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                       Emília Ferreiro (1985, p. 68) 

 

 



7 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso investiga “o processo de alfabetização 
de estudantes com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade: 
concepções e práticas pedagógicas” em escolas públicas do Município de Fortaleza 
dos Valos/RS. O interesse pelo tema surgiu a partir de inserções nas escolas 
públicas do município de Fortaleza dos Valos e observações em crianças com 
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e a constante 
dispersão a quaisquer outros estímulos, tendo como consequência, dificuldades no 
processo de alfabetização. Objetiva investigar e analisar concepções e estratégias 
metodológicas utilizadas no processo de alfabetização de estudantes com 
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade nas escolas públicas do 
município de Fortaleza dos Valos, à luz dos referenciais apresentados na pesquisa. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa e de campo, tendo como instrumento um 
questionário a ser aplicado para quatro professores que atuam no primeiro e 
segundo ano dos anos iniciais do ensino fundamental, respectivamente, destas 
escolas. Fundamentam a presente pesquisa, autores como Ferreiro e Teberosky 
(1999), Hentges (2018), Rohde e Matos (2003), a Associação Brasileira do Déficit de 
Atenção (2016, 2017, 2019), o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (2014) e as legislações vigentes acerca do tema (BRASIL, 1996, 2005, 
2008, 2015), bem como demais pesquisadores e autores da área de igual 
importância. Como resultados e conclusões, conheceu-se e aprofundou-se conceitos 
sobre TDAH e o processo de alfabetização na perspectiva teórica construtivista. 
Concluiu-se que há, no universo da pesquisa, apenas quatro salas de aula, um 
número grande de crianças que apresentam os sintomas de TDAH e, destas, 
apenas uma está diagnosticada clinicamente. As professoras relatam as atividades, 
recursos e estratégias utilizadas com as crianças com TDAH, mas clamam por 
formações específicas. Por fim, encontrou-se nas respostas das professoras, 
resquícios de uma concepção associacionista, revelando a ausência da abordagem 
construtivista de alfabetização, aqui neste estudo, apresentada. 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Transtorno de Déficit de Atenção com 
Hiperatividade. Concepções Construtivistas. 
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ABSTRACT 

 

This course conclusion work investigates “the literacy process of students with 
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity: pedagogical concepts and practices” in 
public schools in the city of Fortaleza dos Valos / RS. Interest in the topic arose from 
insertions in public schools in the city of Fortaleza dos Valos and comments on 
children with Attention Deficit Disorder with Hyperactivity (ADHD) and the constant 
dispersion to all other stimuli, resulting in difficulties in the process of literacy. It aims 
to investigate and analyze the concepts and methodologies used in the literacy 
process of students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in public schools in 
the city of Fortaleza dos Valos, in the light of the researched references. It is a 
qualitative and field research, having as instrument a questionnaire to be applied to 
four teachers who work in the first and second year, respectively, in these schools. 
This research is based on authors such as Ferreiro and Teberosky (1999), Hentges 
(2018), Rohde and Matos (2003), the Brazilian Association of Attention Deficit (2016, 
2017, 2019), the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2014) and 
current legislation on the subject (BRASIL, 1996, 2005, 2008, 2015), as well as other 
researchers and authors in the area of equal importance. As results and rights, it 
became known and deepened in the concepts of ADHD and the literacy process in a 
constructivist theoretical perspective. It was concluded that there is, in the universe of 
just four classrooms, a large number of children who present symptoms of ADHD 
and, these, only one is clinically diagnosed. As teachers they report the activities, 
resources and used with children with ADHD, but they call for specific training. 
Finally, it was found in the answers of the teachers, vestiges of an associationist 
conception, revealing the absence of the constructivist approach to literacy, here in 
this study, presented. 

 

Keywords: Literacy. Attention Deficit Disorder with Hyperactivity. Constructivist 
conceptions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso intitulado “o processo de 

alfabetização de estudantes com Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade: concepções e práticas pedagógicas”, busca verificar como ocorre o 

processo de alfabetização de alunos com TDAH nas escolas públicas do Município 

de Fortaleza dos Valos/RS.  

A concentração, a atenção e o engajamento são peças fundamentais no 

processo de aquisição da leitura e da escrita. Com base em minha inserção nas 

escolas públicas no município de Fortaleza dos Valos em situações de realização de 

estágios curriculares, observei que as crianças com Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH) têm pouca concentração, se dispersam com 

qualquer barulho e tem pouco engajamento e satisfação em realizar atividades e, 

como consequência, muitas apresentam dificuldades no processo de alfabetização.  

Decorrente disso, surgiu a curiosidade em saber como um aluno com TDAH 

acompanha o processo de alfabetização, a qual transformou-se no problema central 

deste estudo, qual seja: quais são as concepções e estratégias metodológicas 

utilizadas para alfabetizar um aluno com Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade em escolas públicas do município de Fortaleza dos Valos? 

Provisoriamente e partindo dessas observações e constatações empíricas e a 

leituras introdutórias à literatura concernente, a hipótese básica indica que a criança 

com TDAH em processo de alfabetização é capaz de aprender, mas apresenta 

dificuldade de concentração e necessita de acompanhamento constante, materiais 

didáticos e adequações metodológicas adequadas. Indica também que os 

professores alfabetizadores devem buscar ampliar conhecimentos sobre TDAH e 

adequar suas práticas pedagógicas, incluindo metodologias, recursos e materiais 

didáticos condizentes.  

Portanto, a presente pesquisa, intenciona, como se pode verificar no objetivo 

geral, buscar conhecer e compreender as concepções e estratégias metodológicas 

utilizadas no processo de alfabetização de estudantes com Transtorno de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade nas escolas públicas do município de Fortaleza dos 

Valos, à luz dos referenciais apresentados na pesquisa. 

Como objetivos específicos, a pesquisa pretende:  



13 

 

 

a) Aprofundar conceitos, a partir de teóricos da área, sobre o Transtorno de 

Déficit de Atenção com Hiperatividade e sobre o processo de alfabetização 

com ênfase na perspectiva teórica de Emília Ferreiro e Ana Teberosky; 

b) Entender, a partir de estudos na área, o processo de alfabetização de 

estudantes que apresentam o Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade; 

c) Verificar as concepções e práticas metodológicas utilizadas em sala de 

aula pelos professores das escolas municipais do município de Fortaleza 

dos Valos/RS., relacionadas ao processo de alfabetização de estudantes 

com Transtornos de Déficit de Atenção com Hiperatividade, analisando-as 

a partir do referencial teórico apresentado. 

Afirma-se assim, que a presente pesquisa é de suma importância para os 

professores envolvidos e acadêmicos que porventura desejarem conhecer esse 

estudo, pois possibilitará reflexões teóricas sobre o processo de alfabetização de 

alunos com TDAH. A literatura concernente indica que a criança com Transtornos de 

Déficit de Atenção com Hiperatividade, no processo formal de ensino e de 

aprendizagem, tem maiores chances de apresentar alguma dificuldade relacionada à 

atenção, memória, autocontrole e organização e, que o professor, deve ser o 

mediador, entre a criança e as habilidades a serem desenvolvidas.  

Delimita-se a pesquisa aos professores de turmas dos 1º anos e 2º anos do 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais das escolas públicas do munícipio de Fortaleza 

dos Valos - Rio Grande do Sul. De caráter qualitativo e de campo, utilizará artigos, 

sites e livros como suporte teórico e científico sobre o tema central e circundante em 

questão. Os questionários aos docentes das referidas escolas foram elaborados 

pela autora da pesquisa e realizados de forma on-line, através do aplicativo Google 

Forms. 

Assim sendo, o trabalho está organizado em cinco capítulos. Esse primeiro 

capítulo refere-se à introdução. O segundo capítulo, apresenta o referencial teórico 

da pesquisa, organizado nos seguintes subcapítulos: o Transtorno de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade: conceitos e influências na aprendizagem; o processo 

de alfabetização: conceitos e ênfase nas teorizações de Ferreiro e Teberosky; e, o 

processo de alfabetização de alunos com Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade. Por sua vez, o terceiro capítulo apresenta as questões 
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metodológicas da pesquisa. Por fim, o quarto e o quinto capítulo, respectivamente, 

apresentam os resultados encontrados e as conclusões da pesquisa.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo apresenta o referencial teórico que fundamenta essa 

pesquisa. Buscaram-se autores que abordam a respectiva temática e os temas 

circundantes, direta ou indiretamente. O referencial está organizado em três (3) 

subcapítulos, a seguir relacionados: o primeiro subcapítulo trata sobre o Transtorno 

de Déficit de Atenção com Hiperatividade: conceitos e influências na aprendizagem; 

o segundo versa sobre o processo de alfabetização: conceitos e ênfase nas 

teorizações de Ferreiro e Teberosky; o terceiro subcapítulo, por fim, refere-se ao 

processo de alfabetização de alunos com transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade.  

 

2.1 O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE: 

CONCEITOS E INFLUÊNCIAS NA APRENDIZAGEM 

 

A educação inclusiva no Brasil, teve seu marco inicial a partir da promulgação 

da Constituição de 1988, mas foi através das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN Nº 9.394 (BRASIL, 1996), que a inclusão ganhou força no âmbito 

educacional, e através da mesma, houve um avanço significativo reforçando a 

educação como um ambiente de caráter social e humanista, sendo direito de todos. 

A partir daí, foram criadas políticas públicas sobre educação inclusiva, sendo 

estas baseadas em conferências internacionais que já tinham ocorrido em anos 

anteriores, como por exemplo, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos 

que ocorreu em 1990 na Tailândia, e a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais, que ocorreu na Espanha em 1994 e em 2008 ocorreu a 48ª 

Conferência Internacional sobre Educação da UNESCO em Genebra, tendo a 

Educação Inclusiva como principal tema. Porém, apenas em 2015, que foi instituída 

a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) – Nº 13.146 (BRASIL, 2015) e que hoje pode ser conhecida também 

como Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo a mesma, um avanço na luta da 

inclusão social brasileira. 

No dia 30 de novembro de 2021, ano decorrente desta pesquisa, foi 

sancionada a Lei Nº 14.254, que até agora, é a maior conquista para o público de 

crianças com TDAH na escola. A referida lei dispõe sobre o acompanhamento 
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integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem, e ainda preza pela 

intervenção precoce destas crianças contando com todo um aparato de profissionais 

que visam desenvolver estas crianças de uma forma integral. 

Quando se refere à educação inclusiva1, geralmente acontecem alguns 

equívocos, restringindo o termo necessidades educacionais especiais apenas ao 

grupo de pessoas com deficiências. Porém, após muitos estudos, pode-se 

evidenciar que o grupo de alunos remetidos ao fracasso escolar não são apenas 

alunos com deficiência física, mental, visual, auditiva ou qualquer outra que seja 

perceptível aos nossos olhos, uma vez que, deficiência não é sinônimo de 

dificuldade de aprendizado. Pensando nisso, o Documento Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Escola Inclusiva afirma:  

 

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a 
constituir a proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo 
os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em 
transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma 
articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às 
necessidades educacionais especiais desses alunos (BRASIL, 2008, p. 15). 

 

Neste mesmo documento, encontramos os transtornos funcionais específicos 

(TFC) remetendo, por sua vez, a alunos com dislexia, disortografia, disgrafia, 

discalculia, transtorno da atenção e hiperatividade, entre outros. 

Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção – ABDA (2019), o 

Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), é um transtorno de 

origem neurobiológica, afetando 3% a 7% de crianças. Esta condição já constava 

em registros desde o século IV a.C. Fica evidente, que o termo que se conhece hoje 

não é o mesmo, porém, desde aquela época, médicos pesquisadores descreviam 

sintomas que hoje se enquadram em TDAH. 

Atualmente o TDAH, se enquadra em um TFC, sendo definido pelo Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5 (2014) como uma 

síndrome neurocomportamental com sintomas classificados em 3 categorias: 

 

1 Segundo Stainback & Stainback a educação inclusiva pode ser definida como a “prática da inclusão 
de todos independente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural em escolas e 
salas de aula provedoras, onde as necessidades desses alunos sejam satisfeitas” (1999, p. 21).  
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desatenção, hiperatividade e impulsividade. Deste modo, a criança que se 

caracteriza com o TDAH, pode ter dificuldades cognitivas, motoras e 

comportamentais. 

O TDAH pode ocorrer em meninos e meninas, sem diferenciação, o que 

acaba acontecendo, é que as meninas estão mais propícias a apresentar sintomas 

internos, como a depressão e a ansiedade. Já os meninos apresentam maior 

incidência com sintomas aparentes de hiperatividade, agressividade e dificuldades 

de aprendizagem. Como os meninos apresentam sintomas mais aparentes, ocorre a 

má impressão de que o TDAH atinge mais meninos do que meninas, pois eles 

acabam sendo encaminhados para um especialista e recebem diagnóstico. 

De acordo com os estudos científicos já realizados nesta área, pode-se 

afirmar que uma pessoa com TDAH tem alterações na região frontal e em suas 

conexões com o resto do cérebro. Desta forma, sabe-se que a região cerebral frontal 

é uma das mais desenvolvidas no ser humano, sendo responsável pela inibição do 

comportamento, pela capacidade de prestar atenção, memória, autocontrole, 

organização e planejamento. 

Ainda de acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA, 

2019), o TDAH altera a região frontal do cérebro que comanda o funcionamento de 

um sistema de produção de substâncias químicas, chamadas neurotransmissores 

(principalmente dopamina e noradrenalina), que passam informações para os 

neurônios. Alguns fatores podem estar ligados à estas alterações nos 

neurotransmissores da região frontal, podendo estar relacionado à hereditariedade, 

substâncias ingeridas na gravidez, alta exposição ao chumbo, à problemas 

familiares, sendo exposto à um ambiente familiar caótico, discórdia conjugal, nível 

socioeconômico baixo, ou ainda, falta de estrutura familiar, gerando assim, 

problemas predispostos geneticamente. 

Para Edward M. Hallowell & John J. Ratey: 

 

Não sabemos exatamente sua origem, mas os maiores indícios são 
genéticos. Outras causas como problemas no nascimento podem contribuir, 
mas o fator genético é o fator principal. Fatores ambientais podem agravá-
lo, mas não são os causadores (HALLOWELL; RATEY; 1999, p.28). 

  

O TDAH se caracteriza por sinais claros, como desatenção, hiperatividade e 

impulsividade, mesmo quando a criança tenta se controlar. Sendo que estes sinais e 
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características aparecem nos primeiros sete anos de idade, onde muitos pais e 

professores notam que as crianças sempre estão em movimento, no mundo da lua, 

sendo impulsivas, falando sem parar e interrompendo os outros enquanto falam. 

Geralmente estas crianças também não conseguem terminar suas tarefas escolares, 

prejudicando assim, seu desempenho escolar, e que muitas vezes em sala de aula, 

são agressivas, não respeitam regras, desafiam os limites e que sempre estão com 

a autoestima baixa. 

Cabe explicar de forma objetiva, no Quadro 1, a seguir, a classificação do 

TDAH nos dois grupos e os respectivos sintomas comportamentais encontrados em 

cada um. As informações foram adaptadas do DSM-V da American Psychiatric 

Association – APA (2013) e encontradas no artigo intitulado “a percepção dos 

professores diante da inclusão de crianças com TDAH” de autoria de Camila da 

Silva Nunes e Marlise Geller. 

 

Quadro 1 – Sintomas comportamentais do TDAH em crianças 

Desatenção  Hiperatividade/ Impulsividade 

Não enxerga detalhes ou faz erros por 

falta de cuidado. 

Inquietação, mexendo as mãos e os pés 

ou se remexendo na cadeira. 

Dificuldade em manter a atenção. Dificuldade em permanecer sentado. 

Parece não ouvir. Corre sem destino ou sobe nas coisas 

excessivamente. 

Dificuldade em seguir instruções. Dificuldade em engajar-se numa 

atividade silenciosamente. 

Dificuldade na organização. Fala excessivamente. 

Evita/não gosta de tarefas que exigem 

um esforço mental prolongado. 

Responde a perguntas antes delas 

serem formuladas. 

Frequentemente perde os objetos 

necessários para uma atividade. 

Age como se fosse movido a motor. 

Distrai-se com facilidade. Dificuldade em esperar sua vez. 

Esquecimento nas atividades diárias. Interrompe e se intromete. 

Fonte: Nunes; Geller (2017, p. 1537). 

 

De acordo com Nunes e Geller (2017), as crianças com TDAH podem estar 

mais propensas a apresentar dificuldades no desenvolvimento da fala e da 
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linguagem em relação às crianças sem o transtorno e esse, é um dado importante 

para a construção da linguagem escrita pela criança. 

Mas como saber se a criança é apenas agitada ou se têm esse transtorno? É 

preciso que os pais e os professores atentem aos sinais, e analisem se é apenas 

uma agitação normal ou que se trata de algo a mais. Como o Déficit de Atenção com 

Hiperatividade se enquadra em um transtorno dimensional, em que depende da 

intensidade dos sintomas, e não da presença deles, deve-se observar se estes 

sintomas estão sendo apresentados por no mínimo seis meses e em mais de um 

ambiente da vida da criança, para assim, encaminhar para uma avaliação clínica. 

Lembrando que para se dar o diagnóstico de TDAH, deve-se haver uma 

avaliação clínica, realizada por um médico ou psicólogo ocupacional. 

Goldstein & Goldstein reforçam que: 

 

Uma avaliação minuciosa de hiperatividade inclui informações sobre o 
histórico do desenvolvimento, da personalidade, do desempenho escolar, 
do relacionamento com os amigos, do comportamento em casa e na escola, 
e da condição clínica [...] (1994, p.50). 

  

Na perspectiva da inclusão de alunos com TDAH, o professor tem um papel 

fundamental. A escola deve procurar desenvolver habilidades e atitudes que 

envolvam o relacionamento social e a aprendizagem, estimulando e motivando para 

os estudos e para suas próprias qualidades, as quais, com certeza as tem. 

 

2.2 O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: CONCEITOS E ÊNFASE NAS 

TEORIZAÇÕES DE FERREIRO E TEBEROSKY 

 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999) exercem grande influência sobre a 

educação brasileira desde 1980, a partir da publicação do Livro Psicogênese da 

Língua Escrita, que através da sua publicação causou grande impacto sobre a 

concepção do processo de alfabetização, colocando em prova, os métodos 

tradicionais de alfabetização. 

Embora Ferreiro e Teberosky não tenham proposto nenhum método 

pedagógico para alcançar o sucesso de alfabetização, através de seus estudos, 

revelaram e descreveram o processo de aprendizagem pelo qual uma criança 

percorre até atingir o nível em que se encontra alfabetizada. 
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Os estudos foram baseados na teoria de Piaget, que tenciona a interação 

entre sujeito – meio. Assim sendo, o construtivismo enfatiza o papel ativo do sujeito 

na construção da aprendizagem, fazendo com que o sujeito, através de 

experimentações e interações, construa suas ideias e hipóteses sobre o código da 

leitura e da escrita.  Logo no prefácio do Livro “Psicogênese da Língua Escrita”, 

Ferreiro e Teberosky (1999), apresentam a ideia da pesquisa: 

 

Este livro tem como objetivo tentar uma explicação dos processos e das 
formas mediante as quais a criança chega a aprender a ler e a escrever [...] 
nosso objetivo é apresentar a interpretação do processo desde o ponto de 
vista do sujeito que aprende, tendo tal interpretação seu embasamento nos 
dados obtidos no decorrer de dois anos de trabalho experimental com 
crianças entre quatro e seis anos (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p.17). 

 

Os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999), desde sua publicação, 

influenciam muitos professores em sua prática pedagógica, tendo em vista que o ato 

de ensinar uma criança a ler e a escrever é algo complexo e sistemático, porém, 

através deles, surge uma nova fase para a alfabetização, onde a criança passa a ser 

o foco do processo de aprendizagem, não necessitando assim, de um método 

específico para este processo, ou seja, a criança acaba traçando seu conhecimento 

linearmente, com avanços e recuos, tornando-se produtora do seu próprio 

conhecimento. 

As autoras, através da pesquisa, puderam constatar que as crianças seguem 

uma perspectiva de evolução regular, onde através de interações com o ambiente e 

com as múltiplas culturas, fazem assimilações, e através delas, interpretam 

significados para a escrita. Assim, funciona o maravilhoso processo da escrita, por 

níveis. Níveis estes, que a criança vai se apropriando para servir de base para 

evoluir e construir seu conhecimento. Ferreiro e Teberosky (1999), classificam o 

processo de alfabetização nos níveis: pré-silábico, silábico, silábico alfabético e por 

fim, o nível alfabético. 

a) Nível pré-silábico: 

Neste nível a criança ainda não consegue relacionar os sons com a língua 

falada, ela apenas se preocupa, em reproduzir inicialmente, os traços de escrita, 

seja por meio de rabiscos, sinais gráficos, símbolos, números ou letras. 
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Figura 1 – Escrita de crianças nível pré-silábico 

 

Fonte: (EDUCAÇÃO EM REVISTA – UFMG, 2020) 

b) Nível silábico: 

Neste nível, a criança interpreta a letra atribuindo o valor de uma sílaba, ela 

faz isso pois utiliza a técnica para refletir quantas vezes abre a boca para pronunciar 

determinada palavra. 

 

Figura 2 – Escrita de crianças nível silábico 

 

Fonte: (EDUCAÇÃO EM REVISTA – UFMG, 2020) 

c) Nível silábico-alfabético: 

Este é o nível em que a criança mistura a lógica do nível anterior com a 

identificação de algumas sílabas, é um período de transição entre a hipótese silábica 

e a hipótese alfabética. Neste nível a criança poderá em alguns momentos usar às 

duas hipóteses juntas, e em outros, separadas, pois é um momento de transição. 
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Figura 3 – Escrita de crianças nível silábico-alfabético 

 

Fonte: (EDUCAÇÃO EM REVISTA – UFMG, 2020) 

d) Nível alfabético: 

Aqui neste momento, é o nível onde a criança compreende que a sílaba não 

pode ser considerada uma unidade e que é formada por partes menores (fonemas), 

assim, ela, pode ser considerada alfabetizada, conseguindo escrever as palavras 

com todas as letras. 

  

Figura 4 – Escrita de crianças nível alfabético 

 

Fonte: (EDUCAÇÃO EM REVISTA – UFMG, 2020) 

 

Deve ficar evidente aqui, que o processo evolutivo denominado pelas autoras 

se encerra quando a criança atinge o último nível, denominado por elas como nível 

alfabético, momento em que a criança já domina os códigos de leitura e escrita. 

As autoras por intermédio de seus estudos, sobre como ocorre processos de 

ensino e de aprendizagem da leitura e escrita, possibilitaram um novo olhar, um 

pensar reflexivo, por parte dos educadores, sobre como a criança vê o mundo a sua 
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volta e como elas reagem a estímulos do meio em que está inserida, para assim, 

compreender conceitos básicos e a partir destes apropriar-se do sistema alfabético.  

Visto a explicação científica das pesquisadoras do percurso cognitivo que a 

criança aprende a ler e a escrever, descrever-se-á, na sequência, como acontece o 

processo de alfabetização de alunos com TDAH. 

  

2.3 O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNO DE 

DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE 

 

Conforme a teoria construtivista de Jean Piaget, a inteligência é uma 

habilidade que vai se aprimorando à medida em que o cérebro se desenvolve e é 

estimulado, através da interação com o meio. Infelizmente ainda não existe uma 

escola padrão para alunos com TDAH, cabe então às nossas escolas, adequarem à 

realidade individual do aluno. 

Como já sabemos, o TDAH é um transtorno neurobiológico, de origem 

genética, que aparece na infância e acompanha o indivíduo por toda a sua vida. 

Este transtorno torna a criança mais vulnerável ao fracasso escolar, onde as 

crianças são mais propícias a apresentar as características a seguir: baixo 

rendimento em suas atividades, dificuldades emocionais e de relacionamento social. 

Porém, os professores devem através das políticas públicas de inclusão social fazer 

com que esse aluno esteja inserido na sala de aula da melhor forma possível, 

buscando sempre melhorias em recursos, técnicas e métodos educativos 

específicos a atender às suas necessidades em todos os níveis de ensino e ao 

longo de toda a vida. 

Segundo Campos (1986), a aprendizagem pode ser definida como uma 

modificação sistemática do comportamento, por efeito da prática ou da experiência 

com um sentido da progressiva adaptação ou ajustamento. Assim, a aprendizagem 

pode ser como um processo de mudança obtida por meio de experiências 

construídas através de fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais 

resultantes da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente que se vive. 

O processo de aprendizagem se inicia a partir do nascimento, isso significa 

que durante toda a vida, aprende-se coisas novas. Para Vygotsky (1987), a 

aprendizagem surge através da interação entre o sujeito e o meio em que ele está 

inserido. Desta forma, o professor, no papel de mediador, deve oferecer caminhos e 
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alternativas significativas para que o processo de alfabetização se concretize para o 

aluno com TDAH. 

Na mesma linha teórica, surgem as teorias de aprendizagem que apresentam 

o ambiente como influenciador do desenvolvimento, que proporciona estímulos que 

mantem alguns comportamentos e excluem outros. Para Vygotsky: 

 

Embora o processo de aprendizagem siga sua própria ordem lógica, 
desperta e dirige, na mente da criança, um sistema de processos oculto a 
observação direta e sujeito as suas próprias leis de desenvolvimento. 
Desvendar esses processos de desenvolvimento estimulados pelo 
aprendizado é uma das tarefas básicas do estudo psicológicos do 
aprendizado (VIGOTSKY, 1987, p. 88). 

  

Através de estudos, pode-se notar que ensinar um aluno a ler e a escrever é 

um processo que vai muito além da responsabilidade apenas da criança, mas que 

inclui também a escola e o professor. As formas tradicionais de alfabetização em 

que o professor passa seus conhecimentos aos alunos não permitem com que a 

criança compreenda o verdadeiro significado da leitura e da escrita. Segundo 

Ferreiro e Teberosky (1999), o processo da leitura e da escrita é construído de forma 

individual. aos poucos e por etapas, em que cada indivíduo pode reagir de uma 

forma, dependendo como é estimulado pelo ambiente. 

De acordo com Emmanuela Florenço de Lacerda (2014) em Monografia 

apresentada no Curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia, a criança necessita 

de acompanhamento e, caso não for devidamente assistida, poderá apresentar 

dificuldades ao longo do seu desenvolvimento. Após a identificação da situação do 

aluno com TDAH, a escola deve buscar adequar suas práticas pedagógicas, 

favorecendo o desempenho do aluno, levando em consideração seu ritmo, seus 

limites e o tempo de realização das atividades escolares.  

Rohde, na mesma direção, coloca que:  

 

O aluno com TDAH impulsiona o professor a uma constante reflexão sobre 
sua situação pedagógica, obrigando-a uma flexibilização constante para 
adaptar seu ensino ao estilo de aprendizagem do aluno, atendendo, assim, 
as suas necessidades educacionais individuais (2003, p. 206). 

 

Ainda para Lacerda (2014), crianças com TDAH podem aprender, mesmo 

tendo dificuldades de concentração. Deve a escola passar por adequações nas 

salas de aula, nos materiais didáticos, na postura do professor e na sua prática 
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pedagógica. A inserção no ambiente escolar, o contato com os demais alunos, 

atender normas e regras e participar de atividades, são fatores importantes e 

auxiliam na aprendizagem e no desenvolvimento da criança com TDAH.  

Sobre o papel da escola, Rohde, sugere: 

 

Propõe-se uma organização que seja dinâmica e flexível, que facilite o 
processo de ensino e aprendizagem e a participação ativa de todos os 
envolvidos nesse processo. Arrumar a sala de modo a haver bom acesso e 
boa visibilidade para todos (2003, p. 213). 

 

Complementando, Nunes e Geller (2017) apresentam que a criança com 

TDAH tem maior dificuldade de aprendizagem em Matemática, leitura e ortografia. E, 

Dupaul e Stoner (apud Nunes; Geller) a prevenção e intervenção pela escola inclui: 

 

Ensino ativo e contínuo de regras, rotinas e expectativas sobre o 
comportamento apropriado em sala de aula; (2) gradação de práticas e 
contingências para apoiar as regras, rotinas e expectativas; (3) mudanças 
nas rotinas de instrução e nos currículos para melhorar as taxas de 
aprendizagem; (4) monitoramento contínuo do progresso em áreas de 
habilidades básicas (isto é, leitura, escrita, matemática e soletração); e (5) 
ensinar os alunos a serem competentes na organização e no estudo de 
materiais acadêmicos (2017, p. 1537-1538). 

 

Portanto, a escola tem o papel fundamental na identificação e socialização do 

aluno com TDAH, devendo estimular o aprendizado e ajudar a desenvolver suas 

habilidades, através de uma prática pedagógica alicerçada no respeito às 

dificuldades do outro. 

Para a Associação Brasileira do Déficit de Atenção - ABDA (2019), faz-se 

necessário pensar em algumas adaptações e estratégias que o professor deve 

aplicar com seus alunos que tenham TDAH. A associação recomenda que o 

professor estabeleça sempre normas e regras e que tenha uma rotina para suas 

aulas. O professor também deve planejar atividades mais curtas para estes alunos, 

tendo em vista que o tempo de concentração de uma criança com TDAH é menor. 

Fica evidente também que o professor deve dinamizar suas aulas, alternando assim, 

atividades, umas mais paradas, outras mais ativas, em grupos, isoladas, fora da 

sala, em silêncio, em duplas, fazendo a socialização destes alunos com a turma.  

Quanto mais criativo for o professor, melhor. Através de estudos, pôde-se 

notar que jogos e recursos visuais/táteis ajudam muito no processo de 

aprendizagem de alunos com TDAH. Cabe ao professor então, proporcionar a estes 
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alunos, momentos de diversão misturados com aprendizado, e, quando for 

apresentar alguma novidade pensar em recursos visuais e táteis para que o aluno 

consiga gravar melhor o conteúdo e relacionar com sua realidade, tornando assim, o 

processo de aprendizagem significativo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Esse capítulo apresenta a metodologia utilizada na realização da pesquisa:  o 

tipo de pesquisa, os sujeitos da pesquisa, os instrumentos e procedimentos de 

coleta de dados, os procedimentos de análise dos dados, os procedimentos éticos e 

por fim, os riscos e benefícios aos sujeitos da pesquisa. 

 

3.1  TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa inseriu-se em uma abordagem qualitativa de investigação, pois, os 

“dados coletados são descritivos, retratando o maior número possível de elementos 

existentes na realidade estudada. Preocupa-se muito mais com o processo do que 

com o produto” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70). 

Quanto ao delineamento da pesquisa, adotou-se os pressupostos da 

pesquisa de campo, pois, se pretendeu 

 

[...] conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema 
para o qual procuramos uma resposta, ou de uma hipótese, que queiramos 
comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 
Consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem 
espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de 
variáveis que presumimos relevantes, para analisá-los (PRODANOV; 
FREITAS, 2013, p. 59). 

 

Para Marconi e Lakatos (2003), a revisão de literatura é necessária nesse tipo 

de pesquisa, pois, contribui para apresentação de informações atualizadas sobre o 

tema e levanta, juntamente, conceitos já abordados em publicações permitindo 

comparações entre autores, como também, a análise de dados empíricos coletados 

em campo. 

 

3.2  SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O público-alvo do estudo foram cinco professores das turmas dos 1º anos e 2º 

anos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais das escolas públicas do munícipio de 

Fortaleza dos Valos - Rio Grande do Sul, sendo que duas professoras eram de 

turmas multisseriadas (1º e 2º anos juntos) que pertenciam às escolas do interior do 

município, e as outras professoras eram da escola municipal que fica na cidade das 
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quais, duas atuavam no 1º ano e uma no 2º ano. O Município é de pequeno porte 

(quatro mil e quinhentos habitantes) e as escolas foram contatadas diretamente, 

após a autorização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

(SMECD). Sendo assim, a coleta se realizou nas três (3) Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental da cidade.  

 

3.3  INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

  

Para Marconi e Lakatos (2003), a coleta de dados é uma das fases mais 

importantes da pesquisa, pois é nela que serão descobertos e apresentados os 

resultados e a conclusão do estudo, tendo resultados satisfatórios ou não. 

Como metodologicamente adotou-se os pressupostos da pesquisa de campo 

e estamos vivendo em meio a uma pandemia mundial, definiu-se por aplicar um 

questionário pela ferramenta Google Forms. Os professores, sujeitos da pesquisa, 

ao iniciarem o preenchimento do questionário, realizaram primeiramente a leitura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e forneceram a anuência on-line, e 

posteriormente, responderam as questões. 

O questionário foi objetivo, claro, limitado em extensão e acompanhado de 

instruções que explicaram a natureza e demais informações da pesquisa. Conteve 

perguntas abertas e fechadas. 

 

3.4  PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Essa fase da pesquisa previu a organização e a análise dos dados coletados. 

Esses resultados foram interpretados e analisados sob a ótica do referencial teórico, 

construído para ampliar conhecimentos e sustentar a análise, comparar e confrontar 

os dados. A análise procurou atender aos objetivos da pesquisa e a confirmação da 

hipótese,  

Cabe destacar que alguns dados coletados na pesquisa estão sendo 

apresentados em forma de quadros e excertos, interpretados e analisados de forma 

qualitativa e estabelecendo correlações com o referencial teórico da respectiva 

pesquisa. 

 

3.5  PROCEDIMENTOS ÉTICOS 



29 

 

 

A presente pesquisa foi enviada ao Comite de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade, no dia 09 de setembro de 2021 para ser avaliada. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente capítulo são apresentados os resultados e as análises obtidas na 

coleta de dados da pesquisa “o processo de alfabetização de estudantes com 

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade: concepções e práticas 

pedagógicas.” Foram entregues cinco (5) questionários aos professores das turmas 

de 1º e 2º anos dos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de 

Fortaleza dos Valos, sendo que duas professoras eram de turmas multisseriadas (1º 

e 2º anos juntos) que pertenciam às escolas do interior do município, e as outras 

professoras eram da escola municipal que fica situada na cidade das quais, duas 

atuavam no 1º ano e uma no 2º ano. Destes cinco (5) questionários, quatro (4) foram 

devolvidos à pesquisadora e um (1) questionário não foi devolvido. 

As questões foram elaboradas pela pesquisadora a partir da apropriação do 

referencial teórico da pesquisa. O questionário foi organizado em três blocos, sendo 

que o primeiro bloco continha três (3) questões relacionadas ao perfil dos sujeitos 

pesquisados, o segundo bloco apresentava duas (2) questões abertas referentes ao 

entendimento sobre TDAH, e o terceiro bloco apresentava cinco (5) questões 

abertas sobre o processo de alfabetização de alunos com TDAH.  

Dessa forma, os resultados estão organizados em dois subcapítulos 

denominados de “Perfil dos Sujeitos da Pesquisa” e “Questões de Investigação”, a 

seguir apresentados. 

 

4.1  PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Foram convidados a participar da pesquisa cinco (5) professores de 1º e 2º 

anos do Ensino Fundamental da rede municipal do Município de Fortaleza dos 

Valos/RS. Foram devolvidos à pesquisadora quatro (4) questionários, sendo que um 

(1) questionário não foi entregue. Os participantes desta pesquisa serão nomeados 

pelas letras de “A” ao “D” respectivamente. 

Iniciando o estudo sobre o perfil dos professores, a primeira pergunta se 

referia a formação dos professores. Apresenta-se no Quadro 2, a seguir, as 

respostas das professoras sobre o perfil de cada uma. 
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Quadro 2 – Perfil dos professores 

Professora Formação Tempo de 
Atuação 

Turma de 
Atuação 

A Pedagogia, Letras Português 
Literatura Pós-graduação em 
Alfabetização.  

De 6 a 10 anos. 1º Ano 

B Formada em Pedagogia e Pós-
graduada em Psicopedagogia 
Institucional. 

Até 1 ano. 2º Ano 

C Pedagoga Pós em Orientação 
Educacional Supervisão e 
Orientação. 

De 2 a 5 anos. 1º Ano 

D Licenciatura em História, Curso 
Normal, Pós-graduação em 
Educação Infantil- Anos Iniciais e 
Psicopedagogia; Pós-graduação 
em Atendimento Educacional 
Especializado com Ênfase em 
Educação Especial Inclusiva; Pós- 
graduação em Gestão 
educacional: Direção, 
coordenação e supervisão; Pós- 
graduação em Docência no Ensino 
superior.  

De 2 a 5 anos. 1º e 2º ano - 
Classe 
multisseriada. 

 Fonte: Autora (2021) 

 

Evidencia-se no Quadro 2, que entre as professoras participantes, três (3) 

professoras apresentam formação inicial em Pedagogia e uma (1) tem formação 

inicial no Curso Normal – Magistério. Observa-se também que uma (1) das 

entrevistadas têm pós-graduação em alfabetização, uma (1) em Psicopedagogia e 

uma (1) em Atendimento Educacional Especializado e, apenas uma (1) 

direcionada a outras áreas, no caso, Supervisão e Orientação.  

Destaca-se que a formação inicial desses profissionais que atuam nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental está de acordo com a legislação educacional 

vigente, que afirma o seguinte:  

 

[...] para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 
licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 
1996, p. 42).  
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Com relação ao tempo de atuação como alfabetizadora (pergunta dois), das 

quatro (4) professoras, uma (1) delas, tem menos de 1 ano de docência como 

alfabetizadora, duas (2) delas, tem entre dois e cinco anos, e a outra atua de seis a 

dez anos. Observa-se assim, que as entrevistadas são relativamente novas no 

campo da alfabetização. 

A pergunta três, referia-se sobre a turma de alfabetização em que as 

entrevistadas atuam, de acordo com as respostas das entrevistadas, pode-se 

evidenciar que duas (2) professoras atuam no 1º ano, uma professora atua no 2º 

ano, e a outra professora é professora de uma classe multisseriada que conta com o 

1º e o 2º ano. 

Na pergunta oito, como se refere a formação continuada, optou-se por 

apresentá-la junto ao perfil do professor: “você possui formação (continuada) para 

alfabetizar alunos que apresentam o Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade? Caso sim, qual ou quais?”. Para melhor visualização segue as 

respostas no Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Formação continuada 

PROFESSORA A- “Não”. 

PROFESSORA B- “Sim, Pós-graduação em Psicopedagogia Institucional.” 

PROFESSORA C- “Sim, mas não específico para trabalharmos com o TDAH.” 

PROFESSORA D- “A última formação, foi o seminário Sesc de Educação e 

Conhecimento no século XXI: Fazeres e Saberes possíveis. Onde um dos 

conteúdos abordados foi sobre Inclusão: Ampliando e ressignificando o foco.”  

Fonte: Autora (2021). 

 

 Pode-se observar que, das entrevistadas, a professora “B” informa que sim, 

pois é especialista em Psicopedagogia. Por sua vez, a professora “D”, também é 

psicopedagoga e especialista em Atendimento Educacional Especializado, apesar 

de não reconhecer que possui formação continuada na área. A professora “A”, 

especialista em alfabetização, possui formação continuada de trezentos e sessenta 

(360) horas, mas também não a reconhece e não se sente capacitada para 

alfabetizar alunos com TDAH, talvez porque em grande parte das formações com 
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relação à Educação inclusiva não se fale em TDAH. Destaca-se, por entender ser 

necessário, que a formação continuada também abrange os cursos de pós-

graduação lato sensu de especialização, mestrados e doutorados, conforme 

Resolução CNE/ CP Nª 1/ 2020 (BRASIL, 2020) que dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação 

Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de 

Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada).  

Em seu Artigo 9º, esclarece quais são os cursos e programas que podem ser 

considerados como formação continuada: 

 

I - Cursos de Atualização, com carga horária mínima de 40 (quarenta) 
horas; 
II - Cursos e programas de Extensão, com carga horária variável, conforme 
respectivos projetos; 
III - Cursos de Aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 (cento e 
oitenta) horas; 
IV - Cursos de pós-graduação lato sensu de especialização, com carga 
horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, de acordo com as 
normas do CNE; 
V - Cursos ou programas de Mestrado Acadêmico ou Profissional, e de 
Doutorado, respeitadas as normas do CNE, bem como da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (BRASIL, 2020, p. 
6). 

 

Com estas informações legais e pareando com as respostas das professoras, 

concluímos que três (3) professores possuem formação para alfabetizar crianças 

que apresentem ou não alguma deficiência. Quanto ao TDAH, as quatro professoras 

ressaltam que não realizaram curso específico e se sentem, de certa forma, 

despreparadas. 

 

4.2 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

 A segunda parte do questionário está voltada a questões de estudo, que 

trazem perguntas sobre o entendimento por parte das entrevistadas sobre TDAH, 

sobre o processo de alfabetização em crianças com TDAH e ainda, sobre as 

teorizações de Emília Ferreiro. 

 

4.2.1 Sobre o TDAH 
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A questão quatro, referia-se à: “O que você entende por Transtorno de Déficit 

de Atenção com Hiperatividade?”, buscou evidenciar o conhecimento que as 

entrevistadas tinham sobre o TDAH. A seguir, no Quadro 4, será apresentado uma 

síntese sobre o respectivo conceito apresentado pelas respectivas professoras.  

 

Quadro 4 – Conceitos dados sobre o TDAH pelas participantes da pesquisa 

Professora Conceito de TDAH 

A Dificuldades de concentração, compreensão e dificuldade 

em concluir atividades que exijam concentração. 

B É uma doença crônica, cujo principais sintomas são déficit 

de atenção e hiperatividade. 

C É um transtorno neurobiológico, caracterizado como 

inquietação dos alunos, a falta de atenção e concentração 

nas atividades e tendo uma forte impulsividade não tendo 

o próprio controle. 

D Analisando as várias causas que permeiam as 

dificuldades de aprendizagem, uma das mais comuns são 

as crianças com problemas de comportamento, que na 

maioria dos casos está relacionado ao déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH), onde a criança sente dificuldade 

de se concentrar, levando a uma inquietude na sala de 

aula, se remexendo na cadeira, tem dificuldade de ficar 

em silêncio, corre com frequência, se intromete na 

comunicação alheia, entre outros, trazendo sérios agraves 

no seu rendimento escolar, pois não consegue 

acompanhar o ritmo normal da turma. 

Fonte: Autora (2021) 

 

Visualizando o Quadro 4, na coluna "Conceito de TDAH", percebe-se 

claramente o entendimento das professoras com relação ao conceito ou ao que 

entendem por Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade.  

Convém ainda, através do pareamento das respostas com o referencial desta 

pesquisa, conceituar o TDAH na visão do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais - DSM-5 (2014). Nele o TDAH é definido como uma síndrome 

neurocomportamental com sintomas classificados em três categorias: desatenção, 

hiperatividade e impulsividade, que pode caracterizar em crianças dificuldades 

cognitivas, motoras e comportamentais (MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO 
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DE TRANSTORNOS MENTAIS, 2014). As respostas das professoras denotam 

conhecimento e, aproximam-se conceitualmente, pois, citam a falta de atenção e 

concentração, inquietude e impulsividade, comportamentos que denotam esse 

transtorno neurobiológico. 

A questão cinco, de acordo com o questionário, foi formulada de forma aberta 

e questionou sobre: “você tem atualmente ou já teve algum aluno (com diagnóstico 

ou não) com TDAH em sua sala de aula? Se a resposta for sim, quantos?” Para 

melhor visualização e compreensão, novamente as respostas estão organizadas 

no Quadro 5, na sequência. 

 

Quadro 5 – Número de alunos em sala de aula com TDAH 

Professora Alunos TDAH (com diagnóstico) Alunos TDAH (sem diagnóstico) 

A 01 02 

B 0 01 

C 0 05 

D 0 0 

Fonte: Autora (2021) 

 

Com base nas respostas acima, pode-se destacar o alto índice de alunos com 

TDAH, observa-se que no universo de quatro professoras tem-se nove alunos com 

TDAH, mas, que apenas um deles possui diagnóstico.  

Lembrando que o TDAH é um transtorno dimensional, que implica não 

somente na presença dos sintomas, mas também através da observação da 

intensidade dos sintomas. O professor deve observar por no mínimo seis meses a 

presença e como se dá a intensidade dos sintomas, e assim, se necessário, 

encaminhar juntamente com a escola, para uma avaliação clínica. 

Sam Goldstein & Michael Goldstein reforçam que: 

 

Uma avaliação minuciosa de hiperatividade inclui informações sobre o 
histórico do desenvolvimento, da personalidade, do desempenho escolar, 
do relacionamento com os amigos, do comportamento em casa e na escola, 
e da condição clínica [...] (GOLDSTEIN, S. E. GOLDSTEIN, M 1994, p.50). 

 

 Registra-se aqui, neste momento que, tanto as crianças da Educação Infantil 

quanto as crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pela idade e estágio 

de desenvolvimento em que encontram, são mais ativas e necessitam movimentar-
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se constantemente, o que, muitas vezes, pode ser interpretado pela escola, como 

desatenção e indisciplina e não, como uma disfunção no desenvolvimento 

neurológico. Isso justifica o grande número de crianças não diagnosticadas e 

apresentadas no Quadro 4, anteriormente. 

 

4.2.2 Sobre o processo de alfabetização e o TDAH 

 

Na questão seis, buscou-se descobrir “qual era a concepção de alfabetização 

que embasa a prática pedagógica de cada professora, incluindo os alunos com 

TDAH”. A Professora “A” descreve que se utiliza de: 

 

Atividades diferenciadas que possam ser compreendidas e concluídas 
pelos alunos. Atendimento individual (PROFESSORA A). 

 

Nesta mesma linha, a Professora “C” argumenta: 

 

Despertando no aluno o interesse e a motivação, criando espaços de 
aprendizagem e sempre respeitando o seu tempo e as suas 
peculiaridades do aprender de cada criança (PROFESSORA C). 

 

A professora “B” busca através de estímulos, receber respostas positivas por 

parte do aluno. Assim, ela descreve: 

 

Estabelecendo regras, mostrando firmeza e dividindo tarefas em etapas. 
Não esquecendo de recompensar as crianças com elogios 
(PROFESSORA B). 

 

Já a professora “D”, relatou a concepção que utiliza em suas aulas: 

 

Sempre tento utilizar a concepção que mais se enquadra com o perfil da 
turma. Mas o que mais uso é o método fônico ou fonético (PROFESSORA 
D). 

 

Através das respostas das professoras “A”, “B” e “C”, nota-se que não 

aprofundaram suas respostas e não definiram uma metodologia específica que 

utilizam em suas aulas, o que elas citaram, foi apenas alguns recursos a serem 

desenvolvidos com crianças com TDAH durante às aulas.  

A professora “D”, diferentemente das demais colegas, citou o método utilizado 

para alfabetizar. Em sua resposta, apresenta o método fônico, que atualmente é 
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muito usado por professoras de alfabetização. O método consiste em priorizar os 

sons dos grafemas do alfabeto, começando pelas vogais, perpassando pelas 

consoantes para depois formar sílabas, palavras e frases.  

Através das respostas, consegue-se perceber resquícios teóricos que se 

aproximam da concepção associacionista de alfabetização2, presentes ainda na 

realidade de nossas escolas. A recompensa, o método fônico, os estímulos 

utilizados (apesar de não ser citado quais) e, principalmente, a falta de 

concepções claras e explícitas sobre a alfabetização, revela a ausência de uma 

concepção construtivista de alfabetização. Reafirma-se que, para Ferreiro e 

Teberosky (1999), o processo da leitura e da escrita é construído de forma individual 

e por etapas, em que cada indivíduo pode reagir de uma forma, dependendo como é 

estimulado pelo ambiente. Para as autoras, alfabetizar é muito mais do que a 

simples relação entre método e a prontidão para a alfabetização.  

A pergunta sete, questionou: “Com relação a opção metodológica, as 

teorizações de Ferreiro e Teberosky (a psicogênese da língua escrita), influencia a 

tua prática pedagógica de alfabetização? Caso sim, de que forma?”. Abaixo 

teremos uma síntese das respostas dadas pelas professoras entrevistadas, que 

seguiram a mesma linha de respostas. 

As professoras “A”, “B”, “C” e “D”, respectivamente, escreveram sobre a 

importância da teoria de Emília Ferreiro para a prática pedagógica. Entre as 

respostas, pode-se generalizar o termo “apoio”, todas citaram que a teoria serve de 

apoio para a prática docente, que através da observação dos níveis de escrita 

descritos por Ferreiro, pode-se ter noção sobre a evolução dos alunos no processo 

da aquisição da leitura e da escrita.  

Para Ferreiro e Teberosky (1999, p.23), há crianças que chegam à escola 

que já estão em interação com a escrita, que tem noção para que ela serve, mas 

que precisam da escola para consolidar o processo. Mas, juntamente, há outras 

crianças que não tem a interação com um ambiente letrado e que necessitam da 

escola para apropriar-se deste processo inteiramente. Assim sendo, o professor 

 

2 É uma concepção onde a aprendizagem ocorre através de um processo de associação de 
ideias, das mais simples às mais complexas. A experiência é dada como fonte de conhecimento 
nesta concepção. 
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deve ter um olhar individualizado e dinâmico, que observe a evolução de cada aluno, 

tendo como base, os estudos de Emília Ferreiro. 

Destaca-se que a proposição teórica de Ferreiro e Teberosky propicia à 

pedagogia muito mais do que servir de apoio e permitir que o professor saiba em 

que nível ou qual a hipótese em que se encontra cada criança. A Psicogênese da 

Língua Escrita trata-se de uma abordagem epistemológica que leva ao rompimento 

das práticas tradicionais de alfabetização.  Possibilita a compreensão do caminho 

cognitivo percorrido pelo sujeito no processo de construção da escrita e da leitura. 

Dessa forma, inverte-se a discussão sobre a alfabetização centrada em métodos de 

ensino e consequentemente, a prática pedagógica de alfabetização. A lógica do 

como ensinar dá lugar ao como o sujeito aprende. Ferreiro e Teberosky 

demonstraram cientificamente que a “[...] questão crucial da alfabetização é de 

natureza conceitual” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 7-8). 

A questão nove, através de resposta aberta, buscou saber da opinião sobre 

quais práticas e condutas pedagógicas contribuem para o processo de alfabetização 

em crianças com TDAH. Abaixo, no Quadro 6, encontra-se a síntese das respostas. 

 

Quadro 6 – Respostas das participantes em relação às práticas e condutas 
pedagógicas no processo de alfabetização de alunos com TDAH 

 

 
“Jogos, relaxamento, atividades atrativas” (PROFESSORA A). 
 
“Atividades dinâmicas e divididas em etapas” (PROFESSORA B). 
 
“Destaco: Um bom planejamento, com clareza e o que eu quero atingir com 
está atividade; Organização em sala; trabalhando com vários materiais; 
(jogos, músicas, sucatas, rimas etc.) E conhecendo e respeitando o meu 
aluno” (PROFESSORA C). 
 
“Acredito que se falando em TDAH, uma conduta que contribui nesse 
processo de alfabetização, seria a implementação de um programa de 
intervenção pedagógica que seja adequado a realidade do aluno, para assim, 
poder intervir em tempo hábil a fim de evitar transtornos que prejudiquem 
ainda mais sua vida escolar” (PROFESSORA D). 
 

Fonte: Autora 2021. 

 

Para a Associação Brasileira de Déficit de Atenção-ABDA (2019), é 

necessário pensar em algumas adaptações e estratégias que os professores podem 
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aplicar aos alunos com TDAH. Podemos pensar em algo muito importante a ser 

feito com alunos com TDAH: estabelecer regras para as aulas, fazendo com que 

os alunos tenham uma rotina a ser seguida. Outro fato a ser considerado aqui, é 

trazer atividades curtas e de fácil entendimento, estes fatores colaboram muito no 

rendimento de alunos com TDAH.  

A ABDA sugere aos professores: 

 

Estabeleça rotinas: Mantenha a sala de aula organizada e estruturada. O 
estabelecimento de uma rotina diária em sala de aula facilitará o 
entendimento e a aprendizagem de todas as crianças. Estimule o aluno a 
limpar sua mochila semanalmente e a mantê-la organizada também (ABDA, 
2012). 

 

Outro fator a ser considerado pelo professor é o estímulo a ser dado para o 

aluno com TDAH, tendo em vista que este aluno na maioria das vezes, tem baixa 

autoestima. O professor deve estimular seu aluno através de elogios e reforço 

positivo. Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção:   

 

Estimule o aluno com palavras de incentivo. Faça cartazes para serem 
colocados no mural de recados com as regras do bom comportamento, 
recompensas por bom comportamento e consequências pelo desrespeito às 
regras (ABDA, 2012). 

 

Como a própria Associação Brasileira de Déficit de Atenção cita, todos nós 

temos uma determinada capacidade para permanecermos atentos, o que significa, 

que após determinado tempo, nossa capacidade de atenção diminuiu e reflete em 

nosso desempenho. Ocorre que, em alunos com TDAH, esse tempo acaba se 

tornando menor, portanto, permitir pausas entre as atividades e trazer atividades 

mais curtas é muito importante para o rendimento do aluno. 

As professoras citaram bastante o exemplo de trazer práticas envolvendo 

jogos, recursos visuais e atividades dinâmicas para as aulas de alfabetização de 

crianças com TDAH. A ludicidade, é uma potente fonte para o processo de ensino e 

de aprendizagem, tendo em vista, que no período de alfabetização, a criança ainda 

interpreta, conhece e opera o mundo de forma lúdica. 

Nesta mesma linha teórica, Vygotsky cita o ambiente como o principal 

influenciador do desenvolvimento, que através dele proporciona estímulos que 

mantem alguns comportamentos e excluem outros. Para Vygotsky: 

 



40 

 

 

Embora o processo de aprendizagem siga sua própria ordem lógica, 
desperta e dirige, na mente da criança, um sistema de processos oculto a 
observação direta e sujeito as suas próprias leis de desenvolvimento. 
Desvendar esses processos de desenvolvimento estimulados pelo 
aprendizado é uma das tarefas básicas do estudo psicológicos do 
aprendizado (VIGOTSKY, 1987, p. 88). 

  

A última questão, de forma aberta, através do questionário perguntou às 

entrevistadas: “Qual o papel do professor no processo de alfabetização?”. As 

professoras “A”, “B” e “D”, respectivamente trouxeram como principal papel do 

professor em sala de aula, a mediação. Ilustrando, apresenta-se a escrita da 

professora “D”, que redigiu de uma forma mais completa: 

 

O papel do professor no processo de alfabetização é de suma 
importância, partindo de um planejamento adequado ao contexto dos 
alunos, assim como a implementação de ações pedagógicas e 
metodológicas que propicie aos educandos o desenvolvimento das 
habilidades necessárias, agindo como um mediador dessas 
aprendizagens, levando em consideração, como um dos principais fatores 
a relação professor/aluno, a afetividade, para que haja sucesso neste 
processo tão significativo da alfabetização (PROFESSORA D). 
 

Diante das respostas e fazendo cruzamento conceitual, percebe-se uma 

aproximação das respostas das professoras com o referencial desta pesquisa. 

Sobre o papel do professor, Rohde (2003, p. 213) sugere: 

 

Propõe-se uma organização que seja dinâmica e flexível, que facilite o 
processo de ensino e aprendizagem e a participação ativa de todos os 
envolvidos nesse processo. Arrumar a sala de modo a haver bom acesso e 
boa visibilidade para todos. 

 

O professor deve também elaborar um planejamento ligado à realidade de 

seus alunos, ele deve ser flexível e dinâmico que possibilite agir de forma mediadora 

entre os processos de ensino e de aprendizagem. Sabe-se que o professor 

desempenha o importante papel na identificação e socialização dos alunos com 

TDAH, incentivando o aprendizado e ajudando a desenvolver suas habilidades por 

meio de práticas pedagógicas baseadas na realidade individual de cada aluno. E 

ainda segundo Campos (1986, p. 78), os professores podem e devem pensar e 

questionar-se sobre seus próprios métodos de ensino. 

Através da resposta da professora “C”, 

 

Nosso papel de alfabetizadora é de suma importância é a base, é ali 
neste espaço de aprendizagem que estudamos, aprendemos e 
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descobrimos o mundo mágico da alfabetização passando por um 
processo de muito estudo e finalizando a leitura, escrita e o mundo 
(PROFESSORA C). 

 

Pode-se pensar na romantização de ser professor, pois, através da sua 

docência, o professor tem o importante papel de transmitir afeto, carinho e 

segurança.  O professor deve ser zeloso com seus alunos, proporcionar espaços 

onde seus alunos possam se expressar e se socializar. Através destas práticas, o 

professor conseguirá atingir seus alunos de forma positiva, levando ao caminho do 

desenvolvimento de aprendizagem, sabe-se que não é um papel e nem um 

processo fácil de se realizar, mas quando feito com amor, dinamismo e interesse se 

têm bons resultados no final.
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5 CONCLUSÃO  

 

A presente pesquisa denominada “O processo de alfabetização de estudantes 

com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade: concepções e práticas 

pedagógicas”, teve como ponto norteador refletir sobre a prática pedagógica de 

professores que atuam no processo de alfabetização de crianças com TDAH. 

A partir dessa pretensão, buscou-se analisar quais eram as concepções, 

estratégias e metodologias utilizadas em sala de aula pelas professoras 

alfabetizadoras da rede municipal de Fortaleza dos Valos. Para isso, primeiramente, 

fez-se necessário estudar sobre questões acerca desta temática. De acordo com os 

objetivos da pesquisa, aprofundou-se conceitos, a partir de teóricos e artigos da 

área, sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade em que, foi 

conceituado como uma síndrome neurocomportamental com sintomas classificados 

em três categorias: desatenção, hiperatividade e impulsividade.  

Também, definiu-se o processo de alfabetização com ênfase na perspectiva 

teórica construtivista de Ferreiro e Teberosky para posteriormente, entender o 

processo de alfabetização de estudantes que apresentam o Transtorno de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade. Os autores presentes no texto afirmam que a criança 

com TDAH necessita de uma adaptação pedagógica, flexibilização do ensino, 

acompanhamento constante, respeito ao seu ritmo e tempo, adequação de materiais 

didáticos e na sala de aula, ensino ativo, regras e rotinas pré-estabelecidas, 

gradação das práticas, ordens claras e objetivas, monitoramento contínuo e auxílio 

para a sua organização.  

Com relação ao objetivo de “verificar as concepções e práticas metodológicas 

utilizadas em sala de aula pelos professores das escolas municipais do município de 

Fortaleza dos Valos/RS., relacionadas ao processo de alfabetização de estudantes 

com Transtornos de Déficit de Atenção com Hiperatividade, analisando-as a partir do 

referencial teórico apresentado”, a partir dos dados do questionário, pode-se concluir 

que há um alto número de crianças com TDAH em fase de alfabetização nas 

respectivas escolas e turmas de alfabetização, porém, somente um aluno conta com 

o diagnóstico clínico. Outro fator importante a ser considerado é que as professoras, 

são relativamente novas no campo da alfabetização, e que, apesar buscarem 

formação constante e possuírem Pós-Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia e 

alfabetização (três delas), não se sentem preparadas (incluindo a quarta professora) 
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para alfabetizarem crianças com o TDAH e sentem falta de atualizações e 

formações na área da Educação Inclusiva, mais especificamente, sobre o Transtorno 

de Déficit de Atenção com Hiperatividade 

Ao serem indagadas sobre concepções e metodologias que apresentam e 

utilizam em suas aulas, apresentaram alguns recursos utilizados com as crianças 

com TDAH, não definindo exatamente quais sejam as concepções e metodologias 

utilizadas. Uma professora, apenas, esclareceu que utiliza o método fônico, o que 

leva a concepção associacionista de alfabetização, ainda presente na realidade de 

muitas escolas. Dessa forma, a recompensa, o método fônico, os estímulos 

utilizados (apesar de não ser citado quais) e, principalmente, a falta de 

concepções claras e explícitas sobre a alfabetização, revela a ausência de uma 

concepção construtivista de alfabetização. Ressalta-se ainda, que as respectivas 

professoras conhecem a teoria de Ferreiro e Teberosky, porém, em suas falas, 

apresentam como apoio para a prática docente, pois, através da testagem dos 

níveis de escrita em que se encontra a criança, é possível ter a noção sobre a 

evolução dos alunos no processo da aquisição da leitura e da escrita.  

Constatou-se ainda, resultante da aplicação do questionário, que as 

professoras fazem uso de várias estratégias que consideram importante no processo 

de alfabetização em crianças com TDAH, citando um planejamento claro, o 

conhecimento e respeito ao aluno, o uso de jogos, músicas, dinâmicas e recursos 

audiovisuais, como também, a determinação de regras, o uso de elogios e a 

proposição de atividades de fácil entendimento e de curta duração. 

Juntamente, pode-concluir que a Lei Nº 14.254, que foi sancionada durante o 

período de estudo desta pesquisa, garante ao aluno com TDAH todo um suporte 

educacional, que preze pelo seu desenvolvimento integral, partindo da identificação 

precoce do transtorno, ao encaminhamento do educando para diagnóstico, e dando 

o apoio educacional pela rede de ensino, bem como o apoio terapêutico 

especializado na rede de saúde. Com essa Lei, o público do TDAH adquiriu muitos 

direitos e pode ser considerada um marco histórico para a educação inclusiva, tendo 

em vista, que era um público que ainda era desassistido pelas leis mais antigas da 

área da inclusão. 

Finalizando, retoma-se, mais uma vez, a epígrafe desse trabalho: “por trás da 

mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma 

criança que pensa” (Emília Ferreiro, 1985). Assim, o professor deve sempre olhar 
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individualmente para cada criança, pois, esta deve ser considerada como um ser 

capaz de aprender. Cabe ao professor, ofertar atividades que propiciem este salto 

no desenvolvimento, buscar sua formação contínua, elaborar um planejamento claro 

e objetivo, fazer uso de metodologias e recursos adequados, realizar um trabalho 

conjunto com a família e, juntamente, conceber o seu aluno como ser capaz e 

integral, nas dimensões cognitiva, motora e afetiva. 
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APÊNDICE A - Questionário para as professoras alfabetizadoras do município de 
Fortaleza dos Valos/RS. 

(Plataforma do GOOGLE – APLICATIVO Google Forms). 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Caro (a) Professor (a): 

Sou acadêmica do curso de Pedagogia – Licenciatura, da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade em Cruz Alta. Esse questionário tem o 
intuito de coletar dados para a pesquisa “O processo de alfabetização de estudantes 
com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade: concepções e práticas 
pedagógicas”, referente ao componente Curricular Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Não é necessário identificar-se. Gostaria de contar com seus conhecimentos 
e experiências, tão importantes para minha formação. 

Muito Obrigada. 
Acadêmica: Ludimila Pause Wendt 

Orientadora: Prof.ª Maria da Graça Prediger Da Pieve 
 

Bloco 1 - Dados pessoais 
1- Formação 
Graduação: _____________________________________________________ 
Pós-Graduação: _________________________________________________ 
 
2- Tempo de atuação no magistério enquanto alfabetizadora: 
(   ) Até 1 ano 
(   ) De 2 a 5 anos 
(   ) De 6 a 10 anos 
(   ) Mais de 11 anos 
 
3- Turma em que está atuando atualmente no processo de alfabetização: 
(   ) 1º Ano 
(   ) 2º Ano 
(   ) 3º Ano 
 
Bloco 2 - Sobre o TDAH 
 

Professor, a partir desse bloco, as questões objetivam verificar se há em sua 
turma, com diagnóstico ou não, alunos que apresentam Transtorno de Déficit de 
Atenção com Hiperatividade e, de que forma conduz o processo de alfabetização 
desses alunos. Caso, não tenha nenhum aluno em sua turma, sinta-se à vontade e 
responda sobre o processo de alfabetização que realiza e opiniões e conhecimentos 
sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade que possui. 
 
4- O que você entende por Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade? 
 
5- Você tem atualmente ou já teve algum aluno (com diagnóstico ou não) com TDAH 
em sua sala de aula? 
(   ) Sim. Quantos? _____ 
(   ) Não.  
 
Bloco 3 - Sobre o processo de alfabetização e o TDAH 
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6- Qual a concepção de alfabetização que embasa a prática pedagógica que realiza, 
incluindo os estudantes que apresentam TDAH?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
7- Com relação a opção metodológica, as teorizações de Ferreiro e Teberosky (a 
psicogênese da língua escrita), influencia a tua prática pedagógica de alfabetização?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
Caso sim, de que forma? _______________________________________________ 
 
8- Você possui formação (continuada) para alfabetizar alunos que apresentam o 
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Caso sim, qual ou quais: 
________________________________________________ 
 
9- Em tua opinião, que práticas e condutas pedagógicas contribuem no processo de 
alfabetização de crianças com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10- Qual o papel do professor no processo de alfabetização? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 


