas (2002), enfatizam que as reformas educativas atuais 

colocam os educadores em confronto com dois desafios: reinventar a escola como local de 

trabalho e reinventar a si mesmo como pessoas e profissionais da educação. Isto é um 

indicativo de que os educadores precisam não apenas colocar em questão, o reinventar suas 

práticas educativas, no sentido de repensar suas atitudes, concepções, métodos e 

conhecimentos sobre o processo de aprendizagem do discente, como também reinventar suas 

relações profissionais que começa com a observação de sua postura em relação ao outro. 

Neste contexto, a escola é o espaço social que tem como funções específicas 

possibilitarão aluno à apropriação de conhecimentos científicos, filosóficos, matemáticos 

dentre outros, sistematizados ao longo da história da humanidade, bem como propiciar e 

estimular o desenvolvimento de habilidades e competências à produção de um novo saber, 
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que possam ajudá-lo a compreender as relações, como requisito do seu processo de formação, 

e que perpassam as entrelinhas das injustiças sociais, tão presentes em nossa sociedade. 

Nesse contexto Rego (2000) mostra a concepção de teóricos como Vygotsky, 

respectivamente, par quem o conhecimento de modo geral, acontece na interação constante 

entre o aluno e o objeto a ser conhecido, tendo o educador como um mediador desse processo. 

Neste sentido, o educador precisa contextualizar a sua prática docente, considerando o aluno 

como um sujeito integral e concreto, historicamente situado, isto é, um indivíduo que possui a 

partir da sua história de vida, um capital cultural construído na interação com o meio em que 

está inserido, tendo uma identidade que além de individual, é também coletiva e que o liga a 

sua classe social de origem. 

Dessa forma, entende-se que os educadores, desde o princípio da vida acadêmica 

devem se assumir, também, como sujeitos inerentes à produção do saber, e assim, definir 

sobre suas práticas que o ensinar. De acordo com Freire (1996, p.26) “não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Isto 

indica que não cabe ao educador transmitir conteúdos acabados, mas sim, oportunizar ao 

discente que este possa construir e, também, se apropriar de instrumentos necessários para se 

situar no mundo como sujeito plural dotado de valores e crenças. Neste sentido, compete ao 

educador apontar caminhos aos educandos, e a estes cabem, como sujeitos do processo de 

ensino-aprendizagem, expandir os conhecimentos necessários a sua formação tanto pessoal 

como profissional. 

A prática educacional deve despertar os alunos e direcioná-los para caminhos mais 

solidários, considerando suas relações em convívio com a sociedade, uma vez que esta é 

injusta na distribuição desigual dos benefícios sociais. É uma exigência atual que o aluno 

compreenda o mundo em que vive e se proponha como cidadão, a mudá-lo na busca de 

condições de vida plena para todos. 

O professor na sua prática docente deve acima de tudo, entender as diferenças não 

como algo intrínseco aos sujeitos, mas como algo posto pela sociedade. Se a sua prática não 

for suficientemente efetiva pode levar seus alunos ao fracasso escolar.  

Superar o fracasso escolar é um desafio para o Sistema Educacional Brasileiro, pois o 

futuro do país quanto ao desenvolvimento econômico, social, cultural e científico poderá ser 

comprometido diante de índices ainda tão elevados de evasão e repetência nas escolas. Essa 

realidade refletirá na mão-de-obra futura, na possibilidade da construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária e, inclusive, na independência e soberania da própria nação, pois, 
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nenhum sujeito e/ou Estado terá condições de lutar contra qualquer forma de exploração se 

não tiver munido de ferramentas adequadas e estas serão adquiridas com o domínio dos 

conhecimentos científicos já produzidos. 

A superação desse desafio, o fracasso escolar, passa por um aprofundamento maior 

nas discussões coletivas desse tema a nível institucional, procurando identificar os 

condicionantes na comunidade escolar, as possibilidades de superação e o planejamento de 

ações, objetivando a construção do sucesso escolar nesta comunidade. Concordando com 

Patto, entendemos o fracasso escolar, como fenômeno que expressa a complexidade da 

sociedade atual, produzido por múltiplas determinações. 

Durante essa a pesquisa sobre a prática docente frente ao TDAH, procurou-se adentrar 

no conhecimento conceitual para não romper com o compromisso assumido frente a esse 

tema. Foi através de inúmeras leituras em autores referenciados, que foram encontrados os 

argumentos conceituais aqui mencionados, para que fosse possível relacioná-los com a 

vivência, a formação, e a paixão pelo tema, que passou a ser a razão da minha existência 

durante essa pesquisa. 

No decorrer da pesquisa foi possível observar que a prática docente frente ao TDAH 

deixa muito a desejar, pois, mesmo sendo a grande maioria dos professores entrevistados, de 

acordo com o tempo de experiência na educação, considerados experientes e tendo uma breve 

visão acerca do TDAH, não demonstraram desenvolver um fazer pedagógico possível de 

trabalhar com crianças que apresentam dificuldades escolares. 

 O professor nesse contexto deve efetivar sua prática, partindo da premissa do 

desenvolvimento humano, pois, ao conhecer como a criança se desenvolve, sua percepção 

frente ao seu objeto de trabalho se intensifica. A teoria de Vygotsky, nesse âmbito vem a 

contribuir para esse novo olhar, que o professor deve desenvolver em relação ao seu aluno, 

pois, em seu papel é de mediador nesse contexto. 

Na concepção de Vygotsky, o funcionamento psicológico parte do princípio de 

mediação, ou seja, o indivíduo ao estabelecer relações, necessariamente precisa contar com 

um elemento intermediário, e essa mediação entre o sujeito e o objeto, pode sofrer a 

intervenção, logo, o que antes era apenas estímulo-resposta, agora se tornar mais complexo 

com a presença do elemento mediador. 

De acordo com a fundamentação apresentada por Vygotsky em relação à relevância da 

mediação, ele definiu dois tipos de atividades mediadoras: os instrumentos, que são 

considerados como atividade externa, a partir do momento em que o indivíduo se apropria 
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exercendo o controle da natureza; e os signos, considerados como atividade interna, por isso 

adotado por Vygotsky como instrumentos psicológicos, porque exercem o poder de controlar 

as ações psicológicas dos indivíduos. 

Segundo REGO (1998) “o homem, gradativamente adquire a capacidade de substituir 

o real por representações simbólicas,” esse processo chamado por Vygotsky de “processo 

superior” característico apenas nos seres humanos, lhe dá capacidade de se relacionar com o 

mundo, independente do tempo ou do espaço, havendo uma interação entre o pensamento e o 

objeto idealizado. 

De acordo com a perspectiva vygotskyana o processo de transformação dos 

significados não para durante o desenvolvimento do indivíduo, pois existe a continuidade que 

tende a diminuir a partir das experiências vivenciadas e estas são enriquecidas e influenciadas 

pelos conceitos adquiridos na cultura e no conhecimento escolar. Segundo Vygotsky, a 

transformação dos significados das palavras está relacionada ao significado propriamente dito 

e ao sentido, ou seja, o significado é a compreensão das palavras de forma objetiva, enquanto 

que o sentido varia de acordo com as experiências vivenciadas por cada indivíduo. 

Partindo desse pressuposto, Vygotsky enfatiza o papel do educador no sentido de 

contribuir, intervindo na formação da estrutura conceitual através das diversas disciplinas 

científicas, e no que se refere a apropriação dos conceitos científicos na informação mediante 

a Educação Infantil, REGO (1998, p.79) acrescenta: 

 

Na perspectiva vygotskyana, embora os conceitos não sejam assimilados prontos, o 

ensino escolar desempenha um papel importante na formação dos conceitos de um 

modo geral e dos científicos em particular. A escola propicia às crianças um 

conhecimento sistemático sobre aspectos que não estão associados ao seu campo de 

visão ou vivência direta (como no caso dos conceitos espontâneos). Possibilita que o 

indivíduo tenha acesso ao conhecimento científico construído e acumulado pela 

humanidade. 

 

Partindo de reflexões e pesquisas sobre vários aspectos do desenvolvimento humano, 

Vygotsky chama atenção para a importância dos processos de aprendizagem e afirma que a 

criança desde o nascimento traz consigo um potencial de aprendizagem que está diretamente 

relacionado ao seu desenvolvimento. Não descarta a contribuição do processo maturacional 

no desenvolvimento, porém, garante que é o aprendizado com o ambiente cultural que irá 

estimular os processos internos de desenvolvimento. 

Ao observarmos o desenvolvimento de uma criança, percebemos em suas atividades 

diárias, quais as tarefas que consegue realizar com ou sem ajuda de outras pessoas, a partir de 
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então, conclui-se que a criança atravessa dois níveis de aprendizagem: o primeiro quando 

necessita de auxilio, que Vygotsky denomina de Zona de Desenvolvimento Potencial, e 

quando consegue realizar tarefas independentes de ajuda, a qual denominou de Zona de 

Desenvolvimento Real. 

Esses níveis de desenvolvimento para determinar o progresso da criança, apesar de 

geralmente atentarmos mais para o desenvolvimento real, são no potencial, quando a criança 

necessita de auxilio, convivendo com o outro, que possibilita construir e desenvolver suas 

funções psicológicas. 

Para Vygotsky, existe entre os dois níveis de desenvolvimento, um estágio de 

transição que significa um momento em que o indivíduo está amadurecendo para alcançar o 

desenvolvimento real, a este estágio, denominou de Zona de Desenvolvimento Proximal, e é 

fundamental a interferência de outros indivíduos nesses períodos, porém, ressalta que essa 

ação só terá efeito caso a criança já tenha desencadeado o processo de desenvolvimento de 

determinada habilidade. 

Sendo assim, Vygotsky faz uma relação com o aprendizado escolar e enfatiza a 

importância de se conhecer o nível de desenvolvimento da criança a fim de que se possa 

definir o ensino para o avanço de determinada etapa intelectual, estimulando novas conquistas 

psicológicas, com isso, Vygotsky deixa claro o papel fundamental da escola no 

desenvolvimento do indivíduo, destacando o professor como sendo o personagem que 

interfere diretamente na zona de desenvolvimento proximal dos alunos. 

A intervenção pedagógica enfatizada por Vygotsky, não pressupõe a educação 

tradicional, em que o professor assume uma postura autoritária, interferindo e subestimando a 

capacidade do aluno, que por sua vez assume o papel de mero espectador, ao contrário, 

Vygotsky aposta na construção e re-elaboração que o aluno é capaz de fazer, quando convive 

com seu grupo cultural. 

Com essa pesquisa concluímos que mundo é permeado pela diferença, e, entender o 

ser humano em sua complexidade é lidar com a diferença, pois, suas peculiaridades são 

limitadoras a uma única existência, é preciso conhecer o seu contexto histórico, sua cultura e 

seu grupo de afins para que se possa aproximar de sua realidade.  

Foi a partir das concepções de Vygotsky foi possível entender que o indivíduo 

forma-se ao se apropriar dos resultados da história social e dela objetivando-se, ou seja, sua 

formação é realizada por meio da relação entre objetivação e apropriação, criando uma 
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relação efetiva no âmago das relações concretas com outros indivíduos, que atuam como 

mediadores entre o sujeito e o mundo, o mundo da atividade humana objetiva.  

A formação do indivíduo é sempre um processo educativo, direto ou indireto, 

intencional ou não, concretizado por meio das atividades práticas ou da verbalização. No 

contexto escolar, é um processo educativo direto e intencional, por meio do qual o indivíduo 

se apropria das formas desenvolvidas do saber objetivo produzido historicamente pela 

humanidade.  

A partir das idéias de Leontiev, percebeu-se que a estrutura do ser humano se faz a 

partir da ação e da atividade, onde a ação é um processo no qual não há uma relação direta 

entre o motivo e o conteúdo da mesma; a ação somente existe como parte integrante do todo, 

que é a atividade, que se realiza através das relações sociais que compreende o individuo e o 

seu grupo social, fazendo desse contexto um conjunto de atividades sociais 

Esta dissertação contribuiu para o entendimento de que se somos seres históricos e 

dotados de uma cultura, e, que esta pode ser partilhada por um grupo social, ao se trabalhar 

com crianças com dificuldades ou com transtornos mentais, através do processo de mediação, 

é possível estabelecer formas de intervenções mais efetivas, onde o professor e o grupo de 

colegas, como mediadores, podem ajudar as crianças com dificuldades a romperem as suas 

limitações, pois, no processo de interação há de se superar às dificuldades e resgatar as 

potencialidades ou ampliá-las, pois, e o indivíduo aprende com o outro, que seja esse outro o 

mediador de novos desafios e de superação. Essa é a premissa essencial para o professor 

trabalhar com crianças portadoras de TDAH.  

Através dessa pesquisa concluímos que o TDAH, sendo um transtorno de alta 

complexidade, e tema de muitas pesquisas, ainda não é bem compreendido, principalmente no 

meio educacional. A visão dos professores a esse respeito está retida aos aspectos principais 

do TDAH, que são a falta de atenção, impulsividade e agitação excessiva, sendo que estes 

aspectos por si só não são determinantes para se identificar o transtorno, são apenas 

características comportamentais que podem ser apresentados em crianças em fase escolar em 

detrimento de várias situações vivenciais.  

Portanto, nem toda criança que é impulsiva, agitada e apresenta falta de atenção, tem 

TDAH. A presença destas características é um constante em crianças que estão inseridas no 

contexto escolar, pois, fazem parte desse universo, considerando que no mundo atual, e 

devido à facilidade de acesso à informação, as crianças apresentam uma necessidade maior de 
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interagir e de se expressar, e requerem aulas mais interativas, criativas e participativas, que 

sejam interessantes e que prendam a atenção. 

O excesso de casos identificados pode expressar que o TDAH, é um problema comum 

no meio escolar. Não é coerente fazer essa afirmação, pois, trata-se de um transtorno que pode 

trazer grandes danos à criança, pois, existem comprometimentos cognitivos e intelectuais para 

esse sujeito. Receber um diagnóstico, ou ser tratado como um indivíduo que possui esse 

transtorno, sem uma avaliação precisa, é danoso não só pelo peso de se carregar um problema, 

mas por ser rotulado e ser estigmatizado.  

Por isso a necessidade de, na dúvida, encaminhar esses indivíduos a profissionais 

especializados, para que se obtenha um resultado efetivo quanto ao diagnóstico. Mas esse 

encaminhamento somente deve ocorrer se realmente houver suspeita ou dúvidas quanto aos 

sintomas apresentados, daí surge a necessidade do professor ter conhecimento acerca dos 

problemas que podem ser apresentados no contexto educacional, para que não ocorram um 

excesso de encaminhamentos desnecessários.  

Esses cuidados descritos servem de orientação para que o TDAH não seja banalizado 

pelo meio escolar, para que ele não seja visto como algo comum entre crianças em fase 

escolar. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE – UNIPLAC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO EM DUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do Projeto de Pesquisa: A PRÁTICA DOCENTE FRENTE A SUSPEITA OU 

DIAGNÓSTICO DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 

(TDAH) EM CRIANÇAS EM FASE ESCOLAR. 

Pesquisadora responsável: Cláudia Waltrick Machado Barbosa, psicóloga clínica com 

inscrição no CRP – 12/06700. Endereço: Rua Benjamin Constant, 28 Sl 64, 65, Centro 

Executivo Cepar – Lages – SC – CEP: 88.501-110. Tel. (49) 3223-7789.  Aluna do Programa 

de pós-graduação – Mestrado em Educação da Universidade do Planalto Catarinense – 

UNIPLAC: Av. Castelo Branco, 170 – CEP 88. 509-900 – Lages – SC. Tel. (49) 3251-1022. 

E-mail claudiablages@brturbo.com.br  

Objetivo da Pesquisa: Este projeto de pesquisa tem o objetivo de analisar através da coleta 

de dados como os professores entendem o TDAH, quais as concepções que possuem acerca 

dessa problemática e como se dá o encaminhamento das crianças que tem suspeita ou 

diagnóstico deste transtorno. 

Para tanto será necessário realizar os seguintes procedimentos: Coleta de dados junto 

aos professores, utilizando-se de entrevista com aplicação de um questionário semi-

estruturado com perguntas abertas, no intuito de analisar os dados coletados para identificar 

quais os meios de ação e intervenção por parte dos professores e das escolas, para trabalhar 

com as crianças com diagnóstico de TDAH na cidade de Lages. 

Durante a execução do projeto de pesquisa e coleta de dados, os nomes dos 

entrevistados serão mantidos em sigilo absoluto para que se garanta a integridade moral e 

emocional do sujeito. Para qualquer dúvida entrar em contato pelo telefone (49) 3223 7789.  

mailto:claudiablages@brturbo.com.br
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Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de: 

1. Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos, 

riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa;  

2. Retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; 

3. Não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações 

relacionadas à privacidade; 

4. Em caso de dúvidas ou notificação de acontecimentos não previstos. Procurar 

esclarecimentos com a Profª Dra. Marilane Wolff Paim na Universidade do Planalto 

Catarinense pelo telefone (49) 3251-1022.  

 

 

 

                                                                     Lages SC, _____ de ____________ 2010. 

 

 

 

_____________________________                  _______________________________ 

      Entrevistado                                      Claudia W. M. Barbosa (pesquisadora) 

 

 

______________________________ 

Marilane Wolf Paim (orientadora) 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 

I – IDENTIFICAÇÃO: 

ESCOLA: 

SÉRIE: 

1. Nome: _________________________________________________  Idade: __________ 

2. Formação: 

(...) Magistério: ______________________________ 

(   ) Graduação: ______________________________ 

(    ) Especialização: ___________________________ 

(   ) Pós-Graduação: ___________________________ 

3. Quanto tempo trabalha na educação? ____________ E nessa escola? ________________ 

II – QUESTÕES PROPOSTAS: 

a. O que você compreende por Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH? 

b. Você já leu algo a respeito desse transtorno ou teve alguma forma de informação?  

c. Você já teve ou tem algum aluno com TDAH? 

d. Este aluno já tinha um diagnóstico de TDAH ou o transtorno foi detectado por você? 

e. Em sua opinião, como se caracteriza o comportamento de um aluno com TDAH? 

f. Na sua concepção de educador, a criança com TDAH pode apresentar dificuldades na 

aprendizagem? 

g. As crianças com TDAH prejudicam o andamento das aulas ou das atividades? 

h. Quais são as suas estratégias de intervenção pedagógica frente a um aluno com problemas 

aprendizagem ou que apresentam TDAH? 

 

                                                                  Lages, ___/___/______ 

 


