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RESUMO

O presente artigo tem como finalidade abordar um tema muito pesquisado

mais pouco discutido no ambiente educacional, o TDAH (Transtorno de Deficit de

Atenção e Hiperatividade). Apesar de amplamente pesquisado muitas pessoas não

possuem o conhecimento necessário sobre o assunto o que torna a identificação e o

consequente e preciso diagnostico mais complicado. É comum que os portadores do

transtorno manifestem os sintomas a  partir  dos 7 anos.  É na idade escolar que é

possível  observar  com  mais  precisão,  as  características  como  agressividade,

desatenção,  dificuldades  em obedecer  a  regras  e  executar  tarefas  e  somente  uma

equipe multidisciplinar e especializada é capaz de fornecer um diagnóstico correto. O

objetivo deste estudo é pesquisar o trabalho dos professores de Educação física com

alunos com TDAH. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, baseada em

livros,  artigos  e  teses,  sobre  o  tema  e  uma  pesquisa  de  campo  onde  aplicamos

questionários de perguntas abertas com quatro profissionais que trabalham com aluno

com a patologia.

Palavras-chave: transtorno, Educação Física e educação escolar.
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ABSTRACT

This article aims to address a topic I researched more rarely discussed in the

educational  environment,  ADHD  (Deficit  Disorder  Attention  Deficit

Hyperactivity  Disorder).  Although  widely  researched  many  people  lack  the

necessary  knowledge  on  the  subject  which  makes  the  identification  and  the

consequent need more complicated diagnosis. It is common for disorder patients

manifest symptoms from seven years. It is at school age it is possible to observe

more precisely, the characteristics such as aggression, inattention, difficulty in

obeying  the  rules  and  perform tasks  and  only  a  multidisciplinary  team and

specialist is able to provide a correct diagnosis. The objective of this study is to

research the work of physical education teachers with students with ADHD. For

this, a literature search was performed, based on books, articles and theses on the

subject and a field survey where we apply questionnaires open questions with

four professionals who work with students with pathology.

Keywords: disorder, physical education and school education
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INTRODUÇÃO

O interesse em investigar  essa temática decorre do fato de que no nosso círculo

familiar  há  entes  portadores  de  casos  de  Transtorno  de  Deficit  de  Atenção  e

Hiperatividade (TDAH), bem como, pelo fato de que temos percebido que essa é um

transtorno que está cada vez mais presente no meio escolar.  Causando, inclusive,

uma crescente repercussão midiática. 

Por exemplo, em 20 de junho desse ano, na sua página online, 1 o Jornal A Gazeta, de

Vitória,  ES,  destacou  em  manchete  que  a  “Falta  de  atenção  pode  ser  sinal  de

transtorno  psiquiátrico”,  bem  como  que  o  “Deficit de  atenção  e  hiperatividade

devem ser tratados até com medicamentos.”. Também esse ano, em 11 de agosto, o

Jornal  o  Estado  de  São  Paulo  (Estadão),  considerando  a  questão  do  tratamento

medicamentoso do TDAH, publicou a seguinte notícia em sua página eletrônica:

Brasil  registra  aumento  de  775%  no

consumo de Ritalina em dez anos.

Remédio é usado para tratar o transtorno

de  deficit  de  atenção;  pesquisa  pode

servir  de  alerta  para  uso  abusivo  do

medicamento.2

O TDAH é uma abreviatura que descreve a patologia do Transtorno do Déficit de

Atenção  e  Hiperatividade.  Suas  causas  não  são  claras.  Podem  ser  herdadas

geneticamente ou advir para a pessoa em razão de problemas ambientais e sociais.

Seus principais sintomas são a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade ou uma

complexa  combinação  destes  diferentes  fatores.  Tradicionalmente,  para  que  o

transtorno seja diagnosticado, o indivíduo deve se apresentar socialmente fora de um

1  http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2012/06 
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limite  normal  de  comportamento  esperado  para  a  sua  idade  e  para  o  seu

desenvolvimento. (MELLO, ROSELLI, 2012)

Considerando  que  esse  é  um  tema  que  vem  sendo  pouco  explorado  no  âmbito

escolar, ainda mais se for correlacionado com o trabalho pedagógico do professor de

Educação Física, elaboramos a seguinte questão de partida para orientar a exploração

do  assunto  em  discussão:  Quais  as  possibilidades  que  as  políticas  educacionais

fornecem ao professor de Educação Física do ensino fundamental para atuarem com

crianças portadoras de TDAH?

Se, por um lado, o objeto da nossa investigação é entender como está orientado para

agir o professor de Educação Física que trabalha com alunos portadores de TDAH,

por  outro  lado,  o  objetivo  do  nosso  estudo  é  investigar  como os  professores  de

Educação  Física  por  meio  da  sua  ação  pedagógica  participa  do  esforço  coletivo

daqueles  que  no  contexto  do  ensino  fundamental  regular  atuam  com  alunos

diagnosticados com o TDAH.

Infelizmente,  muitas crianças com dificuldades de aprendizagem não recebem, de

seu professor, orientação específica às suas necessidades, devendo ser capazes de se

adequarem à forma tradicional de ensino, ou simplesmente, esperarem que a família

assuma o problema e o resolva fora da escola.

Na realidade,  muitos professores desconhecem os devidos procedimentos a serem

adotados  para  a  superação  das  dificuldades  o  que  pode  gerar  frustrações  e,

consequentemente, sérios prejuízos à vida acadêmica, social e afetiva do aluno. Por

outro lado, sabemos que muitas escolas, ainda, não oferecem condições satisfatórias

para o desenvolvimento de um trabalho específico para atendimento das dificuldades

individuais.  Algumas  dessas  dificuldades  existem  na  vida  de  alguns  alunos,

independente  da  sua  vontade  ou  da  vontade  dos  seus  pais.  Esforçar-se,  não  é

suficiente.  Ninguém  deseja  ter  dificuldades,  mas  elas  existem  e  não  podem,

simplesmente, ser ignoradas, tendo em vista os sérios transtornos que causam, não só

ao próprio aluno, mas a seus familiares também. Precisamos lembrar que, se uma

criança/adolescente passa grande parte de sua vida na instituição “escola” é justo que

lá seja, no mínimo, um espaço de prazer e não de insatisfação. 

Quando o método tradicional de aprendizagem não atende às necessidades do aluno,

falta ao educador a informação específica que o tornará capaz de diagnosticar uma
7



situação-problema. Tentar resolvê-lo supondo ser preguiça, lentidão, simples falta de

atenção ou de interesse, estará certamente contribuindo para que este aluno perca sua

primeira chance de ter suas dificuldades assistidas e trabalhadas, dentro da própria

instituição educacional.

O TDAH é uma patologia que enseja divergências  no campo do diagnóstico,  do

tratamento e do procedimento didático-pedagógico para o professor que ensina ao

portador  da  doença  (CABRAL,  RAQUEL,  2009).  O  TDAH  não  pode  ser

diagnosticado  apenas  por  uma  área  de  conhecimento.  Seu  melhor  diagnóstico  e

tratamento se constitui, necessariamente, por meio do diálogo entre diferentes pontos

de vista e campos de conhecimentos. Nessa perspectiva, reconhecemos a necessidade

do  auxílio  dos  campos  psiquiátrico,  psicológico,  farmacológico  para  aquele  que

educam o portador desta afecção. Com a realização deste estudo esperamos poder

contribuir para que o professor de Educação Física colabore,  em parceria com as

outras áreas do conhecimento envolvidas no processo,  de forma relevante para o

tratamento e a educação dos indivíduos portadores de TDAH inseridos no Ensino

Fundamental. A seguir, apresentamos a estruturação do texto que elaboramos para

realizar a discussão da temática em questão.
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METODOLOGIA

 Essa é uma pesquisa de campo de caráter objetivo exploratória, que utiliza como

procedimento  metodológico  a  abordagem  direta  com  aplicação  de  questionários

aberto  sem tempo  estipulado e  correlacionando  com uma conversa.  Este  tipo  de

pesquisa, segundo os autores Suely Deslandes, Otávio Cruz Neto,  Romeu Gomes

(1994, p.  21; 22), tem como objetivo descrever os fenômenos para aproximar ao

máximo da realidade. Desta forma, essa pesquisa se configura como qualitativa, que

dividiu-se em três momentos:

No primeiro momento, procuramos a SEME com intuito de pesquisar as políticas e

as ações do município para capacitação e orientação pedagógica de professores da

rede de Educação de Vitória e aplicarmos o questionário de perguntas abertas. 

No segundo momento, procuramos duas escolas de Ensino Fundamental da rede com

a  intenção  de  fazer  um  questionário  de  perguntas  abertas  sobre  a  atuação  do

Professor de Educação Física que atua com crianças com TDAH e investigar se eles

estão inteirados ao tema e como eles mobilizam seu trabalho com essas crianças.

Por fim, no terceiro momento, fomos a CAPS-i e também aplicamos um questionário

com  perguntas  abertas,  a  fim  de  conhecer  como  é  a  atuação  do  Professor  de

Educação  Física  em  um  espaço  de  apoio  psicossocial  multidisciplinar,  com

profissionais de outros campos, como o da psicologia e medicina. 
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1 O TDAH COMO QUESTÃO MULTIFATORIAL

O  TDAH  é  uma  patologia  que  para  ser  entendida  e  compreendida  precisa  ser

estudada pelo ponto de vista de vários campos de conhecimentos. Em sua detecção e

no  seu  tratamento  devem  ser  levados  em  consideração  fatores  biológicos

neuropsicológicos e sociopedagógicos.

Analisar se a criança tem TDAH não é tarefa apenas para um especialista. O ideal é

que haja uma equipe multiprofissional3 para avaliar o comportamento da criança na

escola  e  em  casa  para  começar  o  tratamento  com  medicamentos.  Além  de  um

psiquiatra,  essa  equipe  multidisciplinar  pode  ser  composta  por  neurologista,

psicólogo ou psicopedagogo, professor da Educação Básica (BALBINO, PEREIRA,

2009).

O professor de Educação Física pode contribuir, particularmente, em razão da sua

capacidade de lidar com a questão do corpo em movimento. Uma boa análise desse

ponto de vista pode também ser fator necessário e decisivo para o tratamento e para a

educação dos portadores de TDAH.

Para discutir e identificar os critérios que definiriam qual ferramenta o profissional

da  área  de  saúde  mental  utiliza  trabalhando  em  seu  consultório  para  realizar  o

diagnóstico e prescrever o tratamento de crianças escolares portadoras de TDAH,

alunos do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do

Espirito  Santo  realizaram  uma  pesquisa,  entrevistando  10  neurologistas,  10

psiquiatras e 10 psicólogos. 

Uma  das  conclusões  desse  estudo  foi  que  é  de  consenso  entre  os  médicos

entrevistados que há a necessidade de um tratamento interdisciplinar para indivíduos

portadores  do TDAH. Outro aspecto importante  que o estudo revelou foi  que há

dificuldade de diálogo entre os profissionais (BALBINO, PEREIRA. 2009). 

3 Inclusive, sobre a questão da organização de equipes multiprofissionais para realizar o atendimento de 

crianças portadoras de dislexia e TDAH no contexto da Educação Básica, O Congresso brasileiro vem 
discutindo e aprovando em suas comissões internas o projeto de lei, n. 7081-B, de 2010.
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Nesse  contexto,  os  médicos  normalmente  trabalham  com  tratamentos

medicamentosos  e  em  contato  com  a  escola  e  com  os  pais  dos  indevidos

diagnosticados,  pois,  assim,  obtêm informações  sistemáticas  sobre  a  eficácia  do

tratamento que prescreveram.

1.1 O TDAH COMO PROBLEMA BIOLÓGICO

Foram  feitos  grandes  avanços  nos  últimos  anos  nas  áreas  de  genética  e

neurofisiologia de forma a explicar o TDAH e os mecanismos biológicos envolvidos

nesse transtorno continuam não esclarecidos (Levy et al., 2001).

Entre as teorias, o mais aceito é que a transmissão do TDAH ocorre através de vários

genes  de  pequeno  efeito,  que  interagem entre  si  e  com o  ambiente,  conferindo

suscetibilidade ao transtorno (THAPAR e colls 1999: faraone e colls: 1999). Assim, é

possível que diferentes genes estejam envolvidos em casos diversos da doença e que

o efeito de cada um deles mude conforme o contexto genético em que eles atuam.

Desta forma, os sintomas do TDAH em um indivíduo parecem depender de quais

genes  de  suscetibilidade estão agindo,  de quanto cada um deles  contribui  para  a

doença e da interação desses genes entre si e com o ambiente (Roman et al, 2003).

Vários são os fatores biológicos que podem influenciar o TDAH, como por exemplo,

gênero, hormônios e alterações na região frontal do cérebro. A pessoa com TDAH

apresenta uma alteração nessa região que compromete o funcionamento do sistema

que secreta neurotransmissores (dopamina e noradrenalina) que seriam responsáveis

por passar informações entre os neurônios. 

As  células  cerebrais  comunicam-se  umas  com  as

outras por meio de “mensageiros” químicos chamados

de  neurotransmissores.  Qualquer  mudança  no  clima

químico  delicadamente  equilibrado do  cérebro  pode

interferir  nesses  neurotransmissores  e  prejudicar  a

capacidade do cérebro para funcionar adequadamente.

(SMITH;  STRICK,  2001,  p.  26,  grifo  do  autor). 

A região frontal  do cérebro é responsável pelo controle comportamental,  ou seja,

cabe a ela inibir os comportamentos inadequados. Isso explica a diferença com os
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animais,  vez  que  essa  região  é  bem mais  desenvolvida  em seres  humanos.  Esse

autocontrole  está  ligado  ao  fato  dos  humanos  prestarem  atenção,  adquirirem

memória, capacidade de organização e planejamento. 

De acordo com pesquisas já realizadas, sobre o desenvolvimento de dificuldades de

aprendizagem,  um  fator  muito  importante  é  a  hereditariedade,  os  desequilíbrios

hormonais biológicos podem ser herdados, assim descobriu-se que 60% das crianças

com  dificuldades  de  aprendizagem  tinham  pais  e/ou  irmãos  com  problemas  de

aprendizagem,  enquanto  25% identificaram avós,  tios  e  tias  com dificuldades  de

aprendizagem (SMITH; STRICK, 2001, p. 28). Dessa forma, acredita-se que resta

explícito que a grande influência genética no TDAH.

1.2 O TDAH COMO PROBLEMA NEUROPSICOLÓGICO

Os fatores comportamentais estão dentre os fatores neuropsicológicos, o que interfere

diretamente na vida social e, consequentemente, no ambiente escolar. É a partir dos

seis anos de idade que os sintomas começam a se manifestar e é na escola que isso é

percebido de maneira mais evidente. O TDAH provoca problemas de aprendizagem,

baixo  rendimento  escolar  e  consequente  desinteresse  ao  ambiente  da  escola.

Compromete  as  relações  sociais,  incluindo  aquelas  que  se  passam  em  família

(BRITTO, RANGEL. 2007).

Sintomas  como  distração,  agressividade  e  impulsividade  são  os  que  provocam

maiores problemas na escola e é necessária uma observação mais apurada para que

não  seja  confundido  com fases  do  desenvolvimento  normal,  quando  o  professor

poderia considerar  normal  o  que  não é,  pois  uma criança  com TDAH apresenta

sintomas intensos.

Sena & Neto (2007, p.21) definem o TDAH como:

A dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido

em atividades escolares e de trabalho; dificuldades para manter a

atenção  em  tarefas  ou  atividades  lúdicas;  parecer  não  escutar

quando lhe dirigem a palavra; não seguir instruções e não terminar

tarefas escolares, domésticas ou deveres profissionais; dificuldade

em organizar tarefas e atividades; evitar, ou relutar, em envolver-se
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em  tarefas  que  exijam  esforço  mental  constante;  perder  coisas

necessárias  para tarefas ou atividades;  e  ser  facilmente distraído

por  estímulos  alheios  à  tarefa  e  apresentar  esquecimento  em

atividades diárias.

Além  das  características  da  falta  de  atenção,  existe  a  hiperatividade  e  a

impulsividade, que são definidas por Sena & Neto (2007, p. 22) como:

Agitar as mãos ou os pés ou se remexer na cadeira; abandonar sua

cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que

permaneça sentado; correr ou escalar em demasia, em situações nas

quais isto é inapropriado; pela dificuldade em brincar ou envolver-

se silenciosamente em atividades de lazer; estar frequentemente “a

mil por hora” ou muitas vezes agir como se estivesse “a todo o

vapor”;  e  falar  em demasia.  Os sintomas  da  impulsividade  são:

frequentemente  dar  respostas  precipitadas  antes  das  perguntas

terem sido concluídas; com frequência ter dificuldades em esperar

a sua vez; e frequentemente interromper ou se meter em assuntos

dos outros.

A diferença  de  gênero  influi  diretamente  nas  diferenças  de  sintomas.  As  garotas

costumam  apresentar  a  TDAH  sem  aspectos  impulsivos  e  hiperatividade,  sendo

observada mais a desatenção, dificuldade para manter o foco e manter-se quieta. Os

meninos já são mais impulsivos e hiperativos e, por isso, ficam mais estigmatizados

o que muitas vezes prejudica a sua interação social no ambiente escolar (GOMES,

2007). 

1.3 O TDAH NO COTIDIANO ESCOLAR

O TDAH não é um transtorno recente. Sua primeira descrição foi realizada em 1902,

por um médico inglês chamado George Still. Foi durante a década de 1990 que as

pesquisas  se  intensificaram.  Com  essas  pesquisas,  pessoas  adultas  consideradas

normais,  porém  fracassadas,  tiveram  a  chance  de  descobrir  a  causa  de  suas

dificuldades.
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Muitos desses sujeitos demonstravam capacidade mínima na tomada de decisões,

desatenção, desorganização em tarefas do dia a dia, depressão, ansiedade e, com isso,

ganharam status de preguiçosos, desinteressados. Até que se percebeu que para esses

sintomas  faltavam  diagnósticos  precisos.  Como  não  se  conhecia  muito  sobre  o

transtorno, no plano escolar, não havia como o professor diferenciar os alunos com o

TDAH dos alunos sem o TDAH. Essa imprecisão causava ainda mais problemas,

pois os alunos portadores do transtorno eram cobrados em situações de igualdade,

como os demais alunos, o que gerava grandes frustrações (SMITH, STHICK, 2012,

p.17).

Os fatores socioambientais influenciam na melhora ou agravamento dos sintomas.

Situações como divórcio, morte de pessoas próximas, famílias numerosas, bulling,

podem intensificar alguns sintomas. O diagnóstico do TDAH é possível quando a

criança apresenta os sintomas por mais de seis meses e em ambientes variados, não

só na escola.

É  comum  a  criança  com  TDAH  não  conseguir  se  organizar  e  cumprir  tarefas

rotineiras dentro do prazo, esquecer compromissos, estão sempre correndo e pulando,

expor dificuldades com regras e limites. Tarefas como ler, assistir a televisão tornam-

se impensáveis e, isso, pode ocasionar muitos conflitos no dia a dia da família.

2 O TDAH NO ENSINO FUNDAMENTAL

A característica essencial do Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade  é um

padrão  persistente  de  desatenção,  hiperatividade  e  alguns  sintomas  hiperativo-

impulsivos que causam prejuízo no funcionamento familiar,  social,  acadêmico ou

ocupacional do aluno. A desatenção pode tanto se manifestar em situações escolares,

quanto sociais. As crianças com este transtorno podem não prestar muita atenção a

detalhes  e  podem  cometer  erros  grosseiros  por  falta  de  cuidado  nos  trabalhos

escolares ou em outras tarefas (Dificuldades de Aprendizagem, in Psiq Web, Internet, 2010). 

O que caracteriza a hiperatividade não são fatores isolados,  algumas famílias por

desconhecer tal transtorno e devido ao ritmo de vida conturbado, não percebem se

seus filhos estão necessitando de ajuda. Responsabilizam a criança pelos seus atos e

acabam por castigá-la com frequência. 
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A criança hiperativa interfere de maneira significativa na vida da família e da escola,

pois  apresentam  dificuldade  de  aprendizado  e  em  prestar  atenção.  Devido  à

dificuldade de concentração geralmente são crianças muito agitadas, não conseguem

parar para ouvir, por isso, não interagem bem e ainda têm facilidade em se machucar.

As crianças com TDAH são difíceis de cuidar em casa e de

ensinar na escola, estão entre as crianças mais propensas ao

encaminhamento para auxílio pedagógico, ação disciplinar e

serviços de saúde mental. (SMITH; STRICK, 2001 p 38).

 

Devido a essa característica de constante movimento, muitas vezes o diagnóstico de

hiperatividade  fica  comprometido  e  a  professora  acaba  confundindo  uma criança

hiperativa  com  uma  com  problemas  de  disciplina.  Essa  dificuldade  de  concluir

tarefas do dia a dia podem atribuir estresse, tristeza e baixa autoestima à criança.

Segundo o  autor  e  pesquisador  da  área,  Gonçalves,  (2011),  geralmente,  crianças

portadoras de TDAH são as mais prejudicadas na escola, porque usam raciocínio e

estratégias  que  fogem a  exigências  acadêmicas.  Para  essas  crianças  é  necessária

maior flexibilidade em sala de aula. Devem ter professores capacitados para lidar

com os mesmos, professores que as encorajem a trabalhar ao seu próprio modo, para

que assim possam progredir.

Apesar  de  cuidados  especiais  e  professores  com  preparo

especial,  a  maior  parte das  crianças com o transtorno não

precisa de educação especial. A menos que seus problemas

sejam bastante sérios, esses estudantes podem funcionar bem

em  salas  de  aula  normais  com  auxílio  de  professores

atenciosos,  boas  técnicas  de  manejo  em  sala  de  aula,  e

ocasionalmente  medicamentos  (SMITH;  STRICK,  2001,

p.41).

Infelizmente  a  criança  com  dificuldades  de  aprendizagem  é,  quase  sempre,

encaminhada a um especialista para confirmar sua “normalidade”. Conforme seja o

resultado  desse  diagnóstico,  a  criança  é  encaminhada  para  classes  ou  escolas

especiais  que  oferecem um ensino  diferenciado.  Explica  o  professor  e  psicólogo

Alexsandro  Rosa  Soares. Contudo,  todo  esse  processo  de  deslocamento
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consequentemente vinha de encontro com um processo de desmotivação por parte da

criança, tendo em vista ser necessário um novo processo de adaptação a uma nova

estrutura  educacional,  novas  relações  humanas com os  colegas,  enfim,  todo uma

revisão  do  processo,  no  intuito  de  sanar  as  dificuldades  apresentadas  pelo  aluno

(SOARES, 2005).

A dificuldade de aprendizado deve ser  muito bem estudada levando-se em conta

todos os meios em que o indivíduo participa: família, escola, sociedade. Já que a

menor das deficiências e problemas de aprendizagem se não for tratada corretamente

pode se transformar em um grande problema para o indivíduo. Sabe-se que nunca há

um fator único para o fracasso escolar e que também um aluno com dificuldade de

aprendizagem não é um aluno que tem deficiência mental ou distúrbios relativos. Na

verdade, existem fatores fundamentais que precisam ser avaliados com este aluno

para  obter-se  um  melhor  rendimento  em  todas  as  camadas  de  aprendizagem  e

conhecimento. Quando falamos de aprendizagem e conhecimento não estamos nos

referindo  somente  a conteúdos  disciplinares,  mas  também  a  conhecimento  e

desenvolvimento vitais que são importantes (SOARES, 2005). 

A paciência, o apoio e o encorajamento prestado pelo professor a esse aluno serão,

com certeza,  os  impulsionadores  do sucesso escolar  do aluno,  abrindo-lhe  novas

perspectivas para o futuro (CORREIA, 2005).

É no Ensino Fundamental que os sintomas do TDAH se manifestam de maneira mais

clara  e  severa.  Nesse  momento  do  processo  de  escolarização  regular  os  alunos

passam mais tempo em sala de aula, sujeitos a regras e tarefas, com prazos longos

para  ficar  sentados,  estudando  sob  métodos  que  sistematizam  os  conteúdos  das

disciplinas, fato que exige e requer maior concentração e capacidade de abstração. 

Ainda  que  as  crianças  estejam  frequentando  precocemente  a

escola, participando da educação infantil, é no Ensino Fundamental

que os sintomas da TDAH aparecem com clareza: o tempo em sala

de aula é maior, e comportamentos como permanecer sentado por

longo tempo e desenvolver um conjunto de atividades sistemáticas

favorecem a  percepção  dos  sintomas.  Barkley (2002)  ressalta  a

importância  da  informação  sobre  TDAH  para  os  professores

evitando a confusão entre crianças desobedientes e crianças com

TDAH. Para ele, a conduta inadequada do professor pode dificultar

o sucesso acadêmico dessas crianças (VALLE, 2009, p.214).
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Nesse contexto o professor de Educação Física pode ser parte integrante de uma

equipe  multidisciplinar  atuante  na  escola  que  pode  facilitar  o  processo  de

aprendizagem de crianças e adolescentes com TDAH. 

A atuação dos professores, aliada com a família e médicos, junto

com os alunos de TDAH é muito importante para o tratamento do

transtorno;  sendo  esse  trabalho  conjunto  um forte  alicerce  para

essas crianças. O professor de Educação Física é parte primordial

nesse processo, pois tem como "sala de aula” um local diferenciado

das demais disciplinas – a quadra, o ginásio ou pátio – que, quando

bem utilizado, pode contribuir muito positivamente (BARRETO &

MOREIRA, 2011, p.105).

Freire  (2003,  p.  7)  afirma  que  “O  ambiente  escolar  continua  muito  restritivo,

submetendo os alunos a reduzidos espaços físicos de aproximadamente meio metro

quadrado, o equivalente aos limites de sua carteira escolar”.

Poeta  e  Neto  (2005)  apresentam  resultados  interessantes,  pois  comprovam  que

através da intervenção do professor de Educação Física o aluno apresenta melhoras

na  motricidade  fina,  no  equilíbrio,  esquema  corporal  e  organização  temporal,

melhorando  assim  seu  desenvolvimento  motor,  influenciando  diretamente  seu

desempenho na sala de aula.

Uma  pesquisa  de  Barreto  e  Moreira  (2011)  mostrou  que  crianças  com  TDAH

apresentam alterações  importantes  no  equilíbrio  estático.  Essas  alterações  podem

influenciar  negativa  ou  positivamente  o  desenvolvimento  motor,  assim  como  o

afetivo e cognitivo do aluno.

Com mais informações o professor de Educação Física torna-se importantíssimo no

processo de ensino aprendizagem traçando estratégias pedagógicas corretas em suas

aulas, promovendo além da melhoria da parte motora, a autoestima e a confiança

desse aluno. 

2.1 A INCIDÊNCIA DO TDAH EM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL:
ESTATÍSTICAS
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Pesquisas apontam haver um grande número de crianças portadoras de TDAH nas

escolas de uma forma geral, em torno 3% a 6% da população de 7 a 14 anos de

acordo com (RODHE, 2008) tendo assim uma média mundial de 5% segundo dados

coletados na  pesquisa  de  (GOMES, 2007).  Há autores  no  Brasil,  como Fontana,

2007, que mostrou em sua pesquisa que a prevalência de crianças com TDAH no

Brasil é de 13% nas escolas.

Na  população  em  geral  de  10%  a  15%  das  crianças  possuem  dificuldades  de

aprendizagem, segundo (PHELAN, 2005) esses números sobem para 40% para os

alunos que possuem TDAH.

Conforme a  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA),  as  vendas

de metilfenidato,  medicamento indicado para o tratamento de transtorno de déficit

de atenção e hiperatividade (TDAH) saltaram de 122 quilogramas em 2003 para 578

quilogramas  em 2012.   O aumento  provocou suspeitas  de  uso  indiscriminado  da

droga.  Levantou-se  até  a  hipótese  de  que  crianças  receberiam  erroneamente  o

diagnóstico positivo por conta do comportamento agitado. 

2.2 PARÂMETROS CURRICULARES, A ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA E O TDAH

Na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96 há um capítulo

dedicado  exclusivamente  a  crianças  com  necessidades  especiais.  Embora  nesse

capítulo o TDAH não seja explicitamente citado,  as discussões sobre a educação

especial  lá referidas se aplicam perfeitamente para quem tem o TDAH. Lá estão

indicadas  as  obrigações  das  instituições  e  do  professor  sobre  a  adequação  dos

métodos no ensino das crianças especiais. Os artigos 58 e 59 citam:

Art.  58.   Entende-se por educação especial,  para os efeitos desta

Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente

na  rede  regular  de  ensino,  para  educandos  com  deficiência,

transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou

superdatação.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
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§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado,

na escola regular,  para atender às  peculiaridades da clientela de

educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou

serviços  especializados,  sempre  que,  em  função  das  condições

específicas  dos  alunos,  não  for  possível  a  sua  integração  nas

classes comuns de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado,

tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação

infantil.

Art.  59.   Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com

deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas

habilidades ou superdotação:  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de

2013);

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização

específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir

o  nível  exigido  para  a  conclusão  do  ensino  fundamental,  em

virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor

tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou

superior, para atendimento especializado, bem como professores do

ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas

classes comuns;

IV  -  educação  especial  para  o  trabalho,  visando  a  sua  efetiva

integração na vida em sociedade,  inclusive condições adequadas

para  os  que  não  revelarem  capacidade  de  inserção  no  trabalho

competitivo,  mediante  articulação  com  os  órgãos  oficiais  afins,

bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior

nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V  -  acesso  igualitário  aos  benefícios  dos  programas  sociais

suplementares  disponíveis  para  o  respectivo  nível  do  ensino

regular.
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As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução

CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determinam que: “Os sistemas de ensino devem

matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento às

crianças com  necessidades  educativas  especiais,  assegurando  as  condições

necessárias para uma educação de qualidade para todos (MEC/SEESP, 2001).”  Cabe

às famílias se informarem e exigirem da escola os direitos dos seus filhos.

(...)  uma  escola  aberta  a  diversidade  tem  que  dar  respostas  às

necessidades  concretas  de  todos  os  alunos,  rompendo  modelos

rígidos  e  inflexíveis  dirigidos  ao  aluno  médio.  Nesse  sentido,

lembramos  que  muitas  das  dificuldades  de  aprendizado  e  má

adaptação escolar do aluno com TDAH se intensificam não só em

razão do planejamento educacional rígido e inadequado quanto aos

objetivos  e  metodologia,  mas  também  pela  falta  de  interação

apropriada com o professor ou com o grupo de iguais (BLANCO,

2003, p.200 apud GONCALVES, 2010, p.25).

É possível refletir que com a aceitação das crianças especiais em escolas regulares,

cria-se  uma  situação  que  faz  com que  realmente  a  escola  se  adapte  e  realize  a

interação dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais, entre essas

aqueles  que  sofrem  de  TDAH,  com  os  outros  alunos  considerados  normais

(GONCALVES, 2010).

Considerando a discussão teórica que até aqui desenvolvemos, no item que segue

expomos o resultado de entrevistas que realizamos com professores envolvidos na

prática pedagógica que ocorre com alunos com o TDAH em escolas fundamentais de

Vitória.

3  ENTREVISTAS4 COM  PROFESSORES  QUE  TRABALHAM  COM
ALUNOS COM O TDAH EM EMEF DE VITÓRIA

Objetivando explorar a discussão da nossa questão de partida para além da revisão

bibliográfica, decidimos procurar conversar com profissionais, professores ou outros,

envolvidos na realização do trabalho pedagógicos com alunos com TDAH em escola

4 As perguntas do questionário estão em anexo ao final do artigo.
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de  ensino  fundamental  de  Vitória.  Para  realizar  essa  tarefa,  elaboramos  uma

entrevista semiestruturada e fomos a campo. 

3.1 ENTREVISTA COM A COORDENADORA DA GERÊNCIA DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SEME/PMV

No primeiro momento, buscamos informações na Secretaria Municipal de Educação

de Vitória (SEME/PMV), tentamos conversar com os professores de Educação Física

que  trabalhavam na  SEME.  Apenas  a  professora  Vanessa  do  Setor  de  Educação

Infantil estava presente. Ela nos indicou falar com a professora Rosimery do Setor de

Ensino Fundamental, que no momento, não estava presente. Durante duas semanas

tentamos este contato, mas sem sucesso. Assim, por telefone, uma professora nos

disse que o TDAH não entrava como responsabilidade da Educação Fundamental.

Dessa forma, fomos direcionado para o setor de Educação Especial, onde deveríamos

falar  com  Tatiana,  coordenadora  de  Formação  e  Acompanhamento  à  Educação

Especial (CFAEE/SEME/PMV). Ao percebermos que por telefone havia dificuldades

para  buscar  informações,  retornamos  a  SEME  em  uma  segunda  tentativa  de

encontrar  a  professora  responsável  pelo  setor  de  Educação  Especial.  Quando

finalmente conseguimos nos encontrar com a professora para aplicar o questionário,

fomos informados que a pesquisa só poderia ser realizada mediante um protocolo de

atendimento. 

Retiramos o protocolo na SEME e ao retornar para nos encontrar com a professora,

ela havia saído para almoçar, mas esperamos o seu retorno. Ao retornar, ela deixou

claro que o TDAH não consta como responsabilidade do Setor de Educação Especial

e se precisássemos de maiores informações na SEME não deveríamos ir ao setor de

Educação Especial, já que o assunto não é de sua responsabilidade, mas que, neste

momento, responderia às perguntas. Assim, percebemos que dentro da SEME há um

jogo de “empurra”, não se sabe ao certo de quem é a responsabilidade dos alunos

com o TDAH.

A primeira pergunta direcionada a professora foi para saber se há casos de crianças

com  de  TDAH  estudando  nas  EMEF´s  de  Vitória.  Para  ela,  há  muitos  casos.

Buscando maiores informações na resposta, questionamos se a SEME possui ou já

fez algum tipo de pesquisa, estatísticas e números de quantos casos e/ou se existe
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algum documento que possa ser acessado com esses dados. Se há pesquisas na área.

Se não, porque não tem? Ela relatou que não há nenhuma pesquisa que dê suporte ou

indique  caminhos  para  trabalhar  com  crianças  com  TDAH  e  também  não  há

nenhuma  estatística  que  demonstre  um  número  real  de  alunos  na  rede  com  o

transtorno.  Ela  disse  que o  TDAH  não  entra  como  estudo  das  Secretarias  de

Educação Especial. Dessa forma, o transtorno deve ser catalogado pela Secretaria de

Educação Fundamental.  Para a  professora,  é  complexo fazer  uma pesquisa sobre

TDAH, pois qualquer comportamento que o aluno tenha fora do “padrão” dos outros

alunos, os professores já pensam que o aluno deve ser medicado ou tratado, quando

na verdade, possa ser apenas falta de limites que a família não impõe dentro de casa e

acaba por refletir na escola. 

Voltando nossa atenção para a escola, perguntamos como se diagnostica um aluno

com TDAH. Na família ou na escola? E se ela indicaria alguma escola com maior

índice de alunos com TDAH para pesquisa. A professora disse que o professor não

pode diagnosticar a patologia, mas na maioria das vezes é quem dá o primeiro passo

para alertar a família que seu filho pode estar precisando de um acompanhamento

médico. Os casos em que a família já tem conhecimento da patologia do filho são

raros. Para a professora, a falta de conhecimento sobre o assunto pode ser um dos

fatores que contribui para a dificuldade de identificar a deficiência. Ela diz ainda que

os  pais  geralmente  pensam  que  seu  filho  é  desatento  ou  muito  “elétrico”,

confundindo assim com algo normal da idade. Em poucos casos, a família procura a

escola buscando ajuda para a criança. Como foi dito, não há pesquisas e dados sobre

TDAH na SEME. Deste modo, a professora indica a pesquisa em qualquer escola da

rede para estudar os casos de TDAH. 

Dessa forma, gostaríamos de saber se teria e qual é a orientação pedagógica que a

SEME orienta aos professores no trabalho com as crianças com TDAH. Segundo ela,

a SEME não faz nenhuma orientação direta para os professores trabalharem com

alunos com TDAH, por conta da complexidade da patologia. Não há nenhum tipo de

cartilha ou “manual”. Assim, ela acredita que os professores têm que entender que

cada individuo é único e todos tem seu tempo e forma de aprender. Os espaços de

orientação da SEME são os cursos de capacitação, mas nada diretamente ligado ao

TDAH. Os alunos com TDAH de casos mais extremos e complicados são levados

para Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). No entanto, a CAPS não tem nenhuma

área específica de atendimento ou estudos para alunos com TDAH e buscam atender
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de forma a ajudar os alunos. Sabemos que o trabalho eficiente com crianças com

TDAH não se dará somente por meio de cartilhas,  receitas e métodos, pois cada

indivíduo  tem  suas  particularidades,  mas  que  essas  ferramentas  são  necessárias.

Além disso,  é  preciso  possibilitar  tempos  e  espaços  para  socializar  experiências

vividas com estes alunos. A relação professor x família, neste sentido, é fundamental

para trazer a família para perto da realidade escolar destes alunos. Nestes espaços, os

professores poderão obter informações sobre os alunos além das percepções que ele

tem da criança no ambiente escolar. 

3.2 ENTREVISTA COM A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
EMEF JARDINS5

No primeiro  momento,  conversamos  com a  pedagoga  da  EMEF JARDINS para

pedirmos liberação para realização da pesquisa. 

Ao ver o tema proposto, a pedagoga mostrou resistência em relação à realização da

pesquisa. Ela explicou que não acreditava na existência da patologia e que a indústria

farmacêutica ganha muito dinheiro na venda de remédios. Ela afirmou acreditar que

o TDAH foi uma invenção para obtenção de lucros da indústria farmacêutica. Porém,

ao explicarmos a pesquisa e mostrar que o objetivo era saber se os professores de

Educação  Física  que  atuam  na  rede  de  Vitória  estavam  situados  no  tema  e

compreender quais eram suas as formas de trabalho com as crianças com TDAH, ela

permitiu que aplicássemos o questionário com a professora de Educação Física, que

demonstrou boa vontade.

A primeira pergunta, a professora diz: “Toda criança tem certo tipo de agitação,

mas  se  tem  um  olhar  especial  para  o  aluno  que  extrapola  um  limite  de

normalidade” (padrão normal para a idade), tanto para agitado demais ou quieto

demais, sendo assim tendo um olhar mais atencioso para esses dois extremos. E o

diagnóstico é feito entre o diálogo com professores de outras disciplinas de como

esse aluno se comporta nas demais, se é efetivada a suspeita, tenta-se criar diversas

estratégias, para ver se o comportamento do aluno melhora se só não passam de uma

criança mimada e levada. Após essas diversas estratégias, não havendo o êxito, se

5 Nome fictício.
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tem uma  conversa  conjunta  com as  pedagogas  tentando  resolver  juntas  e  tentar

efetivar a suspeita. Verificando-a é pedido que a família do aluno preenchesse um

formulário de encaminhamento para um auxílio de um profissional de saúde para

verificar se a suspeita se concretiza ou não (sempre havendo o diálogo entre escola,

família e profissional da saúde)”.

A pergunta dois, a professora diz que: “Após o processo descrito anteriormente ser

concretizado,  há  um pedido  do  médico  para  que  haja  o  acompanhamento  desse

aluno, observando se esse comportamento está melhorando, se há um progresso do

aluno, tendo assim esse feedback para o médico”.

A próxima  pergunta  foi  feita  de  forma  a  complementar  a  anterior,  a  professora

respondeu  que:  “Não  há  aquela  orientação  específica  em relação  ao  aluno  com

TDAH por  não ser  considerado algo  do ramo da  educação especial,  cabendo ao

professor observar o aluno após o diagnóstico do especialista”.

A última pergunta, a professora da EMEF Jardins respondeu que: “A avaliação é a

observação  da  participação  nas  aulas,  se  o  aluno  está  acompanhando  o

desenvolvimento da turma no aprendizado”.

3.3 ENTREVISTA COM AS PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA EMEF 
BEIRA RIO6

Na EMEF Marieta  Escobar,  conversamos com a Andreia,  que exerce o cargo de

pedagoga. Ela nos indicou duas professoras de Educação Física para que pudéssemos

realizar a pesquisa. As professoras trabalhavam em turnos diferentes, a professora da

tarde disse que estaria muito ocupada e sem tempo, que não poderia colaborar com a

entrevista,  no  entanto,  a  da  manhã,  mostrou-se  mais  receptiva  e  solicitou  que

retornássemos na sexta-feira, pois era um dia mais tranquilo para nossa conversa.

No dia marcado, nos reunimos em uma sala distante dos espaços de socialização das

crianças, o que proporcionou um ambiente silencioso para a realização da pesquisa.

A professora  permitiu  que  gravássemos  a  entrevista,  mas  não  autorizou  filmar.

Infelizmente, por problemas no aplicativo de áudio não conseguimos capturar a fala,

6 Nome fictício.
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então,  ela  sugeriu  escrever  a  resposta  e,  posteriormente,  conversaríamos  caso

houvesse alguma dúvida.

Desta forma, a professora respondeu a primeira pergunta: “Sim, o aluno inquieto,

desconcentrado,  que  se  dispersa  com  muita  facilidade,  etc.  A escola  não  pode

eliminar a suspeita dessa patologia, isso compete à análise médica”.

Assim a professora diz na segunda pergunta que: “O aluno participa normalmente

das aulas. No entanto, a cada aula é orientado e o professor tem que administrar os

conflitos decorrentes da patologia agitação, instabilidade, etc”.

A  próxima  questão  complementa  a  anterior  e  a  professora  respondeu  que:

“Teoricamente  a  família  identificaria  primeiro.  No  entanto,  em  alguns  casos  as

famílias têm certa resistência e a escola acaba encaminhando o aluno para análise

médica”.

Já na terceira pergunta a professora respondeu: “Na medida do possível,  oferecer

para  o  aluno  e  toda  a  turma  tarefas  diferenciadas.  Os  trabalhos  em  grupo  e  a

possibilidade do aluno escolher as atividades nas quais quer participar são elementos

que despertam o interesse e a motivação. Não criticar e apontar em hipótese alguma

os erros cometidos  como falha no desempenho.  Alunos com TDAH precisam de

suporte, encorajamento, parceria e adaptações. Esses alunos devem ser respeitados.

Isto é um direito! A atitude positiva do professor é fator importante para a melhora do

aprendizado”.

3.4 ENTREVISTA CAPS i
 

Na  entrevista  na  SEME,  a  professora  comentou  sobre  o  atendimento  de  casos

extremos  em  que  os  professores  não  conseguiam  obter  resultados  positivos  na

questão didática do aluno. Por curiosidade e para entendermos melhor o espaço e o

trabalho que realizado na CAPS i resolvemos ligar para se possível agendarmos uma

visita. E para nossa surpresa havia profissionais de Educação Física que trabalhavam

na unidade.

Desta  forma,  conversamos  com  os  professores  pelo  telefone  e  marcamos  uma

reunião  para  aplicar  o  questionário.  Ao  chegarmos  à  CAPS i,  o  professor  de

Educação Física se encontrava presente e fomos muito bem recepcionados. Ele nos

apresentou a estrutura do prédio, as instalações e lugares de atuação. Mostrou uma
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piscina abandonada e uma rede improvisada.  Assim, aplicamos o questionário de

perguntas a ele,  sobre como era a abordagem do professor de educação física na

instituição, entre outras perguntas. 

A primeira resposta do professor ao nosso questionário foi:  “A CAPS-i recebe os

alunos com o diagnóstico já realizado. Desta forma, não fazemos o diagnóstico do

aluno, apesar de ter um psiquiatra infantil que possa nos orientar. Já tivemos casos

em que a família veio nos pedir ajuda e tratamento para seu filho aqui na CAPS-i.

Nesses  casos,  o  aluno  é  direcionado  para  o  posto  de  saúde  para  comprovar  a

patologia e depois retorna com o laudo”.

A segunda pergunta o professor respondeu que: “Na CAPS não existe nenhum tipo

de orientação direta sobre como tratar as  crianças com TDAH, já que esta trata de

crianças com  distúrbios  mentais  e  relacionados  com álcool  e  droga,  mas possui

acompanhamento psiquiátrico e psicológico para tentar resolver o problema  e sanar

duvida de como atuar e como intervir. 

A pergunta a seguir complementa a pergunta anterior e foi respondida da seguinte forma:

“A atuação  do  professor  dentro  da  CAPS é  como técnico esportivo,  mas  que  na

prática  não  exerce  nenhuma  intervenção  esportiva,  por  questões  estruturais  e

por demanda. Ele  exerce outras funções dentro da CAPS e a prática corporal não

entra  como  tratamento  apenas  como  lazer.  Há  sempre  reuniões  entre  todos  os

profissionais multidisciplinares para discutirem o caso  que a mesma atende para dar

o feedback para a escola, pais e unidade de saúde.”

A última pergunta o professor respondeu que: “A CAPS  faz avaliações internas de

modo a  ver  o  progresso  do  aluno  levando sempre  um feedback para  a  escola  e

unidade  de saúde”.

Por fim, em uma conversa final fora do questionário, perguntamos ao professor  por

que ele  não utilizava a  área,  ele  nos  explicou que por  demanda e  pelo cargo de

técnico  esportivo,  exercia  uma  função  multidisciplinar  na  unidade,  fazendo

atendimentos, conversas, indo a campo pesquisar casos. Sua função na CAPS-i era

voltada  mais  para  a  dinâmica  com crianças  e  adolescentes  com dependências  de

álcool e drogas, mas que também atendia casos de autismo, distúrbios psicológicos 

dentre eles o TDAH. 

 

26



4 PROBLEMATIZANDO AS RESPOSTAS COLHIDAS NAS ENTREVISTAS 
REALIZADAS 

Quando  iniciamos  o  trabalho  de  campo  para  realizar  esse  estudo  objetivando

entender como o professor de Educação Física é orientado para trabalhar com alunos

com TDAH e investigar como este mesmo professor participa do esforço coletivo

daqueles que trabalham com portadores de TDAH no nível do Ensino Fundamental,

ao começar o diálogo no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Vitória, nos

intrigou a fala da professora coordenadora do setor de Educação Especial, proferida

no  sentido  de  afirmar  que  o  aluno  com TDAH  não  se  enquadra  na  política  da

Educação Especial, pois, no âmbito do organograma da secretaria, a responsabilidade

em administrar  as  demandas  trazidas  por  esses  alunos  cabe  à  gerência  do  nível

escolar no qual o aluno estuda, ou seja, cabe à Gerência de Ensino Fundamental do

órgão. 

Conforme  explicou  a  nossa  interlocutora,  para  a  equipe  da  SEME,  o  TDAH  é

considerado e tratado como um distúrbio de casualidade, ou seja, como um distúrbio

reversível  e  controlável,  pois,  se  o  aluno  que  foi  diagnosticado  está  tomando

medicação, ele encontra um ponto de “normalidade” e não tem dificuldades para

acompanhar o processo de aprendizado com os outros alunos. Nesses termos, o aluno

com

 TDAH medicado é visto como um aluno que tem dificuldades de aprendizado por

ser  míope.  Portanto,  dando-lhe  um  par  de  óculos  ele  não  terá  dificuldades  de

acompanhar a sua turma, diferentemente de uma pessoa autista ou com síndrome de

Down que sempre terá essa condição.

Ainda  que  tenhamos  estranhado  a  afirmação  da  professora  coordenadora,

investigando na literatura descobrimos que há autores que confirmam a opinião da

professora. Há então uma corrente teórica no debate que admite que o portador de

TDAH não é mesmo alguém que se possa classificar como pertencente a área da

Educação Especial, entretanto, há também uma diferença significativa de ideia sobre

como este aluno deve ser tratado e como os professores devem agir e trabalhar com

ele.

27



Apesar de cuidados especiais e professores com preparo especial, a

maior parte das crianças com o transtorno não precisa de educação

especial. A menos que seus problemas sejam bastante sérios, esses

estudantes  podem funcionar bem em salas  de aula normais com

auxílio de professores atenciosos, boas técnicas de manejo em sala

de  aula,  e  ocasionalmente  medicamentos.  (SMITH;  STRICK,

2001, p.41

Assim,  conforme  indica  o  medicinal  posicionamento  teórico  citado,  em  outra

perspectiva,  mesmo  que  o  portador  de  TDAH  não  seja  considerado  como

responsabilidade da área de Educação Especial, por lei, o aluno diagnosticado com o

transtorno deve ter as condições apropriadas na escola para que ele tenha a mesma

educação de qualidade oferecida aos demais alunos e, nestes termos, o problema do

atendimento  ao  aluno  portador  de  TDAH  além  de  ser  de  cunho

médico/medicamentoso,  passa a também ser reconhecido e considerado como um

problema de cunho didático-pedagógico, particularmente para aqueles que, como os

professores, têm que agir para educá-los em contextos escolares regulares.

Outro aspecto que nos interessou desde a entrevista realizada na SEME foi aquele

que nos permitiu ver que, para além da questão médica, do ponto de vista da questão

legal,  existem  leis  para  defender  os  direitos  dos  alunos  portadores  de  TDAH,

entretanto, infelizmente, se não forem estabelecidas orientações didático-pedagógicas

adequadas  para  o  atendimento  educacional  dessas  pessoas,  a  lei,  como  se  diz

popularmente, ¨não sai do papel¨.

No que refere ao ponto de vista didático-pedagógico, com as entrevistas realizadas

com as  professoras,  vimos  que  a  SEME,  talvez  em razão  do  modo  como lá  se

entende  a  questão  da  inclusão  desses  alunos  abaixo  da  concepção  médica  já

explicitada, parece não conseguir oferecer um acompanhamento diferenciado na sala

de aula nem, tão pouco, nas aulas de Educação Física.

Outro  tema  que  sobressaiu  da  conversa  realizada  com as  professoras,  tema  que

inclusive  reforça  a  percepção  acima  esboçada,  indicou  que  a  secretaria  também

parece não oferecer capacitação ou orientação para que professores possam agir de

forma adequadamente construtiva para o processo de educação desses alunos. Nesse

sentido, ficamos com a impressão de que não há uma política clara ou bem definida
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para orientar o atendimento didático-pedagógico dos alunos portadores de TDAH nas

EMEF que pesquisamos. 

A impressão que tivemos é a de que a SEME precisa pensar uma política inclusiva

que não estigmatize, reforce ou administre o estigma que “normalmente” se abate

sobre os alunos portadores de deficiências, particularmente sobre os portadores de

TDAH. Pelo que  percebemos,  muitas  vezes,  os  alunos  portadores  de  TDAH são

“naturalmente” estigmatizados por serem portadores de um problema que a SEME,

as escolas, os professores não estudam como seria necessário fazê-lo. Desse modo,

sem pesquisa e compreensão correta do problema, sem objetivo claro para balizar o

processo didático-pedagógico, o aluno portador do problema passa a ser o problema

porque mesmo que ele tente, não consegue absorver os conhecimentos passados em

sala  de  aula,  conforme  ocorre  com  os  alunos  ditos  “normais”.  O  ciclo  vicioso

decorrente  desse  processo  educativo  torna  o  aluno,  seu  professor  e  seu  familiar,

desmotivados  para  superar  as  dificuldades  de  aprendizagem  já  conhecidas  e

explicitadas na revisão de literatura que realizamos na parte inicial desse texto. 

O resultado desse processo marcado por um diagnóstico médico e jurídico tradicional

é  que  se  não  há  perspectiva  didático-pedagógica  diferenciada  para  atender  as

necessidades  educacionais  dos  alunos  portadores  de  TDAH,  o  estigma  de

incapacidade  existente  contra  ele  se  fortalece  e  seu destino  na  escola  resulta  em

depressões e evasões ou insucessos. Ciclo vicioso em que a penalização da vítima

parece nunca cessar.

 Por  essa  lógica  é  que  entendemos  que  a  saída  para  se  construir  a  perspectiva

didático-pedagógica adequada para atender as necessidades educacionais dos alunos

portadores de TDAH, passa pelo treinamento dos professores no sentido de que estes

aprendam a investigar os casos com os quais trabalham cotidianamente e aprendam

também a utilizar das deduções que colherem com essas pesquisas para planejar e

realizar o ensino significativo para estes alunos.

Essa diretriz é importante ser considerada, pois, como ensina Lovisolo (1995), em

um  processo  de  aprendizagem  regular  como  esse  que  alunos  e  professores

experienciam na instituição escolar,  se as atividades escolares não são vividas ou

antecipadas  com o valor  da utilidade ou do prazer  acabam tornando-se inúteis  e

chatas. Claro está que ao fazer esse alerta Lovisolo não se referiu exclusivamente às
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questões  afetas  sobre  educação  inclusiva.  Porém,  refletindo  seu  alerta,  podemos

considerar que o professor deve saber planejar a aula de forma a fazer com que o

aluno, portador de TDAH, com deficiências ou normal,  tenha vontade de fazer e

aprender  aquilo  que  o  professor  propõe  durante  o  processo  de  ensino.  Outra

consideração significativa sobre essa questão nos leva a pensar que um método de

ensino inadequado leva os alunos ditos normais a se desinteressarem das aulas, sendo

assim, pensemos então como pode ser penoso esse processo de ensino para alunos

portadores de TDAH. Por essa argumentação, parece lógico considerar que métodos

de ensino centrados primordialmente sobre o desenvolvimento cognitivo podem não

ser os mais adequados para ensinar alunos portadores do déficit de atenção. Talvez,

os  métodos  ativos,  dinâmicos  ou  centrados  em  ações  que  permitam  os  alunos

experienciarem e vivenciarem o processo de aprendizagem de habilidades básicas,

descobertas  guiadas  e  deduções  lógicas  possam  ser  mais  adequadas,  porque

significam para esses alunos uma face das suas condições objetivas de aprendizagem.

Nestes  termos,  acreditamos  que  os  professores  de  Educação  Física  têm  grande

contribuição a dar para o processo de ensino e de aprendizagem desses alunos, pois,

considerando que se valem das experiências de movimento corporal dos sujeitos para

com  eles  construir  sua  identidade,  autonomia,  autocontrole  e  autodeterminação,

socialização (ANDRADE FILHO, 2011), podem sim, pela ação, realizar um tipo de

trabalho educativo ativo e significativo com os alunos, procedimento que parece ser

fundamental para engajá-los no seu próprio processo educativo. 

Finalmente,  outro  tema  que  se  destacou  nessa  nossa  investigação  diz  respeito  à

necessidade de repensar o próprio espaço escolar, sua estrutura, sua organização e o

seu  funcionamento  em razão  de  se  buscar  a  melhor  forma  de  atender  o  melhor

interesse  de  aprendizagem  dos  alunos  e  de  ensino  dos  professores,  todos  eles,

normais,  deficientes,  portadores  de  síndromes,  etc.  Nesse  sentido,  precisamos

considerar que para cobrar dos professores uma intervenção apropriada para alunos

com  TDAH  é  preciso  investir  para  que  eles  disponham  dos  meios  didático-

pedagógicos,  materiais  e  estruturais  para  realizar  seu  trabalho  que,  a  nosso  ver,

envolve  também  o  desenvolvimento  de  estudos  e  investigações  sistemáticas  no

próprio cotidiano em que interveem.
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CONCLUSÃO

Neste trabalho nos disponibilizamos a abordar um assunto muito pesquisado, mas

pouco discutido em ambiente escolar o TDAH. Para isso, utilizamos de uma revisão

bibliográfica  para  nos  inteirar  sobre  a  patologia.  Buscamos  saber  quais  eram os

fatores biológicos, neuropsicológicos, ambientais causadores do problema, como era

diagnosticado,  qual  era  o  tratamento  e  quais  profissionais  da  saúde  eram

responsáveis por esse laudo. Nesse sentido, com um conhecimento maior sobre a

patologia,  fomos a  campo para  pesquisar  e  aplicar  os  questionários  de perguntas

abertas para profissionais da educação que trabalham com essas crianças.

O nosso questionamento inicial  era  saber  quais as possibilidades que as políticas

educacionais  fornecem ao professor  de  Educação Física  do Ensino Fundamental,

para  atuarem  com  crianças  portadoras  de  TDAH.E  também  investigar  como  o

professor de educação física por meio da sua ação pedagógica participa do esforço

coletivo daqueles que no contexto do ensino fundamental regular atuam com alunos

diagnosticados com TDAH.

Em nossa pesquisa vimos que a detecção do TDAH tem que ser levado em conta os

fatores biológicos, neuropsicológicos e sociopedagógicos, e com isso vimos que para

analisar  uma criança  com suspeita  de  TDAH não  pode ser  feito  apenas  por  um

profissional, assim o professor também não pode ser o único envolvido na detecção e

no tratamento sendo necessário uma equipe multidisciplinar.

Vimos  que  no  problema  biológico  são  vários  os  fatores  biológicos  que  podem

influenciar o TDAH, o gênero, fatores hormonais e até uma possível alteração na

região  frontal  do  cérebro  que  é  responsável  pelo  controle  comportamental,

explicando assim a  falta  de atenção,  capacidade de  organização e  hiperatividade,

esses fatores comportamentais  estão dentre os fatores neuropsicológicos que mais

interferem na vida social e escolar da criança comprometendo as relações sociais e

em  ambiente  escolar  os  problemas  de  aprendizagem,  baixo  rendimento  escolar

levando a um desinteresse no ambiente escolar com isso os professores de educação

física têm que criar  estratégias para suas aulas,  buscando recursos para estimular

31



esses alunos em suas aulas, inserindo os e deixando os participativos em suas aulas

ou estarão fadados a reforçar e contribuir para o agravamento desses casos. E Essa

situação de descaso, por si só, já contribui para o agravamento do caso.

Quando isso é feito, ocorre um estímulo e motiva o aluno com TDAH pois o aluno

com  TDAH  tem  a  tendência  de  modificar-se  para  responder  as  pressões  e  aos

constrangimentos do ambiente, porque a escola não pode ser um espaço onde afirme

e agrave os sintomas de crianças com o TDAH, e sim um lugar onde ela possa viver

um o processo de aprendizado de qualidade. 

O professor de Educação Física pode e deve contribuir, particularmente, em razão da

sua capacidade de lidar com a questão do corpo em movimento, visando sempre se

atualizar,  e  se  capacitar  mesmo  não  tendo  politicas  públicas  que  contribuam

pedagogicamente para o professor atuar com crianças com TDAH.

Neste  estudo,  podemos  constatar  que  não  temos  uma  orientação  pedagógica

específica nessa rede municipal para o professor atuar com crianças portadoras de

TDAH. Os motivos encontrados foram: a falta de pesquisas estatísticas; a falta de

dados e controle de casos diagnosticados; a falta de apoio pedagógico dos órgãos no

que diz respeito a formação continuada, a capacitação dos professores para atuarem

com  essas  crianças  e  a  falta  de  conhecimento  das  próprias  instituições  sobre  a

patologia. 

Desta  forma  vimos  que  o  professor  de  Educação  Física  pode  ajudar  de  forma

significativa no tratamento de crianças com TDAH, se especializando, pesquisando e

buscando a formação continuada em outros meios educacionais, e tentar mudar essa

realidade de falta de pesquisas estatísticas, falta de dados e sempre ir em busca do

conhecimento mantendo o seu dever de educador.
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Perguntas para entrevista na SEME

1-Há casos de crianças TDAH estudando nas EMEF´s de vitória?

2-Pesquisas estatísticas  e números de quantos  casos,  documento que possa se ter

acesso com esses dados? Se há pesquisas na área, se não tiver porque não tem?

3-Como se diagnostica um aluno com TDAH? Na família ou na escola? Sugestão de

escola.

4-Qual a orientação pedagógica que a Seme faz para o professor atuar com crianças

com TDAH.

 

Perguntas relacionadas aos Professores da SEME e CAPS-I.

1. Como a escola reconhece um aluno portador de TDAH? O diagnóstico é feito por

quem e aonde?

2.  Depois  que  a  escola  identifica  que  o  aluno  é  portador  de  TDAH,  quais  as

orientações para trabalhar com essa patologia?

2.1. Como orienta que seja realizada o seu processo educativo? Há conversas entre

direção, equipe pedagógica, família e os professores para definir a linha de atenção e

atuação pedagógica para atender o aluno portador de TDAH?

3. Como os professores, as pedagogas e a direção avalia o desempenho escolar do

aluno portador de TDAH?    
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