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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa foi realizada como um estudo de caso com crianças consideradas por 
suas professoras como crianças com Trasntorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH). O objetivo era observar como é a relação dessas crianças 
com suas professoras, com a equipe pedagógica e com os colegas no ambiente 
escolar, as dificuldades e facilidades na aprendizagem. Era também objetivo deste 
estudo procurar saber se as professoras que têm entre seus alunos crianças com 
TDAH buscam saber mais sobre as crianças e sobre o TDAH e ouvir o que elas 
dizem sobre essas crianças. Durante seis meses, foram observadas quatro crianças 
em uma escola pública do município de Londrina, PR. Constatou-se que a relação 
das professoras com as crianças tem influência na aprendizagem. A relação com os 
colegas era tranquila. As professoras parecem atribuir ao medicamento o poder de 
conter as crianças e o uso ou não do medicamento pelas crianças também interfere 
na relação das professoras com as crianças. As professoras pouco conhecem sobre 
as crianças e sobre o TDAH e não mostram interesse em ampliar seus 
conhecimentos ou em mudar suas práticas pedagógicas para favorecer a 
aprendizagem das crianças.  
 

Palavras-chave: Déficit de Atenção. Hiperatividade. Séries iniciais. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O interesse em pesquisar este tema surgiu da experiência de 

conhecer crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 

de ouvir relatos de seus pais e de observar as dificuldades que as crianças 

encontram na escola: no relacionamento com as professoras, com os colegas, na 

realização das atividades propostas, e o preconceito que enfrentam. Outro motivo 

que me levou a realizar este estudo foi procurar saber se as professoras que tem 

entre seus alunos crianças desatentas e agitadas, procuram estudar e conhecer 

mais sobre essas crianças e sobre o TDAH. 

Este tema é atual e gera muitas discussões nos espaços de 

educação. Muitas crianças são hoje rotuladas por seus pais e professores como 

desatentas e hiperativas. Costuma-se acreditar que o problema é da criança ou que 

é resultado de falta de educação, de falta de limite. 

A maioria dos estudos sobre TDAH tem sido feito por pediatras, 

neurologistas, psiquiatras e psicólogos. Este trabalho é, em grande parte, baseado 

nesses estudos. Porém, o objetivo principal é fazer um estudo do ponto de vista 

pedagógico. 

Para tal, foi realizado um estudo de caso com quatro crianças de 

idade entre sete e oito anos, que frequentavam o 2º ano e a 3ª série em uma escola 

pública de Londrina e eram consideradas por suas professoras como desatentas e 

hiperativas. As quatro crianças e suas professoras foram observadas no espaço 

escolar durante um semestre. 

Os objetivos principais deste estudo foram: observar crianças 

consideradas desatentas e agitadas no espaço escolar e assim, conhecer mais 

profundamente a relação das professoras com essas crianças, ouvir o que dizem as 

professoras sobre esses alunos, conhecer a relação dessas crianças com seus 

colegas e dos colegas com elas, observar como seguem a rotina escolar, como 

realizam as atividades propostas, as facilidades e dificuldades encontradas por elas 

no cotidiano da vida escolar. É também objetivo deste estudo procurar saber se as 

professoras do grupo estudado procuram conhecer mais sobre esses alunos e sobre 

o TDAH. 
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2 TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH – se 

caracteriza por um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade que é 

maior e mais severo do que na maioria das crianças, adolescentes e adultos. 

Geralmente o diagnóstico é feito por volta dos sete anos de idade, mas algumas 

características e sintomas são perceptíveis desde a primeira infância, como por 

exemplo, quando a criança fica ligada em tudo a sua volta e inquieta.  

O DSM – IV (2002), Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, utilizado pelos médicos, que apresenta diferentes categorias e critérios 

para diagnosticar os transtornos mentais, assinala que 

 

A hiperatividade pode manifestar-se por inquietação ou remexer-se 
na cadeira, por não permanecer sentado quando deveria, por correr 
ou subir excessivamente em coisas quando é inapropriado, por 
dificuldades de brincar ou ficar em silêncio em atividades de lazer, 
por frequentemente parecer estar a ‘todo vapor’ ou ‘cheio de gás’, ou 
por falar em excesso (p.78).      

 
    

O DSM – IV (2002) aponta outras características que também 

podem estar associadas ao Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividades: baixa 

tolerância à frustração, acessos de raiva frequentes, comportamento “mandão”, 

teimosia, insistência excessiva, instabilidade de humor, desmoralização, disforia, 

rejeição por seus pares e baixa autoestima.   

O mesmo manual apresenta três subtipos do Transtorno de Déficit 

de atenção. São eles: 

 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo 

combinado: este subtipo deve ser usado se seis (ou mais) 

sintomas de desatenção e seis (ou mais) sintomas de 

hiperatividade-impulsividade persistirem a pelo menos seis 

meses. A maioria das crianças e adolescentes com o 

transtorno tem o Tipo Combinado. 

 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo 

Predominantemente Desatento: este subtipo deve ser 
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usado se seis ou mais sintomas de desatenção (mas menos 

de seis sintomas de hiperatividade-impulsividade) persistirem 

a pelo menos seis meses. 

 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo 

Predominantemente Hiperativo-Impulsivo: este subtipo 

deve ser usado se seis ou mais sintomas de hiperatividade-

impulsividade (mas menos de seis sintomas de desatenção) 

persistirem a pelo menos seis meses. A desatenção pode, 

com frequência, ser um aspecto clínico significativo nesses 

casos. (p. 114). 

 
Silva (2009) alerta para o fato de que algumas características do 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) são também características 

típicas da infância, por isso, assinala que é difícil fazer o diagnóstico do transtorno 

em crianças pequenas. Assim, é importante a observação de crianças em vários 

contextos e, para isso, é necessário que o observador use critérios de comparação e 

conheça profundamente as características e comportamentos típicos das crianças.   

Outro fator importante, assinalado pela autora é que o TDAH não 

depende de problemas emocionais, sociais ou ambientais, uma vez que é 

considerado um funcionamento de origem biológica, marcado pela hereditariedade. 

 

 

2.1 TDAH: O     Ponto     de     Vista     Médico 

 

Mattos (2001) assinala o fator biológico no funcionamento do TDAH 

e indica que ainda não se tem conhecimento sobre qual o gene ou genes que 

estariam envolvidos. O que se sabe, com base em algumas teorias, é do 

envolvimento dos genes relacionados à dopamina, uma substância existente no 

sistema nervoso que permite a comunicação entre as células nervosas – chamadas 

neurotransmissores. Mas argumenta que esse não é o único determinante para o 

surgimento do transtorno. Alguns outros fatores são considerados importantes: 

problemas no parto, uso de cigarro e álcool durante a gravidez, são alguns 

exemplos. E aponta para o fato de não existir nenhuma psicoterapia que possa curar 

o transtorno. 
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Outro neurotransmissor que possivelmente está envolvido é a 

noradrenalina. Esses dois neurotransmissores são importantes no lobo frontal, que é 

responsável por muitas funções importantes e que tem ligação com os sintomas de 

TDAH.  São essas funções:  

 A atenção, 

 A capacidade de se estimular sozinho para fazer as coisas; 

 A capacidade de manter essa estimulação ao longo do tempo; 

sem “perder o gás” (sem perder a energia e o interesse); 

 A capacidade de fazer um planejamento, traçando objetivos e 

metas; 

 A capacidade de verificar o tempo todo se os planos estão 

saindo conforme o desejado e modificá-los, se for o caso; 

 A capacidade de “filtrar” as coisas que não interessam para 

aquilo que se está fazendo no momento, sejam elas externas 

(distrações ambientais) ou internas (pensamentos); 

 A capacidade de controlar o grau de movimentação corporal, 

os atos motores; 

 A capacidade de controlar impulsos; 

 A capacidade de controlar as emoções e não permitir que 

elas interfiram muito no que se está fazendo; 

 A memória (no caso de trabalho, que é responsável pelo que 

está acontecendo aqui e agora e deveria ser armazenada 

posteriormente) (Mattos, 2001, p. 47). 

 

Assim, no caso de TDAH essas funções não acontecem de modo 

satisfatório devido ao déficit das substâncias noradrenalina e dopamina, no lobo 

frontal. 

Quando se refere ao tratamento do TDAH, Mattos (2001) defende o 

uso do medicamento quando se tem clareza do diagnóstico. Argumenta que o 

medicamento não causa o que muitos pensam: crianças com medicamentos para o 

TDHA tendem a ficar como “zumbis” ou parecendo dopadas. O que acontece, 

muitas vezes, é que alguns profissionais, mal orientados, indicam medicamentos 

errados, principalmente antiepilépticos e tranquilizantes. 
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Mattos (2001) aponta para o fato de que se todos os profissionais 

envolvidos não tiverem a mesma compreensão do problema, não tiverem as 

mesmas ideias sobre a causa e o tratamento do TDAH não adiantará trabalhar em 

equipe.  

Silva (2009) registra que esses profissionais precisam saber que 

seus conhecimentos e a troca entre eles levam à soma e não à divisão de poder. 

Ressalta que é mais importante o diagnóstico correto, feito por todos juntos, do que 

quando apenas um quer ter o poder (originado do saber médico). 

Mattos (2001) assinala que, tendo o TDAH causas biológicas é 

preciso usar o medicamento, mas este pode não ser o único tratamento. Junto dele 

o autor recomenda acompanhamento psicológico, mas assinala que este sozinho 

não será suficiente no tratamento, uma vez que a medicação faz com que as 

pessoas com TDAH tenham algumas funções mentais normalizadas, já que ele 

aumenta a quantidade de noradrenalina e dopamina na região frontal do cérebro e 

suas conexões. 

  

Quando o portador do TDAH está tomando a medicação (e, portanto, 
tem sua produção de neurotransmissores regularizada), qualquer 
abordagem que se faça, em especial a psicoterapia e a modificação 
do ambiente, traz resultados muitos melhores do que se ele não 
usasse medicamentos (p.145). 

 
 

Mattos (2001) aponta, baseado em pesquisas, que o tratamento com 

medicamentos é o mais eficaz. O que ocorre, muitas vezes, é que os pais, com 

receio de medicar os filhos optam por outros tipos de tratamentos que não têm o 

mesmo resultado, quando feitos sozinhos. Assim, considera que a terapia não deve 

ser alternativa ao remédio, mas que ambos devem ser complementares.  

Silva (2009) confirma essa afirmação quanto à eficiência da 

medicação já que ela melhora a qualidade de vida de crianças e adolescentes com 

TDAH, mas aponta para o fato de que ainda é necessário que sejam feitas muitas 

pesquisas, visto que “o mecanismo exato que rege o comportamento TDA ainda não 

é totalmente compreendido” (p. 213). 

Silva (2009) afirma também que é preciso ensinar para as crianças 

com TDAH o que é certo e o que é errado, como todas as outras crianças, pois elas 

sabem que seu comportamento traz a elas reprimendas e prejuízos. 
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2.2 TDAH: Um Ponto de Vista Psicopedagógico 

 

Fernandéz (2001) assinala que nos últimos anos o número de 

crianças entre dois e quatro anos que usa Ritalina duplicou nos Estados Unidos e 

que no Brasil, encontram-se nas escolas dados de que a cada 20 alunos, 5 usam 

medicamentos para conseguirem aprender. Ela aponta para o fato deste transtorno 

estar adquirindo “caráter epidêmico”, já que os pais, educadores, psicólogos e 

psicopedagogos ouvem falar e opinam cada vez mais sobre esse distúrbio. 

Fenandez (2001) mostra que o DSM-IV não apresenta nenhuma 

hipótese explicativa sobre o TDAH, apenas longas listas de sintomas sem análise. 

Assim o que se conclui através dele é que 

 

a única certeza é a de que se indica um tratamento medicamentoso 
(e mais outros auxiliares) para as crianças e jovens diagnosticados 
como “portadores de ADD ou ADHD1”, mas não foram detectadas 
alterações orgânicas especificas, não há provas especificas de 
diagnostico clinico, não há estudos “epidemiológicos” diferenciais 
(por país, sexo, idade...) que sejam confiáveis, não há padrão familiar 
identificado, não há história infantil “especifica”, não há alterações 
intelectuais identificadas... e o diagnóstico é descartado se outro 
diagnóstico “aplica-se” melhor ao individuo em questão... (p.213). 

  

A autora afirma que “a aprendizagem – como treinamento – passou 

a ser um objeto cobiçado que a sociedade exige para triunfar e o mercado oferece 

até em pastilhas” (p. 204).  Há questões interessantes a considerar sobre o fato de, 

atualmente, tudo se basear em consumo. Vende-se produtos (drogas licitas, por 

exemplo) que garantem tranquilidade e êxito escolar.  

Para a autora, a sociedade hiperativa e desatenta medica o que 

produz. “A sociedade globalizada desatende a todos” (p. 204) e aponta como 

doença o que as crianças denunciam por meio das suas inquietudes e falta de 

atenção. 

Afirma que se as crianças fossem ouvidas por seus pais ou 

professores poderiam aprender criativamente, sem uso de drogas. 

 

Aprendemos de quem recebe o caráter de ensinante. Aprendemos 
quando podemos confiar (nos outros, em nós e no espaço). 

                                                
1 ADD ou ADHD é a sigla internacional para Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade. 
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Aprendemos com quem nos escuta. Aprendemos se nos escutamos. 
Aprendemos quando o ensinante nos reconhece (nos vê como 
pensantes) (Fernandéz, 2001, p. 219). 

 
Fernandéz (2001) levanta importantes questões: 
 

O que ocorreu para que uma quantidade de mães de crianças 
aceitem e solicitem Ritalina para acalmar seus filhos ou para que 
sejam exitosos?  
O que ocorreu para que esses professores que tem 5 de seus 20 
alunos medicados (para que lhes deem atenção) aceitem e busquem 
a justificativa do sintoma de ADD ou ADHD? (p.204). 

 
E ainda, 

 

Como é que esse professor não se assombra com tão alta 
porcentagem: 20% de crianças com necessidade de medicação? 
Aceitem como uma desgraça do destino que as reuniu em sua 
classe? As estatísticas dos mesmos que produziram o diagnóstico 
falam somente de um 2% da população que poderia receber o 
diagnóstico. (p. 204). 
 

 

Winnicott aponta que a criança hiperativa “demonstrava a 

deterioração do brincar” (apud Fernandéz 2012).  

Fernandéz (2012), afirma que existe uma relação entre o aumento 

no número de diagnósticos de TDAH com o fato dos espaços que as crianças têm 

para brincar espontânea e criativamente terem diminuído, já que o brincar é o 

primeiro momento em que criança desenvolve e nutre sua capacidade de atenção.  

Rodulfo (2008, apud Fernandéz 2012), explica que o brincar da 

criança não precisa ser imposto de fora, que a criança ao brincar “desenha seus 

próprios limites”.  Assim, o fato de a criança não brincar, não ter espaços para 

brincar, pode gerar nelas excitação e estados ansiosos hiperativos. 

O modo de vida atual têm efeitos danosos na vida dos adolescentes 

também. A “crise adolescente” produz momentos de isolamento que parecem 

depressões passageiras, mas que se não forem contidas e atendidas podem se 

derivar em outros sintomas mais graves. 

Para Kehl (2010, apud Fernandéz 2012), a crise adolescente perdeu 

seu antigo prestígio, já que quem se mostra triste não é popular e deixa de atingir as 

expectativas dos amigos e, principalmente, dos pais e professores que estão 

mergulhados na lógica do êxito. 
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Para Roudinesco (apud Fernández 2012) quando se tenta medicar 

as “dores da alma” tira-se do sujeito a possibilidade de superar os momentos de 

crise, já que o sujeito precisa de um tempo para recuperar sua capacidade de 

simbolização e os psicofármacos roubam-lhes esse tempo e essa capacidade. “Ante 

a falta de interlocutores solidários, a “desatenção”, a depressão (com sua máscara 

de hiperatividade) e até a tristeza são “inconvenientes” a serem medicados com 

urgência” (p. 19). E os laboratórios sempre aparecem com novas soluções para os 

pesares dos sujeitos. 

Spinelli (2005) considera o TDAH como uma “patologia de falta do 

silêncio” e diz que, 

 

São patologias de falta de silêncio, porque nesta sociedade, tudo 
estimula, tudo se sacode. Quantas mensagens subliminares nosso 
sistema vai recebendo? “compre isso”, “faça aquilo”. Estamos sendo 
bombardeados, o que nos retira de qualquer foco. Esse 
bombardeamento constante faz com que uma criança, hoje, ao 
chegar em casa, ligue imediatamente o televisor. Criamo-nos em 
uma sociedade intolerante ao silêncio e isso se reflete no aumento 
de diagnósticos e intervenções medicamentosas. Parece que hoje, 
para silenciar, é necessário tomar um remédio (apud FERNANDÉZ, 
2012, p. 117).   

 

Fernandéz (2001) destaca que é importante lembrar que a 

medicação apenas encobre os sintomas. Ela acalma os efeitos, não faz com que a 

perturbação que gera o TDAH seja eliminada. Portanto, é importante que os pais, 

professores, médicos e psicólogos vejam a dificuldade de atenção das crianças 

como um alerta e não como algo que deve ser curado com determinados 

medicamentos. 

Assim, é preciso buscar uma compreensão maior das crianças e 

adolescentes que estão sendo consideradas com TDAH.  

Para concluir é importante considerar, como assinalam Mattos 

(2001) e Silva (2009) que muitas crianças apresentam realmente o TDAH e se, 

corretamente diagnosticadas, o uso de medicamentos pode favorecer as relações 

das crianças e adolescentes com os demais sujeitos e com elas mesmas. Pois, 

como já visto, o medicamento pode melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com 

TDAH.  

Porém, é preciso considerar também que grande quantidade das 

crianças e adolescentes diagnosticados e medicados de forma apressada pode ser 
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um produto de uma sociedade impaciente que não consegue atender a infância e 

adolescência, como elas precisam. Uma sociedade que prefere medicar a prestar 

atenção nas necessidades das crianças e adolescente. Sociedade que quer tornar a 

criança menos criança, para atender seus desejos.    
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3 METODOLOGIA 

3.1 O Estudo de Caso 

 

Estudo de Caso caracteriza-se por ser, segundo André e Ludke 

(2001), o estudo de um caso, seja ele simples e específico ou complexo e abstrato. 

O caso é sempre bem delimitado, sendo necessário que seus contornos sejam bem 

definidos enquanto o estudo acontece. Quando se deseja estudar algo singular, 

pode-se escolher o estudo de caso como metodologia de pesquisa. 

Segundo Yin (2005) o estudo de caso é a estratégia escolhida 

quando se examina acontecimentos contemporâneos. Inclui observação direta dos 

acontecimentos que estão sendo estudados e entrevistas com as pessoas que estão 

neles envolvidas. É um método que abrange tudo. É uma estratégia de pesquisa 

abrangente. É possível escrever um estudo de caso por muitos motivos diferentes, 

por exemplo, de simples casos individuais ou que cheguem a generalizações amplas 

baseadas em evidências. “Um estudo de caso pode ter sido escolhido porque era 

um caso revelador – ou seja, um estudo que reflete alguma situação da vida real” 

(Yin, 2005, p. 193). 

Assim o estudo de caso foi escolhido como metodologia desta 

pesquisa por se tratar de algo singular que foi pesquisado – crianças com 

Transtorno do déficit de Atenção e Hiperatividade no ambiente escolar. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa, que foi desenvolvida em uma situação natural – a escola. 

É rico em dados descritivos e, para sua realização, manteve-se contato direto e 

prolongado entre a pesquisadora e o caso estudado. 

Segundo Bogdan e Biklen (1982) 

 

a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, 
obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, 
enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar 
a perspectiva dos participantes (apud André e Ludke 2001 p. 13). 
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3.2 Os Participantes 

 

Foram sujeitos deste estudo quatro crianças que frequentavam o 2º 

ano e a 3ª série do Ensino Fundamental de uma escola pública de Londrina, PR, 

indicadas por suas professoras como crianças com Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade (TDAH). 

Todas as crianças que participaram deste estudo são do sexo 

masculino, tem idade entre sete e oito anos: os dois alunos do 2º ano tinham sete 

anos e os dois da 3ª série tinham oito anos. 

As duas crianças da 3ª série foram indicadas pela professora como 

crianças com TDAH por terem o diagnóstico de um médico neurologista e indicação 

de uso de medicamento. 

As duas crianças do 2º ano foram indicadas com base na opinião da 

professora: um menino apresenta problema de desenvolvimento e dificuldade de 

aprendizagem, faz tratamento neurológico e é medicado. Na opinião da professora 

apresenta também problema de atenção e hiperatividade. 

A outra criança é irmão de um dos meninos da 3ª série – também 

sujeito desse estudo. Essa criança, segundo a professora, é desatenta, 

desinteressada e, às vezes, agitada. Não tem diagnóstico médico – o irmão tem 

diagnóstico de TDAH por um neurologista e usa medicamento. 

Todas são de classe média. Os pais tem ensino médio completo e 

exercem profissão de nível técnico-administrativo. 

 

 

3.3 O Contexto 

 

A escola onde este estudo foi realizado é da rede municipal de 

ensino, de pequeno porte. 

Atende crianças de classe média e classe média baixa, quase todas 

residentes nos bairros mais próximos da escola. 

A escola possui quatro salas de aula, uma sala para reforço (no 

contraturno), uma biblioteca, uma sala de professores, uma sala de coordenação e 

uma secretaria, um refeitório, um almoxarifado e uma dispensa, uma quadra 

pequena e sem cobertura, pátio amplo, um banheiro para uso dos professores, outro 
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para os demais funcionários da instituição e dois banheiros, um feminino e um 

masculino, para uso das crianças. 

Todos os professores têm nível superior completo de formação. 

 

 

3.4 Procedimentos de Coleta e Análise de Dados 

 

Yin (2005) aponta três princípios para a coleta de dados. O primeiro 

é utilizar várias fontes de evidência assim, as prováveis conclusões do estudo de 

caso serão muito mais convincentes. O segundo é criar um banco de dados para o 

estudo de caso com os registros das observações realizadas e o terceiro é manter o 

encadeamento de evidências que consiste em permitir que um observador externo 

siga a origem de qualquer evidência, indo das questões iniciais da pesquisa até as 

conclusões finais do estudo de caso. 

Inicialmente foi feito contato com a diretora da escola solicitando 

autorização para realizar a pesquisa. 

Foi feita a seleção de uma das classes através da indicação da 

diretora, que indicou a 3ª série. No decorrer das observações a professora da 3ª 

série sugeriu que fosse observado também o irmão de uma das crianças da 3ª série 

que estudava no 2º ano, da mesma escola. Após conversa com a diretora e com 

professora do 2º ano, deu-se início as observações no 2º ano. 

Segundo André e Ludke (2001) “o pesquisador deve recorrer a uma 

variedade de dados, coletados em diferentes momentos, em situações variadas e 

com uma variedade de tipos de informantes” (p. 19). Para Yin (2005) deve-se 

integrar acontecimentos do mundo real com as necessidades do plano traçado para 

a coleta de dados. No estudo de caso, não é possível controlar o ambiente como em 

outros métodos de pesquisa. 

Assim, para a coleta de dados foram realizadas observações diretas 

das crianças em situação de sala de aula, no recreio, na entrada e na saída da 

escola durante um semestre letivo. As observações ocorreram no período da 

manhã, de duas a cinco vezes por semana, das 8 horas às 12 horas, o que 

possibilitou a observação das crianças em diferentes momentos e situações. 
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Foram realizados 80 dias de observação na 3ª série e 64 dias de 

observação no 2º ano. Foi feito um revezamento entre as salas. Passava uma parte 

da manhã em uma sala e outra parte da manhã em outra sala. 

O registro das observações era feito por escrito. Foram feitas 

observações da relação professora – aluno e das crianças com seus colegas. 

Conversas informais entre a professora e a pesquisadora sobre as 

crianças observadas também foram registradas por escrito. 

Posteriormente foi feito um aprofundamento da revisão de literatura. 

André e Ludke (2001) apontam que voltar à literatura pode ajudar na análise dos 

dados, que segundo Yin (2005) consiste em “examinar, categorizar, classificar em 

tabelas, testar, ou do contrário, recombinar as evidências quantitativas e qualitativas 

para tratar as proposições iniciais de um estudo” (p.137).   

Yin (2005) afirma que a análise dos dados deve se basear em todas 

as evidências, precisa abranger todas as principais interpretações concorrentes e se 

dedicar aos aspectos mais significativos do caso. 

Assim, os registros escritos eram feitos no momento da observação 

para garantir a clareza e fidedignidade dos dados. 

A apresentação dos dados foi feita de forma a retratar o mais 

fielmente possível as situações ocorridas e assim, constatar como é a criança com 

TDAH em sala de aula, suas dificuldades, suas facilidades na aprendizagem, a 

relação professor aluno e a relação com os companheiros. 

Foi utilizada a narrativa simples para descrever e analisar os casos 

(Yin, 2005). Embora coletar todas as evidências seja uma tarefa impossível, as 

evidências importantes foram coletadas cuidadosamente e receberam “total” 

atenção da pesquisadora, conforme orientação de Yin (2005). 
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4 AS CRIANÇAS COM TDAH: OBSERVAÇÃO DO COTIDIANO ESCOLAR 

As observações para coleta de dados deste estudo tiveram início no 

meio do mês de junho de 2011. 

A diretora da escola, desde a primeira entrevista, havia dito que há 

na escola “muitas crianças com TDAH”. Ela sugeriu que a observação fosse feita na 

sala da 3ª série, do período matutino. 

 

 

4.1 Os Meninos da 3ª série 

 

Ao chegar à sala de aula fui apresentada à professora, pela diretora. 

Expliquei sobre minha pesquisa, ela me apontou os meninos que tinham Transtorno 

do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e eram medicados: Tomás e Carlos2. 

A professora informou que a mãe de Tomás não faz o tratamento 

medicamentoso (Amato e Respiridona) direito. Não é sempre que ele usa o 

medicamento e que quando está sem o medicamento “ninguém segura”. Ele a 

ameaça e ameaça também as outras crianças, fala que vai embora e que vai pular o 

portão. A professora disse também que leva Tomás em “banho maria”, pois se ela 

falar com ele e ele ficar nervoso, “ele acaba com a aula”, irritando a todos na sala de 

aula. A professora também relatou que no ano anterior ele acompanhava bem os 

conteúdos, mas esse ano não.  

Pude observar, desde os primeiros momentos, que a professora não 

se ocupa dele. 

Carlos é diferente. O único relato que, a princípio, a professora me 

fez foi de que “ele não dá trabalho”. 

Neste primeiro dia de observação os alunos estavam copiando 

algumas questões da lousa. Tomás se distraia bastante, olhava para os lados e 

quando voltava a olhar para lousa demorava para se localizar na questão a ser 

copiada.  Ele demorou mais ou menos 20 minutos para terminar de copiar uma 

questão pequena. Carlos copiou as questões no mesmo tempo das outras crianças. 

                                                
2 Os nomes que aparecerem nos relatos das observações são fictícios. 
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Durante o intervalo as crianças brincam juntas, mas Tomás ficou, 

por alguns momentos, excluído. Ele se manteve perto dos colegas, mas não 

brincava com eles. Os outros meninos pareciam não perceber a sua presença. 

O tempo do intervalo (recreio) é curto. As crianças comem o lanche, 

vão ao banheiro e depois tem um tempinho para brincar antes de voltar para sala. 

Há uma bola para os meninos jogarem, outros ficam correndo pelo pátio. Mas o 

espaço é pequeno, pois as outras crianças das outras turmas também estão no 

recreio. Observo que o espaço da escola para as crianças brincarem é pequeno. 

Fernandez (2012) assinala que os espaços para as crianças brincarem diminuíram e 

isso se reflete na ansiedade e inquietude delas. Observo que ao retornarem para a 

sala os alunos estão agitados.  

No dia seguinte, as crianças fizeram duas provas seguidas, uma de 

Matemática e a outra de Geografia. Conforme iam terminando uma das provas, 

começavam a outra. Todas as crianças permaneciam na sala de aula após terminar 

as provas. 

Quando algumas crianças terminaram as duas provas começaram a 

conversar, porém havia crianças, inclusive Carlos e Tomás, que não tinham 

terminado ainda. A conversa parecia atrapalhar bastante a concentração dos alunos 

que ainda faziam a prova. Pude observar que eles se distraiam facilmente e também 

começavam a conversar. Mesmo com a professora pedindo silêncio, depois de um 

tempo eles voltavam a conversar. 

Neste dia a professora me disse que agradece pela turma que tem 

esse ano, pois “de modo geral eles são calmos e acompanham bem”.  

Ela elogiou Carlos, o incentivou quando ele foi até a mesa dela com 

a prova na mão e disse a ele que estava indo bem – não ouvi o que ele disse ou 

perguntou a ela. 

Isto ocorreu nos últimos dias de aula do semestre. 

No início do segundo semestre voltei à escola para continuar as 

observações. As observações foram realizadas quase que diariamente. A professora 

relatava o que havia acontecido no dia em que eu não havia feito observações. 

A professora veio conversar comigo, pois, segundo ela, Carlos não 

estava mais tomando o remédio (Ritalina). Ela disse que ao conversar com a mãe, 

na hora da entrada, ela relatou que parou de dar o remédio de Carlos por conta 

própria. Estava com dó de ficar dando remédio para ele. A professora explicou para 
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a mãe que “era preciso continuar dando o remédio, pois sem ele Carlos não 

conseguia nem ficar sentado na sala de aula”. A mãe informou, então, que Carlos 

logo teria consulta médica e que se o médico recomendasse ela voltaria a dar o 

remédio. Percebe-se ai que a mãe de Carlos tem a mesma preocupação de muitos 

pais de crianças com TDAH quanto ao uso do medicamento. 

Desde o início das observações vi que Tomás senta no fundo da 

sala, na última carteira e Carlos na primeira carteira. Sabe-se que é melhor para as 

crianças que tem TDAH sentar nas primeiras carteiras, pois fica mais fácil para elas 

manterem a atenção no que estão fazendo quando estão sentadas mais perto da 

professora. Um dia, em uma conversa informal com a professora sobre as crianças 

da sala, ela me disse que quem chega atrasado é que senta no fundo da sala e por 

isso é que Tomás senta-se na última carteira, ele chega sempre atrasado, segundo 

a professora. Não foi o que vi nos dias de observação. 

As crianças ficaram mais de uma hora copiando a atividade da 

lousa, proposta pela professora. Carlos e Tomás distraiam-se facilmente e 

demoravam muito para conseguir copiar tudo. Eles não davam conta de copiar no 

mesmo ritmo das outras crianças. Era muita coisa para copiar e parecia estar 

bastante cansativo para eles. A professora passava vários textos no quadro, eles 

iam copiando e, na sequência, copiavam e respondiam exercícios sobre o conteúdo 

copiado. Fiquei pensando: porque a professora não utiliza textos impressos (xerox) 

ou o texto do livro didático, que todas as crianças tem? 

Neste mesmo dia os alunos do 3ª série tiveram uma aula com outra 

professora – Hora do Conto – que contou uma história sobre Meio Ambiente e 

Poluição e depois pediu para eles fazerem um desenho sobre o que ela tinha 

contado. Tomás começou a desenhar assim que a professora solicitou. Ele me 

mostrou o caderno de desenho dele e observei que ele gosta de desenhar. Nos 

desenhos havia elogios da professora. Ele ia desenhando e mostrando para os 

amigos, que o elogiavam. Ele mostrava o desenho para mim também. Quando a 

professora regente da turma voltou para sala ele foi correndo mostrar a ela o 

desenho. Ela o elogiou.  

 Carlos começou o desenho logo que a professora propôs, mas não 

o terminou. Mexia em seu material e conversava com os colegas. 
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Em outro dia de observação as crianças estavam fazendo avaliação 

de Ciências para recuperar a nota, pois a maioria da turma tinha ido mal na prova 

anterior. Carlos fez e entregou rapidamente.  

Tomás respondeu algumas questões e pediu para ir ao banheiro. 

Quando voltou falou para professora que não estava se sentindo bem. Ele pediu 

para sair novamente, a professora perguntou se ele já tinha terminado a prova, ele 

fez que não com a cabeça, ela pediu que ele primeiro entregasse a prova e depois 

fosse ao banheiro. Depois de alguns minutos uma funcionária da escola veio avisar 

a professora que Tomás estava com frio e que tinha emprestado uma blusa a ele. A 

professora explicou para ela que ele não estava bem e que ela achava que era por 

causa da prova. A professora me mostrou a prova. Tomás fez as questões objetivas 

e a parte dos desenhos, mas as questões dissertativas ele deixou sem resposta. 

No meio do mês de agosto a professora iniciou a aula colocando 

“visto” nos cadernos de tarefa, como sempre fazia. Depois ela faz a correção das 

questões no quadro. Observei que algumas crianças, entre elas Tomás e Carlos, 

não faziam a correção em seus cadernos, assim, se alguma questão estivesse 

errada continuaria errada, porque eles não as corrigiam. Na sequência, a professora 

passa a tarefa para o dia seguinte, que era escrever a tabuada do dois por extenso e 

fazer as contas que estavam impressas em um papel que ela pediu para os alunos 

colarem no caderno. 

 Em seguida, ela passou no quadro algumas questões de Geografia 

para eles responderem na sala, usando textos que já tinham sido colados no 

caderno. Tomás demorou bastante para começar a copiar e responder.  

Depois todos começaram a fazer uma prova que a Secretaria 

Municipal de Educação tinha mandado – eu não vi a prova. A professora disse que 

não sabia o objetivo dessa prova. 

No dia seguinte começaram corrigindo os cadernos. A professora 

colocou “visto” e viu que Tomás não havia feito a maioria das contas. Ela olhou para 

ele com expressão de reprovação. Ele não falou nada. Ela corrigiu as contas na 

lousa e ele, dessa vez, copiou no seu caderno. Depois eles fizeram a parte da 

avaliação do dia anterior: a professora leu a Lenda do Boto cor de Rosa e os alunos 

deveriam reescrevê-la. Quando a professora terminou as crianças pediram para ela 

ler novamente e ela o fez. Quando quase todas as crianças tinham terminado de 

escrever o texto pedi para ler e a professora me entregou os textos dos alunos que 
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haviam terminado, entre eles estava o texto de Tomás. O texto do Tomás era curto, 

mas tinha sentido e relação com o que a professora havia proposto. Observei que 

ele repetia no texto algumas palavras: ... boto boto...  

Carlos havia faltado à aula nesse dia. 

Nos dias seguintes de observação a rotina foi praticamente a 

mesma. As crianças chegavam, a professora colocava “visto” no caderno de tarefa e 

fazia a correção coletiva no quadro. Depois passava a tarefa de casa e começava a 

escrever o conteúdo da disciplina na lousa. Nesses dias a professora ficava 

corrigindo Carlos, solicitando que ele colocasse os óculos e que se sentasse direito.  

Tomás continuava sentado na última carteira. Com ele a professora 

não falava nada, mesmo quando ele sentava com a perna em cima da cadeira ou 

quando não fazia a atividade proposta. 

Pedi a Tomás para ver o caderno dele e observei que muitas das 

atividades estavam incompletas: ou não tinham sido totalmente copiadas ou 

estavam sem as respostas. O que sempre estava completo eram as atividades em 

que ele precisava desenhar, mas nem sempre elas estavam certas ou corrigidas 

pela professora. 

Durante os intervalos de recreio Tomás não brincava muito com as 

outras crianças. Carlos brincava mais com elas. A professora, que um dia estava 

comigo observando o recreio, disse que era porque Tomás irritava muito as 

crianças, brigava demais e elas não queriam mais ficar perto dele. Ela disse que 

Carlos era mais tranquilo e “não ficava arrumando confusão”, por isso tinha “mais 

amigos”. Até mesmo para realizar atividades em grupo na sala os colegas, as vezes, 

deixavam Tomás de lado. 

A professora contou que Carlos tinha voltado a tomar o remédio. 

Neste dia todos iam fazer uma atividade de produção de texto coletiva. Começaram 

pintando um desenho e depois começaram a escrever o texto. A turma estava muito 

agitada, a professora ficou nervosa, gritou com as crianças e parou de fazer a 

atividade. Mandou que todos copiassem a parte do texto que ela já tinha escrito no 

quadro e depois continuassem sozinhos e individualmente, pois ela “não continuaria 

nada no meio da bagunça” – como ela mesma falou. Carlos copiou rapidamente, 

porém Tomás demorou bastante para começar e terminar o texto. 

No dia seguinte houve aula com a professora da Hora do Conto. A 

professora entregou a eles um texto que haviam iniciado na aula anterior – essa aula 
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de Hora do Conto era, dada quase sempre, uma vez por semana. Os textos eram 

baseados em um livro que só tinha imagens e os textos produzidos pelas crianças 

fariam parte de um livro que estava sendo construído por elas. Havia um só livro que 

ia passando pelas crianças para auxiliá-las na produção do texto, principalmente 

porque algumas crianças não estavam no primeiro dia em que a escrita do texto 

tinha sido iniciada. 

Depois de um tempo em que estava escrevendo, Tomás foi à mesa 

de um colega que estava com o livro, mas não o estava usando e pediu emprestado. 

O colega se recusou a emprestar. Algum tempo depois, Tomás foi pedir o livro 

emprestado novamente, mas outra vez não teve sucesso. Quando ele retornou a 

sua mesa ficou em silêncio, quieto e com a cabeça baixa. Neste mesmo instante 

Carlos entregou o seu texto para a professora e fui pedir a ela para ler o texto dele. 

Observei que o texto, de Carlos, apesar de curto em relação aos dos demais alunos, 

era bom, tinha coerência e boa organização. 

As duas professoras – da Hora do Conto e a professora regente – 

estavam na sala e quando eu estava voltando para o meu lugar vi a professora 

regente fazendo sinal com a cabeça para a outra professora, mostrando que Tomás 

estava sentado em seu lugar com a cabeça baixa. A professora da Hora do Conto foi 

até ele, falou baixinho alguma coisa para ele – eu não consegui ouvir – e depois ela 

disse para a professora regente “ele não quer mais escrever”. A professora regente 

respondeu “então deixa”. Eu voltei a me sentar e Tomás se levantou novamente 

para, mais uma vez, pedir o livro emprestado e novamente não conseguiu. Desta 

vez, ao voltar para sua mesa, estava chorando. Alguns colegas perguntavam a ele o 

que tinha acontecido e ele só respondia “nada”. A professora regente quando o viu 

chorando disse para mim: “é melhor nem mexer porque senão fica pior”. As duas 

professoras na sala não perceberam que ele só queria o livro.  

Quando o livro voltou para a mão da professora ele pediu 

emprestado e pediu também uma folha de sulfite. Folheou o livro, escolheu um 

desenho e começou a copiar. Copiou dois pássaros, mostrou para a professora da 

Hora do Conto e ela o elogiou. Quando terminou a aula ele não tinha terminado o 

texto, por isso não consegui ler. 

A professora regente me perguntou se eu já tinha visto os desenhos 

dele, eu respondi que sim. Conversamos um pouco sobre a participação da mãe nas 

reuniões. Ela me disse que ela participa, mas que não aceita muito a dificuldade do 
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filho, que o pai diz que “a escola é que tem que resolver” e que “é problema da 

escola”. 

No dia seguinte tiveram aula de Hora do Conto novamente. A 

professora contou a história do Grande Rabanete e pediu para eles fazerem um 

desenho sobre a história. Eles pediram para fazer em dupla e a professora 

autorizou. Carlos e Tomás quiseram fazer o desenho em duplas, mas algumas 

crianças da sala preferiram ficar sozinhas. Tomás fez dupla com uma colega que 

estava feliz por fazer dupla com ele, pois “ele desenhava bem”. Carlos fez dupla com 

outro colega, mas ficavam conversando e não fizeram a atividade. 

Em uma sexta-feira que não fui à escola ocorreu uma briga entre 

Tomás e a professora. Ela me relatou na segunda feira seguinte. Contou que ele 

chegou e estava chutando as outras crianças na fila, antes de entrarem na sala e 

aula, e que quando ela foi falar com ele, ele “foi para cima dela”. Ela disse para ele 

que ia escrever um bilhete no caderno dele e ele respondeu que arrancaria a folha, 

ela então ligou para a mãe dele.  

Quando entramos na sala Tomás falou para a professora que não ia 

fazer nada e ela disse para ele “que não estava nem ai”. Quando ela passou por 

Carlos, entregando a tarefa, pediu que ele se arrumasse na carteira, organizasse os 

materiais e colocasse os óculos – como quase todos os dias fazia. Quando chegou à 

carteira de Tomás para entregar a tarefa pediu para ver o bilhete assinado. Ele 

escondeu, mas ela viu que não estava assinado e disse para ele que ligaria para a 

mãe dele novamente. 

Na sequência fizeram uma avaliação de Matemática. Tomás e 

Carlos terminaram praticamente no mesmo tempo dos demais colegas da turma e 

fizeram a prova toda. 

No dia seguinte a professora falou a nota de cada um na avaliação 

de Matemática, que valia 40. Tomás ficou contente, pois tinha tirado 30, Carlos tirou 

32.  

Ela falou as notas de todas as crianças em voz alta. As crianças que 

iam mal abaixavam a cabeça ou ficavam constrangidas porque os colegas davam 

risadas ou faziam piadas sobre as notas baixas.  

Na sequência, todos fizeram avaliação de Geografia. Tomás deixou 

as questões dissertativas sem respostas. 
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Observei que, nestes dias de avaliação, Tomás ficava bem nervoso 

com a professora. Não entregava as avaliações nas mãos dela, simplesmente as 

jogava em cima da mesa e voltava para o seu lugar. A professora me disse que 

achava que ele não estava tomando o medicamento e que era provável que ele 

reprovasse o ano letivo, pois suas notas estavam caindo, principalmente depois que 

começaram conteúdos novos – os de revisão tinham acabado. 

Fizeram uma avaliação de operações Matemáticas A professora 

corrigiu na hora. Carlos ficou feliz porque tirou 10. Tomás tirou 6. 

Tomás fez um desenho e levou para professora ver. Ela olhou e 

disse: “Que legal! De onde você copiou?”, ele respondeu “de lugar nenhum”, a 

professora perguntou “você tirou da sua cabeça?” e ele, sorrindo, afirmou com a 

cabeça e voltou para seu lugar. 

Na sequência, a professora passou no quadro um questionário de 

Ciências. Tomás ficou pintando o desenho que tinha feito e depois de algum tempo 

é que começou a copiar as questões do quadro. 

Em outro dia de observação as crianças estavam fazendo problemas 

de Matemática – eles gostam desta matéria, costumam pedir para professora dar 

aula de Matemática no lugar de outras – e a professora ia corrigindo 

individualmente. Tomás levava para ela ver, animado. A professora corrigia e ele ia 

arrumando o que estava errado. Quando acertava parecia ficar satisfeito. 

Carlos demorou para fazer. Ficava olhando o do colega ao lado dele 

e só levou para a professora corrigir no final da aula. 

Em outro dia a aula começou, novamente, pelo “visto” nas tarefas e 

na tarefa para o dia seguinte.  

Bem no começo da manhã as crianças ouviram o barulho de um 

filme vindo de fora, vindo de outra sala de aula e começaram a pedir para assistirem 

também. A professora respondeu a eles: “assistam na casa de vocês!”. Carlos então 

respondeu que “só iria para casa de noite e ainda tinha que fazer a tarefa”. A 

professora perguntou para ele se não conseguia fazer a tarefa sozinho, sem a 

“mamãezinha dele” – em tom irônico. Ele respondeu que sim. As outras crianças da 

sala começaram a rir e fazer brincadeirinhas com ele, por causa do que a professora 

falou. Ele ficou com vergonha. A professora continuou: “É porque a sua mãe me 

disse que você não consegue fazer a tarefa sozinho. Então se você consegue, faça 

hoje sozinho!”. Ele, constrangido, não respondeu nada. 
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Enquanto isso ocorria, Tomás e mais algumas crianças estavam 

fazendo uma avaliação de recuperação de Matemática, que valia três pontos. 

Depois que Tomás entregou a avaliação pediu para ir ao banheiro. Ao voltar falou 

para a professora que estava com dor de barriga. Na hora do recreio a professora 

veio me perguntar se eu vi que toda vez que tem prova ele reclama de dor de 

barriga. Ela falou que “é sempre assim, ele faz esse drama. Ele está indo mal e vai 

reprovar”. 

Assim que cheguei à escola a professora veio falar comigo. Me 

contou que no dia que não fui eles foram para uma atividade fora da escola e que 

Tomás estava muito nervoso. Ele brigou com ela e ela falou para ele voltar para 

dentro da escola. Ele voltou, mas segundo a professora, assim que teve a primeira 

oportunidade saiu novamente. Começou a correr lá fora e a professora precisou 

correr atrás dele. Um homem de moto a ajudou. Ela estava muito nervosa com ele. 

Disse que Tomás xingou a mãe dela e que ia bater na professora. Ela me falou que 

com a raiva que estava, se ele fosse “para cima” dela, “seria capaz de bater nele 

também”. 

O que mais me impressionou neste dia foi ela dizer que entregou um 

presente de Dia das Crianças para cada aluno dela, menos para Tomás. 

Ao iniciar a aula, após a rotina de corrigir a tarefa do dia e passar a 

outra para o dia seguinte, a professora entregou para as crianças um caderninho 

com alguns “direitos e deveres das crianças”. Conforme ela lia, enfatizava alguns 

pontos levantado o tom da voz e fazia comentários olhando para Tomás, com 

expressão brava. Por exemplo, lia a parte sobre o respeito às crianças e falava: 

“mas as crianças também devem respeitar os adultos”. Tomás não reagiu. Quando a 

professora terminou a leitura as crianças pintaram o caderninho. Era o mês de 

outubro. 

Enquanto eles pintavam, fui até a mesa da professora. Ela começou 

a me falar sobre a família de Tomás. Disse que o pai “não está nem ai”, que joga a 

responsabilidade para a escola. A mãe vai à escola, conversa com ela, mas “parece 

que não resolve”. A professora me disse que a mãe levou um “documento” do 

neurologista para que ela preenchesse – pedi para ver, mas a professora falou que o 

“documento” não estava lá. Era sobre o comportamento dele na escola, “aquele 

papel que eles pedem para preencher quando as crianças tem TDAH”. A professora 

me falou, novamente, que ele vai reprovar. 
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Em outro dia de observação Tomás chegou atrasado. A professora 

já estava colocando “visto” nos cadernos de tarefa, mas não colocou no dele. 

Depois, corrigiu a tarefa no quadro e passou a outra para o dia seguinte. Na 

sequência, passou uma avaliação das operações. 

Conversando com a professora, que estava bem irritada, ela me 

disse a respeito de Tomás: “não aguento mais olhar para a cara dele”. Falou ainda 

que outro dia ele estava do lado de fora da escola e não queria entrar e que a mãe 

dele ficava falando “entra na escola filho, vai lá estudar”. Mas quem o colocou para 

dentro da escola foi um funcionário da escola que estava do lado de fora. Perguntei 

se a mãe tinha ido à escola e a professora falou que “ela sabe que não está tudo 

bem, por isso nem tem aparecido”. 

Perguntei para a professora sobre Carlos e ela falou que “ele está 

bem, ele é bom”. 

No recreio os meninos jogaram bola. Carlos e Tomás também. 

No dia seguinte, para poder conversar com a mãe de uma aluna, a 

professora colocou um filme para eles assistirem. Antes disso, ela já tinha colocado 

“visto” nos cadernos de tarefa e passado outra tarefa para o dia seguinte. 

As crianças gostaram da ideia de assistir um filme. Tomás no 

começo do filme ficou fazendo um desenho e depois de um tempo também assistiu 

o filme. Carlos assistiu ao filme desde o começo. 

Quando a professora retornou o filme ainda não tinha terminado, ela 

esperou acabar e, em seguida, já era horário do recreio. As crianças saíram e foram 

correndo brincar no pátio. Carlos brincou com os amigos. Tomás estava comendo 

uma fruta e andando pelo pátio da escola, sozinho. 

Ao retornarem para sala de aula a professora passou alguns 

exercícios de Matemática no quadro. As crianças copiaram e fizeram os exercícios. 

Em outro dia de observação a professora começou como nos dias 

anteriores: colocando “visto” nos cadernos e passando a tarefa para o dia seguinte. 

Ela passou por Tomás e não olhou para ele, somente colocou “visto” no caderno 

dele. Com os outros alunos ela sempre faz algum comentário ou conversa com eles. 

O restante da manhã foi tranquilo e como nos dias anteriores. A 

professora passou atividades no quadro e as crianças copiaram e fizeram.  

Essa rotina não costuma mudar. Ela passa os conteúdos da 

disciplina no quadro, as crianças vão copiando e depois, geralmente sem 
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explicações da professora, elas fazem exercícios correspondentes aos conteúdos. 

As crianças ficam o tempo todo dentro da sala de aula, não aproveitam o espaço 

externo da escola para desenvolver atividades diferenciadas, que muitas vezes 

poderia facilitar e estimular a aprendizagem. O lugar onde fica a escola é bonito – 

cercado por jardins e árvores. É também muito seguro. 

Em outro dia a professora entregou um papel sulfite para as crianças 

irem dobrando do jeito que ela mostrava. A dobra era para fazer quadradinhos que 

ficavam marcados, sendo espaços para as crianças copiariam alguns exercícios de 

multiplicação, fazerem para entregar à professora. Achei interessante este jeito de 

marcar o papel. É rápido e fácil. As crianças também acharam interessante. Todos 

fizeram os cálculos tranquilamente. Depois alguns foram para o quadro, a pedido da 

professora, para resolver. 

Nesta semana fui apenas dois dias à escola. Era novembro. 

 Quando voltei, em uma segunda-feira, a professora me relatou que 

a mãe de Tomás tinha ido à escola conversar com ela. A professora estava bem 

nervosa com as coisas que a mãe tinha relatado a ela. Me contou algumas partes da 

conversa. Disse que segundo a mãe, Tomás não gostava dela, professora, e por 

isso agia desta forma na escola: não fazia as atividades conforme ela pedia, 

respondia e agredia-a. A professora achou essa fala da mãe “um absurdo”. “Como 

pode ela falar isso, todos na sala gostam de mim, o filho dela que é o problema!”. A 

professora disse que a mãe tinha levado Tomás ao médico e agora ele tomaria 

Ritalina. A professora disse ainda ter conversado com a mãe sobre o fato de Tomás 

não ir bem nas avaliações e que havia possibilidade de ele reprovar. Perguntei o que 

a mãe achava disso e a professora disse que ela não falou muito sobre isso. 

As atividades neste dia foram como nos dias anteriores. Conteúdo 

no quadro para copiarem e depois exercícios para resolverem. No intervalo jogaram 

bola juntos e depois retornaram para sala para continuarem as atividades. 

Outro dia, ao chegar à sala, vi que Tomás estava sentado na 

primeira carteira, copiando as atividades. A professora olhou para mim e disse “está 

tomando Ritalina, parece que deram um sossega leão nele”. Acredito que ele ouviu 

a fala da professora, pois, no momento em que ela falou, ele parou de fazer o que 

estava fazendo e olhou para ela.  

Nesse momento a professora relatou que agora está melhorando 

uma situação de tensão entre a diretora e ela. Disse que a diretora reclamou que ela 
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grita demais e as duas discutiram. A professora falou que estava cansada daquela 

escola e que só não largava a turma porque não queria prejudicar as crianças. 

Argumentou que a diretora não ia com a “cara dela”. 

Nos dias em que eu estava na sala fazendo observação, não via a 

professora gritando muito. Em alguns momentos ela se exaltava, mas na maior parte 

do tempo ela falava com um tom de voz normal. Ela era séria e, muitas vezes, falava 

com as crianças em tom de ironia. Eu observava que as crianças ficavam 

constrangidas e que muitas vezes se sentiam repreendidas e com receio da reação 

imprevista que a professora poderia ter. Muitas vezes eu sentia que não era por 

respeito e sim por medo que as crianças obedeciam a professora. Lembrei que a 

mãe de Tomás disse à professora que ele não gostava dela. 

Quase todo dia a professora fazia como nos dias anteriores. 

Colocava “visto” nos cadernos e corrigia a tarefa no quadro. Em seguida passava 

outra tarefa no quadro. 

Quando o final do semestre se aproximava as crianças começaram 

a fazer as avaliações finais. Alguns dias ocorreram duas avaliações seguidas, como 

já relatado anteriormente.  

Carlos não demonstrava dificuldade para realizar as provas e, 

segundo a professora, ele estava indo bem. 

Tomás demonstrava inquietação ao realizar as provas. Ficava 

olhando para os lados e se movimentando na cadeira. Parecia evitar olhar para a 

prova. Pedia para ir ao banheiro, mas a professora não deixava. Ela falou que 

algumas crianças da sala não estavam indo bem e iriam reprovar. Entre elas, 

Tomás. 

Na mesma semana de observação, quando entrei na sala, a 

professora conversou comigo, novamente, sobre a possibilidade de reprovação das 

crianças. Dessa vez disse que provavelmente ninguém seria reprovado, pois não 

poderia haver reprovação nesse ano. Ela parecia estar frustrada com isso e disse 

que não ia falar mais nada porque “a gente fala e não resolve, eles não têm 

condição de ir para a próxima série”. Haveria Conselho de Classe na semana 

seguinte então resolveriam a situação. 

Nesse mesmo dia a rotina da manhã não foi muito diferente dos dias 

anteriores. O que mudou foi o fato de os conteúdos trabalhados serem revistos para 

as provas finais que seriam feitas naqueles dias. O semestre estava acabando. 
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Outro dia em que fui à escola as crianças fizeram uma avaliação de 

Geografia. Tomás fez a parte de desenho, fez parte das questões dissertativas e fez 

todas as questões objetivas. Carlos fez a prova toda. 

No meu último dia de observação a professora falou que no 

Conselho de Classe havia sido decidido que as crianças não seriam reprovadas. 

Nesse dia, as crianças estavam animadas pelo encerramento do ano 

letivo. As férias se aproximavam e as provas tinham acabado.  

 

 

4.2  Os Meninos do 2º ano 

 

No 2º ano foram observados 2 meninos: Caio e Miguel. 

Caio foi indicado pela professora da 3ª série, por ser irmão de Carlos 

e na opinião da professora também é uma criança com uma criança com TDAH, 

embora não tenha um diagnóstico médico. 

Conversei com a diretora sobre essa criança e perguntei se poderia 

observá-la também. Ela respondeu que sim, se a professora não se importasse. No 

intervalo, fui até a sala do segundo ano e conversei com a professora. Expliquei 

sobre minha pesquisa, perguntei se poderia observar esta sala também, ela disse 

que sim e apontou duas crianças da sala que tinham “dificuldade de aprendizagem” 

– ela não usou o termo TDAH neste dia. 

A professora relatou que Caio não sabe ler e escrever. Já conversou 

com a mãe dele várias vezes, mas que ela não aceita que Caio tenha “algum 

problema” – a professora acha que a mãe não aceita por causa de Carlos, da 3ª 

série, que tem TDAH. Disse também que ele chupa o dedo e que, às vezes, fica em 

“posição fetal na cadeira”. Assinalou ainda que é muito difícil. “Não tem como dar 

uma atenção individualizada a ele. Sem uma auxiliar na sala não tem como dar um 

‘empurrão’ em uma criança dessa”. 

A outra criança, indicada pela professora do 2º ano é Miguel. A 

professora relatou que a mãe de Miguel o ajuda muito. Ele faz um tratamento 

médico – a professora não sabe dizer que “tratamento” é – e que o problema dele é 

que “o cérebro não ocupou toda a caixa craniana”, por isso tem muitas dificuldades – 

ela não explicou quais são as dificuldades de Miguel. 
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No dia seguinte, quando cheguei à sala do 2º ano notei Caio 

sentado em uma carteira na frente da mesa da professora e Miguel na fileira ao lado, 

também na primeira carteira. 

Quando cheguei à sala as crianças estavam corrigindo oralmente a 

tarefa. Caio estava com todo o seu material dentro da bolsa e com a cabeça 

abaixada – eu não conseguia ver seu rosto direito. Miguel estava com o caderno em 

cima da carteira e o lápis na mão. A professora em pé. 

Depois de um tempo Caio levantou a cabeça – nesse momento 

percebi que ele estava chupando o dedo – e foi conversar com Miguel. A professora 

logo interveio e pediu silêncio. Alguns minutos depois os dois voltaram a conversar. 

Antes de entregar o caderno das atividades para as crianças a 

professora me chamou e mostrou os cadernos de Caio e Miguel. Notei que os dois 

cadernos não apresentavam boa organização. O de Caio com a maioria das 

atividades incompletas. O de Miguel apresentava várias atividades completas e 

algumas incompletas. Depois que olhei os cadernos a professora os entregou para 

as crianças e entregou também duas atividades. 

Uma das atividades era um caça palavras: as palavras que estavam 

em destaque em uma coluna deveriam ser achadas. A outra atividade era com 

frases escritas no masculino, para as crianças escreverem no feminino. A folha 

estava xerocada e as crianças deveriam colar no caderno. 

Para auxiliar Caio e Miguel a professora escreveu no quadro as 

palavras que eles deveriam encontrar no caça palavras. Os dois iam fazendo a 

atividade juntos e quando achavam uma palavra Caio ia ao quadro apagá-la. 

Quando a professora percebeu que alguém estava apagando as palavras perguntou 

quem era que estava apagando. Caio respondeu que era ele. A professora, 

parecendo irritada, perguntou “Por quê?”. Caio não respondeu e a professora não 

falou mais nada. 

Quando os dois terminaram de achar as palavras – Miguel achou a 

maioria e Caio copiava dele – Miguel perguntou à professora se era para fazer a 

parte de baixo (as frases do masculino para o feminino) e a professora respondeu 

que “não precisava!”.  

As outras crianças da sala continuaram a fazer a atividade. Caio e 

Miguel ficaram conversando e brincando na sala de aula. 
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No outro dia de observação, quando cheguei à sala percebi que a 

cena era a mesma do dia anterior: as crianças fazendo uma atividade e Caio 

debruçado na carteira, chupando o dedo, sem fazer nada. 

Um tempo depois a professora falou com Caio, nervosa, sobre ele 

ainda não ter feito nada. Ele não respondia, continuava deitado sobre a carteira. 

Neste momento, uma menina que estava sentada na minha frente virou para mim e 

disse: “Ele nunca faz nada!” eu perguntei a ela: “Por que será?” e ela respondeu: 

“Porque ele não gosta, ele ainda chupa o dedo!” e virou para frente novamente para 

continuar a sua atividade. 

Caio permaneceu do mesmo jeito até a hora do recreio e até 

adormeceu. Quando bate o sinal, ele acorda e quer sair correndo da sala. A 

professora o impede. 

Miguel estava acompanhando a atividade, muitas vezes andava pela 

sala e depois voltava para seu lugar ou ficava conversando com o colega que estava 

sentado atrás dele. Quando bateu o sinal para o recreio ele se agitou e pegou seu 

lanche para poder sair logo. 

No intervalo Caio vai logo brincar. Miguel come seu lanche para 

depois poder ir brincar. 

No outro dia, a professora relatou que não sabe o que Caio tem, 

mas ela achava que é o mesmo problema do irmão: TDAH. Disse que ele só se 

interessa por desenhos e brincadeiras. Apontou que já “cansou de falar com a mãe 

dele, mas ela não aceita. Falei para ela levá-lo ao médico, como faz com o outro 

filho, mas ela não leva”. A professora contou que a mãe o trata como bebê e que a 

mãe e o pai são separados. 

Sobre Miguel ela disse que mesmo com as dificuldades que tem ele 

consegue acompanhar melhor porque fica mais atento e a mãe o ajuda em casa 

com as tarefas e outras atividades. A professora relatou que a mãe de Miguel se 

preocupa muito com ele. Não me disse nada sobre o pai ou sobre irmãos. 

Caio e Miguel estão sempre juntos na sala de aula. Neste dia 

estavam conversando bastante e não realizavam a atividade proposta pela 

professora. Iam às carteiras dos amigos conversar com eles e pareciam não se 

importar com o que a professora tinha solicitado que fizessem. 

No recreio brincam com os amigos correndo pelo pátio. 
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Voltam para sala agitados e inquietos. A professora, a todo o 

momento, solicita que eles “sentem e prestem atenção”. Eles sentam, mas 

continuam conversando um com o outro – parecem ser bem amigos. 

Outro dia quando cheguei à sala de aula do segundo ano a aula já 

tinha começado. As crianças estavam divididas em grupos e cada grupo montava 

maquetes do campo e da cidade. Caio e Miguel estavam no mesmo grupo, 

montando uma maquete da cidade. Caio fazia um cemitério com muitos detalhes. 

Fiquei impressionada com a habilidade e a facilidade de Caio em recortar, dobrar, 

colar e montar as peças. Ele foi recortando túmulos e morcegos e depois colocou 

tudo em um papel roxo que usou como base para o cemitério. Miguel estava 

ajudando os outros amigos a montarem outras partes da maquete. Os dois estavam 

muito interessados e envolvidos no trabalho. A professora me explicou que o 

objetivo da atividade era compreender a diferença entre o que há no campo e o que 

há na cidade. Todas as crianças estavam envolvidas na atividade e pareciam gostar 

do que estavam fazendo. 

No dia seguinte, logo que cheguei à sala de aula, notei Caio com o 

dedo enrolado em um esparadrapo e perguntei se ele tinha machucado. Ele disse 

que não e que aquilo era para ele não chupar mais o dedo porque tinha “gosto ruim”. 

A mãe dele é que tinha enrolado o esparadrapo no dedo dele. 

A manhã foi tranquila. A professora usa bastante material xerocado 

e o livro didático com as crianças porque , segundo ela, “eles demoram muito para 

copiar e as que têm mais dificuldade conseguem acompanhar melhor quando a 

atividade está xerocada”. Miguel fazia as atividades e perguntava bastante para a 

professora e para os amigos que sentam perto dele. Caio copiava a maior parte das 

atividades de Miguel, não fazia sozinho. Observei que as perguntas de Miguel se 

referiam aos exercícios: ele perguntava se estava certo, em qual “linha” ou exercício 

ele estava, porque parecia “perder-se” no papel. 

Para sair para o intervalo a professora pediu que todos sentassem e 

a fila que estivesse em mais silêncio sairia primeiro. Rapidamente todas as crianças 

se organizaram e ficaram quietas. A professora indicou a ordem que as filas sairiam 

e falou para não correrem no corredor, quem corresse voltaria – geralmente, ao sair 

para o intervalo as crianças correm no corredor até chegar ao pátio. 

Quando voltam do recreio as crianças estão agitadas e a professora 

parece sentir dificuldade em acalmá-las. Ela fala com eles, mas por causa da 
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desorganização ninguém a escuta. Depois de um tempo é que as crianças começam 

se sentar e tranquilizar. Então, a professora consegue retomar as atividades. 

Para realizar as atividades, geralmente, a professora vai fazendo 

junto com as crianças. Ela entrega a folha ou ajuda-os a copiar do quadro e depois, 

exercício por exercício, eles vão fazendo juntos. Algumas crianças acompanham 

tranquilamente, mas Caio e Miguel perdiam-se frequentemente, o que muitas vezes, 

resultava em exercícios sem fazer ou incompletos. 

Outro dia quando cheguei à sala, Caio estava debruçado sobre a 

carteira, com o material dentro da bolsa e Miguel apoiado na mesa de Caio tentando 

falar com ele. Caio não se incomodava com a presença de seu colega e a 

professora estava colocando “visto” no caderno das outras crianças. Quando chegou 

à carteira de Miguel pediu para ele sentar e ele sentou. Quando chegou à carteira de 

Caio pareceu irritada com o fato de ele não ter tirado o caderno da bolsa e mandou-

o se arrumar e “começar a trabalhar”. Ele, na primeira vez não se moveu, quando 

ela repetiu o pedido, falando com tom de voz mais forte, Caio levantou a cabeça, 

abriu a bolsa e pegou seu material. Depois começou a fazer as atividades. O 

restante da manhã foi tranquilo. 

No dia seguinte a professora, conversando comigo, relatou que o 

período de transição das crianças da educação infantil para o primeiro ano tinha sido 

muito difícil. Eles eram muito imaturos, mas por causa do Ensino Fundamental de 

nove anos tiveram que ir para o 1º ano e agora, no 2º ano, estava mais difícil ainda, 

principalmente para as crianças como Caio e Miguel. Segundo a professora “eles 

não tem interesse, só querem brincar o tempo todo”. 

Outro dia, as crianças estavam fazendo as atividades. Caio também 

estava. Ele levantava e ia à carteira dos colegas, conversava, brincava e depois 

voltava a sua carteira para continuar suas atividades. Nesta sala as crianças fazem 

muitos exercícios de escrita para, segundo a professora, “treinar”. Muitos ainda não 

estão totalmente alfabetizados. Mesmo assim, ela entrega os exercícios já 

xerocados, as crianças precisam escrever palavras para completar frases ou 

escrever o que uma figura representa. Muitas crianças ainda não sabem ler. 

Outro dia, as crianças estavam fazendo cálculos de matemática. 

Caio e Miguel estavam com a folha, mas não faziam. Miguel parecia bravo, a 

professora falou que ele estava bravo mesmo, mas ele não dizia o motivo. Ela disse 

que, às vezes, ele fica assim e depois de um tempo passa. A professora falou que 
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pode ser que tenha acontecido algo na casa dele e, “daí, ele vem nervoso”. Miguel 

ficou quase todo o tempo, antes do recreio, com a cabeça baixa e quieto. Durante o 

recreio comeu seu lanche e ficou andando pela escola. Caio correu um pouco, mas 

depois foi ficar com o amigo Miguel. Voltaram para a sala. Miguel não parecia mais 

tão bravo, mas continuou sem fazer as atividades. Caio também não fez. 

Em outro dia de observação a professora relatou que “não sabia o 

que seria dos dois meninos no 3º ano. Eles estão com dificuldade no 2º, imagine no 

3º?! Eu tento ajuda-los, mas é muito complicado”. A manhã foi tranquila, pois por 

mais que os meninos não façam as atividades, eles parecem não atrapalhar as 

outras crianças, que continuam participando das aulas. A professora em alguns 

momentos interrompe sua fala para solicitar a Caio e Miguel que fiquem em silêncio, 

que se sentem e que façam as atividades. 

No dia seguinte, quando cheguei à sala, Caio estava todo encolhido 

na cadeira e chupando o dedo – ele não estava mais com o esparadrapo enrolado 

no dedo. A professora pareceu preocupada novamente com o fato dele não mudar 

de comportamento. Relatou que “não sabia mais o que fazer”. Ele manteve-se assim 

alguns minutos depois que entrei na sala, e quando se mexeu foi apenas para 

mudar de posição. Tive a impressão de que ele estava dormindo. Ele não se 

incomodou com as crianças que estavam na sala fazendo as atividades e também 

não atendeu ao pedido da professora para se “arrumar”. 

Miguel estava andado pela sala. Às vezes sentava, depois levantava 

e ia à carteira dos colegas, voltava para seu lugar e ficava mexendo nos seus 

materiais. Demorou para começar a fazer a atividade proposta pela professora. 

Porém a concluiu. 

Nos dias em que estava nesta sala não vi a professora da Hora do 

Conto dando aula – a professora regente disse que era porque a professora ia sair 

da escola. Também não observei nenhuma avaliação, mas segundo relatos da 

professora, quando as crianças não iam bem ela fazia outras avaliações para 

recuperar a nota das primeiras. 

No final do semestre as crianças estavam empolgadas. Queriam 

“férias logo”, como elas mesmas me diziam. A professora relatou que não haveria 

reprovação de nenhuma criança. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O foco principal deste trabalho foi observar crianças com Transtorno 

do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) na escola – se elas apresentavam 

dificuldades no relacionamento com as professoras, com os colegas, dificuldades na 

aprendizagem e na realização das atividades propostas pela professora no cotidiano 

da vida escolar. 

Era também objetivo do trabalho saber se as crianças consideradas 

pela professora como crianças com TDAH enfrentavam preconceitos. 

Este trabalho teve ainda como objetivo procurar ouvir o que dizem 

as professoras sobre esses alunos e saber se as professoras que tem entre seus 

alunos crianças desatentas e agitadas procuram estudar e conhecer mais sobre 

essas crianças e sobre o TDAH. 

Observar crianças consideradas por suas professoras como alunos 

com TDAH foi uma grande aprendizagem. 

O que chamou muito a minha atenção nesse trabalho foi a 

insistência das professoras em encaminhar ao neurologista as crianças que elas 

consideravam ter TDAH – era como se as professoras já tivessem feito o 

diagnóstico. Elas pareciam acreditar que havia algum problema orgânico com as 

crianças. Pareciam acreditar também no “poder milagroso do medicamento”, 

especialmente da Ritalina.  

As crianças – Tomás, Carlos, Caio e Miguel – não pareciam ser tão 

agitadas. Elas nem sempre realizavam as atividades propostas pela professora. 

Pareciam não entender, às vezes, o que era proposto, principalmente Caio e Miguel. 

Durante as observações era notável o tratamento diferenciado da 

professora em relação a Carlos e Tomás, da 3ª série. 

Com Tomás a professora quase não falava. No início e durante as 

observações a professora relatava que ele não fazia o tratamento medicamentoso 

direito e dizia que ele estava sempre nervoso, “atrapalhando a aula” e que “irritava” a 

todos. Quando ele falava com ela, muitas vezes ela não se importava ou parecia 

ignorar.  
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Por que esse tratamento por parte da professora? Por que Tomás 

fica em situação de abandono em sala de aula e a professora parece não se 

incomodar com isso? 

Com Carlos o tratamento da professora é diferente. Na maior parte 

do tempo ela se referia a ele para elogiá-lo ou corrigi-lo. Sempre relatava que “ele 

era bom” e que “não dava trabalho”. Ela o elogiava e ressaltava várias vezes que ele 

estava indo bem, e certamente isso se refletia na postura de Carlos na sala de aula, 

na promoção da sua aprendizagem.  

Carlos parecia perceber que a professora acreditava e confiava nele. 

Poucas vezes a professora demonstrou tratamento de indiferença em relação a ele: 

quando ele parou de tomar o medicamento, ainda assim, ela se preocupou com ele, 

pois conversou com a mãe sobre isso. Quando Carlos parou de tomar o 

medicamento parece que a professora começou a se sentir incomodada com ele e 

por ele, já que neste período ele “não conseguia nem ficar sentado na cadeira” – 

como a professora mesmo relatou. A professora o tratou com indiferença e ironia em 

uma outra situação de sala de aula, achando que ele não era capaz de fazer a tarefa 

sozinho, constrangendo-o na frente dos outros colegas. 

Parece que a mãe de Carlos tem a mesma preocupação de muitos 

pais de crianças com TDAH quanto ao uso do medicamento: causar dependência, 

receio dos efeitos colaterais e, principalmente, deixar os filhos “dopados e como 

zumbis”. Fatores que segundo Mattos (2001) não ocorrem quando o medicamento 

usado é o correto. 

A professora da 3ª série parece depositar uma estranha confiança 

no medicamento, como se ele tivesse o poder de controlar as crianças com TDAH, 

de mantê-las calmas. Para ela é como se o medicamento que tivesse o poder de 

conter ou não os meninos. 

A professora da 3ª série, desde o início das observações, se referia 

às brigas de Tomás com os colegas. Em todo o tempo de observação não houve 

nenhuma situação de briga entre as crianças, envolvendo Tomás. Nem na sala de 

aula, nem no recreio. 

Com a professora, no entanto, havia situações em que ela perdia a 

paciência com Tomás e ele reagia mostrando-se irritado. Resultava em discussões e 

ameaças entre os dois – porém, não foi observada nenhuma situação que Tomás 

tenha ameaçado a professora. Ela é que relatava as ameaças dele. 
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Nas situações que envolvem desenho Tomás fica muito motivado, 

muito interessado. Ele sabe que desenha bem e gosta disso. Essa é a única 

atividade em que ele recebe reconhecimento e elogio da professora regente, das 

outras professoras e dos colegas. 

É importante destacar um momento em que a relação entre a 

professora e Tomás foi afável e mais tranquila: no dia em que Tomás fez um 

desenho e o mostrou para a professora. Ela perguntou de onde ele tirou e pareceu 

surpresa com o fato de ele ter criado o desenho. Logo em seguida, na aula de 

Matemática, Tomás acompanhava bem e fazia as atividades propostas pela 

professora, demonstrando grande interesse e confiança em si. Fazia as atividades, 

mostrava para a professora e as corrigia quando necessário. A professora parecia 

não perceber que quando ela o tratava bem ele reagia bem e participava da aula. 

Com Carlos a professora também tinha bons resultados quando o 

incentivava.  

É notável observar como a relação da professora com as crianças 

tem influência no comportamento delas e na aprendizagem. Segundo Bzunek (2009, 

p. 189, apud Machado 2012) “No contexto escolar, a motivação relaciona-se de 

modo positivo com aprendizagem, desempenho, criatividade, persistência e bem-

estar, entre outros resultados favoráveis”. Assim, pode-se observar que o fato da 

professora motivar e demonstrar confiança na capacidade das crianças faz com que 

ela alcance resultados positivos tanto na aprendizagem quanto na relação dela com 

as crianças. 

Caio e Miguel, do 2º ano, eram muito amigos e solidários um com o 

outro. 

Miguel parecia atento e se envolver mais com as atividades 

propostas. 

Caio parecia ser mais imaturo. Como disse sua coleguinha, “ele não 

gostava de fazer nada e por isso não fazia, ainda chupava o dedo”. O 

comportamento de Caio parecia evidenciar dificuldades emocionais, mas ele não 

parecia ser uma criança com TDAH, como era opinião das professoras. 

O comportamento de Caio e Miguel na sala de aula parecia não 

incomodar as outras crianças. Os colegas da sala pareciam compreender que Caio 

e Miguel não queriam “fazer nada” e por isso ficavam brincando. As outras crianças 

não se deixavam levar pelas brincadeiras dos dois na sala de aula. 
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A rotina na sala de aula – tanto na 3ª série, como no 2º ano – não 

costumava mudar. Todos os dias a professora da 3ª série passava os conteúdos no 

quadro e, sem explicações da professora, as crianças faziam os exercícios 

relacionados aos conteúdos – como se a atividade tivesse a função de ensinar. No 

2º ano a professora utilizava mais textos impressos e atividades do livro didático. 

A sequência era sempre a mesma.  As crianças não saiam de dentro 

da sala de aula para realizar outras atividades que poderiam motivá-las e facilitar a 

aprendizagem. É importante observar que a escola fica em um local seguro e muito 

bonito, cercado por árvores e jardins. O ambiente de sala de aula e o trabalho 

pedagógico pareciam não trazer qualquer novidade e não despertavam o interesse 

dos alunos. Mesmo assim, eles faziam as atividades e eram disciplinados. 

Quando as crianças da 3ª série tinham prova a organização da sala 

não favorecia a concentração delas. 

É importante destacar a reação de Tomás diante das avaliações 

escolares. As situações de prova mobilizavam nele grande ansiedade. Ele sempre 

fazia o que sabia e o que tinha possibilidade de acertar – as questões objetivas, os 

desenhos. A parte que exigia respostas mais elaboradas (parte dissertativa) ele 

parecia achar mais difícil, parecia supor que não conseguiria fazer e não fazia. Pedia 

para ir ao banheiro, sentia dor de barriga e chegou a passar mal. A professora 

interpretava como “drama” de Tomás. 

A professora do 2º ano demonstrava preocupação com o fato de 

Caio e Miguel não estarem ainda alfabetizados, mas parecia não saber o que fazer e 

justificava que “era difícil trabalhar sozinha com eles, sem uma professora auxiliar, 

quando existe na sala crianças com alguma dificuldade de aprendizagem”. 

A professora parecia não confiar na capacidade de aprendizagem de 

Caio e Miguel. Na atividade do caça palavras e de passar as palavras do masculino 

para o feminino, a professora falou que eles não precisavam fazer essa segunda 

parte. Bastava que eles fizessem o caça-palavras. Será que é por que ela achou que 

eles não conseguiriam? Não consigo compreender: por que ela não deixou eles 

tentarem? Por que ela não ensinou a eles como fazer o exercício? Mesmo que eles 

errassem, eles pelo menos teriam tentado. Existia uma possibilidade de acerto e de 

aprendizagem. 
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Quando Caio e Miguel estavam muito interessados e envolvidos na 

realização da maquete e mostraram capacidade e habilidade, a professora pareceu 

ignorá-los 

Caio e Miguel não sabem ler e a maioria das atividades propostas 

parecia supor a leitura, pelo aluno, e a escrita de frases, de palavras.  

Roudinesco (apud Fernandéz 2001) afirma que o silêncio é 

preferível à linguagem, fonte de angústia e de vergonha. No momento em que havia 

na sala de aula duas professoras – a regente e a da Hora do Conto – e Tomás 

queria o livro para fazer a atividade e o colega a quem ele pedia não emprestava, 

manteve-se em silêncio. Parecia achar que se falasse algo para as professoras não 

seria ouvido ou elas não se importariam.  

Fico pensando na questão levantada por Cruz, “Crianças desatentas 

ou desatendidas?” (apud Fernandéz, 2001, p. 204). Como duas professoras em uma 

sala de aula preferem deixar um aluno chorando ao em vez de tentarem ajudá-lo a 

solucionar o problema? Neste momento Tomás ficou desatendido na sala de aula. 

Os relatos das professoras pareciam demonstrar que elas não se 

davam conta de qualquer mudança na metodologia de trabalho preocupação com o 

que mudar na sua metodologia para favorecer a aprendizagem das crianças. As 

professoras sempre falavam nas crianças que apresentavam alguma dificuldade de 

aprendizagem e agiam como se a culpa de não aprender fosse das crianças e que 

elas, as professoras, não poderiam mudar essa situação. Será que se essas 

professoras modificassem suas práticas pedagógicas todas as crianças da sala e, 

principalmente Tomás, Carlos, Caio e Miguel, não aprenderiam? 

As professoras se ancoravam no fato de as crianças terem um 

“problema” para justificar que elas não aprendiam, não prestavam atenção e não 

tinham interesse. 

As professoras pareciam conhecer pouco sobre as crianças 

observadas, e demonstravam não ter muitos conhecimentos sobre TDAH. Durante 

todo o tempo observado – seis meses – não foi constatado qualquer interesse em 

saber mais, nem qualquer movimento, por parte das professoras e da equipe 

pedagógica, em busca de conhecimento sobre as crianças, sobre o TDAH, sobre 

como ajudar essas crianças através de suas práticas pedagógicas e poder contribuir 

para a sua aprendizagem. 
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