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RESUMO 

 

 

O presente trabalho monográfico frisa a importância do conhecimento da 
sociedade acadêmica e não-acadêmica sobre o TDAH, acarretando em si, o 
fator do conhecimento docente, visto que a escola é parte da sociedade e vice-
versa. É apresentada uma breve explicação sobre o Transtorno do Déficit de 
Atenção e Hiperatividade, bem como a questão crucial de como os professores 
de Matemática lidam com as diferenças dentro de sala de aula, tendo em vista 
as abordagens e métodos utilizados na questão de ensino. A pesquisa foi feita 
numa escola pública do Município de Duque de Caxias – RJ e permitiu que o 
pesquisador avaliasse o quão frágil é a questão da formação continuada dos 
professores e o quão preocupante pode ser a falta de conhecimento sobre 
temas como o TDAH.  
 

Palavras-Chave: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, Ensino, 

Educação Matemática, Formação Continuada, Inclusão. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de formação do curso de graduação da licenciatura em 

Matemática apresenta diversos teoremas, axiomas e corolários que, enquanto 

professores e pesquisadores, usaremos por muito tempo. Durante esse 

processo de formação, há vertentes da Matemática que vêm ganhando espaço, 

como a Educação Matemática. Esse tema abrange uma gama de subtemas 

que são tão importantes quanto a Matemática Pura ou a Matemática Aplicada. 

Dentre esses temas, foI apresentado aos discentes a temática relacionada à 

Matemática na educação inclusiva. Temática esta que causou muito interesse, 

passando a ser uma prioridade do pesquisador, face à sua importância no 

papel do professor/educador. A partir disso, e das observações nos estágios 

supervisionados obrigatórios, surgiu o interesse em falar sobre o Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade e a Matemática. 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, chamado 

usualmente pela sigla TDAH, é um perfil neurológico que afeta uma pequena 

parcela da população, dificultando a vida social e profissional dos indivíduos 

diagnosticados.  

O livro “No mundo da Lua” traz alguns pontos importantes acerca do 

TDAH. A forma como ele foi escrito mostra como a autora se preocupou em 

atingir a todo o publico e em especial os leitores TDAH “o livro foi escrito assim 

porque provavelmente muitos dos leitores são portadores de TDAH e, como 

estamos carecas de saber, eles não leem por muito tempo nem gostam de 

texto longos” (MATTOS, 2011, p. 26). Partindo do senso comum de que a 

Matemática uma das disciplinas que os alunos apresentam mais dificuldade, 

quais seriam os métodos apresentados pelo(s) educador(es) de forma que todo 

e qualquer aluno possa compreender? A Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2018, p.517) recomenda que a Matemática seja um conhecimento 

que sirva como meio para a compreensão e atuação no mundo.    

Muito se fala sobre educação inclusiva, muito se fala de diversos 

transtornos apresentados no Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens 

Mentais, porém não existem leis em âmbito nacional que contemplem o aluno 

TDAH. É preciso fazer um apanhado de leis, bem como fazer a procura de 

brechas em Leis referentes à inclusão para que o aluno TDAH seja 

considerado um aluno com necessidades educacionais especiais (observa-se 
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que esse fato difere de ter deficiências em si) e tenha acesso a uma educação 

inclusiva. 

Boeri e Vione (2009) dizem que para termos uma educação que seja 

inovadora, é preciso que a matemática seja concebida em sala de aula como 

um processo de construção, onde o aluno percorre caminhos por meios 

próprios, dando a eles a possibilidade de tentativas e erros, onde o mesmo é 

orientado sem nenhum tipo de dogmatismo. E diz também que deve haver uma 

desmistificação da matemática como o “bicho papão” das salas de aula e que 

essa tarefa é uma a qual todo professor da disciplina deve se dedicar. 

A pesquisa é norteada por essas duas perguntas: Como os professores 

estão lidando com alunos com sintomas de TDAH? O quanto eles conhecem 

sobre esse transtorno? 

O estudo monográfico aqui apresentado tem como objetivo geral identificar 

toda a questão do saber docente ante as particularidades dos alunos com 

TDAH, visto que os professores são peças fundamentais no processo de 

aprendizagem. 

Os objetivos específicos são (i) apresentar uma problemática que diz 

respeito à formação continuada de professores de Matemática do ensino 

regular, (ii) observar seu conhecimento acerca do TDAH, e (iii) investigar os 

processos de ensino e aprendizagem e métodos avaliativos desses 

professores.  

O trabalho baseia-se em consultas bibliográficas, através de livros e 

artigos sobre o TDAH, leis que beneficiam o acesso à educação de qualidade 

ao aluno com o transtorno, textos que abordam o contexto histórico da 

matemática, e seus processos de ensino e aprendizagem, além de artigos que 

corroborem a questão da constante atualização do professor quanto às 

questões matemático-pedagógicas tão discutidas na atualidade.  

A metodologia utilizada na pesquisa é qualitativa, onde o pesquisador não 

se preocupa especificamente com a representatividade numérica, e sim com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo ou organização, e neste caso, a 

mesma é direcionada a professores, coordenadores e órgãos que estejam 

ligados à educação pública. Busca-se explicar o porquê dos acontecimentos, 

exprimindo o que convém ser feito, valendo-se de diferentes formas de 

abordagens. Tim May (2004, p. 193) diz que “A tradição qualitativa se orienta 

na construção de dados sobre percepções, ações, crenças e valores que 
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podem ser interpretados pelos pesquisadores a partir da utilização de 

diferentes abordagens.” onde se tem a necessidade de obter respostas do 

grupo de indivíduos. A entrevista conta com perguntas provocativas e que 

encaminham o professor a pensar sobre a heterogeneidade existente em sala 

de aula, e busca também possibilitar uma melhor compreensão do que existe e 

do que os falta, tanto com alunos diagnosticados com TDAH quanto com 

alunos que não tem o transtorno. 

O interesse na pesquisa surgiu através de observações no Estágio 

Supervisionado de Licenciatura, e torna-se relevante diante das problemáticas 

apresentadas dentro de sala de aula, entre elas: a maneira que professores 

lidam com as diferenças, como isso foi abordado na sua formação e se foi 

abordado, e processos de aprendizagem que contemplem todo e qualquer 

aluno independente de suas características específicas. 

A presente pesquisa está dividida em seis capítulos, abordando como tema 

principal de cada um: (1) O TDAH e o que se refere ao processo de 

descoberta, tratamento e a forma de lidar com o transtorno; (2) Inclusão e 

aprendizagem do aluno TDAH; (3) a matemática vista do espectro pedagógico-

educacional; (4) a análise dos dados sobre a pesquisa feita na escola e as 

considerações diante da pesquisa bibliográfica e análise de dados. 
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1 TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 

Antes de buscar uma definição formal sobre o Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, é importante ressaltar que não se deve definir a 

pessoas TDAH como uma pessoa com o cérebro defeituoso. Silva, B. (2003) 

diz que ao invés disso, deve-se olhar sob um foco diferenciado, pois o cérebro 

do TDAH apresenta um funcionamento bastante peculiar e que “acaba por 

trazer-lhe um comportamento típico, que pode ser responsável tanto por suas 

melhores características, como por suas maiores angústias e desacertos 

vitais.” (SILVA, B.; 2003, p. 9) 

Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção: 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um 
transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na 
infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua 
vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e 
impulsividade e é chamado por vezes de DDA (Distúrbio do Déficit de 
Atenção). (ABDA, 2016.) 

A patologia é essencialmente caracterizada pela dificuldade de manter 

atenção, pela agitação e inquietude, o que muitas vezes pode ser configurada 

como hiperatividade e impulsividade.  

Benczik (2010) diz que existem questionamentos sobre o TDAH, pois 

praticamente todas as crianças apresentam certa inquietude, porém, o TDAH 

passa a ser considerado quando esses sintomas seguem um padrão 

persistente e acontecem com mais frequência e de forma severa, 

diferentemente da apresentada em crianças da mesma idade e nível de 

desenvolvimento.  

1.1 – O TDAH: Contexto histórico, diagnósticos, tratamentos. 

Existe o que é chamado de Trio da base alterada, que define o 

comportamento da pessoa TDAH/DDA. Esse trio é formado por três sintomas: 

alteração da atenção, impulsividade e velocidade física e mental – mesmos 

sintomas descritos pela ABDA, porém com nomenclaturas diferentes – que 

foram descritos pela primeira vez em 1845, pelo Médico Heinrich Hoffman em 

um de seus livros de poemas sobre crianças e seus comportamentos, A estória 

do irrequieto Philip (“The Story of Fidgety Philip”) onde um de seus trechos diz: 
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A estória do irrequieto Philip 
 
Deixem-me ver se Philip é capaz 
De ser um bom rapaz 
Deixem-me ver se ele vai saber 
Sentar-se quieto na hora de comer” 
Assim papai mandou Phil se comportar; 
E muito séria mamãe parecia estar 
Mas Phil das mãozinhas sem paz, 
Não fica sentado jamais 
Remexe-se, o corpo, as mãozinhas 
E também dá risadinhas 
E então, posso declarar 
Para frente e para trás põe-se a balançar, 
Inclinando sua cadeira 
Como se fosse um cavalinho de madeira 
“Philip, não estou de brincadeira!” 
Veja como é levada, e não se cansa 
Cada vez mais selvagem essa criança 
Até que a cadeira cai de vez no chão 
Philip grita com toda a força do pulmão, 
Segura-se na toalha, mas agora 
Agora mesmo é que a coisa piora. 
No chão cai tudo, e como cai 
Copos, garfos, facas e tudo mais 
Que caretas e choramingos mamãe fez! 
E papai fez uma cara tão feroz! 
Philip se encontra em maus lençóis. 
[...] 
Autor: Heinrich Hoffman 

 

Nota-se que o médico e escritor Heinrich Hoffman (1809-1894) falava de 

uma criança que fora mais agitada que as outras crianças. Não se pode afirmar 

que Philip, o personagem, seria uma criança TDAH embora apresente 

características notórias que remetem ao TDAH.  

A primeira descrição médica do TDAH foi feita em 1902, pelo médico 

inglês George Fredrick Still (1868-1941) que definiu como “um defeito no 

controle da moral”. Segundo Caliman (2010), Still defendia a hipótese de que 

essa condição teria como base um substrato biológico que poderia ser 

hereditário e/ou relacionado a encefalopatia adquirida e não como 

consequência de uma má-educação ou depravação, como se acreditava. E, a 

partir dessa descrição várias denominações surgiram: lesão cerebral mínima, 

disfunção cerebral mínima, síndrome da criança hiperativa, distúrbio primário 

da atenção e distúrbio do déficit de atenção com ou sem hiperatividade 

(Barkley, 1998; Cabral, 1999). Houve também a relação do TDAH com 

maturação cerebral na infância, que sumiria com a vida adulta. 
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Segundo Silva, B. (2003, p.170), cerca de duas décadas depois, alguns 

médicos americanos estudavam crianças que apresentavam características 

TDAH, similares as que eram descritas por Still. Mas, mais que isso, as 

crianças que foram estudadas nesse período tinham em comum o fato de 

serem sobreviventes da pandemia de encefalite ocorrida entre 1917-1918. Fora 

em 1934 que Kahn e Cohen publicaram um artigo no famoso The New England 

Journal of Medicine, onde os mesmos afirmavam que havia uma base biológica 

nessas alterações comportamentais baseados em um estudo com as mesmas 

vitimas da epidemia de encefalite de Von Ecónomo. Porém, devido a esse 

diagnóstico, ocorreu de forma errada um fundamento generalizado, onde os 

transtornos eram relacionados à encefalite que, por consequência foi dito que 

outras crianças que apresentavam características TDAH teriam sofrido algum 

tipo de dano cerebral, de uma forma ou de outra. Criou-se assim o termo 

“cérebro danificado ou lesionado” para descrever tais crianças. Porém, fora 

observado que muitas crianças que haviam sido diagnosticadas apresentavam-

se mais espertas e inteligentes para serem definidas como portadoras de uma 

lesão cerebral de qualquer extensão, que acabou originando a designação de 

“lesão cerebral mínima”, segundo Rohde e Halpern (2004, p 61), na década de 

40. O termo hiperatividade infantil foi usado por Laufer em 1957 e por Stella 

Chess em 1960.  Silva, B. (2003, p. 116) diz que “Laufer acreditava que a 

síndrome seria uma patologia exclusiva de crianças do sexo masculino e teria 

sua remissão ao longo do crescimento do individuo.”. Todavia, segundo Silva, 

B. (2003) Stella Chess isolara o sintoma de hiperatividade de qualquer noção 

de lesão cerebral.  Ela cria que as causas eram mais biológicas (genética 

individual) do que de um meio ambiente (causador da lesão).  

Em 1962 o termo foi chamado também de “disfunção cerebral mínima”, 

“reconhecendo-se que as alterações características da síndrome relacionam-se 

mais a disfunções em vias nervosas do que propriamente a lesões nas 

mesmas.” (ROHDE, HALPERN, 2004, p. 1). Em 1968, foi publicado pela 

Associação de Psiquiatria Americana (APA) o Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Desordens Mentais (DSM-II) onde o transtorno foi denominado como 

Reação Hipercinética da Infância.  Silva, B. (2003) diz que os novos termos 

tiveram grande aceitabilidade das crianças hiperativas como parte do seu 

sintoma, embora fosse ignorado o fato de que uma grande quantidade de 

crianças apresentava déficits de atenção sem qualquer sinal de hiperatividade. 
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Ela corrobora ainda que era evidente a necessidade de novas pesquisas para 

responder essas e outras questões sobre o transtorno. 

Na década de 70, segundo Silva, B. (2003) o foco das pesquisas mudou 

de hiperatividade para a questão atentiva, pois, para os pesquisadores, o déficit 

em manter a atenção poderia surgir sob condições em que não houvesse 

hiperatividade. Ainda nessa década, um grupo de pesquisadores, entre eles 

Leopold Bellak, Hans Huessy, Dennis Cantwel e Paul Wender, por meio de 

observações clinica defendiam a ideia de que alguns indivíduos que 

apresentaram o transtorno durante a infância poderiam continuar a apresentar 

muitos dos sintomas na vida adulta (HALLOWEL E HATEY, 1994). 

A forma adulta do transtorno foi oficialmente reconhecida em 1980, no 

DSM-III (APA, 1980) que também desvinculou a nomeação do transtorno, até 

então síndrome, de aspectos etiológicos (fatores casuais) e destacou os 

aspectos clínicos (sintomas), ou seja, não seria somente importante que fosse 

achado um agente causador da “doença”, mas sim que fosse estudado e dado 

atenção ao sintoma nuclear da alteração. Nesse mesmo ano o que até então 

era conhecido como Síndrome da Criança Hiperativa, passou a ser chamado 

de Transtorno de Déficit de Atenção (TDA). 

Silva, B. (2003) afirma que em toda a década de 1980 os estudos acerca do 

TDA foram feitos em larga escala nos Estados Unidos, com a finalidade de 

entender o que era o transtorno, as causas e soluções. No DSM-IV, publicado 

pela APA em 1994, o TDA foi renomeado para Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH) e dividido em três tipos básicos: 

 O TDAH com predomínio de sintomas de desatenção, tais 
como: não enxergar detalhes ou cometer erros por descuido em 
atividades escolares e de trabalho; apresentar dificuldade para 
manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas; perder objetos 
necessários para determinadas ações, etc.  

  O TDAH com predomínio de sintomas de 
hiperatividade/impulsividade: agitar as mãos ou os pés ou se remexer 
na cadeira; correr ou escalar em demasia, em situações nas quais se 
espera que permaneça sentado; dar respostas precipitadas antes das 
perguntas terem sido concluídas; interromper ou se meter em 
assuntos dos outros, etc.  

 TDAH combinado: caracteriza-se pela combinação dos dois 
tipos anteriores, entretanto está mais fortemente associado aos 
sintomas de oposição e de desafio, além disso, apresenta um maior 
prejuízo no funcionamento global do indivíduo. (SILVA, B., 2003, 
p.186) 
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Silva, B. (2003) afirma também, que existe um consenso quanto ao que 

se diz sobre o diagnostico do TDAH, que ocorre por conta de três aspectos 

básicos oficializados e destacados na classificação:  

1) os sinais e sintomas listados são os mesmos para crianças, 
adolescentes e adultos, com a adequada ressalva de serem menos 
intensos nas fases mais amadurecidas da vida dos indivíduos; 2) o 
reconhecimento do subtipo predominantemente desatento. Um fato 
que pode ajudar a reverter a situação do sub diagnostico em relação 
às mulheres, já que entre elas predominam os sintomas de 
desatenção em detrimento dos sintomas de hiperatividade; e 3) o 
destaque das dificuldades pessoais causadas pelos sintomas do 
TDAH no contexto familiar, profissional, acadêmico ou social da vida 
de cada indivíduo. 
(SILVA, B., 2003, p. 173) 

 

Fora somente em 1997 que o TDAH ganhou uma definição específica, 

onde Barkley (1997) diz que o TDAH é um defeito da inibição e da capacidade 

de autocontrole, sendo um defeito da vontade e um déficit do desenvolvimento 

moral. 

Schicotti, Abrão e Júnior (2014) dizem que esta ideia de Barkley é 

defendida ainda nos dias atuais. Os autores dizem ainda que “alguns 

pesquisadores afirmaram que o TDAH pode ser o resultado do processamento 

anormal de informações em algumas áreas cerebrais, responsáveis pela 

emoção e pelo controle dos impulsos e movimentos”, (SCHICOTTI; ABRÃO; 

JÚNIOR, 2014, p. 140). 

A ciência determina atualmente que o TDAH é o “defeito inibitório cerebral 

que impede o individuo de focalizar a atenção e sustenta-la para atingir uma 

recompensa em longo prazo.” (SCHICOTTI; ABRÃO; JÚNIOR, 2014, p. 140). 

Partindo desse princípio, é mais fácil compreender que o individuo TDAH é 

imediatista, que o mesmo não consegue adiar os impulsos e suas 

necessidades que para ele parecem urgentes tendo em vista os ganhos 

futuros, o que facilita também a patologia do TDAH. No DSM-V (APA, 2013), os 

sintomas do TDAH são mais uma vez explicitados, contendo mais detalhes, e 

são subdivididos em 5 critérios nomeados de A à E. Tais são: 

 CRITÉRIO A: Esse critério tem um padrão persistente de desatenção 

e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere com o funcionamento ou 

desenvolvimento. Em ambos os domínios são de seis ou mais dos 

seguintes sintomas que costumam persistir por pelo menos seis meses, 

em um grau que é considerado inconsistente com o nível de 

desenvolvimento, e tem um impacto negativo relacionado diretamente 
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com as atividades sociais, acadêmicas e profissionais. Para adultos e 

adolescentes (a partir de 17 anos), pelo menos cinco dos sintomas: 

 

1) Desatenção: 

a) Não prestar atenção em detalhes e cometer erros por puro descuido; 

b) Mostrar dificuldade para manter a atenção, como por exemplo, em 

palestras, leituras longas e conversas; 

c) Parecer não escutar quando lhe dirigem a palavra; 

d) Não seguir instruções e não completar deveres escolares, tarefas 

domésticas ou profissionais; 

e) Ter dificuldades para organizar tarefas e atividades; 

f) Evitar, antipatizar ou relutar em se envolver em tarefas que vão exigir 

um esforço mental prolongado; 

g) A perda de objetos necessários para suas tarefas e atividades; 

h) Distração por estímulos alheios à sua tarefa pré-determinada; 

i) Mostrar esquecimento nas atividades do dia-a-dia. 

 

2) Hiperatividade/Impulsividade; 

a) O ato de mexer as mãos e pés constantemente e remexer-se na 

cadeira; 

b) Levantar-se em situações que deveria permanecer sentado; 

c) Correr ou subir em locais que não é viável fazê-los (em adultos e 

adolescentes pode se limitar a sensações subjetivas de inquietação); 

d) Dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer de forma 

calma; 

e) Ser “acelerado”, como por exemplo, ser incapaz de ficar à vontade em 

reuniões, restaurantes; 

f) Falar em demasiado; 

g) Dar respostas precipitadas antes de ouvir o que vai ser perguntado por 

completo; 

h) Ter dificuldades de aguardar sua vez (em filas, por exemplo) 

i) Interromper ou se intrometer em assuntos alheios. 

 

 CRITÉRIO B: Vários sintomas de desatenção e/ou hiperatividade-

impulsividade devem estar presentes antes dos 12 anos de idade. 
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 CRITÉRIO C: Vários sintomas de desatenção e/ou hiperatividade-

impulsividade devem estar presentes em dois ou mais contextos (em 

casa, na escola ou no trabalho, com amigos ou familiares, em atividades 

externas). 

 CRITÉRIO D: Interferência ou redução da qualidade do funcionamento 

social, acadêmico ou ocupacional, causados pelos sintomas do TDAH. 

 CRITÉRIO E: Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso 

de um Transtorno Global do Desenvolvimento, Esquizofrenia ou outro 

Transtorno Psicótico, nem são melhores explicados por outro transtorno 

mental (p. ex., Transtorno do Humor, Transtorno de Ansiedade, 

Transtorno Dissociativo ou um Transtorno da Personalidade). 

 

Que se encaixam nos três tipos de TDAH citados logo acima, na seguinte 

ordem: 

 

 O TDAH com predomínio de sintomas de desatenção: se o Critério A1 é 

satisfeito, mas o critério A2 não é satisfeito nos últimos 6 meses. 

  O TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade/impulsividade: 

Se o critério A2 é satisfeito, mas o critério A1 não é satisfeito nos últimos 

6 meses. 

 TDAH combinado: Se tanto o critério A1 quanto o critério A2 são 

satisfeitos durante os últimos 6 meses. 

 

Silva, B. (2003, p. 189) diz que diversos exames devem ser feitos antes 

de se concluir se de fato, o individuo é TDAH e que existem também testes 

psicológicos que podem ser instrumentos de auxilio no processo de 

diagnóstico. Por exemplo, o WISC (Wechsler Intelligence Scale of Children), 

que é um teste de inteligência e execução composto de sub-escalas para 

habilidades verbais, espaciais, de atenção, entre outras, voltado para crianças. 

E o WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) que é semelhante ao WISC, 

todavia desenvolvido para adultos. Os testes não vão diagnosticar o TDAH 

imediatamente, mas eles são uma boa forma de avaliar e fornecer um 

indicativo de diagnostico positivo, onde os resultados podem vir a apresentar 

discrepâncias com o que é esperado para tal idade e o desenvolvimento.  
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Existe uma semelhança de alguns sintomas do TDAH com algumas 

outras síndromes psicopatológicas que dificultam o diagnóstico. Nesse caso, 

Lopes (2005) diz que principalmente em adultos, alguns transtornos 

psiquiátricos devem ser considerados no diagnostico diferencial de TDAH, 

como a depressão maior, o transtorno do humor bipolar, o transtorno de 

ansiedade, o abuso de substâncias ou dependência química e os transtornos 

de personalidade. Algumas características podem ser parecidas ou iguais, 

porém, causas são distintas e o que resultaria em diagnósticos errôneos que 

podem piorar o quadro do indivíduo devido os medicamentos serem diferentes 

para cada transtorno, tanto para adultos quanto crianças. 

Ao que se conhece sobre tratamentos para pessoas com TDAH muito se 

é falado sobre o uso de medicamentos prescritos como o metilfenidato (MPH), 

por exemplo, que obteve um aumento de quatro vezes na ultima década, sendo 

estimulantes prescritos principalmente para crianças em idade escolar, 

segundo Peixoto e Rodrigues (2002 apud SCHACHAR et al 2008 p. 93). Além 

do tratamento de forma medicamentosa, existe também, segundo Peixoto e 

Rodrigues (2002) a intervenção do tratamento psicoterapêutico e ambos 

costumam ser feitas em companhia um do outro.  Autores como Crammer 

(2002), Miller (2002) e outros defendem o uso de medicamentos, pois os 

resultados são bastante positivos e valorizam os benefícios desse tipo de 

tratamento, como a redução de alguns dos sintomas do TDAH nas crianças. 

Porém, não são todos que defendem somente o uso de medicamentos para o 

tratamento do TDAH, alguns autores sequer recomendam o uso de 

medicamentos estimulantes, devido à suposta agressividade causada por eles 

a alguns pacientes. Rhodes e Halpern (2004), que dizem que embora a 

medicação seja eficaz no controle e concentração sinápitica da dopamina, 

existe uma modalidade psicoterápica com melhores resultados em crianças 

com TDAH que é a cognitivo-comportamental. De acordo com o Clinical 

Practice Guideline da American Academy of Pediatrics (2001), a combinação 

dos dois tipos de tratamento (medicação estimulante e a terapia 

comportamental), demonstrando eficácia, embora a terapia comportamental só 

se mostre efetiva enquanto é implementada e administrada. 

A AAP (2001) define: 

A terapia comportamental representa um amplo conjunto de 
intervenções que tem o objetivo comum de modificar o ambiente 
físico e social para alterar ou mudar o comportamento. Junto à terapia 
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comportamental, a maioria dos especialistas clínicos, pais e escolas 
abordam uma variedade de mudanças na casa da criança e no 
ambiente escolar, incluindo mais estrutura, maior atenção e 
limitações de distrações. Tais modificações ambientais não foram 
submetidas a uma avaliação cuidadosa onde ela se mostra eficaz, 
mas a maioria dos planos de tratamento as inclui. (AAP, 2001, p. 
1039, tradução nossa). 

 

Ainda no Guia da AAP (2001) temos que embora a combinação 

medicamento e psicoterapia não tenham uma significância estatística, muitos 

pais e professores apontam que é bastante significativa especialmente no 

desempenho acadêmico e em alguns sintomas específicos da criança TDAH. 

Rodrigues, J. (2003) também é um dos autores que questiona somente o uso 

de medicamentos: 

A medicação vem sendo utilizada não somente como forma de alívio 
ou de cura de uma determinada síndrome, mas também como parte 
de um sistema que produz subjetividades privatizadas, desinvestidas 
de qualquer cogitação social ou política, alicerçadas na crença de 
uma suposta natureza humana normal, que ela promete restaurar. 
Embora não possamos negar os grandes avanços que as 
substâncias químicas têm trazido, cumpre-nos alertar para a 
necessidade de as utilizarmos como um instrumento político, que, ao 
invés de aprisionamentos, seja capaz de produzir espaços de 
liberdade e singularização (RODRIGUES, 2003, p.21). 

 
Pode-se ver uma grande abertura para métodos não medicamentais para 

o tratamento do TDAH, visto que, o uso dos mesmos em excesso pode causar 

certa dependência, principalmente em adolescentes, sendo o caminho para o 

uso de outras drogas em geral, como afirma Moysés e Collares (2009): 

 
O mecanismo de ação do MPH e das anfetaminas é exatamente o 
mesmo da cocaína: poderosos estimulantes que aumentam a 
atenção e a produtividade. Com estrutura química semelhante, essas 
substâncias aumentam os níveis de dopamina no cérebro, pelo 
bloqueio de sua recaptação nas sinapses. Lembre-se que a 
dopamina é o neurotransmissor responsável pela sensação de 
prazer. Como consequência desse aumento artificial, o cérebro torna-
se dessensibilizado a situações comuns da vida que provocam 
prazer, como alimentos, emoções, interações sociais, afetos, o que 
leva à busca contínua do prazer artificial provocado pela droga, 
culminando na drogadição. Além disso, especula-se se aumentos 
desnecessários da dopamina durante a infância poderiam alterar o 
desenvolvimento do cérebro. Como a medicação costuma ser retirada 
em torno dos 18 anos, esses jovens podem se tornar aditosa cocaína 
na vida adulta, como modo de substituir a droga legal que tomaram 
por anos. (MOYSÉS; COLLARES, 2009, p. 32) 

 

As autoras afirmam ainda que as reações adversas ao MPH são inúmeras 

e bastante graves, ao contrário do que costumam afirmar quem defende o uso 

do medicamento, sendo elas: 
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 Sistema Nervoso Central: Psicose, alucinações, depressão, choro fácil, 

ansiedade, irritabilidade, agitação, hostilidade, suicídio, zumbi-like, facies 

anfetamina, convulsão, isolamento, insônia, confusão, sonolência, 

estereotipia, compulsão, tics, discinesias, síndrome de Tourette, 

alteração da cognição, menor interesse; 

 Sistema Cardiovascular: Arritmia, taquicardia, palpitações, hipertensão, 

dor torácica, parada cardíaca; 

 Aparelho Gastrointestinal; Anorexia, náuseas, vômitos, câimbras, dor de 

estomago, obstipação, diarreia, boca seca, gosto ruim, alteração das 

funções hepáticas; 

 Sistema Endócrino Metabólico: alterações hipofisárias (GH e Prolactina), 

retardo do crescimento, menor estatura final, perda de peso e alterações 

nas funções sexuais; 

 Outros, como: visão borrada, cefaleia, tontura, rash cutâneo, anemia, 

leucopenia, perda de cabelo, dermatite, enurese, febre inexplicada, 

artralgia, mais sudorese. 

E por consequência final, causar insônia, depressão, exaustão vespertina, 

irritabilidade e piora dos sintomas iniciais, de acordo com Breggin (1999, p. 5; 

traduzido). 

Portanto, é visto que o histórico do que é o TDAH é mais complexo do 

que se imagina. Nota-se que, com a frequente mudança de nomes, mal se 

sabia sobre o que era estudado, e os pesquisadores tinham incertezas sobre 

as causas e sobre um critério diagnostico preciso para o transtorno (Barkley, 

1998).  

Após muitas pesquisas e muito ser falado sobre as pessoas TDAH serem 

apenas pessoas que não sabem seguir regras, ou “crianças que incomodam” 

(MOYSÉS; COLLARES, 2009, p. 11), o meio cientifico diagnosticou o TDAH 

como um transtorno neurobiológico, que atinge o funcionamento das atividades 

cerebrais no lobo frontal que funciona como o maestro do nosso cérebro, 

dirigindo funções executivas e por consequência dessa falha no cérebro de 

uma criança TDAH, “a atividade cerebral é dispersa, forçando outras partes do 

cérebro a executar tal função, tornando a criança desatenta.” (SIQUEIRA, 

2015, p. 35). 

O que se refere ao tratamento do transtorno, tem-se divergências quanto 

ao método que deve ser utilizado, onde alguns autores, além dos citados acima 
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no texto, defendem o uso de medicamentos no tratamento (PEREIRA, 

ARAÚJO, MATTOS 2005), enquanto outros defendem uma associação de 

tratamento medicamentoso e o uso de métodos psicoterápicos (AMORIM, 

2011). Siqueira (2015, p. 38) afirma “[...] um tratamento para TDAH sem base 

medicamentosa também é possível. O TDAH é um problema de base orgânica, 

ou seja, tem relação com padrões específicos de funcionamento cerebral.”. 

Mesmo sem uma estatística que corrobore o tratamento psicoterápico, é visto 

que existe a possibilidade do uso somente desse tipo de tratamento, partindo 

do princípio dos problemas que podem ser apresentados em longo prazo com 

o uso de fármacos como o MPH – a famosa Ritalina – trazendo a possibilidade 

da dependência química e de problemas para outros sistemas corpóreos.  
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2  A INCLUSÃO DO ALUNO TDAH E PROCESSOS DE 

APRENDIZAGEM. 

A pessoa TDAH é portadora de necessidades educativas e pedagógicas 

especiais, mesmo não sendo portador de necessidades especiais (em geral) e 

muito embora não exista nenhuma legislação específica em âmbito nacional 

que ampare os alunos com TDAH, dislexia ou outros transtornos de 

comportamento, há um conjunto de leis, diretrizes e resoluções referentes ao 

sistema educacional – nacionais e locais – que podem beneficiar e garantir o 

direito à educação de qualidade para o aluno TDAH, como por exemplo, a 

própria Constituição Federal de 1988, no artigo 208 que diz ser dever do 

estado com a educação a garantia de uma educação básica obrigatória e 

gratuita dos 4 aos 17 anos de idade,  e a garantia de um “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino”. O artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA (Lei 8.609/1990) reforça a ideia de que toda criança e adolescente tem 

direito à educação viabilizando o pleno desenvolvimento dos mesmos, e 

assegurando a igualdade das condições para o acesso e a permanência na 

escola. 

Na resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001 do Conselho 

Nacional de Educação que apresenta em sua redação: 

Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais 
especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem:  
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 
processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das 
atividades curriculares, compreendidas em dois grupos:  
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;   
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou 
deficiências; 
 II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos 
demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos 
aplicáveis;  
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 
aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, 
procedimentos e atitudes.   

 

O TDAH se encaixa no inciso I desse artigo, sendo um transtorno que traz 

prejuízo ao aprendizado do indivíduo, e teriam direito ao atendimento 

educacional especializado (AAE). O artigo 8 dessa mesma resolução define 

que as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover: 

§ III – flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e 
instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos 
diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos 
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que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto 
pedagógico da escola, respeitada a freqüência obrigatória; 

 

Existe ainda em âmbito nacional, um projeto de lei em tramitação no 

Congresso Nacional que tem como finalidade amparar alunos diagnosticados 

com TDAH ou outros transtornos específicos. É o projeto de Lei nº 7081 de 

2010. Além da determinação de que o governo deverá manter um programa de 

diagnostico e tratamento do aluno com TDAH e dislexia com intermédio de uma 

equipe multidisciplinar, esse projeto de lei estabelece que as escolas devem 

assegurar aos estudantes o acesso aos recursos didáticos adequados à 

aprendizagem e seu desenvolvimento e também oferecer aos professores da 

educação básica cursos de formação continuada sobre o TDAH e a dislexia, 

seu diagnóstico e os tratamentos. 

Ao que se referem a legislações locais, vários municípios do território 

brasileiro têm suas próprias leis que salvaguardam o direito de inclusão e 

ensino de qualidade ao aluno com TDAH, como a Lei 5.310 de 2014, Distrito 

Federal, que garante atendimento educacional especializado de alunos com 

TDAH, dislexia, discalculia, distografia, disgrafia, dislalia, Transtorno de 

Conduta e Distúrbio do Processamento Auditivo Central. No Rio de Janeiro, 

temos a Lei 5.416 de 2012 estabelece diretrizes para o diagnóstico, tratamento 

e acompanhamento dos alunos do ensino fundamental com TDAH, incluindo 

ensino e avaliações diferenciados nas unidades de ensino. 

Em Duque de Caxias – RJ, município onde é feita a presente pesquisa a 
Lei nº 2.496 de 16 de abril de 2013 onde: 

Institui o Programa de Capacitação para Pré-diagnóstico da Criança 
ou Jovem Portador do TDAH e de Dislexia, destinado aos 
profissionais da rede pública de ensino do Município de Duque de 
Caxias e dá outras providências. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Município de Duque de Caxias, o 
Programa de Capacitação para Pré-diagnóstico da Criança ou Jovem 
Portador do TDAH e da Dislexia. 
Parágrafo Único. A sigla TDAH, a que se refere o caput deste artigo, 
consiste no Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. 
Art. 2º. O Programa de que trata esta Lei é destinado à capacitação 
dos profissionais da Educação envolvidos diretamente no processo 
de aprendizado. 
Art. 3º O Poder Executivo ficará encarregado de capacitar os 
profissionais da Educação e assistirá, com acompanhamento 
psicológico e/ou psiquiátrico, o jovem ou criança, quando detectado 
ser portador do TDAH ou Dislexia. 
Art. 4º. Quando pré-diagnosticado o TDAH ou Dislexia, a Escola onde 
o jovem e/ou criança encontra-se matriculado aconselhará e 
esclarecerá os responsáveis do aluno acerca do assunto. 
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Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua vigência. 
Art. 6º. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

Essa Lei prevê que haja acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico 

do aluno, além de viabilizar ao professor uma capacitação sobre o transtorno, 

de forma que o professor possa assistir satisfatoriamente esse aluno.  

Além da Lei de Nº 2.496, no munícipio apresenta-se também a Lei Nº 2.766, de 

04 de Abril de 2016 onde: 

Dispõe sobre a implantação do PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO 
APRENDIZADO nas unidades de ensino da Rede Pública Municipal 
de Duque de Caxias. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º A Rede Pública Municipal de Ensino deverá implantar o 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO APRENDIZADO, tendo como 
enfoque o educando e as instituições de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. 
§1º O Programa objetiva não apenas apoiar e acompanhar as 
equipes docentes e gestoras no processo de ensino-aprendizagem 
bem como os educandos que apresentam dificuldades, decorrentes 
de suas condições individuais, familiares ou sociais que impliquem 
prejuízo significativo no processo de aprendizado. 
§2º O Programa deve, obrigatoriamente, incluir ações, estratégias e 
intervenções que possibilitem a aprendizagem e autonomia de 
estudantes com TDAH, dislexia, disortografia, entre outras 
dificuldades de aprendizagem. 
§3º A assistência a que se refere o art. 1º deverá ser prestada por 
profissionais habilitados e ocorrer nas dependências da instituição 
durante o período escolar com o objetivo de prevenir, diagnosticar e 
minimizar problemas de aprendizagem. 
Art. 2º O planejamento, a organização e a realização do PROGRAMA 
DE ASSISTÊNCIA AO APRENDIZADO ficarão a cargo da Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias, através de seu órgão competente. 
Art. 3° Para a implantação do PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO 
APRENDIZADO, o Poder Executivo fica autorizado a celebrar 
convênios com entidades da sociedade civil organizada e da iniciativa 
privada, além de entidades Federais, Estaduais e Municipais, visando 
o cumprimento desta Lei. 
Art. 4° As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas, se necessário. 
Art. 5° O chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que 
couber, no prazo de 90 (noventa) dias contados da sua vigência. 
Art. 6º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

Com tais leis, é dada a certeza de que devem ser oferecidas estratégias 

didáticas que ajudem esse aluno a ter autonomia e a ter um bom desempenho 

acadêmico onde o mesmo precisa se sentir incluído no âmbito escolar para que 

também se sinta incluso na sociedade. 
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O porquê da inclusão? Será que estamos preparados o suficiente para 

lidar com diferenças, pessoas diferentes, formas de aprendizado diferentes? 

Silva, C. (2005) nos diz que a inclusão não é mais uma lenda, ela está 

acontecendo e é necessário que nos permitamos incluir, que seja aberto um 

espaço, e não somente um espaço, mas toda a sociedade para que a inclusão 

seja feita de forma efetiva. O modelo educacional existente faz com que 

esbarremos no sistema homogêneo que é implantado – partindo do princípio 

constitutivo, de que somos todos iguais – e isso é grave. Para que as pessoas 

consigam e saibam lidar com a heterogeneidade da existência é preciso que 

seja primeiro analisado e identificado o entorno socioeconômico, cultural e 

emocional. 

Segundo dados do censo escolar de Março de 2015, coletados pelo 

Ministério da Educação, o número de alunos com algum tipo de necessidade 

educacional vem aumentando consideravelmente ao longo dos anos “Em 1998, 

cerca de 200 mil pessoas estavam matriculadas na educação básica, sendo 

apenas 13% em classes comuns. Em 2014, eram quase 900 mil matrículas e 

79% delas em turmas comuns.”. 

Santos, F. (2012) afirma: 

 

[...] o aumento do número de alunos com necessidades educacionais 
especiais poderia ser visto como indício do sucesso do processo de 
inclusão, pois os alunos que estudavam em escolas especiais ou 
frequentavam classes especiais agora tomam posse do seu lugar de 
direito e conquistam a oportunidade de conviver continuamente nas 
escolas e classes regulares, supostamente tendo as mesmas 
experiências em situações de aprendizagem e relacionamento 
humano que os demais alunos. (SANTOS, F., 2012, p. 19). 

 

Segundo Silva, B. (2003), as pessoas com TDA (TDAH), em específico 

as que se caracterizam dentro do grupo da hiperatividade, apresentam 

comportamentos mais agitados que o normal, como por exemplo, dificuldade 

em permanecer sentado por muito tempo, está sempre mexendo os pés ou as 

mãos e vivem em constante sensação de inquietação ou ansiedade, dentre 

outras características e isso faz com que os alunos sejam caracterizados como 

“mal educados” e “problemáticos”. SENO (2010, p. 341) afirma que “Apesar de 

suas manifestações serem confundidas com indisciplina, o TDAH não é 

causado por falta de disciplina ou controle parental, assim como não é um sinal 

de maldade da criança.” Quando a criança com TDAH começa sua vida escolar 
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surgem os problemas mais latentes, como ajuste às regras, a uma estrutura de 

educação continuada e uma cobrança de desempenho. O desempenho escolar 

de uma criança com algum tipo de TDA é marcado pela instabilidade. Ora a 

criança se mostra brilhante, ora inexplicavelmente não consegue que os 

conteúdos que foram ministrados entrem em sua cabeça, não conseguem 

apreender nada. E a grande causadora desse problema é a instabilidade de 

atenção. Silva, B. (2003) diz que a criança hiperativa, muitas vezes tem o 

problema agravado, pois além da desatenção, pode sofrer negativamente 

quanto a relações interpessoais, ou seja, tem dificuldade de conquistar e 

manter amizades, devido à, muitas vezes sem perceber, fazer algo que 

influencie negativamente no seu grupo de amizades. 

Pastura, Mattos e Araújo (2005) afirmam que: 

 

O desempenho escolar depende de diferentes fatores: características 
da escola (físicas, pedagógicas, qualificação do professor), da família 
(nível de escolaridade dos pais, presença dos pais e interação dos 
pais com escola e deveres) e do próprio indivíduo. Cumpre aqui 
ressaltar que a expressão "dificuldades de aprendizado" não é 
sinônimo de transtorno de aprendizado, termo reservado aos 
transtornos de leitura (dislexia), expressão escrita e da matemática. 
(PASTURA; MATTOS; ARAÚJO, 2005). 
 

Segundo a associação brasileira de déficit de atenção (ABDA), a 

dificuldade escolar é uma queixa frequente de pais e professores de crianças 

com TDAH. Por tal motivo, os pais acabam procurando ajuda a neuropediatras, 

psicólogos e psicopedagogos. Ghigiarelli (2016) destaca que: 

 

A criança com TDAH deve aprender aos poucos, e aplicar em seu 
dia-a-dia mais eficácia, ou seja, não apenas focar um processo ligado 
à tarefa, mas chegar a um resultado satisfatório, do que eficiência 
(aplicar muita energia, tempo, dedicação e empenho para a 
realização de uma determinada tarefa). Desta forma o desgaste 
emocional será menor e os resultados, mais satisfatórios. Essa 
criança provavelmente realizará tarefas que proporcionam desafios e 
emoções, mesmo que seja exaustiva, em condições muito melhores 
do que tarefa que lhe exijam concentração e tempo. (GHIGIARELLI, 
2016, p.2). 

 

A AAP (2001) recomenda que os pais e profissionais da escola sejam 

cuidadosamente orientados para o processo formativo do aluno diagnosticado 

com TDAH, não somente na infância, mas também na adolescência pela 

possibilidade da persistência dos sintomas entre 60 e 80% dos casos. 
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Diversos fatores podem ser levantados quanto ao processo de ensino de 

Matemática ao aluno TDAH, como a formação continuada do professor e o 

processo de inclusão, citados acima. Para falar dos processos pedagógicos 

que podem ser tomados, aprendidos pelos professores e passados aos alunos, 

Sant’ana (2009, p. 228) afirma que “Na medida em que a orientação inclusiva 

implica um ensino adaptado às diferenças e às necessidades individuais, os 

educadores precisam estar habilitados para atuar de forma competente junto 

aos alunos inseridos, nos vários níveis de ensino.” Ou seja, a formação 

continuada dos professores é um diferencial para que os mesmos saibam 

como atuar diante das diferenças e necessidades de cada indivíduo e 

principalmente do aluno com TDAH. 

Dentre as dificuldades relacionadas ao comportamento do aluno portador 

de TDAH, que são mais fáceis de serem identificadas, como por exemplo, ficar 

quieto, obedecer a ordens, entre outras, ele também apresenta dificuldades na 

aprendizagem, como na hora em que o professor explica algum conteúdo 

quanto na realização das tarefas propostas. E para a matemática, que costuma 

ser uma das matérias mais temidas do currículo mínimo e que exige uma 

grande concentração do aluno, o processo de aprendizagem em Matemática 

fica comprometido. 

Na comunidade escolar, o professor tem um papel fundamental para o 

processo de diagnóstico do TDAH, não sendo ele quem vai identificar de 

imediato o transtorno no aluno, e sim quem deve/vai estar atento aos sinais de 

um possível TDA (SILVA, B. 2003, p. 67). No que se refere à aprendizagem de 

matemática, é necessário que o professor busque em conjunto da escola 

alternativas para ajudar o aluno diagnosticado com TDAH a desenvolver o seu 

potencial e a minimização dos impactos – traumas relativos à dificuldade de se 

relacionar, por exemplo – dentro da escola, claro, com toda a ajuda possível 

dos pais ou responsáveis desse aluno. Segundo Silva, L. e Vera (2016, p. 6) 

“[...] a dificuldade em matemática dos alunos com TDAH se apresenta no início 

de sua aprendizagem, com resoluções simples de cálculos. Pois devido seu 

transtorno, não conseguem ficar concentrados.”. 

Deverão então ser levantados novos métodos de ensino e avaliação para 

os alunos. Para todos os alunos, pois é importante que o aluno com TDAH não 

sinta que há um tratamento diferenciado para ele, pois pode acarretar em uma 

perspectiva negativa quanto ao seu relacionamento com a turma. Quando se 
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fala em educação inclusiva, resumidamente se fala em uma educação que não 

seja segregadora, isto é, não deve haver uma separação dos alunos por suas 

incapacidades de aprendizado ou de convivência – não significando que tal 

seja real – pois pode haver ganhos na formação social daqueles que têm ou 

não deficiências, de acordo com Monteiro e Castro (1997; apud MIRANDA; 

GALVÃO FILHO, 2012, p. 39). 

Para Viana : 

As atividades lúdicas dentro de uma perspectiva de trazer benefícios 
para um portador de TDAH contribuem para que a capacidade de 
criação e participação de crianças com este transtorno sejam mais 
ativas e presentes nas atividades, promovem o prazer do brincar e 
interagir, por meio de jogos e brincadeiras, com situações que as 
impulsionem a refletir e atuar de forma mais independente sobre os 
desafios que lhe são propostos. (VIANA, 2013, p. 6). 

 

Os PCN (Brasil, 1998) diz que os jogos e situações-problemas 

(resoluções de problemas) podem ser dados para os alunos de forma que o 

aluno portador do TDAH não se sinta excluído. Segundo o PCN : 

 

[...]um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles 
provocam no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é 
importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao 
professor analisar e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes 
jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver. (BRASIL, 
1998, p. 36). 
 

O PCN (BRASIL, 1998, p. 47) afirma ainda que outro fator importante é 

que, com a utilização de jogos, há a possibilidade do aluno com TDAH poder 

trabalhar com outros colegas de turma, pois a participação em jogos de grupo 

representa uma conquista cognitiva, emocional, moral e social para o aluno.  

Ele apresenta também outras possibilidades de se “fazer Matemática” na 

sala de aula, como o recurso à história da matemática destacado por Mesquita 

(2011):  

Considerando o contexto social em que as nossas escolas estão 
inseridas, em que as tecnologias da informação e comunicação 
alteram significativamente a forma como as pessoas se relacionam e 
a forma como a informação é propagada e processada, apresenta-se 
aos professores um novo perfil discente. Nesse contexto, é preciso 
que o professor esteja “conectado”, pesquisando constantemente 
sobre metodologias de ensino condizentes com essa realidade. 
(MESQUITA, 2011, p. 54). 
 

Às tecnologias da comunicação/informação que é defendida por Santos, A. 

(2011):  

Considerando o contexto social em que as nossas escolas estão 
inseridas, em que as tecnologias da informação e comunicação 
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alteram significativamente a forma como as pessoas se relacionam 
e a forma como a informação é propagada e processada, 
apresenta-se aos professores um novo perfil discente. Nesse 
contexto, é preciso que o professor esteja “conectado”, pesquisando 
constantemente sobre metodologias de ensino condizentes com 
essa realidade. (SANTOS, A., 2011, p. 43) 
 

As situações-problemas são bastante utilizadas no ensino de matemática. 

Segundo o mesmo documento, as resoluções de problemas como metodologia 

de ensino não têm desempenhado o verdadeiro papel que lhes é proposto no 

ensino e que, na melhor das hipóteses, é apenas uma forma de aplicação dos 

conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos. É uma prática que pode 

ser aplicada ao aluno com TDAH, mas que pode não surtir o efeito esperado, 

que ele aprenda o conceito e que explore a atividade, pois de fato o que 

importa nesse método são os resultados, definições, técnicas e 

demonstrações. O uso de jogos poderá ser uma forma, um recurso, para 

ensinar matemática para os alunos, afinal, os jogos acabam sendo um 

facilitador na forma com que os alunos aprendem o conteúdo. E tendo em vista 

o grande boom tecnológico, esta pode ser uma ferramenta útil ao professor 

para um processo de ensino e aprendizagem diferenciado tanto para alunos 

TDAH quanto para alunos que não o sejam. 
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3 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

3.1  A (re)significação da matemática 

A educação matemática traz vertentes que possibilitam ao aluno e ao 

professor a busca por significados nos contextos matemáticos, conecta e 

contempla a interdisciplinaridade, fazendo com que a matemática não tenha 

somente as fórmulas, axiomas e proposições, mas um contexto histórico e 

cultural.  

Segundo Boeri e Vione (2009): 

A Matemática, hoje, não pode mais ser vista como uma ciência 
abstrata, mas sim como uma área com um papel bem definido, de 
formação de pensamentos e aquisição de atitudes, propiciando ao 
aluno o desenvolvimento de competências, habilidades e a 
capacidade de resolver problemas, investigar, analisar e enfrentar 
novas situações e desafios, ou seja, ser capaz de ter uma visão 
ampla da realidade. (BOERI; VIONE, 2009, p. 19). 
 

Quanto ao que deve ser abordado na educação matemática, o autor 

estabelece a relação da matemática que é ensinada na escola com um 

contexto histórico, onde o aluno será apresentado a fatos que abordam a 

origem dos conceitos matemáticos e como eles foram tomando suas 

respectivas formas, além de todo o desenvolvimento humano atrelado à 

matemática, segundo D’Ambrósio (2009) “Conhecer, historicamente, pontos 

altos da matemática de ontem poderá, na melhor das hipóteses, e de fato faz 

isso, orientar no aprendizado e no desenvolvimento da matemática de hoje.”. 

Boeri e Vione (2009) diz que, quanto à prática educativa, o professor tem 

o papel de mediador, de forma que exista uma relação de troca entre o docente 

e o aluno, e afirma que [essa relação] é fundamental para o bom andamento da 

prática educativa.  

No livro “Os desafios do ensino de matemática na educação básica” da 

UNESCO (2011), é afirmado que:  

Assegurar o numeramento de todos os jovens não é a única meta da 
educação matemática na educação básica, mas esse é o objetivo 
fundamental e prioritário. Assegurar esse numeramento significa 
permitir o desenvolvimento de conhecimentos e das competências 
matemáticas necessárias para a integração e a participação ativa na 
sociedade, assim como para a adaptação às mudanças previsíveis. 
(UNESCO, 2011) 
 

A educação matemática de qualidade, apontada por Bicudo (2009) é 

aquela que mantem vivo o movimento de ação/reflexão/ação nas atividades 

realizadas, sejam essas as atividades de pesquisa, de ensino e de 
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aprendizagem que ocorrem no âmbito escolar, sejam aquelas que ocorrem no 

mundo-vida, no cotidiano, ou ao que se refere à politicas públicas da educação 

e outras atividades que se encaixam no contexto de educação matemática. 

Para a existência desse movimento prático-reflexivo no âmbito pedagógico, 

é necessário que o professor esteja disposto a (re)significar a sua prática, para 

que possa conduzir o estudante a uma abertura para perceber o novo, pois não 

existe novo se a educação se pauta na reprodução. Do ponto de vista de 

Schimidt (2011), essa prática funciona como um processo emancipatório para o 

professor e, além disso, ela busca sempre proporcionar aos alunos a 

possibilidade de autoconhecimento como sujeitos reflexivos e protagonistas em 

seus contextos. 

Segundo a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, de 18 de Fevereiro de 2002 

(BRASIL, 2002) que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, existe uma necessidade de 

associar o preparo do professor ao aprimoramento das práticas investigativas, 

considerando que o conhecimento de processos de investigação possibilita o 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, enfatizando os procedimentos de 

observação e reflexão, visando sempre a contextualização das situações 

problemas. Ou seja, educador-professor de matemática é aquele que tem o 

domínio do conteúdo específico (a matemática) e o domínio de ideias e 

processos pedagógicos relativos à transmissão ∕ assimilação e ∕ou à 

apropriação ∕ construção do saber matemático escolar. 

 

3.2  Processos de ensino e aprendizagem 

Falando sobre ensino e aprendizagem, surgem questões norteadoras 

sobre o tópico: O que é ensino e o que é aprendizagem? 

Para iniciar a discussão acerca do assunto, é bom saber que o ensino e a 

aprendizagem vêm desde quando a humanidade é humanidade. Piletti (2004) 

diz que:  

O ensino e aprendizagem são tão antigos quanto a humanidade. Nas 
tribos primitivas os filhos aprendiam com os pais a atender suas 
necessidades, a superar as dificuldades do clima e a desenvolver-se 
na arte da caça. No decorrer da história da humanidade, o ensino e a 
aprendizagem foram adquirindo cada vez maior importância. Por isso, 
com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a se dedicar 
exclusivamente a tarefas relacionadas com o ensino. (PILETTI, 2004, 
p.25).  
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Para Piletti (2004), não é apenas em sala de aula que se aprende ou que 

se ensina. Pode-se fazê-los em casa, na rua, no trabalho, no lazer, em contato 

com os produtos da tecnologia ou em contato com a natureza. Isso consiste em 

ser capaz de indagar, questionar, pesquisar, além de experimentações, de 

formar diálogos e compreensões antes não tidas. É a capacidade de ter um 

pensamento cientifico dentro da realidade. E isso nos traz outro 

questionamento muito importante: Se é preciso levar o pensamento cientifico 

para dentro da realidade, ou seja, no convívio social, comunitário, será que é 

preciso também, e necessário que haja uma inserção da realidade no meio 

científico?  

Existe atualmente uma necessidade de contextualização da matemática 

com fatos que façam com que os alunos tenham mais interesse no conteúdo. 

Muitos assuntos abordados podem ser simplesmente a matemática pela 

matemática, sem muitas explicações metodológicas acerca de seu conceito, 

mas a educação matemática traz consigo todo um contexto do que é a 

conexão da matemática com a vida além da sala de aula, e isso pode 

proporcionar aos alunos um interesse maior na disciplina.  

Boeri e Vione (2009) diz: 

A aprendizagem hoje não é vista mais como a simples transmissão e 
recepção de informações, mas sim como um processo de construção 
de conhecimentos, que é favorecido mediante a estimulação da 
investigação e participação dos alunos. Quando se discute o papel da 
matemática no processo de ensino-aprendizagem, é pertinente 
analisar a forma como ele se apresenta em nossas escolas. É 
fundamental ter sempre presente que o aluno aprende mais quando 
lhe é permitido fazer relações, experiências e ter contato com material 
concreto. (BOERI; VIONE, 2009, p.7). 
 

Segundo o PCN (Brasil, 1998, p.19), a aprendizagem em Matemática está 

ligada á compreensão, ou seja, ligada à apreensão de significados, e isso 

pressupõe que existe uma relação da matemática – o objeto de estudo – com 

outros fatores, como as demais disciplinas, seu cotidiano e as conexões com 

os diferentes temas matemáticos.  

Libâneo (1990, p. 78):  

A atividade de ensinar é vista, comumente, como transmissão da 
matéria aos alunos, realização de exercícios repetitivos, memorização 
de definições e fórmulas. O professor “passa” a matéria, os alunos 
escutam, respondem o interrogatório do professor para reproduzir o 
que está no livro didático, praticam o que foi transmitido em 
exercícios de classe ou tarefas de casa e decoram tudo para a prova. 
Este é o tipo de ensino existente na maioria de nossas escolas, uma 
forma peculiar e empobrecida do que se costuma chamar de ensino 
tradicional. (LIBÂNEO, 1990, p. 78).  
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Segundo o autor, essa forma de ensino dá excessiva importância ao 

conteúdo que está no livro, sem se preocupar em torná-lo mais significativo e 

mais próximo dos alunos. O que se vê nas escolas é uma grande preocupação 

em terminar o conteúdo programático do livro até o final do ano letivo, como se 

fosse obter algum tipo de vitória em terminá-lo. Claro, sabe-se que os 

conteúdos programáticos dos currículos escolares são de suma importância 

para os alunos, mas será que o conteúdo por si próprio traz algo significativo 

na vida do discente? Libâneo (1990, p.78) afirma ainda que “os conteúdos só 

ganham vida quando o professor os toma como meio de desenvolvimentos 

intelectual, quando os alunos conseguem liga-los com seus próprios 

conhecimentos e experiências [...]”. 

O ensino tem a tarefa principal de disseminação e domínio de 

conhecimentos sistematizados legados pela humanidade. E como o ensino 

busca o estímulo e incentivo do processo de aprendizagem, que é definida por 

Libâneo (1990) como “uma forma de conhecimento humano – relação cognitiva 

entre aluno e matéria de estudo – desenvolvendo-se sob as condições 

específicas do processo de ensino.”, podemos afirmar aqui que o ensino e a 

aprendizagem são duas faces de um mesmo processo. 

 

3.3  A formação continuada do professor da educação básica 

 

Embora haja professores da Educação Básica abertos à formação 

continuada e às novas perspectivas de métodos para o ensino e 

aprendizagem, muitos se encontram estagnados em metodologias vistas como 

antiquadas por medo de “saírem dos seus quadrados”, suas zonas de conforto. 

Damasceno e Monteiro (2005) afirmam que: 

[...] os olhares da sociedade de um modo geral, estão se voltando aos 
profissionais da educação, principalmente aos professores, em se 
tornarem cada vez mais competentes para atenderem as 
necessidades daqueles que estão tendo acesso à educação. Daí a 
necessidade de pesquisas e investimento nessa área da educação. 
(DAMASCENO; MONTEIRO, 2005, p. 195). 
 

Segundo Chimentão (2009):  
 

[...] a formação continuada passa a ser um dos pré-requisitos básicos 
para a transformação do professor, pois é através do estudo, da 
pesquisa, da reflexão, do constante contato com novas concepções, 
proporcionado pelos programas de formação continuada, que é 
possível a mudança. (CHIMENTÃO, 2009, p. 3). 
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A formação continuada é apenas uma forma de atualização do discente 

frente às mudanças recorrentes ao mundo, não descartando, de forma alguma, 

uma formação inicial de qualidade. Ela serve para os profissionais que já estão 

atuando – seja há pouco tempo ou a longa data – uma vez que os 

conhecimentos têm avançado com o surgimento de novas tecnologias e às 

questões sociais e políticas que se impõe aos professor/educador, como uma 

forma de aperfeiçoamento profissional. 

Com tal embasamento, pode-se afirmar que a formação continuada dos 

professores é de suma importância para a sociedade. O professor se torna 

responsável por mudanças de comportamentos e atitudes, mudanças de 

pensamentos quanto às questões do âmbito escolar, sociopolítico e 

sociocultural. Para Ambrosetti e Moura (2005), a escola é uma comunidade da 

qual o professor vive e trabalha, portanto as possibilidades de participação, 

discussão e reflexão em torno do que acontece no cotidiano são fundamentais 

para que o Instituto de Educação seja muito mais que um local de aprendizado 

de conteúdo programático, mas que seja um espaço de formação para o 

conjunto de seus atores. 

É importante que o professor consiga suprir as necessidades dos alunos. 

O processo cognitivo e de construção de conhecimento é um dos pontos 

primordiais para a vida profissional do professor (RIVAS, 2005):  

 

As preocupações mais gerais centram-se nos processos de 
construção do conhecimento profissional, saberes e identidade do 
professor, profissionalização docente, professor crítico-reflexivo, 
desenvolvimento profissional do professor, entre outros, atendendo 
especificidades diferenciadas, mas que convergem suas 
contribuições na busca de novos referenciais teórico-metodológicos, 
buscando suplantar os velhos paradigmas de formação, entre eles, a 
racionalidade técnica. (RIVAS, 2005, p. 6). 

 

D’ Ambrósio (1996) afirma que professor e aluno devem ter uma relação 

não só de quem ensina e quem aprende, e sim uma relação que pode ser vista 

como uma via de mão dupla, onde o aluno aprende com o professor e, por 

conseguinte o professor aprenda com o aluno: 

 

A função do professor é a de um associado aos alunos na 
consecução da tarefa e consequentemente na busca de novos 
conhecimentos. Alunos e professores devem crescer, social e 
intelectualmente, no processo. (D’ AMBROSIO, 1996, p. 72). 
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Aproximando o que é afirmado no texto, daquilo que é mais convencional, 

suponha que a sala de aula fosse uma empresa, disposta por cargos 

hierárquicos, onde o professor tem o cargo mais alto dessa empresa. Ele deve 

ser um chefe ou um líder? O chefe é alguém que comanda sempre, que dá 

ordens e visa apenas os resultados finais. Diferentemente do líder, que é um 

gestor que não faz questão de ser o centro da equipe e que tem consciência da 

importância de cada um dos colaboradores (alunos).  

Esse modelo aplicado em sala de aula faz com que os alunos sintam-se 

importantes em todo o processo de aprendizagem e cada um se realiza nesta 

ação comum, que acaba sendo um fator positivo no estímulo à criatividade dos 

mesmos, além de atender as necessidades iniciais do professor quanto à 

obtenção de sucesso, que é uma aproximação da teoria e da prática. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

A análise dos dados consiste em avaliar as entrevistas que foram feitas 

com os professores. A entrevista busca concluir pontos que foram citados nos 

capítulos anteriores, como a formação do professor e conhecimentos sobre o 

TDAH. Na entrevista também são questionados os métodos que são utilizados 

no processo de ensino e aprendizagem de matemática nas escolas do 

município, verificando posteriormente se os mesmos são ou seriam 

potencialmente eficazes no processo de aprendizagem do aluno TDAH.  

A entrevista foi realizada através de um roteiro com 12 perguntas 

direcionadas aos professores de Matemática da Rede Municipal de ensino de 

Duque de Caxias – RJ. As quatro primeiras perguntas são de identificação do 

docente, como a idade, segmento que leciona atualmente, formação e tempo 

que atua como professor. Será apresentada a partir da pergunta de número 5, 

aquilo que é de cunho exclusivo para o levantamento dos dados necessários 

para a conclusão desse projeto monográfico. Foram entrevistados 5 

professores de Matemática de uma mesma escola, com três turnos e média de 

30,7 alunos por turma. 

 

4.1  ENTREVISTA DO CORPO DOCENTE 

4.1.1 – PROFESSOR 1 

O professor aqui identificado como Professor 1 leciona há 15 anos e 

atualmente no Ensino Fundamental 2 na disciplina de Matemática. O professor 

possui pós-graduação em Aprendizagem em Matemática pela UERJ.  

 

PERGUNTA 5: O Município apresenta programas de formação continuada 

para o corpo docente? 

Resposta: Não, ao menos eu nunca tive conhecimento sobre cursos ou 

oportunidades e convênios com universidades daqui para a continuidade da 

formação do professor. 

 

PERGUNTA 6: Acredita que a formação continuada é importante para o 

professor? Por quê? 

Resposta: Acredito que sim, e que é para melhorar a prática e atualizar os 

métodos de ensino do professor para com os alunos. 
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PERGUNTA 7: Quais são os tipos de avaliação que são utilizadas em sala de 

aula? 

Resposta: Eu aplico as avaliações tradicionais, pois a escola precisa e exige 

que sejam feitas provas e testes, mas sempre levo algum material pedagógico 

que seja diferente, algum jogo matemático como o dominó de 4 cores, batalha 

naval, entre outros. Todos meus, pois a escola não disponibiliza esse tipo de 

material ainda. 

 

PERGUNTA 8:O que acha de um aluno que apresenta inquietude excessiva 

em sala de aula? Como lida com situações de alunos que não “param quietos”? 

Resposta: Eu acho que esse aluno pode apresentar algum transtorno. Quietos 

nem todos ficam mesmo, ainda mais nessa fase de adolescência. Mas tem 

uma grande diferença entre o aluno que tem um déficit que atrapalhe o 

processo formativo para um aluno e o aluno que quer contar como foi o fim de 

semana para o amiguinho, contar de namoradinhos/namoradinhas. É difícil, 

mas a gente tenta não pegar no pé do aluno, chama atenção, conversa, pede 

para o aluno focar, é preciso estimular ele na aula para que ele se interesse. 

 

PERGUNTA 9: E o que acha do aluno que é desatento demais? 

Resposta: Esse aluno não causa problemas. Mas não é por isso que eu vou 

deixar de observá-lo. Talvez ele esteja passando por alguma coisa em casa, ou 

pode ter algum transtorno também. O professor tem um “que” de psicólogo, a 

gente é quem convive mais com a criança muitas vezes, devemos ficar atentos. 

 

PERGUNTA 10:Conhece ou já ouviu falar em TDAH? Se sim, o que você, 

professor, entende como o TDAH? 

Resposta: Sim, conheço e acho que a discussão sobre é pertinente. O que eu 

conheço é muito raso, mas posso dizer que, no caso pedagógico, o TDAH está 

relacionado à grande falta de concentração, podendo ser acompanhado do 

excesso de hiperatividade.  

 

PERGUNTA 11: (Foram apresentadas algumas características, um pequeno 

texto introdutório sobre o TDAH para que a pergunta fosse respondida). Diante 

das características apresentadas, você, professor, acredita que existe em suas 

classes algum aluno que possa ser TDAH? 
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Resposta: Sim, acredito. Porém eu não posso fazer um diagnóstico preciso. É 

necessário acompanhamento médico e de uma psicopedagoga também. 

 

PERGUNTA 12: Acredita que o aluno TDAH é uma pessoa com necessidades 

educacionais especiais? Quais métodos de ensino e aprendizagem podem ser 

propostos à turma, de forma que o aluno seja contemplado? 

Resposta: Sim. Sempre busco desafios que possam motivá-los e proporcionar 

concentração, foco. Tenho também usado além dos materiais acima, quebra 

cabeças, charadas e problemas que sejam intrigantes. 

 

ANÁLISE DA ENTREVISTA DO PROFESSOR 1:  

Através dessa entrevista, podemos destacar alguns pontos que foram 

importantes e gratificantes de se ouvir/transcrever. O PROFESSOR 1 é o 

educador que credita a formação continuada como um ponto positivo para a 

vivência dentro da escola. Ele busca viabilizar aos alunos todas as formas de 

aprendizagem de Matemática que ele tem em mãos, sejam jogos, questões 

contextualizadas e até mesmo as tradicionais provas e testes. A forma que o 

professor visualiza as particularidades de cada aluno, a importância do seu 

papel no âmbito social e educacional parte da premissa de que todos têm o 

direito de aprender, e de ter um ensino público gratuito e de qualidade.  

Mesmo sabendo pouco no que se refere ao TDAH, o professor relaciona 

o transtorno de forma praticamente correta: alunos com pouca concentração 

(que se relaciona de forma direta ao Déficit de Atenção) e alunos com 

comportamento mais agitados que o normal para a sua idade (Hiperatividade). 

Na conversa sobre o que era o TDAH que se referia a pergunta de número 11 

do roteiro, o professor vê que existe a possibilidade de algum aluno seu ser 

TDAH, embora sem certeza, mas como o mesmo disse, muitas vezes o 

professor é a pessoa quem mais acompanha a criança/adolescente no dia a 

dia e ele deve ser o primeiro a perceber quaisquer “anormalidades” no 

comportamento do aluno. 

 

4.1.2  PROFESSOR 2 

O professor aqui identificado como Professor 2 leciona há 22 anos e 

atualmente no Ensino Fundamental 2 na disciplina de Matemática. O professor 

possui Graduação em Matemática. 
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PERGUNTA 5: O Município apresenta programas de formação continuada 

para o corpo docente? 

Resposta: Não. 

 

PERGUNTA 6: Acredita que a formação continuada é importante para o 

professor? Por quê? 

Resposta: Talvez, mas acho que é mais pra pesquisador. Trabalhando em 

escola serve para os bônus que a gente recebe. 

 

PERGUNTA 7: Quais são os tipos de avaliação que são utilizadas em sala de 

aula? 

Resposta: Testes, trabalhos e provas. 

 

PERGUNTA 8: O que acha de um aluno que apresenta inquietude excessiva 

em sala de aula? Como lida com situações de alunos que não “param quietos”? 

Resposta: É complicado, eu chamo atenção, é difícil dar aula em escola 

pública. Se atrapalhar muito, mando pra coordenação.  

 

PERGUNTA 9: E o que acha do aluno que é desatento demais? 

Resposta: Se ele não atrapalhar minha aula, não me incomoda.  

 

PERGUNTA 10: Conhece ou já ouviu falar em TDAH? Se sim, o que você, 

professor, entende como o TDAH? 

Resposta: Já ouvi falar, mas acho que é desculpa pra justificar aluno 

desinteressado. 

 

PERGUNTA 11: (Foram apresentadas algumas características, um pequeno 

texto introdutório sobre o TDAH para que a pergunta fosse respondida). Diante 

das características apresentadas, você, professor, acredita que existe em suas 

classes algum aluno que possa ser TDAH? 

Resposta: Se eu analisar através disso, digo que sim. Mas não é uma coisa 

que eu boto muita fé que exista não. 
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PERGUNTA 12: Acredita que o aluno TDAH é uma pessoa com necessidades 

educacionais especiais? Quais métodos de ensino e aprendizagem podem ser 

propostos a turma, de forma que o aluno seja contemplado? 

Resposta: Eu acho que não. Antigamente não tinha toda essa conversa de 

Déficit, essas coisas. Era ou aprende ou aprende. Livro, quadro, caderno. 

 

ANÁLISE DA ENTREVISTA DO PROFESSOR 2: 

A primeira problemática percebida nessa entrevista é a forma como o 

professor lida com a questão da formação continuada: o mesmo acredita que, 

enquanto professor de educação básica, não vê necessidade de se atualizar e 

atualizar seu processo formativo, sendo apenas necessário para professores-

pesquisadores, seria somente para professores da educação superior? Em 

todo o projeto monográfico cita-se a formação continuada como um dos pontos 

mais importantes levantados e através de autores como Damasceno e 

Monteiro (2005), Chimentão e Rivas (2009) reafirmados como um dos aspectos 

mais importantes nos dias atuais para que o professor possa ser um educador 

bem sucedido naquilo que ele faz. Outro ponto que foi analisado foi o quão 

metódica foi a entrevista com o PROFESSOR 2. O mesmo parecia não se 

preocupar muito com o que estava sendo levantado, claramente 

despreocupado com o rumo que quereríamos levar a entrevista. Quanto às 

questões de alunos muito agitados ou muito desatentos, o mesmo afirmou a 

dificuldade – sabida por todos – de se dar aula em escola pública e que o aluno 

que atrapalha a aula deve ser levado à coordenação. Já o que não atrapalha a 

aula, mas não presta atenção no conteúdo (um caso de aluno desatento em 

demasia, supondo-se), mostrou-se indiferente para ele. Vê-se o quão 

preocupante pode ser a relação professor e aluno nessa perspectiva e o quão 

absurdo pode ser a questão de hierarquia dentro de sala de aula se não bem 

trabalhada pelo docente. Quanto ao TDAH, o professor acredita ser uma 

desculpa para preguiça. Mais uma vez a fala destoa de toda a pesquisa até 

aqui apresentada, e até mesmo o reconhecimento e a existência de Leis 

Municipais quando se trata do Transtorno. Existe uma carência de informações 

que deveriam ser repassadas pelos órgãos como a Secretaria de Educação 

Municipal e pela própria gestão da Unidade Escolar. Mesmo a escola tendo 

turmas dos anos iniciais voltadas para pessoas com deficiência intelectual, 

visto que TDAH e DI são assuntos diferentes, mas que podem se relacionar 
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quanto ao que se diz a aplicação de leis e formas de tratamento e ensino, a 

proximidade que é dada aos professores dos anos posteriores e o 

conhecimento sobre assuntos pertinentes ao pedagógico são ínfimos ou quase 

nulos. O professor afirma, mesmo depois de ter explicado pra ele o que é o 

TDAH e mostrado algumas características que se relacionavam às perguntas 

feitas anteriormente, que não “põe fé” na existência do TDAH e que em seu 

tempo se aprendia de qualquer forma. São falas preocupantes, vindas de uma 

mesma pessoa, que mostra não ter domínio nenhum sobre assuntos que não 

sejam específicos de sua área. Ora, mas o professor não deve ter um aporte 

pedagógico também? Essa questão nos faz pensar como foi a formação desse 

professor durante a graduação, como foi sua vivência inicial dentro de sala de 

aula tanto como estagiário observador quanto como professor. Existe uma 

carência de informações e possivelmente uma carência em sua graduação que 

foi arrastada até agora e que acredita-se deveria ser mudada. 

 

4.1.3  PROFESSOR 3 

A professora aqui identificada como Professor 3 leciona há 20 anos e 

atualmente no Ensino Fundamental 2 na disciplina de Matemática e possui 

graduação em Matemática. 

 

PERGUNTA 5: O Município apresenta programas de formação continuada 

para o corpo docente? 

Resposta: Não. Deveria, existem até leis aqui no Município que falam sobre, 

mas nunca vi. Tem palestra, algumas oficinas que ela (Secretaria Municipal de 

Educação) oferece, mas não passa disso. 

 

PERGUNTA 6: Acredita que a formação continuada é importante para o 

professor? Por quê? 

Resposta: Sim. A matemática não muda, aí seria mais uma questão 

pedagógica mesmo fazer um curso, uma especialização. 

 

PERGUNTA 7: Quais são os tipos de avaliação que são utilizadas em sala de 

aula? 

Resposta: Geralmente é prova mesmo, trabalho, teste. Algo contextualizado 

quando dá tempo também. 
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PERGUNTA 8: O que acha de um aluno que apresenta inquietude excessiva 

em sala de aula? Como lida com situações de alunos que não “param quietos”? 

Resposta: Eu lido bem com os alunos. Eu converso, peço pra focar. Quando 

não resolve, eu chamo atenção, mas sem constranger o aluno também. 

 

PERGUNTA 9: E o que acha do aluno que é desatento demais? 

Resposta: A mesma coisa de antes, chamo atenção pra mim. O mesmo 

esquema, sem constrangimento. 

 

PERGUNTA 10: Conhece ou já ouviu falar em TDAH? Se sim, o que você, 

professor, entende como o TDAH? 

Resposta: Já. Aqui a gente tem umas turmas que são de alunos com 

Deficiência intelectual. Sei que são coisas diferentes, mas as duas influenciam 

na aprendizagem do aluno.  

 

PERGUNTA 11: (Foram apresentadas algumas características, um pequeno 

texto introdutório sobre o TDAH para que a pergunta fosse respondida). Diante 

das características apresentadas, você, professor, acredita que existe em suas 

classes algum aluno que possa ser TDAH? 

Resposta: É muito relativo. Mas como professora e como você disse, é quem 

primeiro deve perceber essas coisas, acho que sim. 

 

PERGUNTA 12: Acredita que o aluno TDAH é uma pessoa com necessidades 

educacionais especiais? Quais métodos de ensino e aprendizagem podem ser 

propostos à turma, de forma que o aluno seja contemplado? 

Resposta: Sim. E talvez algo que deixe ele mais próximo da realidade, uma 

matemática que possa ser vista e que seja interessante, que desperte 

curiosidade. 

 

ANÁLISE DA ENTREVISTA DA PROFESSORA 3: 

A professora se mostra bastante tranquila em relação a todos os 

questionamentos feitos. Em uma análise durante a entrevista, é visto que a 

professora se preocupa bastante em ensinar o conteúdo de forma clara e que 

faz o máximo para que todos os alunos prestem atenção naquilo que ela está 
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ensinando. A professora afirma que em casos de alunos que são um pouco 

mais “difíceis” ela procura sempre chamar atenção deles de forma discreta e 

não constrangedora. Isso é importante para que, caso o aluno tenha algum tipo 

de dificuldade ou transtorno, não se sinta constrangido, como a mesma afirma 

em sua resposta. Um dos maiores problemas de alunos TDAH é o bullying que 

ele pode sofrer na escola e quando o comportamento do professor é errôneo 

na forma de tratamento do aluno, isso influencia de forma negativa no 

comportamento dos outros alunos e na forma de tratamento desses alunos 

para com o aluno TDAH. Analisando essa resposta que se encaixa para 

qualquer aluno, restringindo o caso somente a alunos possíveis TDAH, vê-se 

êxito na forma de lidar com todos os tipos de pessoas em sua homogeneidade.  

Quando questionado sobre seu conhecimento acerca do TDAH, a 

mesma teve consciência que o transtorno dificulta a aprendizagem dos alunos, 

ressaltando o fato de existirem na escola turmas específicas para alunos com 

DI. 

Informalmente, a mesma falou da dificuldade que existe para trabalhar 

no município, principalmente quando abordamos o tema do TDAH. Foi falado a 

ela que existem duas leis no Município que corroboram o tratamento adequado 

no ensino e aprendizagem do aluno TDAH e a mesma afirmou que desconhece 

as leis.  Ela também falou após a entrevista que não teve oportunidade de se 

especializar, mas que pretende.  

 

4.1.4  PROFESSOR 4 

A professora aqui identificada como Professor 4 leciona há 4 anos e 

atualmente no Ensino Fundamental 2 na disciplina de Matemática. A 

professora possui mestrado pelo PROFMAT da UFRJ. 

 

PERGUNTA 5: O Município apresenta programas de formação continuada 

para o corpo docente? 

Resposta: Palestras, esporadicamente. Já vi algumas sobre dislexia, sobre 

autismo e DI. Mas pós-graduação, que eu acredito ser a formação continuada, 

acho que não. 

 

PERGUNTA 6: Acredita que a formação continuada é importante para o 

professor? Por quê? 
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Resposta: Sim. O professor deve sempre buscar mais conhecimento, se 

atualizar. 

 

PERGUNTA 7: Quais são os tipos de avaliação que são utilizadas em sala de 

aula? 

Resposta: Eu faço aquilo que a escola pede: as provas e testes, trabalhos. 

Quando tem tempo, tento usar o laboratório de informática com eles, mas é 

difícil porque só temos 15 máquinas e a média de alunos por turma é de 30. Dá 

pra trabalhar em dupla, e geralmente em mais de uma aula, pra ser 

democrático. Uso o Geogebra, que aprendi a utilizar na faculdade. Pego 

algumas coisas que meus professores usavam, é bem interessante. 

 

PERGUNTA 8: O que acha de um aluno que apresenta inquietude excessiva 

em sala de aula? Como lida com situações de alunos que não “param quietos”? 

Resposta: Que ele pode ser um aluno que somente é inquieto, mas isso tem 

que ser observado, talvez ele tenha algum problema cognitivo que o atrapalhe, 

não sei. O aluno é muito elétrico, a gente conversa com ele, chama atenção 

pra gente. Alguns a gente encaminha pra coordenação. 

 

PERGUNTA 9: E o que acha do aluno que é desatento demais? 

Resposta: A gente tenta fazer algo pra chamar atenção dele, estimular. É 

difícil, mas a gente tenta. Se for um comportamento recorrente, é passado pra 

coordenação, talvez seja alguma deficiência cognitiva. 

 

PERGUNTA 10: Conhece ou já ouviu falar em TDAH? Se sim, o que você, 

professor, entende como o TDAH? 

Resposta: Já, na Universidade. É um transtorno neurológico né? Déficit de 

Atenção e Hiperatividade.  

 

PERGUNTA 11: (Foram apresentadas algumas características, um pequeno 

texto introdutório sobre o TDAH para que a pergunta fosse respondida). Diante 

das características apresentadas, você, professor, acredita que existe em suas 

classes algum aluno que possa ser TDAH? 
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Resposta: Talvez. O que eu sei sobre é pouco, mas acho que talvez haja. Vou 

passar a observar melhor o comportamento dos alunos. E a pesquisar também 

sobre. 

 

PERGUNTA 12: Acredita que o aluno TDAH é uma pessoa com necessidades 

educacionais especiais? Quais métodos de ensino e aprendizagem podem ser 

propostos à turma, de forma que o aluno seja contemplado? 

Resposta: Olha, acho que sim. Acho que exercícios que exijam foco e sejam 

desafiadores, métodos construtivistas também. Na faculdade a gente aprendeu 

na teoria como lidar com alguns problemas em sala de aula, mas na prática, 

aqui dentro, é totalmente diferente. E isso vai depender da formação do 

professor também. 

 

ANÁLISE DA ENTREVISTA DA PROFESSORA 4:  

A professora leciona há aproximadamente 5 anos e afirma que o 

professor tem sempre que se atualizar ao longo de sua carreira. Isso é muito 

importante, pois como citado no texto, existe uma mudança de comportamento 

progressiva diante da realidade dos discentes. Vive-se com uma enxurrada de 

informações e tecnologias e a professora busca explorar isso em sala de aula. 

Mesmo o laboratório de informática possuindo número reduzido de máquinas, a 

professora afirmou de vez em quando utiliza o software Geogebra para ensinar 

e mostrar alguns conteúdos de matemática para os alunos. O fato de a 

professora encaminhar alunos que se demonstram inquietos demais acaba não 

sendo um grande problema se for visto da perspectiva que a mesma tenta ao 

máximo conversar com esse aluno, principalmente se comparada a solução 

dada pelo PROFESSOR 2. A mesma tem plena consciência de que o aluno 

pode apresentar algum transtorno. A mesma diz conhecer o TDAH, que é 

importante e mesmo que seja conhecimento mínimo, isso faz com que o 

professor se torne mais atento às peculiaridades/particularidades de cada 

aluno em sala de aula, e isso fora despertado na mesma quando foram 

apresentadas características do aluno TDAH. A questão da observação de 

cada pessoa em sua individualidade volta à tona nesse momento e a 

professora se compromete em pesquisar mais sobre o transtorno. Durante 

esse momento, foi perguntado se além das palestras que ela havia visto sobre 

DI, Autismo e etc., alguma falava sobre TDAH e a mesma afirmou que não. Foi 
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falado ainda sobre as leis existentes no município e a professora afirmou que 

não sabia da existência e aplicação dessa lei nas escolas do Município.  

A ideia de processos de ensino e aprendizagem apresentada pela 

professora comtempla alunos regulares, quanto para alunos com déficit de 

atenção e hiperatividade, através de exercícios que exijam foco e que prendam 

atenção dos alunos, além de metodologias construtivistas. A afirmação de que 

a teoria e prática do como lidarem com alunos em sala de aula é pertinente o 

suficiente também para mostrar que, apesar de diversas formas de ensino e 

aprendizagem, deve ser levado em conta as surpresas que podem ser 

apresentadas na sala de aula diante desses processos e metodologias e para 

isso, é necessário que o professor tenha uma vivência formativa que ele 

consiga lidar com todas as questões que influenciarão em sua aula.  

 

4.1.5  PROFESSOR 5 

O professor aqui identificado como Professor 5 leciona há 21 anos e 

atualmente no Ensino Fundamental 2 na disciplina de Matemática. O professor 

possui graduação em Matemática.  

 

PERGUNTA 5: O Município apresenta programas de formação continuada 

para o corpo docente? 

Resposta: Desconheço, já vi algumas palestras, um projeto sobre dislexia, 

mas nunca soube de curso de formação continuada, como pós, etc.  

 

PERGUNTA 6: Acredita que a formação continuada é importante para o 

professor? Por quê? 

Resposta: Olha, eu acho que é sim, que pode ajudar o professor a lidar com 

as diferenças em sala de aula. 

 

PERGUNTA 7: Quais são os tipos de avaliação que são utilizadas em sala de 

aula? 

Resposta: Costumo aplicar testes e provas. Às vezes uns trabalhos. 

 

PERGUNTA 8: O que acha de um aluno que apresenta inquietude excessiva 

em sala de aula? Como lida com situações de alunos que não “param quietos”? 
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Resposta: Esse aluno atrapalha a aula. Já é extremamente difícil dar aula para 

30 alunos adolescentes, fica mais difícil com aluno que não para. Chamo 

atenção, se atrapalhar muito, eu peço pra se retirar, ir tomar um ar. Às vezes o 

aluno até para um pouco, às vezes não.  

 

PERGUNTA 9: E o que acha do aluno que é desatento demais? 

Resposta: Eu chamo atenção pra mim, nem sempre dá certo. A gente que é 

professor, gosta de atenção, que todos nos vejam. 

 

PERGUNTA 10: Conhece ou já ouviu falar em TDAH? Se sim, o que você, 

professor, entende como o TDAH? 

Resposta: Já ouvi falar, mas não sei o que é de fato. 

 

PERGUNTA 11: (Foram apresentadas algumas características, um pequeno 

texto introdutório sobre o TDAH para que a pergunta fosse respondida). Diante 

das características apresentadas, você, professor, acredita que existe em suas 

classes algum aluno que possa ser TDAH? 

Resposta: Posso dizer que sim, mas não tenho propriedade para afirmar. 

 

PERGUNTA 12: Acredita que o aluno TDAH é uma pessoa com necessidades 

educacionais especiais? Quais métodos de ensino e aprendizagem podem ser 

propostos à turma, de forma que o aluno seja contemplado? 

Resposta: Caso o aluno tenha o transtorno, e seja de fato afirmado, ele pode 

precisar de acompanhamento de uma psicopedagoga. E deve haver uma 

atualização dos professores quanto ao tema para que a gente possa trabalhar 

essa dificuldade. 

 

ANALISE DA ENTREVISTA DO PROFESSOR 5: 

O professor afirma desconhecer quaisquer projetos de formação continuada 

disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação, identicamente aos 

professores 3 e 4 entrevistados anteriormente. Ambos já tiveram conhecimento 

sobre palestras que se referiam à dislexia, ou seja, o Município trabalha em 

cima de alguns transtornos, mas nada relacionado ao tema aqui abordado, o 

TDAH. 



48 

 

Analisando suas respostas para a entrevista, existe uma ambiguidade na 

forma que o professor lida com todos os tipos de alunos. Ao aluno 

extremamente agitado, ele chama atenção, mas quando não acha suficiente, 

pede que o aluno se retire da sala de aula. Ao aluno desatento, o mesmo quer 

que o discente preste atenção nele, pois é necessário que se dê atenção ao 

professor. De fato, é necessário, mas questiona-se qual a percepção do 

professor quanto a esse fato e também quais as soluções que vão satisfazer a 

sua vontade, de forma que o aluno mesmo olhando para o professor não 

divague na aula. 

Referente ao TDAH o professor acredita que podem haver alunos na 

escola que são, mas que não tem propriedade para dizer e que deve haver um 

acompanhamento de uma psicopedagoga para esse aluno. O mesmo crê que 

são necessárias atualizações dos professores e que a Secretaria de Educação 

deve oferecer ao corpo docente a estrutura curricular para que eles lidem com 

essas diferenças de personalidades dentro de sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo de campo quanto ao saber docente do professor apresentou-

se a realidade vivida por eles no município e as grandes dificuldades 

relacionadas à formação continuada dos mesmos. Dentre os 5 professores de 

Matemática dessa escola, apenas dois têm algum curso de pós ou 

especialização.  

Apesar de o município ter em vigor as Leis de Nº 2.496 e Nº 2.766 que 

contemplam o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade como um 

transtorno em que o aluno tem a necessidade educacional especial – não 

necessidade especial –, essas informações ainda não foram repassadas aos 

professores. Durante uma conversa informal com a psicóloga responsável na 

Secretaria de Educação do Município, foi informado a não aplicação dessas 

leis ainda no município.  

Essa questão refere-se ao saber docente e sobre aquilo que é repassado 

ao professor. Nas leis em vigor no Município de Duque de Caxias, após a 

análise das entrevistas, foram constatadas pequenas falhas cometidas pela 

secretaria municipal de educação, como: (1) os professores não sabiam da 

existência dessas leis; (2) o não oferecimento de cursos de 

capacitação/formação continuada ao professor que está disposto em lei; (3) a 

criação de um programa intitulado de PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO 

APRENDIZADO, que apesar de ser um avanço, é travada pela metodologia 

que é feita, de forma sistêmica ao método tradicionalista de ensino.  

Deve ser levado em conta que a maioria dos professores entrevistados 

está há mais de 15 anos dentro de sala e tiveram processos formativos 

diferentes dos apresentados nos dias atuais, onde os cursos de licenciatura 

como o de Matemática da UFRRJ abordam temáticas relevantes à questão 

educacional dentro de disciplinas como os NEPEs (Núcleo de Ensino, Pesquisa 

e Extensão), e Laboratórios de Ensino de Matemática I e II, porém não deve 

ser o fator decisivo na forma que é feita a avaliação das entrevistas.  

Embora essa informação seja relevante, conta-se que deveria existir uma 

sensibilidade dos professores para com seus alunos. Quando se fala em 

sensibilidade, não é necessariamente o professor ser complacente com 

quaisquer atitudes que o aluno possa ter, mas sim que o mesmo possa 



50 

 

entender e perceber as diferentes situações que acontecem dentro da sala de 

aula. 

À questão do saber o que é o TDAH e os processos de ensino e 

aprendizagem apresentados, em sua maioria, os professores já ouviram falar 

sobre, mesmo que de forma rasa. Observando a resposta do um dos 

professores quanto ao que era o TDAH ele foi taxativo ao afirmar “acho que é 

desculpa para justificar aluno desinteressado”. Todo o trabalho visa ressaltar a 

importância do saber o que é o TDAH, principalmente no âmbito escolar. O 

quão relevante é para esse professor qualquer questão que não seja de sua 

alçada, teoricamente? Vale lembrar que, quando o professor assume esse 

papel, ele deve ter em mente que muito mais que professor, se assume o papel 

de educador. 

Em uma das perguntas, um dos professores entrevistados disse que “é 

preciso estimular o aluno na aula para que ele se interesse” quando se referia a 

algum aluno que é extremamente agitado, e ao que se referia à questão do 

aluno desatento o mesmo afirmou que o professor deve ter atenção quanto a 

essa questão, englobando dessa forma os casos de TDAH sendo 

predominante desatento, predominante hiperativo ou combinado.  

Seguindo um caminho totalmente oposto a essas questões levantadas, 

vê-se respostas como “Eu chamo atenção. Se atrapalhar muito, coordenação.” 

e “Esse aluno atrapalha a aula. (...) Chamo atenção, se atrapalhar muito, eu 

peço pra se retirar, ir tomar um ar.”, respectivamente. É visto que falta todo um 

aparato pedagógico na formação desses professores para que saibam lidar 

com problemáticas dentro de sala de aula. Talvez mais que isso, falte também 

um pouco de humanidade. Um dos professores ressalta a importância de não 

colocar os alunos em situação que seja considerada constrangedora ou 

vexatória.  

Diante de respostas consideradas mais rígidas, é de se imaginar que o 

professor capaz de achar que o TDAH é uma desculpa para preguiçoso, tenha 

pouca empatia pelo que o aluno passa. Não somente ao que é relativo a 

transtornos educacionais, mas a problemas familiares e outros que podem 

influenciar no comportamento e desempenho do discente dentro da escola. 

Quanto aos métodos de avaliação, ainda existe a problemática da prova e 

de testes que são dados em um período curto de tempo. Todos os professores 

disseram que segundo as informações que foram repassadas para eles 
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durante a entrevista sobre o que é o TDAH e as características, eles crêem ter 

alunos que possam ser TDAH, mas apenas dois deles apresentaram 

metodologias diferentes da tradicional. Sem diminuir a questão de que as 

avaliações precisam ser feitas e são exigidas pelo corpo administrativo das 

escolas, documentos como PCN, BNCC, LDB mostram que são necessários 

métodos diferenciados de avaliações e de ensino de Matemática, podendo ser 

através de jogos, contextualizações, interdisciplinaridade, pesquisa-ação. 

Será que o aluno TDAH se sentiria contemplado pelos métodos 

avaliativos apresentados? Ou seja, pelas aulas que são dadas pelos 

professores em sua grande maioria? 

É visto que existe uma grande necessidade ainda de uma mudança na 

questão educacional, ainda mais quando se refere à formação do professor 

para que o mesmo consiga abranger toda uma turma, cada um com suas 

características. Embora o trabalho não tenha um objeto de pesquisa 

especificamente TDAH, o levantamento feito busca trazer à tona o saber 

docente sobre o TDAH. Sabe-se que alunos com necessidade educacional 

especial em geral, e em específico o TDAH, precisam de atividades que os 

façam quererem aprender, que os desafiem e que sejam interessantes mesmo 

se tratando de matemática. Alunos TDAH são alunos que tem também tem 

sede de aprendizado, mas que podem ser “marginalizados” no âmbito escolar 

devido à falta de preparo do corpo administrativo escolar e do corpo docente, 

que tem como dever observar as individualidades de seus alunos. 

Do estágio supervisionado à pesquisa, ou seja, desde quando surgiu o 

interesse em falar sobre o assunto, existem questionamentos a serem 

respondidos, tais são: Por que professores da educação básica, principalmente 

de escolas públicas, não buscam dar continuidade nos estudos após a 

graduação? A culpa é dos professores ou de um sistema educacional que é 

visto como falido, devido à grande desvalorização da profissão?  

Portanto, levando em conta a necessidade e os caminhos a percorrer, o 

pesquisador visa ser de extrema importância a continuidade da pesquisa aqui 

dada, considerando traçar estratégias e planos didático-pedagógicos que 

sejam desenvolvidos junto a outros pesquisadores e professores, e colocadas 

em prática para com dos docentes desta Unidade Escolar e/ou desta rede 

pública de ensino onde a pesquisa fora realizada de forma que o aluno, TDAH 
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ou não, tenha seu direito de uma educação pública, gratuita e de qualidade 

salvaguardado.  
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