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RESUMO 

 

 

O professor busca intervenções adequadas para mediar o processo de 

aprendizagem dos estudantes portadores do transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade – TDAH. Pensando nisto, apresentamos neste trabalho estudos e 

concepções relacionados à inclusão escolar desses estudantes, bem como as 

causas do TDAH, sintomas, critérios para diagnóstico e possíveis intervenções 

psicopedagógicas. Na tentativa de conhecer na prática e compreender os portadores 

do TDAH foi realizado um estudo de caso da estudante A.C., 10 anos de idade, 

cursando o 5º ano do ensino fundamental de uma escola privada no município de 

Alexânia, incluindo entrevistas com a estudante, e a professora regente. Foi possível 

perceber que a escola, de modo geral, não está preparada para lidar com a inclusão, 

embora tenha sido evidenciado o esforço do professor para compreender a questão 

do TDAH e os procedimentos necessários para atender adequadamente a estudante 

com esse transtorno. Desta forma, a pesquisa visou investigar a importância da 

participação do professor para o processo de inclusão de estudantes com TDAH. Os 

resultados obtidos nessa investigação sugerem uma reflexão que, com a 

profundidade adequada, trará muitos benefícios para o desenvolvimento de 

processos educacionais inclusivos adequados aos estudantes com TDAH.  Esse 

trabalho, entretanto, como uma monografia de um curso de especialização, não tem 

a pretensão de aprofundar o tema, mas levantar questões pertinentes para futuras 

investigações. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Ao longo da história, em alguns momentos mais, outros menos,  as pessoas 

com qualquer tipo de deficiência foram discriminadas, segregadas e afastadas da 

convivência com outros, considerados “normais”. Excluídas dos ambientes sociais 

públicos, porque diferentes dos outros, eram consideradas inferiores e ou incapazes 

de conviverem na sociedade.  

 Com o passar dos tempos as sociedades sofreram modificações, foram se 

tornando mais democráticas, e isso abriu caminho para que esses grupos de 

pessoas e suas famílias pudessem se organizar e começassem a exigir os seus 

direitos. Pressupondo uma sociedade para todos, e consequentemente escola, 

saúde, moradia, ou seja, condições dignas de existência para todos.  

 Com o avanço da democracia, a luta pela inclusão social e pelo respeito à 

diversidade se fortalece e faz crescer a busca de uma escola que possa atender a 

todos os estudantes, sem rótulos e sem classificações discriminatórias, fazendo 

surgir, então, o movimento por uma educação inclusiva, onde a escola seja capaz de 

oferecer os suportes (apoios pedagógicos, clínicos, a remoção das barreiras, os 

recursos materiais, professores capacitados) e tudo o que for necessário para que 

os estudantes com necessidades educacionais especiais (NEEs) possam aprender 

como os outros e com os outros permitindo, de fato, a inclusão dos mesmos nas 

classes regulares de ensino. 

 Desta forma, para que a inclusão se efetive de fato é necessário que a 

sociedade e as instituições estejam comprometidas e envolvidas nesse processo, 

buscando esses suportes, discutindo, pensando, debatendo e estudando as 

possibilidades e os limites da inclusão escolar além da perspectiva legal. 

 Na prática e em alguns casos, os estudantes são conhecidos conforme o 

rótulo que lhe é dado e, que muitos deles, apesar de não se encaixarem em uma 

síndrome específica, são desacreditados por relatórios, comportamentos e laudos 

tornando-se presenças invisíveis em sala. Nesses casos, é comum observar-se que 

se atribui o fracasso à incapacidade atribuída a estes estudantes. 

 Segundo Vygotsky (1989), a criança que apresenta desenvolvimento 

comprometido por um defeito não é uma criança menos desenvolvida que as 



10 

 

consideradas normais. Essa visão teórica causou um impacto positivo na minha vida 

pessoal e profissional, pois, de certo modo, harmoniza-se com os meus sentimentos 

em relação à capacidade de desenvolvimento dos meus educandos, acalmando 

meus medos e incertezas de como lidar com suas limitações. 

 Quando optei por ser professora de Biologia e ciências acreditava que só a 

minha graduação seria suficiente para regência, porém ao me deparar com uma 

estudante diagnosticada com o Transtorno do Déficit de Atenção/ Hiperatividade 

(TDAH), percebi o quanto estava despreparada e o quanto isso afetou o meu 

desempenho docente. Entretanto este fato, me fez refletir sobre a necessidade de 

me aperfeiçoar, e buscar meios inclusivos para desenvolver uma aprendizagem que 

atendece suas necessidades, pois em muitos momentos eu não soube explorar 

todas as suas potencialidades pelo simples motivo de avaliar e reconhecer somente 

suas limitações. 

 Assim sendo, procurei conhecer um pouco mais sobre a inclusão e como 

aluna do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar, busquei como proposta de trabalho abordar os desafios 

enfrentados pelos professores e a participação dos mesmos nos processos de 

inclusão de estudantes com TDAH, tendo em vista que as Universidades, momento 

da formação básica do professor, oferecem pouca preparação para lidar com  

estudantes com NEE. Também reconheço que a escola oferece de modo deveras 

superficial, na formação continuada de seus professores, as ferramentas para que 

os docentes encontrem-se preparados para tornar a inclusão de fato uma realidade 

no meio escolar. 

 Para que o processo de inclusão aconteça efetivamente, é importante que as 

pessoas próximas a estudantes com NEEs estejam preparadas a oferecer condições 

emocionais, psicológicas e educacionais para que eles sintam-se acolhidos, 

apoiados e desafiados em seus limites. A educação escolar é uma fase fundamental 

para o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. Desenvolver 

adequadamente esse processo é a grande saída que o professor tem para cumprir 

adequadamente com seu ofício e o ato educativo ao qual se vinculou. É esse 

conjunto de atitudes do docente que irá contribuir com a superação do desafio de 

educar a crianças e adolescentes inquietos, com dificuldade de concentração e 

atenção. 

 Partindo da informação de que a capacidade de focar a atenção e controlar a 
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motricidade em ambientes com muitos estímulos, como uma sala de aula, reduz 

significativamente a presença da criança com TDAH, cabe ao professor pesquisar e 

conhecer as características desse transtorno. Buscando uma melhor adequação dos 

recursos pedagógicos em sala de aula, e assim diminuir as tensões entre os atores 

desse processo.  

 O TDAH aparece geralmente na primeira infância e atinge aproximadamente 

de 3% a 5% da população durante a vida toda, não importando o grau de 

inteligência, o nível de escolaridade, a classe sócio-econômica ou etnia. De acordo 

com estudos recentes, o TDAH, está presente mais nos meninos do que em 

meninas, numa proporção de 2/1; sendo que nos meninos os principais sintomas 

são a impulsividade, e nas meninas a desatenção. (GOLDSTEIN, 2006 apud 

MACHADO & CEZAR, 2007) 

 Considerando a realidade da escola, sua função, o histórico da inclusão 

escolar de crianças com deficiências e a importância da participação do professor no 

processo educacional inclusivo, a presente pesquisa tem como objetivo principal 

investigar a importância da participação do professor no processo de inclusão de 

estudantes com TDAH, independentemente de estar diagnosticada ou não, de estar 

sendo medicada ou não, mas visando o seu bem-estar, assim como o seu 

desenvolvimento global nos processos educativos da escola.  

 Decorre daí a opção feita nesse trabalho, de detalhar o máximo possível, as 

características do TDAH e as pessoas por ele acometidas. Por isso, lança-se mão 

de uma série de informações com base nas ciências biológicas e médicas, 

disponíveis para que se compreenda com razoável clareza o que seja esse 

transtorno. Neste contexto, pretendeu-se investigar e expandir conhecimentos 

acerca do TDAH, bem como estimular a reflexão, por parte dos docentes, em 

relação à formação continuada, principalmente os que lidam com estudantes que 

apresentam este tipo de transtorno. 
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I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 - Vista aos Velhos, Novos Conceitos 

 

 

 O capítulo que se segue tem por finalidade proporcionar ao leitor uma visão 

geral dos principais termos, conceitos e definições que giram em torno do transtorno 

de déficit de atenção e hiperatividade. Optou-se por esse apanhado a fim de 

proporcionar ao professor elementos que o ajudem aconhecer melhor o problema 

para que o mesmo possa participar com mais propriedade nos processos inclusivos 

de seus estudantes.  

 Rever conceitos, revisitar termos já conhecidos remete-nos a novas reflexões 

que quase sempre nos possibilitam atribuir novos significados às terminologias 

adotadas nos documentos legais e também nos textos acadêmicos. Por isso, 

destaca-se aqui, dentre muitos conceitos a serem revisitados, aqueles que 

apresentam maior identidade com o objetivo deste trabalho: 

 

1.2 -  Educação Especial 

 

 

Processo educacional escolar definido em uma proposta pedagógica que 
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir e 
promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 
apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e 
modalidades da educação básica. (BRASIL, 2001. p.69).  
 

 Esse é um conceito que merece destaque pelo novo significado que atribuiu a 

educação especial: 

 
• Processo educacional escolar: privilegia a finalidade da escola como 
espaço pedagógico e não essencialmente clínico. 
• Proposta pedagógica: privilegia o projeto pedagógico, que inclui 
objetivos curriculares, percurso escolar, avaliação, terminalidade escolar, 
certificação. 
• Recursos e serviços educacionais especiais: pressupõe a adoção de 
recursos que possam dar respostas educativas às necessidades especiais 
dos alunos. 
• Organizados institucionalmente: pressupõe uma proposta pedagógica 
assumida coletivamente pela instituição escola e que faça parte de seu 
regimento e de seu projeto pedagógico. 
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• Apoiar, complementar, suplementar os serviços educacionais 
comuns: os serviços e recursos da educação especial devem ser colocados 
à disposição da construção de uma escola inclusiva, o que pressupõe uma 
reorganização também das escolas especiais. 
• Garantir e promover o desenvolvimento das potencialidades: privilegia 
o modelo sócio-educacional, deslocando o foco da deficiência, para 
focalizar as possibilidades. (BRASIL, 2001) 

 
 Esses novos significados surgem com um contexto onde a educação especial 

deixa de ser o fim para se transformar no meio de assegurar o direito à escola de 

boa qualidade para todos. Rompe-se a dicotomia entre dois sistemas paralelos de 

educação: o regular e o especial. Emerge daí uma posição nova e desafiadora para 

a escola. De certa forma, a educação especial separada do contexto escolar 

mantinha características da exclusão. Em alguns casos, sabe-se, todavia, é 

importante contar com uma complementariedade entre as duas modalidades.  

 

1.3 - Educação Inclusiva 

 

 

 A proposta da educação inclusiva é ampla e inclui o acesso e a permanência 

de todas as crianças, jovens e adultos em todas as etapas e modalidades do 

sistema educacional, independente de suas condições pessoais de raça, gênero, 

etnia, classe social ou deficiência. 

 No entanto, interpretações equivocadas e ingênuas têm resumido esta 

proposta aos estudantes da educação especial, ou seja, aos estudantes com 

deficiência.  

Uma das preocupações das sociedades democráticas contemporâneas é 
garantir a todos os indivíduos, e a todos os grupos de indivíduos – 
quaisquer que sejam os critérios que os determinam – todos os benefícios 
que o desenvolvimento dessa sociedade é capaz de propiciar: acesso à 
educação, à saúde, à cultura, a um nível de vida digno, etc. Muitas vezes – 
por motivos estruturais, ou circunstanciais, culturais ou ideológicos – 
indivíduos e grupos de determinada região ou classe social, ou grupo etário, 
racial, étnico, cultural ou religioso não têm acesso a esses benefícios, ou 
são excluídos por deficiência física ou intelectual (o conceito genérico desta 
condição, em qualquer dos casos denomina-se exclusão). O conceito de 
inclusão social ou simplesmente inclusão, envolve, pois, a atitude e as 
medidas que viram criar as condições desse acesso. Como fator de justiça 
social e do próprio desenvolvimento da sociedade. (AULETE, 2004, p.440) 
 

 Portanto a escola Inclusiva pressupõe uma nova maneira de entender as 

respostas educativas que se oferecem, com vistas à efetivação do trabalho na 

diversidade. Está baseado na defesa dos direitos humanos de acesso, ingresso e 
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permanência com sucesso em escolas de boa qualidade no direito de integração 

com os colegas e educadores, de apropriação e construção do conhecimento, o que 

implica, necessariamente, em previsões e provisão de recursos de toda a ordem 

(CARVALHO, 2004). 

 Educação inclusiva pressupõe muito mais do que a garantia de vaga no 

sistema comum de ensino para os estudantes com deficiência. Pressupõe uma 

reorganização das escolas, de forma a torná-las aptas a receber todos os 

estudantes que a procuram, garantir respostas pedagógicas efetivas às 

necessidades que os estudantes apresentam, de forma a promover não só o seu 

desenvolvimento social, através da convivência com seus pares não deficientes, 

mas também proporcionar-lhes o acesso ao processo de aprendizagem. (BRASIL, 

2001) 

 A educação inclusiva é, então, sem duvida, uma conquista que vai facilitar o 

desenvolvimento social e educacional dos estudantes com NEEs nas classes 

regulares de ensino, pois, sabemos que historicamente essas participações lhe 

foram negadas, e que esse quadro vem ao poucos sendo mudado com o processo 

educacional inclusivo, com os objetivos de elevar a educação de forma que permita 

uma educação de qualidade para todos os cidadãos com ou sem deficiência.  

 

1.4 - Integração X Inclusão 

 

 

 Esses são conceitos que tem sido objeto de debate em todos os fóruns cuja 

temática é a educação inclusiva; uns defendem a concepção pura do termo inclusão, 

em contraposição à integração, entendida por outros como um processo interativo 

que deve fazer parte da educação inclusiva (CARVALHO, 2004). 

 Segundo Carvalho (1998, p.34), “sem ser incompatível com a noção de 

integração, a inclusão institui a integração de maneira mais radical e sistemática, 

alertando para as implicações práticas da integração”. Nesse sentido integrar não 

significa colocar todos os estudantes com NEEs na sala de aula da escola regular, 

significa inserir no ambiente o menos restrito possível, atendendo às características 

pessoais de cada estudante, suas potencialidades e limitações. 

 De acordo com o principio da integração, os estudantes devem adaptar-se às 

normas, às exigências e à organização da escola, ou seja, eles devem estar 
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preparados para este acesso. Segundo Mittler (2003, p.34), “a integração implica um 

conceito de prontidão para transferir o estudante da escola especial para a escola 

regular”. 

 Já o modelo da inclusão, determina que é a escola que deve se preparar para 

receber todos os estudantes, inclusive aqueles com quadro de deficiência, 

adequando-se às necessidades dos estudantes. Mittler (2003, p. 34) entende que, “a 

inclusão implica uma reforma radical nas escolas em termos de currículo, avaliação, 

pedagogia e formas de agrupamentos de estudantes”. 

 Segundo Coll (2004, p.25), “a integração é o processo que permite aos 

estudantes que habitualmente foram escolarizados fora das escolas regulares serem 

educados nelas”. Através desse processo as escolas comuns aceitavam alguns 

estudantes, antes rejeitados ou marginalizados, que poderiam frequentar classes 

comuns desde que conseguissem adaptar-se. 

 Os processos de “Integração e Inclusão” são bem definidos nas palavras de 

Coll e Oesterreich, onde podemos perceber que integrar é articular as partes para 

formar o todo, não há como incluir sem integrar. “A inclusão prescreve a exigência 

de educar todos os estudantes na mesma escola e a necessidade de empreender 

uma reforma do conjunto do sistema educacional”. (COLL, 2004, p.26) 

 

A inclusão ocorre através de um processo interativo, onde sociedade e os 
portadores de necessidades especiais se reconhecem, adaptam-se e 
desenvolvem-se, estabelecendo novos pactos fundamentados no direito à 
cidadania plena para todos. O processo inclusivo pode significar uma 
verdadeira revolução educacional e envolve o descortinar de uma escola 
eficiente, diferente, aberta, comunitária, solidária e democrática, onde a 
multiplicidade nos leva a ultrapassar o limite da integração e alcançar a 
inclusão. (OESTERREICH, 2007, p. 31) 

 

1.5 - Deficiência 

 

 

 A Declaração de Salamanca (1994) é uma resolução das Nações Unidas que 

trata dos princípios, política e prática em educação especial. Nela é Apresento os 

Procedimentos-Padrões das Nações Unidas para a Equalização de Oportunidades 

para Pessoas Portadoras de Deficiências, sendo considerada mundialmente um dos 

mais importantes documentos que visam a inclusão social, juntamente com a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990), fazendo parte da tendência 
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mundial que vem consolidando a educação inclusiva. A Declaração de Salamanca 

(1994, p. 11)  deixa bem claro que: 

 

As escolas do ensino regular devem educar todos os alunos, enfrentando a 
situação de exclusão escolar das crianças com deficiência, das que vivem 
nas ruas ou que trabalham das superdotadas, em desvantagem social e das 
que apresentam diferenças linguísticas, étnicas ou culturais.  

 

 Assim, diante dos referidos marcos na evolução histórica da educação 

inclusiva, é imprescindível deixar de fazer referência a Convenção da Guatemala 

(1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº. 3.956/2001 que garantiu às pessoas 

com deficiência terem os mesmos direitos e liberdade fundamental que as demais 

pessoas, definindo como discriminação toda diferenciação ou exclusão que possa 

impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e da liberdade fundamental. 

Esse Decreto teve importante repercussão na educação, estabelecendo uma 

reinterpretação da educação especial, compreendida no contexto da diferenciação 

adotada para abolir o impedimento do acesso desses estudantes à escolarização 

(BRASIL, 2008). 

 Diante do exposto, é necessário conhecer e entender essa reinterpretação da 

educação especial que prioriza  a  equalização de oportunidades para pessoas 

portadoras de deficiências. Sendo assim é necessario verificar o que é considerado 

como deficiência. 

 O Decreto 3298 de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Política 

Nacional dos Direitos da pessoa com deficiência, considera em seu Art. 3°: 

 

I – deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desenvolvimento de atividade, dentro do padrão considerado normal para o 
ser humano; 
II – deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 
um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; 
III – Incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios 
ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa 
receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e 
ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. (BRASIL, 1999) 
 

 O processo inclusivo com base em seu percurso histórico em constante 

evolução marca a construção de um novo tipo de sociedade, com significativas 

transformações no espaço escolar e social mais amplo. Tal processo implica na 
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quebra de paradigmas, incluindo a reformulação do nosso sistema de ensino para 

conquista de uma educação de qualidade, a partir da qual o acesso, o atendimento 

educacional adequado e a permanência na escola regular sejam garantidos a todos 

os estudantes, independentemente de suas diferenças e necessidades (GLAT, 

2009). 

 

1.6 - Necessidades Educacionais Especiais: 

 

 

 Este é um conceito que começou a ser usado em 1960, mas só ganhou 

divulgação em 1974, com o informe Warnock, na Inglaterra e foi mundialmente 

adotado durante a Conferência de Salamanca, em 1994, na Espanha (COLL, 2004). 

Ainda de acordo com autor, embora tenha atribuído uma ampliação muito grande 

aos supostamente usuários dos serviços da educação especial, tem o mérito de 

focalizar o atendimento às diferenças dos estudantes , nas respostas educativas da 

escola.  

Coll ainda ressalta que esta nova definição apresenta características 
próprias, que se colocam como vantagens e desvantagens: afeta um 
conjunto grande de estudantes; é um conceito relativo e contextual; refere-
se aos problemas dos estudantes em sala de aula; supõe a provisão de 
recursos suplementares. (p.21) 
 

 Posições críticas com relação ao uso desta terminologia destacam: a 

amplitude de seu significado; a compreensão vaga de seu significado; a não 

diferenciação entre os vários problemas de aprendizagem; a constituição de uma 

categoria socialmente construída; apresentação de uma imagem otimista da 

educação especial. 

 Embora existam outros conceitos que dão referência para o estudo e a 

compreensão dos processos inclusivos, tratou-se aqui daqueles que são mais 

fundamentais para que o professor inicie um processo de apropriação do tema a fim 

de sentir-se mais apoiado para participar nos processos inclusivos. 
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2 - Fundamentos Legais 

 

 

 Depois de serem apresentados alguns conceitos importantes para a 

compreensão do professor acerca do processo de inclusão, importa fazermos um 

recorrido à legislação a fim de percebermos como as políticas publicas entendem e 

proporcionam a inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais. A 

idéia desse capítulo é oferecer um panorama que possibilite ao educador perceber o 

apoio legal que lhe é oferecido para que participe com mais empenho e segurança  

nos processos de inclusão.  

 Atualmente podemos afirmar que no Brasil os fundamentos legais são vastos, 

no que se refere à garantia dos direitos sociais às pessoas com deficiência. 

Merecem destaque: 

• A política nacional dos direitos das pessoas com deficiência (lei 

nº. 7.853/89) 

• O estatuto da criança e do adolescente (lei nº. 8069/90) 

• A lei orgânica da assistência social (lei nº. 8742/93) 

• A lei de diretrizes e bases da educação nacional (lei nº. 

9394/96). 

• A lei orgânica da saúde (lei nº. 8.080/90) 

• A lei da acessibilidade (lei nº. 10.098/00) 

 A luta atual, no entanto, é para que elas sejam respeitadas e implementadas. 

Para isso, torna-se necessário conhecer e multiplicar as informações sobre os 

fundamentos legais que sustentam e asseguram os direitos sociais a todos os 

cidadãos, em cada espaço de convivência. 

 No campo da educação, podemos destacar as seguintes legislações 

complementares à LDBN/96, que reservou todo o seu capitulo 5 à organização da 

educação especial no sistema educacional brasileiro: 

• O decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a lei 

7.853/89, onde propõe equiparação de oportunidades, cabendo as instituições de 

ensino superior oferecer adaptações necessárias no processo seletivo e provas, 

inclusive tempo adicional para realização das provas, previamente solicitadas pelo 

aluno portador de deficiência. 
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• O plano nacional de educação, lei nº. 10.172 de 09/01/2001, que 

estabelece diretrizes curriculares que assegurem a necessária flexibilidade e 

diversidade nos programas de estudo oferecidos de forma a melhorar o atendimento 

às necessidades diferenciadas dos alunos. 

• O decreto nº. 3.956, de 08/10/2001, promulga a convenção 

interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as 

pessoas portadoras de deficiência. 

• O parecer 17 e a resolução 02 do conselho nacional de educação, de 

2001, homologados pelo ministério da educação, que estabelecem as diretrizes 

nacionais para educação especial na educação básica. 

• A portaria nº. 3284 do MEC, de 7 de novembro de 2003, explicita a 

necessidade de assegurar aos portadores de deficiência física e sensorial condições 

básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de 

equipamentos e instalações, determina que sejam incluídos, nos instrumentos 

destinados a avaliar as condições de ofertas de cursos superiores, os requisitos de 

acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. 

• Declarações internacionais das quais o Brasil é signatário: Jointien 

(1990), Salamanca (1994), Guatemala (2001), Dakar (2002). 

 Todas essas leis e decretos determinam uma educação de qualidade que 

atenda as necessidades das pessoas com deficiência, preferencialmente nas 

escolas regulares, salvo aqueles que precisão de apoios intensos e permanentes em 

escolas especiais. Espera-se, portanto, que o professor se aproprie dessa riqueza 

de informações legais para que sinta-se mais apoiado em suas ações de 

participação nos processos inclusivos. 

 

3 - Possibilidades e Desafios na Inclusão Escolar 

 

 

 Quando nos referimos à inclusão escolar, significa que todas as crianças e 

jovens em idade escolar devem frequentar a mesma escola, e que esta escola deve 

estar organizada para atender às necessidades educativas especiais de todos os 

seus estudantes. Mas na pratica sabemos que não é simples assim colocar todos os 

estudantes na escola regular, e que esse processo vem vencendo desafios na 
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tentativa de realmente atender a todos os cidadãos como iguais, sem nenhum tipo 

de discriminação. 

 Constitui-se um risco, entretanto, quando a inclusão escolar é entendida como 

uma forma de colocar todos os estudantes na escola comum, fazendo assim apenas 

uma inclusão física, ou segundo Mittler (2003, p. 53), "uma integração selvagem, 

não planejada com cautela e realizada como uma questão ideológica". Cria-se, 

nesses casos, um ambiente de insegurança e desconhecimento de processos 

necessários para que a real educação aconteça. 

 A inclusão escolar significa garantir mais do que apenas acesso: a 

permanência, o percurso, a terminalidade, a certificação e o sucesso escolar dos 

estudantes com deficiência devem ser intentos perseguidos com responsabilidade e 

rigor. Diante do exposto a escola tem de oferecer os suportes que o estudante vai 

precisar para que ele possa aprender com e como os outros colegas. 

 

Para garantir esses suportes, é preciso que os órgãos públicos de educação 
estejam também comprometidos com a inclusão escolar, enquanto política 
publica, implementando condições básicas que facilitem o ingresso de 
estudantes com NEEs na escola comum: escolas acessíveis, sem barreiras 
físicas, atitudinais e curriculares, professores melhor preparados, numero 
menor de estudantes nas salas inclusivas, apoios pedagógicos, como e 
quando necessário, professores de apoio, salas de recursos, materiais 
específicos, professores intérpretes (MENICUCCI, 2006, p. 26).  
 

 Essas são as chamadas adaptações de grande porte, ou seja, adaptações 

que dependem de uma ação do poder público. Na escola, as adaptações 

necessárias, são as chamadas de pequeno porte, ou seja, aquelas que o professor 

mesmo deve providenciar: novas formas de ensinar, de avaliar, de acompanhar o 

desenvolvimento de seus estudantes, de se relacionar com as suas diferenças, de 

trabalhar de forma cooperativa, de buscar apoios através de parcerias com outras 

instituições e outros profissionais. Estas dependem das necessidades que cada 

estudante apresenta. (MENICUCCI, 2006) 

 Sendo assim, a escola inclusiva é aquela que não rejeita a matricula de 

nenhum estudante, independente das condições que ele apresenta; que se 

preocupa com a permanência de seus estudantes, de forma a não excluí-los durante 

o percurso escolar; implica-se com o desenvolvimento de todos, buscando sempre 

criar situações de aprendizagem significativas; que está preocupada com a 

formação de cidadãos conscientes, preparados para a vida fora dos muros da 

escola; que busca parcerias e apoios; que está comprometida com a formação 
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continuada de seus professores, que incentiva o trabalho cooperativo, que respeita a 

diversidade humana, que se organiza de acordo com as necessidades de seus 

estudantes. (MENICUCCI, 2006) 

 Esta é a escola inclusiva tão comentada e especificada em leis e decretos, 

que ainda está em construção, o caminho não está pronto. Está sendo traçado, 

pouco a pouco, em cada município, em cada escola, por  aqueles que querem 

contribuir com um sistema educacional de qualidade para os estudantes.  

 A inclusão escolar é, portanto, um caminho a ser buscado por todos, com 

compromisso, responsabilidade, sobretudo com crença de que essa construção é 

possível.  Para Mittler (2003. p.21), "a inclusão é uma visão, uma estrada a ser 

viajada, mas uma estrada sem fim, com todos os tipos de barreiras e obstáculos, 

alguns dos quais se encontram em nossas mentes e em nossos corações". 

 Atualmente podemos perceber que na maioria das vezes as limitações 

enfrentadas pelas pessoas com deficiência decorrem muito mais dos mecanismos 

excludentes, presentes na sociedade, do que da deficiência em si. Acreditando nas 

possibilidades e vencendo os desafios, A inclusão escolar se fará pela inquietação 

coletiva de educadores e educandos e pelos desafios que estão mobilizando 

profissionais, estudantes, pais e governantes. 

 

3.1 - Em Busca de uma Transformação Pedagógica 

 

 

 Os pressupostos de Vygotsky e Piaget, apesar de formulados a décadas, são 

absolutamente atuais e coincidem com muitos dos objetivos da escola inclusiva. 

Implicam o enriquecimento do ambiente de aprendizagem, dos recursos e meios a 

serem utilizados. Por isso, algumas categorias desenvolvidas por estes autores 

serão trazidas aqui como fundamento para a discussão do tema desse trabalho. 

 Decorre daí o pensamento de Costa (2006) que afirma que uma pedagogia 

positiva e humanista, é uma pedagogia que visa ao desenvolvimento do estudante 

com NEE, investindo nas suas possibilidades, pressupondo a passagem de uma 

pedagogia centrada nos déficits dos estudantes, para uma que foque nas 

potencialidades dos mesmos.  

 Baseado nesses pressupostos Costa (2006), traça algumas alternativas que 

podem contribuir para a construção de uma pedagogia transformadora sendo elas 
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duas dimensões básicas interdependentes e inclusivas: a mediação pedagógica e a 

mediação semiótica. Conforme o autor, o termo mediação deve ser entendido como 

elo intermediário entre o individuo e o meio. Essa mediação é feita pelo outro ou 

pelos signos. Quando feita pelo OUTRO (professores, adultos, colegas, amigos) é 

chamada de mediação pedagógica.  

 Dessa forma, as afirmações desse autor, conduz-nos a pensar na mediação 

pedagógica como uma questão de intervenção. Porém deve ser uma intervenção 

que possibilita o desenvolvimento do indivíduo. Devendo possibilitar trocas do 

indivíduo com o objeto de conhecimento; de modo que o mesmo possa agir sobre o 

objeto de conhecimento, seja qual for sua natureza, explorando sua constituição 

física, estabelecendo relações entre objeto da mesma natureza – comparando, 

ordenando, seriando, classificando, levantando hipóteses etc. Esse é um dos 

princípios da teoria de Piaget, para quem a inteligência tem sua origem nas 

coordenações de ações (BREGUNCI, 1992).  

 Ainda segundo Costa (2006), “Vygotsky enfatiza a necessidade da ação para 

o desenvolvimento intelectual, pois para ele o desenvolvimento da inteligência 

abstrata está profundamente interligado ao da inteligência prática”. Portanto, cabe 

ao professor estar atento para que suas ações sobre os objetos não se esgotem em 

si mesmas, não se reduzam a mero treino de habilidades perceptivo-motoras. É 

preciso que ele tenha sempre em mente que seu objetivo é promover o 

desenvolvimento cognitivo do estudante. 

 Costa ainda explica que a mediação quando feita pelos SIGNOS – mediação 

semiótica. Dentre os sistemas simbólicos, o mais importante é a linguagem. Os 

estudos da função semiótica foram centrais nas teorias de Piaget e Vygotsky. 

Marcando o fim do período sensório-motor e o inicio do período pré-operatório, 

adquire-se a função semiótica, uma função de representação, que, para Piaget, 

consiste na possibilidade de distinguir o significado do significante, ou seja, de fazer 

distinção entre aquilo que se quer representar. (BREGUNCI, 1992) 

 Costa (2006) caracteriza a função semiótica da seguinte maneira: 

 

A função semiótica se manifesta pela capacidade de a criança representar 
objetos e fatos ausentes conhecidos, através de um conjunto de condutas 
que aparecem mais ou menos simultaneamente: a imitação na ausência do 
modelo, as imagens mentais, o desenho, o jogo simbólico ou brincadeira do 
faz-de-conta, a linguagem de uma forma geral. Observe-se que a 
capacidade de representação, por possibilitar ao individuo evocar objetos 
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ausentes, tornando-os presentes para os sujeitos, permite comunicação 
efetiva entre eles e construções mentais sobre a realidade. (p.79) 
 

 O desenvolvimento da linguagem pressupõe, então, o desenvolvimento dos 

sistemas semióticos. Costa (2006) ainda explica que para Vygotsky, os signos são 

como uma marca externa, que auxilia em tarefas que exigem memória, atenção. 

Assim, ele como instrumento psicológico é mediador, aumenta tais capacidades e, 

ainda permitindo um maior controle voluntario do sujeito sobre sua atividade. Sendo 

a mediação por signos mais eficiente do que a memória não-mediada. 

 Portanto, o desenvolvimento da função semiótica constitui uma das tarefas 

essenciais do professor de estudantes com necessidades educativas especiais, uma 

vez que é fundamental para o desenvolvimento da linguagem de uma forma geral. 

Muitos deles apresentam um atraso significativo nessa função, o que se constitui 

como obstáculo para o desenvolvimento da linguagem e apropriação da língua 

escrita. (COSTA, 2006) 

 

4 - Vygotsky e a Relação entre Aprendizagem e Desenvolvimento 

 

 

 Segundo Moreira (2004), foi a partir do inicio do século XX, que passaram a 

ser divulgados os estudos de Vygotsky (1896-1934), os quais trouxeram grandes 

avanços na explicação do desenvolvimento cognitivo humano. E levando em 

consideração as contribuições trazidas por ele para a compreensão do processo 

ensino e aprendizagem, abordaremos neste tópico suas principais ideias. 

 Vygotsky mudou definitivamente o enfoque dado aos estudos da relação entre 

desenvolvimento e aprendizagem. Ele verificou que esses processos vinham sendo 

tratados como se não tivessem uma relação estreita entre si (MOREIRA, 2004). O 

autor ainda conta que Vygotsky, em seus estudos, procurou mostrar que a 

aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar. Ou seja, 

ela nasce inserida num meio social, que é a família, e é nela que estabelece as 

primeiras relações com a linguagem na interação com os outros. Assim, quando ela 

chega à escola, já traz no seu desenvolvimento uma pré-história, o que vai indicar a 

existência de uma relação estreita entre seu desenvolvimento e um tipo de 

aprendizagem já efetivada. 
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Apoiado nesses estudos, Vygotsky verificou que existem dois níveis de 
desenvolvimento: o real ou efetivo e o potencial. O desenvolvimento efetivo 
é aquele já concluído e que habilita a criança para resolver certas atividades 
com independência, ou seja, sem ajuda. Entretanto, existe um nível de 
desenvolvimento que não aparece nos testes, mas que pode ser detectado 
quando conseguimos fazer com que a criança seja capaz de realizar algo, 
que não conseguiria realizar independentemente, sem ajuda. (MOREIRA, 
2004, p.53)  
 

 Esse tipo de intervenção é possível acontecer no que Vygotsy denominou de 

zona de desenvolvimento proximal (ZDP), entendida como a distância entre o nível 

de desenvolvimento real ou efetivo e o desenvolvimento potencial. Aquilo que a 

criança é capaz de fazer com ajuda, através da ZDP, poderá, mais tarde, ser feito de 

modo autônomo, resultando na sua transformação em desenvolvimento efetivo e na 

formação de novas zonas de desenvolvimento potencial. (MOREIRA, 2004) 

 Essas ideias devem nos alertar para uma das funções primordiais da escola: 

a de favorecer o desenvolvimento de certas capacidades, apoiando, dando suporte, 

criando e adaptando condições, quando necessário, para ampliar as possibilidades 

de aprendizagem e de desenvolvimento, em lugar de limitar as chances de o 

estudante avançar, como acontece em muitas de nossas escolas.  

 O professor, nesse sentido, ao focar o desenvolvimento de seu estudante 

com necessidade educacional especial, retoma a função original dos espaços 

educativos formais. Enfim, um dos compromissos da educação e seus agentes, em 

qualquer nível ou modalidade, é o de criar, constantemente, novas zonas de 

desenvolvimento potencial, para nelas intervir e trabalhar ajudando os estudantes a 

superar as suas dificuldades e limitações. 

 

4.1 Vencendo os Preconceitos 

 

 

 Se apostarmos nas possibilidades de desenvolvimento do sujeito com 

necessidades educativas especiais, uma noção que devemos ter sempre em mente 

é a de que a inteligência não é estática, mas dinâmica, podendo, portanto, evoluir. 

Outra noção que não pode ser esquecida é a de que um dos objetivos da educação 

é promover o desenvolvimento da inteligência. Tanto Piaget quanto Vygotsky nos 

forneceram as bases dessa concepção ao postular que a inteligência não é inata, 

mas se constrói nas trocas constantes com o meio ambiente. A educação se insere 

nesse contexto, tendo a escola um papel privilegiado nesse processo.  
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 Assim, é essencial recordarmos as relações entre aprendizagem e 

desenvolvimento, principalmente o conceito de zona de desenvolvimento proximal - 

ZDP, o qual assinala que, com a ajuda do outro (adultos, professores, colegas) a 

criança terá possibilidades de produzir mais do que produz sozinha. Esse conceito 

nos aponta para o que a criança tem em potencial, com relação às possibilidades 

não realizadas. Foi a partir daí que Vygotsky investiu no desenvolvimento de sujeitos 

com uma enorme gama de dificuldades: crianças diagnosticadas como deficientes 

mentais, crianças com síndrome de Down, crianças cegas, surdas, com lesões 

cerebrais entre outros. 

 A crença nas possibilidades do individuo e no papel do aprendizado no 

desenvolvimento dessas possibilidades está bastante explicita nas obras de 

Vygotsky dedicadas aos sujeitos com necessidades especiais. Assim, ele diz: O 

comportamento atualizado é apenas uma infinitésima parte do comportamento 

possível. O homem está cheio de possibilidades não realizadas (...). (VYGOTSKY, 

1989, apud COSTA, 2001). Diz ainda o psicólogo: “Todas as crianças podem 

aprender e se desenvolver, as mais sérias deficiências podem ser compensadas 

com ensino apropriado, pois, o aprendizado adequadamente organizado resulta em 

desenvolvimento mental” (VYGOTSKY, 1989, apud COSTA, 2001). 

 Nessa abordagem, a expectativa com relação às possibilidades de 

desenvolvimento de nossos sujeitos é bem diferente daquela dominante na 

sociedade de uma forma geral. Entretanto, não é qualquer ensino que promove o 

desenvolvimento. É necessário que o processo de ensino/aprendizagem seja 

adequadamente organizado para delinear caminhos que alcancem tal objetivo. 

 

4.2 - Construindo Possibilidades 

 

 

 De acordo com Moreira (2004), para Piaget e Vygotsky o ponto de partida do 

trabalho pedagógico é o aluno real, concreto, com suas necessidades atuais e com 

quem passamos a nos relacionar e a compartilhar experiências. É preciso, portanto, 

conhecer esse aluno: identificando sua situação atual e sua necessidade especial; 

quais são suas dificuldades, suas possibilidades. 

 O olhar com qual Vygotsky nos propõe examinar as possíveis limitações 

desse aluno não é de complacência ou desânimo, mas, sim, o de uma visão 
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dialética do real, que leve à construção de que existem problemas e possibilidades e 

que eles podem ser uma fonte de crescimento. Assim, para o autor, um:  

 
Defeito ou problema físico, qualquer que seja sua natureza, desafia o 
organismo. Assim, o resultado de um defeito é invariavelmente duplo e 
contraditório. Por um lado, ele enfraquece o organismo, mina suas 
atividades e age como uma força negativa. Por outro lado, precisamente 
porque torna a atividade do organismo difícil, o defeito age como um 
incentivo para aumentar o desenvolvimento de outras funções no 
organismo; ele ativa, desperta o organismo para redobrar atividade, que 
compensarão defeito e superará a dificuldade. Esta é uma lei geral, 
igualmente aplicável à biologia e psicologia de um organismo: o caráter 
negativo de um defeito age como um estímulo para o aumento do 
desenvolvimento e da atividade. (VYGOTSK, 1989 apud COSTA, 2006, p. 
75) 
 

 Vygotsky (1989) deixa transparecer a sua crença na plasticidade, capacidade 

de se transformar do organismo e do ser humano, e na capacidade do individuo de 

criar processos adaptativos com o intuito de superar os impedimentos que encontra. 

Apesar de o organismo possuir, em potencial, essa capacidade de superação, só se 

realiza a partir da interação com fatores ambientais, pois o desenvolvimento se dá 

no entrelaçamento de fatores externos e internos.  

 O defeito se converte, assim, no ponto de partida e na força propulsora do 

desenvolvimento psíquico e da personalidade. Qualquer defeito, segundo Vygotsky 

(1989), origina estímulos para a formação da compensação ou superação. A lei 

geral da compensação, segundo ele, aplica-se da mesma forma ao desenvolvimento 

dito normal e ao complicado. Segundo Adler (1957 apud Vygotsky, 1989), a elevada 

tendência em direção ao desenvolvimento é originada pelo defeito. O autor afirma, 

ainda, que a lei da compensação ou superação, desvela o caráter criador do 

desenvolvimento. Citando Stern (1923 apud Vygotsky, 1997), ele completa que tudo 

o que não me destrói, me faz mais forte, pois na compensação da debilidade surge a 

força, e das deficiências, as capacidades. O autor, entretanto, enfatiza 

constantemente o papel do contexto sociocultural nesse processo de superação. 

 Ao exemplificar os recursos e instrumentos metodológicos utilizados para o 

aprendizado dos cegos deve-se explorar preferencialmente as sensações auditivas, 

táteis, sinestésicas, tal como se dá no uso do Brailler, da música, no 

desenvolvimento da oralidade etc. Enfim deve-se propiciar aos cegos possibilidades 

de explorar e interagir com os objetos de conhecimento, por meio dos seus sentidos 

sadios. Esse caminho seria o mais fácil, pois parte das reais possibilidades do 
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estudante, o que lhe permitiria se apropriar do objeto de conhecimento de uma 

maneira mais eficiente. (MOREIRA, 2004) 

 Dessa forma, a experiência física e a atividade prática bem organizada 

agiriam como processos compensatórios, possibilitando superação de lacunas e 

avanços no desenvolvimento do individuo, pois as atividades mentais internas 

emergem da atividade prática. (Vygotsky, 1989) 

 Para Vygotsky, o individuo é constituído socialmente: todas as suas funções 

psicológicas têm origem social. Suas interações com o meio são construídas a partir 

de sua inserção em um universo histórico-cultural. A família, escola, comunidade e 

seus elementos constituintes, pais, irmãos, professores, colegas, amigos, fazem 

parte desse universo histórico-cultural e servem de elo intermediário entre o sujeito e 

o objeto de conhecimento. Esse conceito de constituição social da mente é 

explicado por Vygotsky (1984, apud COSTA, 2006 p. 78): 

 

Um processo interpessoal (entre pessoas) é transformado num processo 
intrapessoal (no interior da pessoa). Todas as funções no desenvolvimento 
da criança aparecem duas vezes: primeiro no nível social, 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. 
 

 Como podemos perceber o texto acima, chama a atenção para importância 

das interações no aprendizado do individuo. Sendo assim, além de possibilitar 

ações, trocas entre sujeito e o objeto de conhecimento, é fundamental possibilitar 

trocas entre os sujeitos, inter-ações. Ressaltamos, aqui, tanto a relação 

professor/aluno, quanto à relação entre alunos, amigos e a família. A qualidade das 

interações é essencial para todos, mas, sobretudo, para aquelas crianças com 

necessidades educativas especiais que passam pelo processo de inclusão. O 

desenvolvimento desse processo é constituído pelas formas de interação e pode 

produzir êxitos ou fracassos, dependendo da maneira como ela é conduzida. 

 

 

5 - Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperatividade (TDAH) 
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 Esse transtorno é uma patologia altamente prevalente, e com quadro clínico 

heterogêneo, que causa um levado custo social, em termos de sobrecargas 

financeiras no sistema de saúde, estresse familiar e risco de evolução adversa em 

aspectos acadêmicos e vocacionais (BIEDERMAN, 2005 apud PHEULA, 2010). Em 

virtude do grau clínico, apresenta um risco elevado de causar déficits acadêmicos e 

sociais, como baixa auto-estima, pobre relacionamento com os pares, conflito com 

os pais, delinquência e desenvolvimento de abuso por substâncias (BIEDERMAN, 

2005 apud PHEULA, 2010). 

 A patologia tem sido estudada mais detalhadamente desde do início do 

século XX. Inicialmente, foi denominada de lesão cerebral mínima (ROHDE, 1998). 

Posteriormente, o termo lesão foi modificado para disfunção, em virtude da ausência 

de evidências de lesões em exames neuroanatômicos. Com o reconhecimento 

progressivo dos sintomas que compunham a síndrome, em 1980, surgiu o termo 

Distúrbio de Déficit de Atenção (DDA), por ocasião do surgimento do DSM-III, da 

Academia Americana de Psiquiatria, um marco na definição da nomenclatura dos 

quadros psiquiátricos (WILSON, 1993 apud PHEULA, 2010). Posteriormente, em 

1994, com o surgimento do DSM-IV, surgiu o nome atualmente utilizado, Transtorno 

do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). 

 

5.1 - Etiologia 

 

 

 Cada vez há mais evidência que o TDAH não se origina de um problema 

ambiental ou da relação familiar, ou seja, provavelmente se transmite de forma 

genética e se dá através de um desequilíbrio das substâncias químicas do cérebro 

ou de neurotransmissores que regulam a conduta. (BALLONE, 2002) 

 Dos vários neurotransmissores conhecidos (atualmente são conhecidos 

mais de 30 substâncias que agem como neurotransmissores) acredita-se que 

estariam envolvidos a dopamina (DA) e a noradrenalina (NA) substancias químicas 

do cérebro que transmitem informações entre as células nervosas encontram-se 

diminuídos, fazendo com que a atividade do córtex pré-frontal seja menor. 

(SANTANA, 2007)  

 A Área Pré-Frontal do córtex corresponde a parte anterior não motora do 

lobo frontal. Ela é responsável pela escolha das opções e estratégias 
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comportamentais, pela manutenção da atenção e pelo controle do comportamento 

emocional. (BALLONE, 2005) 

 Ainda segundo o autor os sulcos e fissuras do Córtex é que definem suas 

regiões em, por exemplo, Lobo Frontal, Lobo Temporal, Parietal e Occipital.  No lobo 

frontal é onde se concentra enorme variedade de importantes funções, incluindo o 

controle de movimentos e de comportamentos necessários à vida social.  

 Quando se pensa em TDAH, não se conhece ainda as causas, na maioria 

dos casos não se observa evidências de amplas lesões estruturais ou doenças no 

sistema nervoso central.  Segundo Facion (2004) há uma série de hipóteses 

relacionadas com este transtorno. São elas:  

 

a) Defeitos orgânico-cerebrais: Aqui se supõe um distúrbio da função do cérebro na 

primeira infância provocada por uma lesão pré, peri ou pós-natal no Sistema 

Nervoso Central. Esta poderia ter sido causada por problemas circulatórios, tóxicos, 

metabólicos etc., ou por stress e problemas físicos no cérebro durante a primeira 

infância, causados por infecção, inflamação e traumatismos. Muitas vezes são sinais 

bem sutis e subclínicos. (FACION, 2004) 

 Porém não se sabe bem ainda sobre a total validade desta correlação, visto 

que os fatores de risco estão presentes em outros distúrbios diferentes, além de 

nem todas as crianças portadoras deste transtorno, terem sido vítimas destes 

fatores de risco. Ainda segundo o autor os mecanismos exatos pelos quais se 

desenvolve um transtorno de várias funções dos centros nervosos são ainda 

desconhecidos.  

 Os Eletroencefalogramas (EEGs) e as Imagens por Ressonância Magnética 

(IRM) ou as Tomografias Computadorizadas (TCs), não reconhecem ainda os 

indícios para diagnósticos específicos, ou seja, para a identificação do transtorno. 

Supondo-se uma causa orgânica, reuniu-se uma série de itens de anomalias físicas, 

chamadas "minor", anomalias estas muitas vezes, mas não somente, que podem ser 

observadas em crianças com TDAH. 

 

b) Fatores Neuroquímicos: De acordo com Facion, através de experiências clínicas 

com uso de estimulantes (anfetaminas, entre outros) ou drogas tricíclicas (como por 

ex., a desipramina), pode-se conseguir resultados terapêuticos evidentes em 

crianças hiperativas. Por isto, supõe-se uma ação desequilibrada dos centros 
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excitatórios e inibidores do Sistema Nervoso Central, causada por distúrbios no 

metabolismo de aminoácidos e dos neurotransmissores: noradrenalina, serotonina e 

dopamina. Na realidade não existem evidências claras implicando um único 

neurotransmissor no desenvolvimento do TDAH. Muitos neurotransmissores podem 

estar envolvidos no processo. 

 

c) Fatores genéticos: Investigações com familiares e gêmeos de crianças comTDAH 

indicaram uma alta correlação hereditária das crianças atingidas (Rohde e Benczik, 

1999). No caso de famílias com mais de um hiperativo, foram encontrados 

alcoolismo e distúrbios sociopatas nos pais e distúrbios histéricos nas mães. Em 

conseqüência disto é suposto aqui uma sucessão poligenética. (FACION, 1991) 

 Outros estudos também sugerem que existe uma prevalência superior de 

Transtornos do Humor, e de Ansiedade, Transtorno da Aprendizagem, Transtornos 

Relacionados a Substâncias e Transtorno da Personalidade Anti-Social nos 

membros das famílias de indivíduos com o TDAH. (BARKLEY, 1995) 

 

d) Fatores alergênicos: Incentivado por observações de casos clínicos isolados, há 

alguns anos, nos países anglo-americanos, discute-se a possibilidade de que este 

transtorno seja causado por determinados ingredientes presentes nos alimentos. 

Muitos estudos respectivos ocupam-se com os efeitos de salicítricos e de fosfatos na 

alimentação, dentre eles a Liga Antiphosfato, uma Organização não Governamental 

sediada em Hamburgo, na Alemanha.  

 Esta organização faz experimentos há vários anos com crianças portadoras 

do TDAH usando a dieta livre de fosfato. De acordo com os relatos e materiais 

informativos (folders e boletins) divulgados pelos profissionais que nela atuam os 

resultados, em vários casos, são bastante promissores (FACION, 2004). Entretanto, 

as altas expectativas iniciais aqui apresentadas não puderam ser confirmadas. A 

chamada dieta de fosfato mostrou-se como eficaz somente no caso de certas 

crianças e somente sob certas condições. 

 

5.2 - Características 
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 O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 4º Ed. (DSM-

IV, 2002), classifica o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) entre 

os transtornos por condutas perturbadoras incluídas nos transtornos de início de 

infância, meninice ou adolescência. Trata-se de um padrão de conduta que as 

crianças e adolescentes apresentam em relação a dificuldades no desenvolvimento 

da manutenção da atenção, e controle de impulsos, assim como a regulagem da 

conduta motriz em resposta às demandas da situação. 

 Segundo o DSM-IV o TDAH subdivide-se em três tipos: 

a) TDAH com predomínio de sintomas de desatenção. 

b) TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade/impulsividade. 

c) TDAH combinado. 

 O tipo com predomínio de sintomas de desatenção é mais freqüente no sexo 

feminino e parece apresentar, conjuntamente com o tipo combinado, uma taxa mais 

elevada de prejuízo acadêmico (VIEIRA, 2004). As crianças com TDAH com 

predomínio de sintomas de hiperatividade/impulsividade, por outro lado, são mais 

agressivas e impulsivas, e tendem a apresentar altas taxas de impopularidade e 

rejeição pelos colegas.  

 Embora sintomas de conduta, de oposição e desafio ocorram mais 

frequentemente em crianças com qualquer um dos tipos de TDAH do que em 

crianças normais, o tipo combinado esta mais fortemente associado a esses 

comportamentos. Além disso, o tipo combinado apresenta também um maior 

prejuízo no funcionamento global, quando comparado aos dois outros grupos. 

(ROHDE & TRAMONTINA, 2000) 

 De acordo com DSM-IV (2002, apud LOPES et al, 2005) estima-se que 60% 

a 70% das pessoas que tiveram TDAH na infância mantêm o transtorno na vida 

adulta. Em media, 67% de crianças diagnosticadas continuam tendo os sintomas 

quando adultos, interferindo na vida acadêmica, profissional, afetiva e social. 

 Problemas persistentes nas áreas relacionadas a seguir, combinadas com 

um desempenho escolar abaixo do esperado, devem ser abordados por uma 

avaliação psicológica e educacional: Raiva ou hostilidade excessiva: Essas emoções 

podem ser expressas verbalmente (sarcasmo, palavrões) ou fisicamente (destruição 

de propriedades, provocações, lutas físicas, ataques de raiva e fúria). (VIEIRA, 

2004) 
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5.3 - O Diagnóstico do TDAH 

 

 

O diagnóstico do TDAH é fundamentalmente clínico; baseia-se em medicação 

se necessário, e acompanhamentos neurológico, psicológico ou psicopedagógico, 

entre outros. Caracteriza-se por três sintomas clássicos: desatenção, hiperatividade 

e impulsividade. É essencial para os especialistas médicos o conhecimento da 

história do sujeito, a partir da observação dos pais, dos professores, e da própria 

criança, pois na maioria das vezes esta não apresenta sintomas característicos do 

TDAH durante a consulta médica. (COSTA, 2006) 

O DSM-IV propõe a necessidade de pelo menos seis sintomas de desatenção 

e/ou seis sintomas de hiperatividade/impulsividade para o diagnóstico do TDAH 

(Tabela 1).  

___________________________________________________________________ 

Tabela 1 - Critérios diagnósticos do TDAH segundo o DSM-IV 

___________________________________________________________________ 

 (1) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção persistiram por pelo 

menos 6 meses, em grau mal adaptativo e inconsistente com o nível de 

desenvolvimento: 

Desatenção: 

a) frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por 

descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras 

b) com freqüência tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou atividades 

lúdicas 

c) com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra 

d) com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, 

tarefas domésticas ou deveres profissionais (não devido a comportamento de 

oposição ou incapacidade de compreender instruções) 

e) com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades 

f) com frequência evita, antipatiza ou reluta a envolver-se em tarefas que exijam 

esforço mental constante (como tarefas escolares ou deveres de casa) 

g) com frequência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (por exemplo, 

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

h) é facilmente distraído por estímulos alheios às tarefas 
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i) com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias 

(2) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperatividade persistiram por pelo 

menos 6 meses, em grau mal adaptativo e inconsistente com o nível de 

desenvolvimento. 

Hiperatividade: 

a) frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira 

b) frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas 

quais se espera que permaneça sentado 

c) frequentemente corre ou escala em demasia, em situações nas quais isso é 

inapropriado (em adolescentes e adultos, pode estar limitado a sensações subjetivas 

de inquietação) 

d) com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em 

atividades de lazer 

e) está frequentemente "a mil", ou muitas vezes age como se estivesse .a todo 

vapor. 

f) frequentemente fala em demasia 

Impulsividade: 

a) frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido 

completadas 

b) com frequência tem dificuldade para aguardar sua vez 

c) frequentemente interrompe ou se mete em assuntos dos outros (por exemplo, 

intromete-se em conversas ou brincadeiras) 

A. Alguns sintomas de hiperatividade/impulsividade ou desatenção que causaram 

prejuízo estavam presentes antes dos 7 anos de idade. 

B. Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois ou mais contextos 

(por exemplo, na escola [ou trabalho] e em casa). 

C. Deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no 

funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. 

D. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um transtorno 

invasivo do desenvolvimento, esquizofrenia ou outro transtorno psicótico e não são 

melhores explicados por outro transtorno mental (por exemplo, transtorno do humor, 

transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo ou um transtorno da personalidade). 

_______________________________________________________________ 

FONTE: Rotta e Freire ( 2005, p.152-153 apud COSTA, 2006) 
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5.4 - O Uso de Medicamentos 

 

 

 Conforme Sarue (2007 apud SANTANA, 2007), é importante que seja 

avaliada criteriosamente a utilização de medicamentos em função dos efeitos 

colaterais que os mesmos possuem. Em alguns casos, não apresentam nenhuma 

melhora significativa, não se justificando o uso dos mesmos. 

 

As medicações indicadas para o transtorno são os estimulantes do SNC. No 
Brasil o medicamento mais utilizado é o Metilfenidato, comercializado sob 
diferentes apresentações: Ritalina® - que possui um período de ação 
bastante reduzido (3-4 horas); Ritalina LA® de liberação prolongada e 
Concerta® de liberação controlada, ambas têm duração de 12 horas. 
Devido à tecnologia OROS® (liberação prolongada de medicamentos) 
houve a possibilidade de uma liberação do medicamento constantemente, 
em um período de 24 horas, gerando mínimas variações de picos e vales na 
curva de concentração do medicamento no plasma. (MATTOS, 2005, p.152; 
ROTTA & FREIRE, 2005, p.158). 
 

 Andrade e Scheur (2004) relatam que, em estudo sobre a análise da eficácia 

do metilfenidato, todas as crianças avaliadas apresentaram algum tipo de melhora 

clínica, tanto na avaliação psiquiátrica quanto na percepção de pais e professores; o 

fator que apresentou melhoras mais significativas foi a hiperatividade, mas a atenção 

e a impulsividade também tiveram alteração para melhor após a medicação.  

 A duração da administração de um medicamento também é decorrente das 

respostas dadas ao uso e de cada caso em si. Das crianças tratadas com 

metilfenidato, de 20% a 50% apresentam como efeitos colaterais perda de apetite, 

dificuldade para dormir e agitação. Os sintomas podem desaparecer gradualmente 

na continuidade do tratamento, ou podem ser minimizados, ou melhor, controlados 

com uso de maior dosagem ou manejo dos horários de ingestão. (SARUE, 2007 

apud SANTANA, 2007) 

 Ainda segundo Sarue (2007 apud SANTANA, 2007) com a interrupção do uso 

da medicação, os efeitos colaterais imediatamente desaparecem. Em relação ao 

desempenho escolar propriamente dito, tem sido observada uma melhora não muito 

significativa, mas, com a mudança no comportamento e maior capacidade de 

atenção e concentração, o sucesso escolar é superior ao das crianças com TDAH 

que não fazem uso de medicação. 



35 

 

 É importante salientar que o uso do medicamento deve ser discutido pelo 

médico com a família, não cabendo à escola e aos professores recomendar ou ainda 

pressionar os pais para a sua utilização. E sim cabe aos professores estarem 

atentos as mudanças de comportamento dos estudantes que fazem uso da 

medicação em beneficio e melhora dos sintomas do TDAH, e assim serem capazes 

de passar informações substâncias para auxiliar o medico no tratamento. 

 É comum que pais e professores coloquem suas expectativas de cura do 

TDAH nos medicamentos, no entanto isso não ocorre, uma vez que este atua 

somente na bioquímica cerebral e, assim melhora a atenção, aumentando a 

concentração, diminuindo a hiperatividade e a impulsividade. Os comportamentos, 

as habilidades, o controle da raiva, contudo, devem ser ensinados e, isto deve ser 

feito em conjunto pela família, escola e profissionais de saúde (COSTA, 2006).  
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II – OBJETIVOS 

 

 

Geral: Investigar a importância da participação do professor para o processo de 

inclusão de alunos com TDAH. 

 

Específicos:  

 

- Conhecer a atuação da assistência psicológica necessária para a criança com 

TDAH; 

- Compreender os elos sociais do aluno portador de TDAH, partindo da família e 

chegando à escola; 

- Compreender o desenvolvimento do aluno portador de TDAH, seu bem-estar e seu 

desenvolvimento cognitivo; 

- Expandir os conhecimentos acerca do TDAH; 

- Promover a reflexão, por parte dos docentes, em relação à formação continuada. 
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III – METODOLOGIA 

 

3.1- Fundamentação Teórica da Metodologia 

 

 

 Por ser um transtorno com variantes nas alterações (desatenção, 

hiperatividade e impulsividade) , o TDAH precisa ser observado em sua abrangência 

de forma a evitar diagnósticos precoces ou rotulações. Para tanto, a pesquisa 

qualitativa, elemento norteador desta monografia, é uma maneira de se adentrar no 

mundo do TDAH. Para Denzin & Lincoln (2011), a pesquisa qualitativa é uma 

maneira de se coletar informações empíricas "na vida dos indivíduos na esperança 

de sempre conseguirem compreender melhor o assunto que está ao seu alcance" (p. 

17).  

 O intuito desta pesquisa, um estudo de caso, é verificar por meio de 

entrevista, o trabalho em sala de aula de uma professora da rede privada de 

Alexânia-GO, na vivência com uma estudante diagnóstica com TDAH. A percepção, 

vivência e metodologias utilizadas pela professora direcionarão os questionamentos 

da entrevista. Para colher as informações que delinearam o estudo de caso, optou-

se pela entrevista narrativa, onde há o interesse em conhecer as angústias, 

incertezas e vitórias da professora na condução da aprendizagem da estudante.  

 A entrevista narrativa, de acordo com Bauer (1996), permite dar crédito à fala 

do participante da pesquisa, no caso a professora, observar e interpretar sua prática 

no contexto escolar diante dos estudantes e identificar a visão da docente na 

condução dos possíveis trabalhos com alunos com TDAH. No final, a partir das 

informações adquiridas ao longo da pesquisa, será possível desenhar a história da 

docência no ensino fundamental na rede privada de ensino frente aos desafios da 

inclusão. 

 

3.2 - Contexto da Pesquisa 

 

 

 A pesquisa se desenvolveu em um colégio particular localizado em Alexânia- 

GO. O colégio foi fundado em 1993, oferta todas as etapas da educação Básica 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Possui uma grande infra-
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estrutura que vem sendo planejada, ampliada e adequada ao desenvolvimento do 

ensino. Os estudantes têm acesso a laboratórios de informática, ligados à Internet, e 

de ciências, brinquedoteca, biblioteca, quadra de esportes, piscina, parque infantil e 

campo gramado.  

 A escola atende aproximadamente 260 alunos, dentre estes, encontram-se 

estudantes com deficiência física, auditiva, baixa visão, síndrome de Down e TDAH. 

A estrutura administrativa da escola é composta por uma diretora, vice-diretora, 

secretária geral e três auxiliares. A área pedagógica possui 1 coordenadora 

pedagógica para cada turno, auxiliada por outro orientador educacional e também 8 

auxiliares responsáveis pela cantina e pela limpeza.  

 

3.3 - Participantes  

  

 

 Participaram desta pesquisa a estudante A.C. com diagnóstico de TDAH, 10 

anos de idade, sexo feminino, cursando o 5º ano do Ensino Fundamental, bem como 

a mãe e a professora regente da referida estudante. 

 

3.4 - Materiais 

  

 

 Os materiais utilizados para construção dos dados foram bloco de anotação, 

caneta, notebook para digitação de todo o trabalho monográfico, papel para 

impressão, impressora. 

 

3.5 - Instrumentos de Construção de Dados 

 

 

 Dois roteiros de entrevistas foram elaborados de forma semi-estruturada, ou 

seja, combinando perguntas abertas e fechadas, a partir do qual o participante 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto.  Assim, a 

entrevista aplicada a professora continha 14 perguntas onde 4 eram abertas e 10 

eram fechadas. E a entrevista voltada para a estudante continha 10 perguntas sendo 

2 fechadas e 8 abertas.  
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3.6 - Procedimentos de Construção de Dados 

 

 

 A opção pelo colégio deu-se por ser uma instituição de grande porte onde se 

encontra professores atuantes na rede privada e também pública, permitindo um 

amplo conhecimento das duas realidades. Outro fator significativo para escolha da 

amostra foi o fato da pesquisadora ter trabalhado nessa escola como professora de 

Biologia no ensino médio em 2009, circunstância favorável ao acesso ao campo de 

pesquisa.  

 Foi utilizado um momento de reunião informal com a vice-diretora para 

apresentação do propósito da pesquisa e início das providências necessárias à 

execução da mesma. A entrevista com a professora foi realizada na escola. Todos 

os procedimentos relativos à perspectiva ética em pesquisa foram adotados, 

conforme consta em anexo. 

 A entrevista com a estudante com TDAH, foi previamente agendada com os 

pais e realizada na residência da mesma. Foi possível contar com a presença da 

mãe durante a entrevista. 

 

3.7- Procedimentos de Análise de Dados 

  

 

 A partir da aplicação das entrevistas, realizadas com a estudante a professora 

regente e a mãe, foi possível elaborar a análise de dados que segundo Rudio (1998, 

p. 136), "tem como objetivo organizar e classificar os dados para que deles se 

extraiam as respostas para os problemas propostos", os quais foram objetivos de 

investigação. 
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IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4 - Relatos Pessoais – Professora e Estudante, uma Cena Real 

 

4.1 - A visão do TDAH pelos participantes: diagnóstico e acompanhamento 

 

 

 Através dos dados que foram obtidos na pesquisa, foi possível perceber que a 

escola tem feito vários esforços para compreender a questão do TDAH, não há 

rotulação, o que a professora têm tentado fazer é criar condições de atendimento 

mais individualizado para os portadores de TDAH com diagnóstico.  

 Ao iniciar a coleta dos relatos pessoais, a professora foi indagada acerca do 

conceito do TDAH, para ver como a escola enfrenta o problema: 

 

Bem, tenho alguns alunos com as características e alguns diagnosticados. Quando a 

coordenação comunicou que havia uma aluna na minha classe com o transtorno tive que 

pesquisar, pois já tinha ouvido muitos comentários sobre o tal de TDAH, entre eles a 

atribuição onde todo e qualquer aluno que era indisciplinado se tornara TDAH. Na reunião 

com os professores no início do ano foi passado que teríamos que dar uma atenção 

diferenciada para a aluna com A.C.(nome fictício) porque ela tinha o laudo médico, isso lhe 

dava direitos a um acompanhamento especial. Então, antes de iniciar as aulas fui buscar 

informações e conhecer de fato esse transtorno de déficit de atenção, um dos problemas de 

aprendizagem mais comentados ultimamente em todas as escolas. O TDAH está 

relacionado com a falta de atenção, hiperatividade e impulsividade. 

 

 Na fala da entrevistada (professora), há descrições das características que 

cercam o TDAH: atenção, hiperatividade e impulsividade que acarretam prejuízo e 

irritação, dificuldades de relacionamento e de aprendizagem. O diagnóstico 

adequado pode facilitar o tratamento, porém é preciso muito mais que encontrar 

referências de TDAH. O professor precisa desempenhar o papel de condutor de 

ações que resultem em sucesso para o aluno (VALLE, 2003). Conhecer o currículo 

escolar, a realidade do aluno, sua família são atitudes relevantes nessa intensa 

procura pelo bem-estar do portador de TDAH. 

 Em relação à estudante, ela deu um depoimento sobre as suas atitudes que 

ela tem em casa e na sala de aula. A estudante afirmou que: 



41 

 

 

Eu sempre fui uma criança inquieta, agitada, não parava quieta, era muito alegre na 

infância. Logo nos primeiros anos de escola essa alegria foi diminuindo. Em casa 

também. Nas brincadeiras com meus irmãos e amigos eu queria ser a “líder”, gostava de 

mandar nos outros colegas, o que não era aceito e sempre ocorriam brigas e discussões 

entre nós. Às vezes, eu gosto de me isolar e fico por muitas horas em frente à TV ou 

dormindo. Não possuo muitos amigos, diferente da minha irmã gêmea e da mais velha. 

Meu quarto é o mais bagunçado e nunca consigo me lembrar aonde coloquei minhas 

coisas, vivo perdendo meu material escolar. Minha mãe fica “no meu pé” para fazer as 

tarefas escolares, sempre me esqueço de fazer algo que a professora pediu, não 

consigo estudar com o barulho de TV ou das outras crianças. Tudo isso tira a minha 

atenção com facilidade.  

Na escola, tenho a maior dificuldade de entender o que a professora explica. Já reprovei 

duas vezes. Esta foi a minha primeira escola e gosto dela muito. Ela tem poucos alunos 

nas salas de aula. Minha colega de rua diz que a escola dela por ser pública é lotada. 

Tenho o maior medo de sair daqui. Vejo que a minha professora procura me atender e 

me entender também. De vez em quando ela perde a paciência, mas logo me abraça e 

tudo fica bem. Pelo menos até eu provocar algum colega ou não prestar atenção em 

nada. No recreio, eu corro pra caramba e nos outros dias já não quero fazer nada. Eu 

não me entendo. Tinha vontade de que na escola tivesse algo diferente. As aulas da 

professora são legais, mas eu gosto de televisão. Acho que uma aula com a televisão 

poderia ser interessante. 

 

 No depoimento dado pela estudante, percebe-se que a criança apresenta 

sinais interligados com os do TDAH tanto em casa como na escola. A participação 

da família como fonte de informação é importante nesse contexto e, com a ajuda da 

equipe escolar, é possível criar um acompanhamento inclusivo (que “abrace” a 

causa da criança) e exclusivo (respeitando as individualidades). Goldstein (2006), 

ressalta a importância dos pais como membros dessa estrutura dando apoio, sendo 

pacientes e persistentes. 

 A professora entrevistada, quando questionada sobre a diferença entre 

TDAH e inquietação, relatou que: 

 

Talvez por esta escola trabalhar com a inclusão e devido a minha experiência profissional,  

consigo perceber essa diferença. É bem complicado, sim, trabalhar na educação sem ter 

um diagnóstico de TDAH e a crianças agitadas acabam contaminando as outras com sua 

agitação, e pode sim acontecer de se confundir agitação com TDAH, (...). 

 O TDAH é sempre um tema complexo, atual e que afeta crianças em idade 
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escolar e fora dela. Por se tratar de um transtorno que afeta a aprendizagem, a 

aceitação de regras e o convívio social, o estudante com TDAH precisa de 

acompanhamento específico e individual com ações práticas, porém efetivas 

(COLLARES & MOYSÉS, 1992). O entrosamento entre os integrantes do grupo 

pode ofertar possibilidades diferenciadas. Caso o professor não tenha embasamento 

teórico bastante aprofundado nessa temática, o acompanhamento do estudante 

pode ficar prejudicado impedindo o seu sucesso escolar. Anache (2007),  referenda 

a necessidade de profissionais especializados para ir além de diagnósticos e 

encaminhamentos. Para a autora, é necessária a construção crítica da sua atuação 

no ambiente escolar de forma a oferecer contribuições significativas seja 

trabalhando com estudantes “normais” ou não. 

 Sobre a forma como a avaliação do TDAH é realizada, a professora relata o 

seguinte: 

 

Assim que percebo a necessidade de uma avaliação do aluno, procuro primeiramente 

conversar com a família da criança com a suspeita de TDAH. Nesta conversa, pergunto 

como é a criança em casa (agitada, ansiosa, inteligente, etc.), como se comporta perante 

aos amigos, pais, etc (...). Na sequência, observo o comportamento da criança na escola e 

na aprendizagem, e se encontro características de TDAH nos dois ambientes, oriento a 

família, sugerindo uma avaliação com o psicólogo ou com uma psicopedagoga. 

Geralmente o fechamento de um diagnóstico como este é realizado ao fim da educação 

infantil assim quando o aluno está prestes a entrar no ensino fundamental I, pois é quando 

ele tem a idade adequada para um diagnóstico preciso, lembrando que nesta escola 

trabalhamos com a suspeita do diagnóstico de TDAH. É importante advertir que este 

conhecimento sobre TDAH só foi possível a partir da necessidade que tive de pesquisar 

sobre o assunto para trabalhar com minha aluna diagnosticada. Tenho uma aluna 

diagnosticada com TDAH e travo uma luta diária para entender o seu comportamento. Ela 

é um desafio para mim, como educadora. As aulas propostas no livro didático não a 

atraem, então cabe a mim diferenciar este trabalho. Confesso que não é uma tarefa fácil. 

 

 A coleta de informações é passo importante no diagnóstico do TDAH e fator 

primordial no sucesso da atuação do professor nas instituições escolares. A troca de 

informações por integrantes do ambiente escolar e das pessoas que são bem 

próximos dela (a família, por exemplo, o médico) são algumas ações que o professor 

deve utilizar. Outra observação ao analisar a resposta dada pela professora é de 

que se devem evitar diagnósticos antecipados. A medicalização do fracasso escolar 
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é visto por Werner (2005), como forma de se atrelar aos problemas de 

aprendizagem do estudante certas patologias advindas da psicologia ou de outras 

áreas como forma de amenizar deficiências educacionais. Diante dessas 

observações é preciso que a escola, em conjunto com o psicopedagogo escolar, ou 

outro profissional gabaritado adote postura de reflexão e discussão quanto ao 

diagnóstico de TDAH. 

 

4.2 - O Trabalho do Docente frente ao TDAH 

 

 

 A próxima discussão aborda o papel do professor no ambiente escolar e 

familiar. Na seguinte fala da professora é possível perceber a necessidade que se 

tem do psicólogo neste contexto: 

É bem complicado, sim, trabalhar sem ter um diagnóstico de TDAH e “aquela criança”, 

agitada acaba contaminando as outras com sua agitação, e pode sim acontecer de se 

confundir uma agitação com o TDAH, nestes casos procuro identificar mais 

comportamentos ligados ao diagnóstico como, por exemplo, a falta de atenção, a 

desmotivação, a não realização das tarefas de casa e assim se achar que convém oriento e 

encaminho a família dessa criança para uma avaliação com profissionais adequados.  

  

 A professora em questão, quando questionada a respeito do trabalho de 

adaptar tarefas no intuito de amenizar os efeitos do TDAH, relata: 

 

Costumo fazer com que todos os alunos se sintam em primeiro lugar, à vontade na sala 

de aula, criando um ambiente “seguro”, reduzindo o medo e o stress, tratando todos por 

igual. Estabelecendo uma rotina previsível é importante para alunos TDAH, pois são 

difíceis de se adaptarem a novas situações. Procuro ainda instituir regras, limites e 

procedimentos a serem seguidos que devem ser claramente definidos, ensinados e 

praticados. Tento aproveitar ao máximo as orientações que recebo através dos laudos, 

embora não consiga atender todas as suas necessidades, como a adequação curricular 

de modo a permitir participação ativa e resposta interessada. O que ofereço são 

avaliações flexíveis, ou seja, tempo e correção diferenciada na realização das correções. 

Procuro proporcionar mais escolhas e opções a fim de provocar interesse e motivação.  

 

 Segundo Gadotti (2000), implica assumir o papel do professor do futuro como 

um mediador do conhecimento, um organizador do trabalho escolar, em que o 

estudante deve ser o centro do processo educativo, o sujeito de sua própria 
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aprendizagem, necessitando, portanto, de aprender a aprender. Hoje, o docente 

atua em um ambiente marcado pela pluralidade, pela identidade e diversidade 

cultural. Não há espaço no ambiente escolar para rotular o estudante. Há, sim, o 

preceito de que é preciso buscar todos os caminhos possíveis de modo que a 

aprendizagem se torne real. 

 Nos relatos podemos perceber que é clara a percepção do entrevistado ao 

descrever a importância do trabalho em conjunto da equipe pisciopedagógica no 

ambiente escolar e isso inclui a participação da família ofertando informações 

valiosas para que essa equipe possa conhecer o estudante com TDAH. Mas ainda 

parece uma tendência em focar o diagnóstico, o que é algo comum na escolar. No 

contexto social é possível perceber referências ao trabalho do professor ao 

desenvolvimento da criança, relacionadas ao trabalho do psicólogo, que, ao 

conhecer a realidade escolar, pode realizar uma tarefa de mediação. Esse formato 

de atuação é defendido por Reger (1981), onde retrata o psicólogo como um dos 

promotores do desenvolvimento e sucesso do processo educacional.  

 Interessante destacar outra informação obtida nas respostas é a de que os 

professores, quando têm conhecimento das NEE do estudante, contribuem 

significantemente no diagnóstico e adequação do convivo e bem estar da criança, 

avaliando e propondo caminhos para determinados problemas de aprendizagem 

ocorridos no ambiente educacional. Percepção a qual não basta apenas o professor 

ter conhecimento da sua área de trabalho, mas de todos que estão diretamente 

interligados com a aprendizagem e seus aspectos, incluindo o psicopedagogo, a 

individualidade no aprender do estudante e a sua vivência fora do ambiente escolar. 

Evidencia-se a necessidade do professor estar em constante entrosamento com os 

membros do âmbito escolar no intuito de conhecer toda a realidade a fim de 

encontrar mecanismos que auxiliem o estudante e a sua família. 

 Segundo Goldstein (2006), o TDAH não é um bloqueio para a aprendizagem, 

pois as crianças com TDAH podem aprender, porém com mais dificuldade. Observa-

se nos comentários do professor que há passos que devem ser respeitados no 

acompanhamento de crianças portadoras de TDAH pelo psicólogo escolar e todos 

os que trabalham a educação. Um programa pedagógico que facilite e respeite as 

limitações do portador de TDAH é um importante passo para que a criança não se 

sinta intimidada na aprendizagem. 
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  V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O TDAH é um transtorno e como tal, merece e deve ser tratado, visto que, 

na maioria dos casos, a criança hiperativa pode obter mais sucesso se for 

acompanhada de uma ação multidisciplinar, que poderá envolver professores, pais, 

terapeutas, médicos e medicamentos. Então, o trabalho do docente precisa estar em 

constante aprimoramento.  

 É necessário conhecimento, entrosamento e acompanhamento do professor 

de modo que o seu trabalho não se torne técnico, mas coerente com a realidade da 

criança, no aspecto da aprendizagem, da socialização, autodomínio, do seu sucesso 

como indivíduo e cidadão. O professor deve ser capaz também de orientar os pais, 

indicando o caminho até o psicopedagogo tornando-se o elo principal entre a família 

e os especialistas envolvidos, durante o tratamento do TDAH. O papel do professor 

não é o de dar diagnóstico e sim de esclarecer aos pais que o transtorno não tratado 

gera inúmeras complicações na vida acadêmica, no convívio social e pessoal do seu 

portador, muitas vezes levando à insatisfação, depressão, rejeição, busca das 

drogas, enfim, à infelicidade.  

 Assim, os estudos sobre TDAH e a divulgação dos mesmos nos ambientes 

escolares é de suma importância, pois quanto mais conhecimentos são obtidos 

sobre este assunto, muito mais se pode contribuir para amenizar o sofrimento e o 

fracasso de nossas crianças.  

 A coerência entre os elos sociais da criança (família, escola, etc..) com 

TDAH e que busque em conjunto respostas para as dificuldades apresentadas pelo 

educando ainda não existem: escola e família estão distantes, aumentando ainda 

mais o vazio que deveria ser preenchido por um desenvolvimento que atenda as 

necessidades do educando. 

 Uma das descobertas que não se pode deixar de ser comentada nesse 

contexto é que o TDAH afeta o desenvolvimento da criança, mas não deve ser 

encarado como um sinônimo da ausência de aprendizagem. Todo estudante 

portador de TDAH pode aprender. A metodologia pedagógica utilizada e o 

acompanhamento adequado por parte dos familiares e equipe escolar é que vai ser 

diferenciada.  

 Ter o conhecimento do que seja TDAH constitui importante passo no 
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trabalho do professor no ambiente escolar, porém é importante ter o foco no trabalho 

desenvolvido em sala e ser um colaborador das ações práticas de acompanhamento 

e direcionamento do estudante TDAH, pois, de acordo com Werner (2005), na 

atualidade é comum atribuir aos erros cometidos pela ausência de políticas 

educacionais o não suprimento das carências de aprendizagem dos estudantes ao 

TDAH.  

 Assim, quanto mais o professor conhecer a criança, mais chance ele terá de 

oportunizar, em conjunto com a equipe gestora, ações familiares, médicas, 

psicológicas e psicopedagógicas, que amenizem os transtornos causados pelo 

TDAH.  

 Por fim, é visível a importância do conhecimento e da participação do 

professor onde há estudantes portadores de TDAH. Ele possui informações que 

nenhum outro profissional tem nessa abordagem e sabe (ou deveria) como 

direcionar não apenas o seu trabalho com o estudante portador do “transtorno”, mas 

com toda a comunidade escolar com os pais e suas peculiaridades. Contudo, ele 

precisa estar em constante processo de aperfeiçoamento (como sugestão, indicam-

se cursos de educação continuada) pronto para interagir no processo ensino-

aprendizagem.  

 Dessa forma, a atuação do professor torna-se fundamental na busca por 

respostas para o tratamento do TDAH dentro e fora da escola. Sua atuação 

profissional transcende os portões escolares. 

 Nesse estudo, o professor se apresentou como um condutor sem 

qualificação adequada e sem formação continuada neste processo, sem preparo e 

sem conhecimento das necessidades reais que acarretam o portador de TDAH. 

Essa desqualificação desfavorece o desempenho escolar dos estudantes portadores 

de TDAH, associado ao despreparo docente está à falta de movimentação da escola 

em prol do estudante portador de TDAH.  
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APÊNDICES 
 

A - ROTEIRO DE ENTREVISTA (PROFESSOR) 

  
Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 
 

 
 
 
 Este questionário é parte integrante do trabalho monográfico  intitulado  “A 

PARTICIPAÇÃO DO PROFESSOR NO PROCESSO DE INCLUSÃO DE 

ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E 

HIPERATIVIDADE (TDAH)”, para obtenção do título de especialista em 

Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar – EsDH pela Universidade 

de Brasília/UAB, sob a orientação do Prof. Adriano José Hertzog Vieira. 

 O presente questionário tem como objetivo obter informações sobre a 

formação atual do professor que atua com educação inclusiva e sua percepção 

acerca do processo de inclusão escolar em Alexânia-GO. Solicito vosso empenho 

em respondê-lo, pois a análise dos resultados desta pesquisa muito dependerá de 

sua disponibilidade de ofertar informações e percepções acerca do perfil do 

professor de alunos com NEEs.  

Atenciosamente, 

Leydmar W. de Sousa Gonçalves 

1. Idade: 

(  ) até 20 anos (  ) 21 a 25 anos (  ) 26 a 30 anos (  ) 31 a 40 anos (  ) >40 anos 

2. Sexo: 

(   ) Masculino (   ) Feminino 

3 -  Há quanto tempo você leciona?  

(   ) 1 ano (   ) 2 anos (   ) 5 anos  (   ) 10 anos  (   ) outro __________________ 

4 – Você acha importante a escola inclusiva? 

(   ) Não (   ) Sim. Como? 

_______________________________________________________________ 
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5 – O que você entende por TDAH? 

6 – Em sua opinião, qual a importância da inclusão nas escolas? 

7 - Geralmente a inquietação costuma ser mais relacionada com a dinâmica da 

escola do que com o transtorno. Como você diferencia isso? 

8 – Como é para você lidar com estudantes com dificuldades de aprendizagem, mais 

especificamente o TDAH? Você fez cursos na área?  

9 – Quando é feito o encaminhamento para a psicóloga? 

10 – Geralmente em quais situações na sala de aula percebe-se a falta de atenção e 

inquietação deste estudante? 

11 – Você acha importante a presença de monitores na sala de aula? 

12 – Sabe-se que é fundamental a ajuda do professor à adaptação de algumas 

tarefas para amenizar os efeitos deste transtorno. Que alternativa você costuma 

utilizar para prender a atenção deste estudante? 

13 – Como é o aproveitamento escolar deste estudante? 

14 – Qual a sua opinião sobre o medicamento para estudantes com falta de atenção 

e hiperatividade?  
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B - ROTEIRO DE ENTREVISTA ( ESTUDANTE) 

  
Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 
 

 
Cursista: Leydmar Wagner de Sousa Gonçalves 

Orientador: Adriano José Hertzog Vieira. 

 
 Este questionário é parte integrante do trabalho monográfico intitulado “A 

PARTICIPAÇÃO DO PROFESSOR NO PROCESSO DE INCLUSÃO DE 

ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E 

HIPERATIVIDADE (TDAH)”, para obtenção do titulo de especialista em 

Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar – EsDH pela Universidade 

de Brasília/UAB. 

Data: ____/____/ 2011. 

Nome:______________________________________________________________ 

 

1 – Já repetiu algum ano?  

(   ) Não (    ) Sim. Qual?________________________________________________ 

 

2 – Há quanto tempo estuda na escola? 

(   ) 1 ano (   ) 2 anos (   ) 5 anos  (   ) 10 anos  (   ) outro ______ 

(    ) desde a 1ª serie do ensino fundamental 

(    ) desde a 2ª série do ensino fundamental 

 

3 – Você acha que sua escola oferece a você condições necessárias para seu 

aprendizado e a expressão do mesmo? 

(   ) Não (    ) Sim. Quais?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4 – Em algum momento, sua professora em sala de aula organizou alguma forma 

diferente para você aprender ou expressar o que aprendeu? 

(   ) Não (    ) Sim. Quais?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5 – Como você se sente em sua sala de aula? 

(    ) mal acolhida   (   ) bem acolhida 

 

6 – Como você se sente no momento de recreio?  

(    ) mal acolhida   (   ) bem acolhida 

 

7 – O que você faz durante o recreio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8 – O que você mais gosta de fazer na escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9 – O que você menos gosta de estar na escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10 – O que você acha que a escola poderia melhorar para atender melhor a você 

como estudante? 

Exemplos: (   ) mais biblioteca  (   ) mais parquinho  etc. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXOS  

A - CARTA DE APRESENTAÇÃO   

 

 
Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

 

 
A (o) Diretor (a) 

Escola: 

De: Profa. Dra. Diva Albuquerque Maciel  

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar 

 
Assunto: Coleta de Dados para Monografia 

Senhor (a), Diretor (a), 

A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo 

de realização da 1ª oferta do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, do qual seis dentre as 20 turmas ofertadas são de 

professores e educadores da rede pública do DF, Pólo de Alexânia.  Finalizamos 

agora a 1ª fase do curso e estamos iniciando a Orientação de Monografia. 

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo 

empírico sobre tema acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias 

metodológicas podem envolver: entrevista com colegas, pais ou outros participantes; 

observação; e análise documental.  

A realização desses trabalhos tem como objetivo a formação continuada dos 

professores/servidores da rede pública, subsidiando-os no desenvolvimento de uma 

prática pedagógica refletida e transformadora, tendo como conseqüência uma 

educação inclusiva.  

Informo que foi autorizado pela Secretaria de Educação por meio do ofício nº. 

.. DEM datado de 28/10/2010, a realização das coletas de dados para as pesquisas 

na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Informações a respeito dessa autorização podem ser verificadas junto a 

Secretaria de Educação por meio dos telefones nº.................... 
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O trabalho será realizado pelo Professor/cursista Leydmar Wagner de Sousa 

Gonçalves sob orientação, Professor Doutor Adriano José Hertzog Vieira cujo tema 

é: “A Participação do Professor no Processo de Inclusão de Alunos com TDAH”, 

possa ser desenvolvido na escola sob sua direção.  

Desde já agradeço, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para 

maiores esclarecimentos nos telefones: 62-81025959 e 62-92520372 ou por  e-mail: 

leydmar@hotmail.com. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 
Educação e Inclusão Escolar 
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B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Professores) 

  
Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 
 

 
Senhores Professores, 
 
 Sou orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da 

Universidade Aberta do Brasil- Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um 

estudo sobre estudantes com deficiência: desafios enfrentados no contexto escolar  

Este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para o planejamento 

de atividades, com vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento 

dos alunos em contextos inclusivos e, ainda, favorecer o processo de formação continuada 

dos professores neste contexto de ensino.  

 Constam da pesquisa aplicação de questionários sobre as situações cotidianas e 

rotineiras da escola, próprias das NEEs, inclusão, etc. Para isso, solicito sua autorização 

para participação no estudo. 

 Esclareço que esta participação é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a 

qualquer momento que desejar, sem que isto lhe acarrete qualquer prejuízo. Asseguro-lhe 

que sua identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão 

mantidos em total sigilo, sendo analisados coletivamente.   

 Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o (a) senhor (a) poderá me contatar pelo 

telefone 62- 81025959, ou no endereço eletrônico leydmar@hotmail.com.  Se tiver interesse 

em conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

Respeitosamente, 

 

----------------------------------------------- 

Orientanda do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano e Inclusão Escolar –
UAB/UnB 

 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 
Nome: ____________________________________________________________________ 
Assinatura: _____________________________________________________________ 
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C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Pais) 

 

 
Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

 
 
Senhores Pais ou Responsáveis, 

 Sou orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da 

Universidade Aberta do Brasil- Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um 

estudo sobre estudantes com deficiência: desafios enfrentados no contexto escolar  

Este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para o planejamento 

de atividades, com vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento 

dos alunos em contextos inclusivos e, ainda, favorecer o processo de formação continuada 

dos professores neste contexto de ensino.  

 Constam da pesquisa aplicação de questionários sobre as situações cotidianas e 

rotineiras da escola, próprias das NEEs, inclusão, etc. Para isso, solicito sua autorização 

para participação no estudo. 

 Esclareço que esta participação é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a 

qualquer momento que desejar, sem que isto lhe acarrete qualquer prejuízo. Asseguro-lhe 

que sua identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão 

mantidos em total sigilo, sendo analisados coletivamente. 

 Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o (a) senhor (a) poderá me contatar pelo 

telefone 62- 81025959 ou no endereço eletrônico leydmar@hotmail.com. Se tiver interesse 

em conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

 
Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 
 

Respeitosamente, 
 

- ------------------------------------------------------------------------------ 
Orientanda do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano e Inclusão Escolar –

UAB/UnB 
 
Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Assinatura: __________________________________________________ 

 


