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Este capítulo procura integrar as diversas discussões relativas à 

Educação Especial que compõem este livro, focalizando a compreensão 

hegemônica ou predominante relativa ao Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade (TDAH), com o objetivo de superá-la a partir dos aportes da 

Psicologia Histórico-Cultural. Antes, porém, vale apontar alguns aspectos do que 

hoje se define como “educação inclusiva”, principalmente, no Brasil, a partir dos 

estudos de Mendes (2006). 

Para a autora citada, “o movimento pela inclusão escolar de crianças e 

jovens com necessidades educacionais especiais surgiu de forma mais focalizada 

nos Estados Unidos, e (...), por força de penetração da cultura desse país, ganhou a 

mídia e o mundo ao longo da década de 1990” (p.391), e, objetivando substituir o 

termo “integração”, vigente na época, buscava a colocação de alunos com 

dificuldade prioritariamente nas classes regulares. Não obstante, veio à reboque de 

duas grandes reformas do sistema educacional norte-americano na década de 1980, 

denominadas, respectivamente, de “movimento pela excelência na escola” (focado 

na avaliação da qualidade) e “movimento de reestruturação escolar” (focado na 

gestão dos recursos), e proliferou: 

 

Nos países pobres e em desenvolvimento, as estatísticas do início da 
década de 1990 apontavam que mais de 100 milhões de crianças e 
jovens não tinham acesso à escolarização básica; e que apenas 2% de 
uma população com deficiência, estimada em 600 milhões de pessoas, 
recebia qualquer modalidade de educação. Tais evidências estimularam o 
consenso sobre a necessidade de concentrar esforços para atender as 
necessidades educacionais de inúmeros alunos até então privados do 
direito de acesso, ingresso, permanência e sucesso na escola básica 
(Declaração Mundial sobre Educação para Todos, 1990). Em 1994, 
promovida pelo governo da Espanha e pela UNESCO, foi realizada a 
Conferência Mundial sobre necessidades Educacionais Especiais: acesso 
e qualidade, que produziu a Declaração de Salamanca (Brasil, 1997), tida 
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como o mais importante marco mundial na difusão da filosofia da 
educação inclusiva. A partir de então ganharam terreno as teorias e 
práticas inclusivas em muitos países, inclusive no Brasil. Dessa forma, o 
paradigma da inclusão globalizou-se e tornou-se, no final do século XX, 
palavra de ordem em praticamente todas as ciências humanas (MENDES, 
2006, p.395). 
 

Sem pretender aprofundar esta discussão, observamos que no bojo do 

atual modelo societário a efetivação deste ideário encontra-se cada vez mais 

distante. Ferraro (1999, apud Romero, 1999) oferece um diagnóstico do quadro de 

escolarização no Brasil nada otimista quando distingue duas categorias - a dos 

alunos excluídos da escola e a dos excluídos na escola. Esta última categoria 

abrange os excluídos por causa da repetência ou abandono e – acrescentamos - 

pela não apropriação dos conteúdos, mesmo que haja progressão no sistema de 

ensino. Neste sentido concordamos com Mendes (2006, p. 402) quando afirma, em 

relação às crianças com necessidades especiais (com deficiências orgânicas ou 

mesmo diferenças de desenvolvimento) que “(...) só o acesso não é suficiente, e 

traduzir a filosofia de inclusão das leis, dos planos e das intenções para a realidade 

dos sistemas e das escolas requer conhecimento e prática. É preciso, portanto, 

questionar: Qual a prática necessária? E o conhecimento necessário para 

fundamentar a prática? E este é, sem dúvida nenhuma, um exercício para a 

pesquisa científica”. 

Em nosso entendimento, concepções naturalizantes do desenvolvimento 

psíquico ainda hegemônicas na realidade educacional brasileira sustentam práticas 

de exclusão na medida em que localizam na criança, ou mais especificamente em 

seu organismo, obstáculos e impedimentos para a aprendizagem e o 

desenvolvimento. A superação da exclusão no interior da própria escola implica, 

assim, a construção de subsídios teórico-práticos que possam orientar e 

instrumentalizar a prática pedagógica para a promoção do desenvolvimento humano 

de todos os alunos. Como esta é a finalidade última do movimento de educação 

inclusiva, faz-se necessário compreender as implicações de concepções 

naturalizantes, que têm como destacada expressão, na realidade contemporânea, 

as práticas voltadas à alocação de crianças com supostos problemas de atenção e 

de excessiva agitação nos espaços destinados àqueles que, de fato, necessitam de 

atendimento especializado: 
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Existem crianças com necessidades especiais. Entretanto, o 
universo de crianças normais que são transformadas em 
doentes, por uma visão de mundo medicalizada, da sociedade 
em geral e da instituição escola, em particular, é tão grande 
que tem nos impedido de identificar e atender adequadamente 
as crianças que realmente precisam de uma atenção 
especializada, seja em termos educacionais, seja em termos 
de saúde. (Collares e Moysés 1996 p. 07). 
 

Partindo desta compreensão, este capítulo pretende, por um lado, 

oferecer subsídios para a compreensão do crescente fenômeno da agitação e 

desatenção das crianças e adolescentes, o qual, manifesto no contexto de sala de 

aula, coloca-se como um desafio aos professores e tem sido demanda frequente de 

atendimento por profissionais da Psicologia, apresentando-se como causa ou 

justificativa para a não aprendizagem escolar. Por outro lado, busca demarcar uma 

clara posição acerca da especificidade da Educação Especial e da clientela a ser por 

ela atendida. 

Atualmente, o excesso de desatenção ou de comportamentos 

hiperativos/impulsivos apresenta-se sob a designação Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH), definido como “um padrão persistente de 

desatenção e/ou hiperatividade, mais frequente e severo do que aquele tipicamente 

observado em indivíduos em nível equivalente de desenvolvimento” (DSM-IV TR, 

2003, p. 112), e consiste no quadro com maior frequência de encaminhamentos para 

os centros de referência em diagnóstico infantil, como ambulatórios, hospitais e 

clínicas. 

O diagnóstico desse problema, assim como a venda de medicamentos 

para tratá-lo, vem se tornando um fenômeno crescente no cenário brasileiro. 

Crianças excessivamente agitadas e/ou desatentas vêm sendo cada vez mais 

frequentemente diagnosticadas como “portadoras” de TDAH e recebendo tratamento 

medicamentoso, compreendido como necessário para amenizar os sintomas desse 

transtorno, que se acredita incurável. Hegemonicamente, o TDAH é entendido como 

um problema que decorre única ou fundamentalmente de uma disfunção orgânica, 

como se houvesse ocorrido algum “desajuste” no organismo do indivíduo que o 

tivesse levado a ter o transtorno, sendo o tratamento medicamentoso, via de regra, o 

único ou o mais indicado (BARKLEY, 2008; BROWN, 2007; ROHDE et al., 2004, 

entre outros). 
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Pesquisadores estimam que cerca de 3 a 6% das crianças em idade 

escolar no Brasil apresentem TDAH (FARAONE et al., 2003,  citado por ROHDE, et 

al., 2004). A venda do Metilfenidato, medicamento atualmente mais utilizado no 

tratamento (comercialmente conhecido como RITALINA®), cresceu 1.616% nos 

primeiros oito anos deste século, de acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa de 

Medicamentos (IDUM). Somente no ano de 2008 foram vendidas no Brasil 

1.147.000 caixas deste medicamento. Os gastos entre os brasileiros com a compra 

de medicamento para TDAH chegaram a 88 milhões de reais (IDUM, 2009). 

Diante do crescente número de diagnósticos - não raro feitos de maneira 

aligeirada e superficial – e da prescrição exacerbada de medicamentos para tratar 

esses casos, o propósito do presente capítulo é problematizar o entendimento desse 

quadro como um transtorno que tenha origem no organismo da própria criança, 

salientando a necessidade de se compreender como se desenvolve a função 

psicológica superior denominada atenção voluntária como condição para abordar o 

desenvolvimento precário dessa função. 

Vale dizer, neste sentido, que não se está negando a existência de 

crianças que apresentam dificuldades de controlar o próprio comportamento ou focar 

sua atenção, especialmente no contexto de sala de aula: o que se pretende aqui é 

questionar a forma como essa problemática vem sendo hegemonicamente explicada 

e enfrentada, desvelando seus pressupostos, denunciando suas implicações e 

indicando alternativas teórico-práticas para psicólogos e educadores que lidam 

diretamente com o fenômeno no cotidiano de sua prática profissional. 

Tendo em vista tais objetivos, o primeiro movimento será problematizar o 

entendimento predominante sobre o excesso de desatenção, agitação e 

impulsividade nas crianças, pontuando a ausência de clareza sobre a etiologia e 

natureza do transtorno, o risco do diagnóstico apressado e superficial, os efeitos da 

medicação sobre o cérebro infantil e a tendência social de biologização e 

patologização da vida escolar e cotidiana na contemporaneidade. Em seguida, será 

apresentada ao leitor a Psicologia Histórico-Cultural do desenvolvimento humano 

como possibilidade de superação da compreensão hegemônica do TDAH, 

colocando em discussão o processo de desenvolvimento da atenção como função 

psicológica, as possibilidades de pleno desenvolvimento dessa capacidade humana 

na sociedade atual e o papel da educação escolar neste contexto. 
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O entendimento predominante sobre desatenção e hiperatividade: 
pressupostos e implicações 

Segundo a visão amplamente aceita nos dias de hoje, uma criança é 

diagnosticada como portadora de TDAH quando apresenta um “padrão persistente 

de desatenção e/ou hiperatividade mais frequente e severo do que aquele 

tipicamente observado em outras crianças em nível equivalente de desenvolvimento”. 

Podemos, então, nos perguntar: o que explica esse quadro? Por que a criança 

apresenta tal padrão de comportamento impulsivo, desatento ou hiperativo? 

Muitas regiões do córtex cerebral já foram indicadas como responsáveis 

por causar o problema e atualmente fala-se nos lobos frontais como a região que 

“responde” pela manifestação do TDAH; no entanto, já se atribuiu o problema à 

região talâmica, aos lobos pré-frontais, ao corpo caloso, ao cerebelo, ao corpo 

caudado, ao mesencéfalo e aos planos temporais (BARKLEY, 2008). 

Embora haja grande esforço em localizar o problema no aparato cerebral 

do sujeito, a própria existência de um transtorno cerebral se mostra passível de 

contestação, pois os indivíduos que recebem o diagnóstico de TDAH, por via de 

regra, nunca sofreram e não apresentam nenhum tipo de dano cerebral. Diante da 

impossibilidade de detectar lesões ou malformações que possam ser relacionadas 

aos sintomas, atribui-se o “desajuste” no córtex a supostos problemas de 

desenvolvimento embrionário, problemas no parto, uso de tabaco na gestação, 

diferenças entre hemisférios cerebrais, etc. (BARKLEY, 2008), sem que de fato se 

comprove a relação direta entre as situações mencionadas e a ocorrência de TDAH. 

Resgatando brevemente o histórico do surgimento do TDAH, vemos que 

este foi denominado inicialmente lesão cerebral mínima (BARKLEY, 2008; MOYSÉS 

& COLLARES, 1992). Os indivíduos que primeiramente receberam esse diagnóstico, 

no início do século passado, foram acometidos por uma epidemia de encefalite 

(consequência da Primeira Grande Guerra), chamada Encefalite de Von Ecônomo 

(BARKLEY, 2008, WERNER, 1997). Tais indivíduos tiveram parte do seu cérebro 

lesionado pela encefalite e, como sequelas, apresentavam comportamentos de 

desatenção, dificuldades de controlar o comportamento, impulsividade, etc.; porém 

nesse mesmo período, durante as décadas de 1920 e 1930, crianças que não 
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haviam sido acometidas pela encefalite, mas apresentavam os mesmos sintomas, 

passaram a receber o mesmo diagnóstico: portadoras de lesão cerebral mínima. 

Nos anos seguintes surgiram contestações ao uso do termo lesão 

cerebral mínima para crianças que, embora não houvessem sofrido nenhum tipo de 

lesão, apresentassem comportamentos desatentos e hiperativos. Houve então a 

proposição de um novo nome, conforme explicam Moysés e Collares (1992, p. 37): 

 

Em 1962, realizou-se um simpósio internacional em Oxford, 
reunindo os grupos de pesquisa que se dedicavam a estudar a 
entidade lesão cerebral mínima. Nesse encontro, todos os 
grupos apresentaram o mesmo resultado: empregando todos 
os métodos de investigação disponíveis, inclusive o exame 
anátomo-patológico completo do cérebro (de pessoas 
“doentes” e que haviam morrido por qualquer causa), não se 
conseguiu detectar nenhuma lesão! Nesse momento, os 
pesquisadores envolvidos reconheceram estar errados, porém 
sem questionar o ponto crucial de sua postura medicalizante: 
reconhecem não haver lesão e proclamam a existência de uma 
disfunção. Surge, assim, a disfunção cerebral mínima (DCM). 

 

Segundo as autoras, o termo mais “ameno” teve boa aceitação; 

estabeleceu-se inclusive, contraditoriamente, que para serem diagnosticadas como 

portadoras de disfunção cerebral mínima as crianças, obrigatoriamente, deveriam 

apresentar normalidade nos exames físico, neurológico, laboratorial, de 

eletroencefalograma e de inteligência. 

A partir deste período houve todo um esforço por desenvolver escalas e 

testes capazes de medir a atenção para constatar o suposto déficit, iniciando-se o 

uso de medicamentos para tratar essa condição e “provar” sua origem neurológica. 

Esta suposta comprovação da etiologia neurológica do problema baseava-se em 

estudos pautados na administração de medicamentos que agiam sobre o sistema 

nervoso central. Caso o paciente apresentasse melhoras nos sintomas, isto é, 

ficasse mais calmo ou mais atento, ficava “comprovada” a base neurológica do 

transtorno (ROSS, 1979). 

O termo Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade foi cunhado na 

década de 1980, período em que, apresentando-se como um mercado de consumo 

promissor, o TDAH chegou a ser um dos transtornos mais estudados nos EUA. Já 

nos últimos anos do século XX, conforme Caliman (2008), os Estados Unidos 
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reconheceram oficialmente o TDAH como um dos problemas mais graves da saúde 

pública americana e proclamam o dia sete de setembro como o “Dia da Consciência 

Nacional sobre o TDAH”. A autora alerta que, não por acaso, aquele país em 1999 já 

fazia uso de 85% da produção mundial de metilfenidato. 

Como reforço às teorias que afirmam tratar-se de uma desordem orgânica, 

apresentam-se estudos afirmando a etiologia genética do TDAH, ou seja, propondo 

sua transmissão hereditária. Embora se trate de uma hipótese ainda não confirmada, 

a ideia de que o transtorno possa ter etiologia genética já tem servido de base para 

descartar estudos que tentam relacionar o desenvolvimento do transtorno com as 

características do ambiente no qual o sujeito diagnosticado se encontra (BARKLEY, 

2008). 

O histórico do TDAH ora exposto permite levantar uma série de 

questionamentos. Como se pôde notar, ao longo desse desenvolvimento histórico 

não se alcançou comprovação objetiva e efetiva da etiologia orgânica ou genética 

desse quadro. Vale notar, neste sentido, que a própria bula da Ritalina informa ao 

usuário que “a etiologia específica dessa síndrome é desconhecida e não há teste 

diagnóstico específico” (NOVARTIS, 2010, p.11). 

Observamos que o “nascimento” do TDAH, ainda com o nome de 

disfunção, ocorreu em um período caracterizado por significativos avanços da 

indústria farmacêutica. Conforme Rodrigues (2003), a partir da década de 1950, com 

a chamada Revolução Psicofarmacológica, a indústria passou a desenvolver 

medicamentos capazes de eliminar sintomas com maior eficiência, o que se refletiu 

no campo da classificação das doenças: as patologias passaram a ser classificadas 

de acordo com o sintoma e o tipo de tratamento a ser oferecido, sem que houvesse 

muita fundamentação a respeito da etiologia da doença. No caso específico do 

TDAH, essa falta de fundamentação se evidencia, em especial, pela escassez de 

discussões a respeito da formação da atenção. 

Nesse contexto, mesmo diante da falta de clareza acerca da etiologia e 

da natureza mesma do “transtorno”, torna-se possível diagnosticá-lo a partir dos 

sintomas e designar o tratamento medicamentoso adequado. Sendo o medicamento 

efetivo em suprimir os sintomas, este se estabelece por critério pragmático como 

mecanismo principal de enfrentamento da patologia. Não há, assim, compromisso 

em se desvelar as determinações essenciais: circunscreve-se a investigação ao 
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plano do sintoma, o que significa confinar a análise ao plano da aparência do 

fenômeno, ou seja, ao plano da descrição, com esquivas em oferecer explicações. 

Evidenciada a falta de clareza em torno da etiologia do transtorno, outro 

aspecto a ser problematizado refere-se aos próprios efeitos da medicação 

empregada no tratamento do TDAH, que devem ser objeto de preocupação para 

psicólogos e educadores. Na bula da RITALINA® pode-se verificar que ainda não 

são conhecimentos todos os fatores envolvidos na ação do medicamento sobre o 

sistema nervoso central: 

 

RITALINA® é um fraco estimulante do sistema nervoso central, 
com efeitos mais evidentes sobre as atividades mentais do que 
nas ações motoras. Seu mecanismo de ação no homem ainda 
não foi completamente elucidado, mas acredita-se que seu 
efeito estimulante é devido a uma inibição da recaptação de 
dopamina no estriado, sem disparar a liberação de dopamina. 
O mecanismo pelo qual ele exerce seus efeitos psíquicos e 
comportamentais em crianças não está claramente 
estabelecido, nem há evidência conclusiva que demonstre 
como esses efeitos se relacionam com a condição do sistema 
nervoso central. (NOVARTIS, 2010, p.7, grifos nossos) 

 

Como droga estimulante, o cloridrato de metilfenidato tem ação direta no 

sistema nervoso central e apresenta uma série de efeitos colaterais, que vão desde 

os mais brandos, como perda do apetite, dores abdominais, cefaleia, náuseas, perda 

do sono e irritabilidade até os mais severos, como convulsões, alucinações, tiques 

nervosos e tristeza, podendo, a longo prazo, causar dependência e problemas no 

crescimento (IDUM, 2009). Cerca de 20% a 50% das crianças que tomam 

RITALINA® sentem os efeitos colaterais mais brandos e, embora seja pequeno o 

número dos que sentem efeitos colaterais mais graves, estudos indicam a 

possibilidade de que o uso prolongado deste medicamento possa provocar ou 

agravar a síndrome de Tourette1 (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1996). Vale ainda 

destacar a ausência de estudos longitudinais que evidenciem os efeitos do uso 

prolongado da droga no cérebro em desenvolvimento. 

Não obstante a ampla gama de efeitos colaterais e o reconhecimento do 

próprio fabricante do medicamento de que falta conhecimento sobre o que seja o 

transtorno (como vimos, trata-se de uma síndrome cuja “etiologia específica” é 

                                                
1 Síndrome caracterizada por tiques motores e/ou vocais (Goldstein & Goldstein, 1996). 
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desconhecida), a venda do metilfenidato para tratar TDAH tem se revelado um 

mercado altamente promissor. 

Entendemos que esse fenômeno deve ser compreendido à luz de uma 

tendência social mais ampla, denominada por Rodrigues (2003) de “biologização” 

dos conflitos intrapsíquicos, mecanismo que converte conflitos relacionados a 

questões sociais em problemas de ordem biológica, em relação aos quais a cada dia 

são descobertas novas drogas capazes de “curar”.  É possível pensar, nesse sentido, 

que no âmbito da sociedade capitalista atual a indústria farmacêutica não somente 

cria os medicamentos, mas também gera a demanda por eles. Isso faz os indivíduos, 

na sociedade do hiperconsumo, desenvolverem a ideia de que tudo pode ser 

comprado, até mesmo a potencialidade de autocontrolar-se, de manter-se atento e 

concentrado, ou mesmo de alavancar seu raciocínio. A solução para problemas tão 

complexos, que demandam tempo em termos de desenvolvimento e aprendizagem, 

poderia estar concentrada em uma simples pílula. 

Em nossa análise, a acentuada biologização e patologização dos 

comportamentos humanos constituem a expressão do pensamento lógico-formal, 

hegemônico no interior da ciência, incapaz de captar e decodificar a relação dialética 

indivíduo-sociedade. Com isso, as ações diagnósticas e curativas focalizam o 

sistema nervoso do indivíduo, sem que o outro polo da relação - a sociedade - seja 

efetivamente integrado à análise. Como consequência, tem-se uma concepção 

naturalista de desenvolvimento, que compreende a criança como indivíduo isolado, 

para o qual a sociedade é apenas um peculiar meio em que se habita (Bock, 1997). 

Dessa forma, não se compreende o suposto “transtorno” ou “distúrbio psíquico” do 

indivíduo como um fenômeno datado nem imbricado com as condições de vida e 

educação, ao contrário, incorre-se em sua naturalização e eternização: o fenômeno 

sempre existiu e é bastante provável que os sintomas se mantenham por toda a vida 

do indivíduo. Verificamos, assim, que categorias da lógica dialética movimento, 

contradição e totalidade se mostram ausentes no entendimento hegemônico sobre a 

desatenção e a hiperatividade, contribuindo para uma apreensão parcial, a-histórica, 

naturalizante - portanto, ideológica – do quadro. 

Complementando esta ideia, acrescentamos o exposto por Collares e 

Moysés (1996), que destacam que em muitos momentos de tensão social a ciência 

recorre a respostas biologizantes às questões que se transformaram em conflito, e 
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ao fazer isso isenta de responsabilidades o sistema social. No caso da escola, a 

biologização se revela no fato de professores e profissionais da saúde encontrarem 

nas “doenças” das crianças a resposta para o fracasso escolar. Torna-se, muitas 

vezes, mais prático e cômodo reconhecer que a criança tem alguma desordem 

orgânica e tratá-la com medicamentos que “acalmam”, em lugar de repensar as 

condições de aprendizagem e desenvolvimento proporcionadas pelo sistema 

educacional brasileiro, pelas relações vigentes na escola na atualidade, pelas 

políticas educacionais, pelas práticas pedagógicas, e, em última instância, repensar 

a própria sociedade na qual essa escola está inserida e o tipo de formação que esta 

sociedade engendra e demanda. 

Nesse contexto altamente favorável à proliferação de diagnósticos de 

patologias diversas, o que se observa atualmente é uma banalização do diagnóstico 

do TDAH. Como afirma a própria bula da RITALINA®, não há teste específico e 

conclusivo para o diagnóstico do “transtorno”, devendo este ser realizado a partir de 

critérios clínicos. Destacamos, neste sentido, o fato de que questões de valoração 

subjetiva presentes nos critérios diagnósticos geram dúvidas e incertezas entre 

profissionais da saúde; além disso, sabe-se que não raro crianças são 

diagnosticadas com uma única sessão, muitas vezes sem que ela mesma, que 

deveria ser a “peça” mais importante da investigação, seja ao menos entrevistada 

(EIDT, 2004; BOARINI E BORGES, 2009). Vemos, assim, uma avalanche de 

diagnósticos apressados e precoces que avaliam apenas as manifestações 

individuais de supostas disfunções do cérebro, apartadas da análise da qualidade 

das mediações culturais disponibilizadas (ou não) na e pela realidade social objetiva 

em que esse psiquismo se constitui e se desenvolve. Outro fato bastante grave e 

revelador desse processo de banalização é a facilidade com que se encontram 

formulários prontos para realização do autodiagnóstico: atualmente é possível 

encontrar na internet questionários para diagnóstico tanto de crianças quanto de 

adultos 2 , com a recomendação de que as questões sejam respondidas e 

encaminhadas para o médico de confiança. 

Diante do exposto, acreditamos ter evidenciado uma série de questões 

problemáticas, incertezas, imprecisões e riscos envolvidos na forma como tem sido 

predominantemente enfrentada a existência de desatenção e comportamentos 

                                                
2 Disponível em: http://www.tdah.org.br 
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impulsivos e hiperativos em nossas crianças. Como educadores e psicólogos 

comprometidos com a promoção da aprendizagem e do desenvolvimento humano, 

devemos observar, ainda, que o fato de a criança “aquietar-se” ou “parecer atenta” 

com o uso da medicação não significa que esteja desenvolvendo suas funções 

psicológicas. Com isso, temos um quadro em que os sintomas mais evidentes são 

aparentemente controlados, porém a promoção do desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores – incluída aqui a capacidade de autocontrole e de controle 

voluntário da atenção – fica preterida. 

Nesse sentido, entendemos que o caminho para superar o entendimento 

hegemônico a respeito do TDAH é justamente o estudo do desenvolvimento da 

atenção voluntária a partir do enfoque da Psicologia Histórico-Cultural. Tal 

perspectiva teórica permite superar a concepção exclusivamente organicista do 

problema, na medida em que revela o caráter histórico do psiquismo humano e 

desvela a gênese cultural das funções psíquicas tipicamente humanas, 

demonstrando que o desenvolvimento psíquico se dá em estreita vinculação com o 

ambiente cultural. Assim, apresentaremos a seguir os principais postulados da 

concepção histórico-cultural de homem e, em seguida, a teorização sobre o 

desenvolvimento da atenção como função psíquica. 

 
Enfoque histórico-cultural do desenvolvimento psíquico: caminho para a 
superação da visão organicista do TDAH 

L. S. Vigotski3 (1896-1934), psicólogo soviético que, juntamente com A. R. 

Luria (1902-1977) e A. N. Leontiev (1903-1979), desenvolveu a teoria da Psicologia 

Histórico-Cultural, considerava que o comportamento humano deveria ser estudado 

tanto em seus aspectos biológicos quanto nos históricos, pois mudanças no 

desenvolvimento histórico da humanidade, seja na relação dos homens entre si seja 

na destes com a natureza, criavam um tipo diferente de homem: a própria natureza 

do homem se modifica e se desenvolve no processo histórico (VIGOTSKI & LURIA, 

1996). 

Ao estudar as funções psicológicas superiores, isto é, aquelas 

eminentemente humanas, os autores soviéticos buscaram explicações tanto na 

filogênese quanto na ontogênese, e concluíram que o homem se constitui em uma 
                                                
3 Existem diferentes grafias para o nome deste autor. Optamos pela forma “Vigotski” por ser a que mais se aproxima do 
português. No entanto, quando forem utilizadas obras deste, manteremos a escrita conforme se apresenta na obra consultada. 
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unidade indivíduo/sociedade e biológico/cultural. À medida que o homem participa 

do mundo cultural e se apropria de instrumentos e signos produzidos na cultura, 

ocorrem modificações no próprio corpo orgânico do homem, bem como em sua 

forma de agir no mundo. Na passagem que segue, Leontiev (1983, p.98) considera a 

relação dialética existente entre o cérebro como base material orgânica do 

psiquismo humano, organizado a partir de um sistema interfuncional, e a 

apropriação da atividade humana objetivada nos diversos tipos de produção 

humana, evidenciando o importante papel das últimas para o processo de 

humanização: 

 

(...) só os sistemas fisiológicos das funções realizam as 
operações perceptuais, mnemônicas, motoras e outras. Mas, 
repito, não podemos reduzir as operações a esses sistemas 
fisiológicos. As operações sempre estão subordinadas a 
relações objetais, isto é, extracerebrais. 

 
Nessa direção, Luria (1986) compreendia a atividade humana, 

caracterizada pelo trabalho social, como um primeiro fator criador de novas formas 

de comportamento. Embora a estrutura biológica do homem não tenha sofrido 

grandes alterações, por meio da atividade vital humana (trabalho) se altera a forma 

de compreender o mundo e de se relacionar com os outros homens. Ao elaborar 

instrumentos de trabalho para agir sobre a natureza, o homem, além de modificar a 

natureza, modifica seu próprio comportamento, sua estrutura interna, seu psiquismo. 

Por ser uma atividade mediada por instrumentos criados pelo próprio homem, o 

trabalho vai além de qualquer atividade desenvolvida por outras espécies, pois 

confere ao homem certa autonomia em relação à natureza, em virtude da 

capacidade de antecipar os resultados de suas ações, escolhendo o melhor caminho 

para atingir determinados fins (KONDER, 1985). Além disso, o trabalho proporcionou 

a ampliação dos agrupamentos humanos – quando consideramos a filogênese – 

possibilitando o convívio em sociedade e garantindo a sobrevivência dos grupos. 

Para Vygotski (1930/2004), o homem só se constitui como indivíduo por 

ser social, por fazer parte de um grupo social inserido em um contexto histórico. 

Assim, a compreensão do homem singular deve partir do entendimento de seu 

contexto sociocultural, visto que a personalidade, o comportamento e o caráter de 



13 
 

um indivíduo estão estreitamente vinculados aos aspectos do grupo e da classe 

social a que este pertence. 

O método de investigação proposto por Vigotski, chamado de método 

instrumental, busca compreender de que maneira o emprego de instrumentos e 

signos possibilita ao homem dominar o meio externo e também a sua própria 

conduta. Tal investigação se deu tanto no plano da ontogênese quanto no da 

filogênese. O autor se preocupou em desenvolver uma metodologia de análise que 

contemplasse a trajetória de transformação dos aspectos biológico-instintivos em 

cultural-sociais em um indivíduo singular (ontogênese), e em compreender as 

alterações ocorridas na evolução das espécies em seus aspectos biológicos que 

possibilitaram a hominização, tendo-se como resultado posterior a transformação 

gradual do homem primitivo em homem cultural em seu aspecto filogenético 

(VIGOTSKI E LURIA, 1996). 

Vigotski não concebia que se estudassem tais linhas de desenvolvimento 

em separado, mas entendia que elas deveriam ser estudadas como uma ruptura 

dada na linearidade biológica e, ao mesmo tempo, como um salto qualitativo na 

direção da história humana, engendrado pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento 

dos instrumentos e signos (VIGOTSKI E LURIA, 1996). Deste modo, a superação 

por incorporação do orgânico ao desenvolvimento histórico-cultural nada mais é do 

que a defesa deste autor em relação à impossibilidade de se dissociar a unidade do 

individual/social e do biológico/cultural. 

Os estudos de Vigotski demonstram que as formas superiores de 

comportamento estão alicerçadas sobre as formas inferiores. As condutas inferiores 

são de origem biológica e inatas, e se expressam nos comportamentos reflexos ou 

instintivos, por exemplo; já as superiores, voluntárias, precisam ser desenvolvidas e, 

para isso, é necessária a participação do sujeito em um meio cultural, ou seja, tal 

desenvolvimento se processa apenas mediante a apropriação da cultura humana 

objetivada nas produções humanas, sejam elas materiais ou ideais. 

A observação imediata do funcionamento psíquico humano nos leva, 

muitas vezes, a atribuir erroneamente um caráter natural a funções que são, na 

verdade, conquistas culturais e históricas do gênero humano, como, por exemplo, o 

pensamento lógico e a atenção voluntária, pois, ao se desenvolverem, as formas 

superiores tornam-se automatizadas. Conforme Vigotski (1931/2000), isso se dá à 
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medida que os elementos mediadores que fizeram surgir a forma superior de 

comportamento são internalizados. O autor revelou, não obstante, que o processo 

de desenvolvimento dessas funções não é garantido pela maturação do aparato 

biológico, mas demanda a mediação de signos e instrumentos da cultura como 

condição mesma para sua formação. Por essa razão, ao estudar o desenvolvimento 

psíquico, defendia uma análise dinâmica das funções psíquicas, que buscasse 

compreender o processo de “nascimento” de uma determinada função superior, ou 

seja, sua gênese e desenvolvimento. 

Nesse sentido, entender o TDAH a partir dessa perspectiva teórica 

implica superar a concepção de que os indivíduos têm naturalmente a capacidade 

de prestar atenção e controlar seu comportamento e, dessa forma, ir além da 

aparência do fenômeno, compreendendo a identificação dos sintomas mais 

evidentes ou primários (desatenção, hiperatividade e impulsividade) como ponto de 

partida da análise, a qual deve, necessariamente, avançar na direção do 

entendimento das determinações essenciais do fenômeno. Em síntese, trata-se da 

afirmação da necessidade de se estudar como ocorre o desenvolvimento da atenção 

enquanto função psíquica complexa de se compreender o processo de superação 

por incorporação da forma inferior, biológica e elementar de atenção (que é comum 

a homens e a animais), em atenção cultural, voluntária e especificamente humana, 

para então se discutir os determinantes de um possível desenvolvimento precário 

dessa função, que configuraria o déficit de atenção. De acordo com o método 

vigotskiano, ao discutir tais “falhas” é preciso compreender a origem delas, 

principalmente na situação social de desenvolvimento do indivíduo em questão. Ao 

assim fazer, buscamos alcançar a essência do fenômeno hegemonicamente 

chamado de TDAH, compreendendo a imbricação entre aspectos biológicos, 

econômicos, sociais, educacionais e ideológicos. 

Vygtoski (1931/2000) afirma que toda função psíquica superior foi 

primeiramente externa, porque ocorreu em uma relação social entre duas pessoas. 

Assim, toda função que não é inata na criança aparece duas vezes: primeiramente 

no plano social – interpsicológico – e, posteriormente, enquanto função psicológica 

internalizada – intrapsicológica. Essa é uma lei geral válida para todas as funções 

superiores, entre elas a atenção voluntária e a memória lógica. 
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Para que ocorra a internalização, isto é, a transposição do meio inter para 

o intrapsicológico de uma função superior, é imprescindível que haja mediação. Ao 

nascer, a criança encontra um ambiente dado, mas não é capaz de compreendê-lo 

como algo criado por homens: utiliza os objetos da cultura conforme recebe 

indicações para fazê-lo (MARKUS, 1974). A partir dessas indicações, terá início o 

processo de desenvolvimento das funções superiores, como se discutirá a seguir. 

 

O desenvolvimento da atenção voluntária como função superior/cultural 
 A atenção pode ser definida como a base sobre a qual se organizam a 

direcionabilidade e a seletividade dos processos mentais. É a capacidade de 

selecionar certos estímulos que são importantes em dada situação, somada à 

capacidade de inibir (ou ignorar) outros estímulos. Nenhuma atividade poderia ser 

realizada pelo homem caso não existisse a seletividade promovida pela atenção, 

pois a quantidade de informações recebida do ambiente seria demasiadamente 

grande e desorganizada; assim, a atenção é responsável por demarcar os 

elementos essenciais para a atividade mental, vinculando-se a seu funcionamento 

organizado (LURIA 1979a, 1979b) e definindo a dinâmica dos processos 

cognoscitivos (memória, pensamento, percepção, etc.) (PETROVSKI, 1980). 

Inicialmente, segundo Vygotski (1931/2000, p. 214), o desenvolvimento 

da atenção configura-se como um processo puramente orgânico “de crescimento, 

maturação e desenvolvimento dos aparatos nervosos e das funções da criança”. Na 

análise do autor, esse processo de maturação é fundamental no primeiro ano de 

vida da criança e não se interrompe ao longo de toda a infância, nem mesmo na vida 

adulta; no entanto, conforme ocorre o desenvolvimento, tal processo passa a ser 

dirigido por fatores socioculturais. Ocorre um processo de superação da fase mais 

primitiva, por incorporação às mais complexas, em decorrência da interação do 

indivíduo com seu ambiente sociocultural, que lhe impõe tarefas para cuja execução 

necessitará da regulação efetiva de sua conduta. 

A forma mais elementar de manifestação da atenção é chamada atenção 

involuntária. Considerada um fenômeno natural, tem em sua base a ocorrência do 

reflexo orientado e da ativação de respostas a determinados estímulos novos, que 

se extinguem paulatinamente na medida em que ocorre a adaptação. Corresponde 

aos casos em que a atenção do homem é atraída por estímulos fortes, novos ou 
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interessantes (de acordo com a necessidade do sujeito) (LURIA, 1979a). Neste tipo 

de atenção, tem especial importância a força ou intensidade do estímulo. A 

intensidade pode ser entendida por meio da correlação que estabelece o estímulo 

em comparação com outros que atuam no mesmo momento (por exemplo, um 

objeto grande que se destaca entre objetos pequenos) (PETROVSKI, 1980). 

Assim, a atenção involuntária é responsável por despertar o interesse 

para algo, mas não é capaz de organizar o comportamento do sujeito.  Vigotski e 

Luria (1996) observam que, caso existisse apenas a atenção involuntária, não seria 

possível construir uma forma estável de comportamento, visto que a cada novo 

estímulo seria necessário reorganizar a conduta. Quando o indivíduo está inserido 

em um contexto que envolva atividades mais complexas e exija o desempenho de 

tarefas organizadas, surge a necessidade de uma forma mais estável de atenção, a 

atenção voluntária, muitas vezes dirigida ao estímulo mais fraco ou menos forte. 

A história da atenção voluntária está intimamente ligada ao 

desenvolvimento cultural do ser humano. No plano filogenético, Leontiev (1932/1994) 

observa que os homens das tribos primitivas precisavam submeter o controle do 

próprio comportamento e atenção à organização estabelecida pelo grupo na 

atividade de caça. O autor destaca a relação dialética existente entre a atividade de 

trabalho e o desenvolvimento da atenção, pois uma foi indispensável para o 

desenvolvimento da outra nas tribos primitivas. 

No plano ontogenético, a atenção voluntária desenvolve-se em intrínseca 

dependência das mediações que a criança recebe. Nos primeiros anos, é na 

interação com a figura cuidadora, que direciona a atenção da criança (apontando 

objetos, pessoas, dando instruções), que a atenção voluntária começa a se 

desenvolver; e mais tarde, consolida-se com a inserção dela na escola (VYGOTSKY, 

1931/2000). Além disso, através da imitação das pessoas em seu entorno, a criança 

redireciona e aprofunda sua atenção. Aquilo que a estimula externamente 

reorganiza seu comportamento e passa a ser internalizado pela criança (LEONTIEV, 

1932/1994). 

Isso significa que é preciso considerar a qualidade das mediações e os 

signos e instrumentos culturais a que o sujeito teve/tem acesso no percurso de seu 

desenvolvimento, pois, para Vygotski (1931/2000), a atenção voluntária é um 

processo de atenção mediada, pois se desenvolve mediante a interiorização 
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gradativa dos dispositivos culturais que engendram as formas superiores de conduta 

humana. Isso significa que a atenção voluntária, tanto em sua composição quanto 

em sua estrutura e função, não é simplesmente o resultado de um desenvolvimento 

natural, orgânico, mas da mudança de direção deste, que se reestrutura por 

intermédio da influência de estímulos-meios externos: 

 

Vemos, portanto, que o desenvolvimento da atenção da criança, 
desde os primeiros dias de sua vida, se encontra em um meio 
complexo formado por estímulos de duplo gênero. Por um lado, 
os objetos e fenômenos atraem a atenção da criança em 
virtude de suas propriedades intrínsecas; por outro, os 
correspondentes estímulos-catalisadores [signos], isto é, as 
palavras orientam a atenção da criança. Desde o princípio, a 
atenção da criança está orientada. Primeiro a dirigem os 
adultos, mas à medida que a criança vai dominando a 
linguagem, começa a dominar a mesma propriedade de dirigir 
sua atenção em relação com os demais e depois em relação 
consigo mesma. (VYGOTSKI, 1931/2000, p.232). 

 

Assim, enquanto na atenção involuntária o estímulo externo produz de 

modo imediato uma resposta do sujeito, a atenção voluntária envolve mecanismos 

mais complexos, que criam certa independência dos estímulos diretos. Pela 

mediação do signo (especialmente das palavras, seja na instrução do adulto seja na 

autoinstrução internalizada pela criança), não são mais os estímulos que chamam a 

atenção do indivíduo diretamente, é o indivíduo quem atenta (voluntariamente) para 

algo. Com isso, o grau ou intensidade do estímulo novo, ou seja, sua forma de 

aparecer ao sujeito, não constitui em si fator decisivo para desviar a atenção. Neste 

sentido, de acordo com Leontiev (1932/1994), a natureza desta forma superior de 

regulação da conduta é marcada por dois fatores significativos: a independência da 

aparência dos estímulos externos ou diretos e a presença de esforço - tanto 

subjetivo quanto objetivo - do sujeito. 

Destarte a atenção voluntária está intimamente ligada ao controle 

voluntário do comportamento (PETROVSKI, 1980). Por ter como característica o 

estabelecimento de determinadas tarefas com fins a cumprir - o que implica que 

somente aquilo que é importante para o cumprimento da tarefa seja selecionado 

como objeto de atenção - podemos dizer que o sujeito precisa desenvolver certa 
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força de vontade capaz de manter a intensidade da atenção para a atividade 

proposta. 

Salientamos que a vontade deve ser entendida, no contexto da Psicologia 

Histórico-Cultural, não como força motora intrínseca que se manifeste espontânea 

ou naturalmente na criança, mas como a capacidade especificamente humana de 

regular de modo consciente sua própria conduta, ou seja, a capacidade (não natural) 

de controlar suas ações externas e internas com vista a atingir um determinado fim 

(MUKHINA, 1996). A ação volitiva está, assim, relacionada à orientação da própria 

conduta e persistência para alcançar o objetivo. Tal persistência começa a ser 

observada já na primeira infância, quando, por exemplo, a criança se arrasta até um 

brinquedo que deseja alcançar; mas conforme Mukhina (1996, p. 221), essa ação 

ainda não pode ser caracterizada como volitiva, uma vez que é o objeto que atrai a 

atenção da criança, impulsionando-a a agir, ao passo que na autêntica ação volitiva 

“(...) é a própria criança que fixa um objetivo para si ou aceita o objetivo indicado por 

outro”. Assim o autodomínio da conduta, característico do funcionamento psíquico 

superior exclusivamente humano, é condição para que a criança vá paulatinamente 

superando a dependência da situação visual que caracteriza seu funcionamento 

psíquico nos primeiros anos de vida, na direção de um funcionamento consciente. 

 

O papel do ensino escolar no desenvolvimento da atenção voluntária 
A formação dos atos voluntários na criança encontra-se intrinsecamente 

ligada ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores, processo que 

depende da ampliação e elevação do universo cultural dos alunos acima das 

exigências da vida cotidiana, por meio da transmissão-apropriação do conhecimento 

científico, filosófico e estético produzido pela humanidade e transformado em 

conteúdos curriculares (DUARTE, 2001). Nesse sentido, Rossler (2003) afirma: 

 

(...) a condução livre e consciente da vida pelo homem, isto é, a 
possibilidade objetiva e subjetiva do indivíduo ser o senhor de 
sua vontade, de seus pensamentos, de seus sentimentos e de 
suas ações, em suma, o guia de sua própria existência, 
depende da sua elevação acima das contingências da vida 
cotidiana. Depende da sua relação para com as esferas 
superiores da vida social humana: a esfera das objetivações 
genéricas para-si – a arte, a ciência, a filosofia, a política e a 
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ética. Tanto no que diz respeito às suas formas como no que 
se refere aos seus respectivos conteúdos (p. 41). 

 

Trata-se de compreender o desenvolvimento do autodomínio da conduta 

como conquista do desenvolvimento, isto é, como produto do processo educativo, e 

não como seu pré-requisito. Neste sentido, cabe ao ensino escolar criar condições 

promotoras e potencializadoras do desenvolvimento dos atos voluntários. Gurevich 

(1960) elucida que as dificuldades são inerentes a esse processo de 

desenvolvimento, pois o indivíduo subordinar suas ações a determinados fins que 

derivam de exigências ou necessidades sociais implica, com frequência, que tal 

indivíduo renuncie à satisfação de suas necessidades imediatas e reprima seus 

desejos se estes estiverem em contraposição com os fins propostos. Para o autor, a 

possibilidade de superar tais dificuldades depende, sobretudo, da medida em que o 

indivíduo compreenda conscientemente a necessidade dos fins de significação 

social e se disponha a colaborar para alcançá-los. 

Isso significa que o indivíduo precisa saber claramente para onde aquela 

ação o conduzirá. Na ausência dessa clareza, fica mais difícil realizar a ação, pois 

alternativas que se apresentem mais fáceis tornam-se mais atraentes. No caso da 

escola, se o aluno não tiver o mínimo de clareza do  sobre por que (função social) é 

necessário estudar, alfabetizar-se, instruir-se, qualquer outra atividade parecerá 

mais interessante do que a que realiza em sala de aula; por outro lado, “se o aluno 

compreende com clareza o que o professor quer e para que é necessária 

determinada tarefa, estará muito mais atento” (SMIRNOV; GONOBOLIN, 1960, p. 

197). 

Subordinar a atenção e as ações a determinados objetivos é muitas vezes 

difícil, pois ao longo da ação iniciada podem surgir vivências emocionais negativas 

que retardem sua execução. É preciso que a criança consiga sobrepor-se ao estado 

emocional negativo e realizar as ações apesar disso (GUREVICH, 1960), o que se 

torna possível na medida em que ela reconheça e compreenda a importância da 

tarefa. Destaca-se aqui o próprio processo educativo escolar: é preciso que o 

professor tenha clareza de que, especialmente nas séries iniciais, ficar quieto não é 

tarefa fácil, tampouco manter-se atento a uma única atividade; contudo, sendo 

ambos necessários para o processo de aprendizagem da criança, é necessário criar 

condições que possibilitem e proporcionem esse desenvolvimento. Conforme as 
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proposições de Vigotski, cabe ao adulto inicialmente dirigir e orientar a atenção da 

criança, especialmente por meio da linguagem, até que ela possa se apropriar 

desses instrumentos culturais e a dirigir sua própria atenção, seus próprios 

processos psíquicos.  

É importante destacar que a formação da atenção voluntária não 

acontece rapidamente. Na educação infantil ainda predomina a atenção involuntária. 

A atenção da criança se mantém vinculada aos seus interesses, aos ensinamentos 

de caráter mais demonstrativo e à esfera afetivo-emocional. A distribuição da 

atenção é precária; se o aluno está concentrado na escrita, não presta atenção ao 

que a professora fala, ou não consegue perceber a maneira como está sentado, a 

posição do caderno, etc. (SMIRNOV e GONOBOLIN, 1960). O jogo e o brinquedo 

têm papel fundamental enquanto atividades dominantes nesse período, promovendo 

o desenvolvimento da atenção e memória ativas na criança: “as próprias condições 

do jogo obrigam a criança a concentrar-se nos objetos presentes na situação lúdica, 

no conteúdo das ações e no argumento que interpreta” (MUKHINA, 1996, p.164). 

No planejamento de ensino, cabe ao professor, por um lado, considerar 

as características da forma predominante de atenção nesta faixa etária (involuntária), 

inserindo elementos lúdicos, evitando atividades monótonas e propondo mudanças 

frequentes de atividade; e por outro, fazer avançar o desenvolvimento psíquico, ou 

seja, provocar o desenvolvimento do controle voluntário da atenção e da conduta de 

modo geral. Como alerta Leontiev (1987, p.64), o autocontrole motor, condição para 

as aprendizagens mais complexas e abstratas, não se dá de forma espontânea, mas 

é produto da educação, portanto deve ser objeto da educação infantil: 

 

(...) já desde os primeiros dias de aprendizagem escolar a 
criança deve controlar sua conduta externa: colocar-se 
devidamente em fila, estar sentado corretamente à carteira, 
subordinar-se a determinadas normas de comportamento nos 
recreios. Tudo isso supõe a capacidade para conter suas 
reações motoras impulsivas, controlar sua conduta, dirigir seus 
próprios movimentos. É sabido que para uma criança de 7 
anos não sempre, nem muito menos, é fácil cumprir com essas 
solicitações. Também se sabe que essas capacidades se 
educam e não se formam por si mesmas. É indispensável, em 
consequência, educá-las corretamente na criança pré-escolar a 
fim de prepará-la também nesse aspecto para a escola (grifo 
nosso). 
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Na fase escolar o desenvolvimento da atenção voluntária é potencializado 

pela complexificação da atividade de estudo: o estudante é mais exigido, nem tudo 

lhe é atraente, por isso tem que fazer mais esforço para não distrair-se das 

atividades da classe. Concomitantemente, o aluno percebe que, se não presta 

atenção, não tem bons resultados, o que pode converter-se em motivo para ele se 

tornar atento. Para Smirnov e Gonobolin (1960), “[...] nos primeiros anos de vida 

escolar é quando começa a elaborar-se o costume de ser atento, o que tem grande 

importância para o ensino” (p. 195). Gurevich (1960) observa que o estudo na escola 

exige da criança não só que ela apresente determinada conduta externa, mas 

também que consiga dirigir seus processos psíquicos, sua atividade mental. 

As condições de escolarização são, assim, promotoras do 

desenvolvimento da capacidade de atentar voluntariamente para algo e manter-se 

focado na atividade. É importante lembrar que a reação involuntária de atenção não 

deixa de estar presente, razão pela qual as práticas pedagógicas devem levar em 

consideração a novidade ou a força dos estímulos que podem despertar a atenção 

da criança (PETROVSKI, 1980). A novidade é entendida como um chamariz que 

desperta inicialmente a atenção, mas esta condição deve ser superada à medida 

que o ensino vai sendo direcionado e a criança reconhece a importância social 

daquilo que está sendo ensinado, o que vai despertando seu interesse pelo 

conteúdo. 

O interesse da criança é um aspecto fundamental no processo de atenção; 

todavia é importante notar que, ao se destacar a importância do interesse da criança 

pelos conteúdos e atividades escolares, não se está fazendo referência aos 

interesses imediatos, preexistentes e espontâneos, ou seja, aos interesses e 

necessidades trazidos a priori pelo alunado; ademais, entende-se que cabe ao 

processo educativo produzir o interesse. A Psicologia Histórico-Cultural pauta-se no 

postulado de que a partir da apropriação da cultura são formadas nos indivíduos 

novas necessidades, cabendo à educação escolar a tarefa de produzir carecimentos 

vinculados às esferas não cotidianas da vida social (ciência, arte, filosofia). 

No processo de ensino-aprendizagem, Petrovski (1980, p. 177) alerta que 

“o mau conhecimento de alguma matéria provoca incompreensão e impossibilidade 

de interesse pela mesma”. Dessa forma, em alguns casos, para garantir a atenção 

do aluno, é preferível voltar atrás na teoria e rever as “falhas” em sua compreensão. 
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O professor precisa estar seguro de que os alunos compreenderam a ideia principal 

do conteúdo transmitido e que podem relacioná-lo com os conhecimentos anteriores 

antes de passar para uma nova etapa, visto que o interesse está intimamente ligado 

à experiência anterior, ou seja, às noções e conhecimentos que a criança já possuía, 

pois o que é novo, mas ainda está vinculado ao velho, permite apreender novos 

aspectos do que já era conhecido. 

Não são poucas as dificuldades que o escolar tem que superar para 

apropriar-se do conteúdo escolar e avançar em seu desenvolvimento psíquico, por é 

fundamental o papel do professor. Smirnov e Gonobolin (1960) pontuam, nessa 

direção, a importância das exigências do professor para o desenvolvimento da 

atenção voluntária. Partindo das proposições de Ushinski, lembram que o ensino 

não pode ser divertido o tempo todo e que certamente algumas coisas não serão 

prazerosas para a criança, mas são necessárias para o próprio processo de 

aprendizagem e desenvolvimento. Se a criança aprende a fazer somente o que lhe é 

agradável ou o que lhe interessa imediatamente, não será capaz de desenvolver 

plenamente o autodomínio da conduta, de concentrar-se longamente em uma tarefa, 

de persistir em determinada ação em nome de um objetivo não imediato. Tais 

condições de vida e educação, em nome de um aparente compromisso com a 

autonomia da criança, não promovem esse desenvolvimento, ao contrário, 

inviabilizam a verdadeira formação do sujeito autônomo. 

Essa compreensão encontra-se em consonância com as ideias de 

Gramsci (1982, p. 134-135) acerca do percurso necessário à formação intelectual 

das crianças das classes trabalhadoras. O autor ressalta: “(...) será sempre 

necessário que ela [a criança] se fadigue a fim de aprender e que se obrigue a 

privações de movimento físico, isto é, que se submeta a um tirocínio psicofísico”, 

pois o estudo “é um processo de adaptação, é um hábito adquirido com esforço, 

aborrecimento e mesmo sofrimento.” Por essa razão, ao se assumir o compromisso 

com a formação intelectual das crianças de famílias proletárias - formação entendida 

aqui como processo fundamental para a transformação radical da sociedade - “(...) 

será preciso resistir à tendência a tornar fácil aquilo que não pode sê-lo sem ser 

desnaturado.” 

Como pode notar o leitor, tal posicionamento político-pedagógico 

encontra-se em radical oposição ao pensamento educacional predominante na 
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atualidade, que preconiza a aprendizagem espontânea, prazerosa, fundada na 

“experiência” da criança e guiada por seus interesses imediatos e cotidianos. 

Corroboramos a denúncia de Duarte (2001), para quem as chamadas pedagogias 

do “aprender a aprender”, sob uma aparência inovadora, progressista e sintonizada 

com a nova realidade da assim chamada “sociedade do conhecimento”, revelam 

profunda afinidade com as demandas do processo produtivo contemporâneo, 

contribuindo para o assujeitamento dos trabalhadores. Isso se dá na medida em que 

essas pedagogias defendem a formação da capacidade adaptativa dos indivíduos, 

secundarizando, negligenciando ou mesmo renegando a socialização das formas de 

conhecimento mais desenvolvidas para todos os homens e descaracterizando o 

papel do professor, que se converte em mero acompanhante ou animador do 

processo de aprendizagem. 

A emergência e difusão dos pressupostos das pedagogias do aprender a 

aprender se dá a partir de um contexto socioeconômico e político bastante 

específico, em que a reestruturação dos processos produtivos passa a demandar 

uma readequação psicofísica dos indivíduos (ROSSLER, 2007). Exige-se do  

trabalhador não mais que desempenhe tarefas repetitivas, mas que controle várias 

máquinas ao mesmo tempo e ofereça soluções para os constantes problemas 

apresentados no processo produtivo, comportando-se como um colaborador 

comprometido e engajado afetivamente com o trabalho. Nesse contexto, flexibilidade, 

pró-atividade, agilidade e abertura à mudança se apresentam como palavras de 

ordem, em uma sociedade marcada pela incerteza, imediatismo e individualismo 

exacerbados, na qual as instituições estão continuamente se desfazendo ou sendo 

reprojetadas. Na análise de Rossler (2007), a educação ganha a missão de 

reformular-se para formar um tipo de indivíduo adaptado a esse contexto. 

Essa reflexão se mostra fundamental para a real compreensão da 

problemática discutida neste capítulo, pois, como explicitamos natureza social e 

cultural do processo de desenvolvimento da atenção voluntária, depreendemos que 

a explicação para um número cada vez maior de indivíduos desatentos e hiperativos 

remete ao modo de organização da vida social, incluídas as práticas de socialização 

e educação das novas gerações. Em última instância, isso significa perguntar que 

sociedade é esta, que vem produzindo indivíduos sem “foco atencional” ou com 

precário domínio sobre a própria conduta. Significa também questionar as políticas 
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educacionais e práticas educativas vigentes, denunciando sua responsabilidade 

diante do quadro de precário desenvolvimento da atenção voluntária e autodomínio 

da conduta de um número crescente de pessoas. 

Como buscamos evidenciar ao longo da argumentação, o 

desenvolvimento da atenção como função psíquica superior na criança é um 

processo guiado pelo adulto que demanda, a princípio, a mediação externa, aliada 

ao esforço subjetivo da criança, necessário ao controle do comportamento impulsivo. 

Esse esforço ganha vida sob condições determinadas, que devem ser organizadas 

pelo educador e pela escola, de modo particular, e pela vida social, de modo mais 

amplo. Para que isso se concretize no âmbito da escola, é preciso que o processo 

educativo seja intencional e conscientemente dirigido pelo professor, seja pautado 

no compromisso de transmissão-apropriação do patrimônio cultural humano e tenha 

como horizonte a promoção do desenvolvimento psíquico das crianças em suas 

máximas possibilidades. 

 

Finalizando... 
Entendendo que “(...) o presente se enraíza no passado e se projeta no 

futuro” (SAVIANI, 2010, p. 04), esperamos ter conseguido demonstrar que um 

retorno à história do surgimento do TDAH evidencia a inexistência desse quadro 

como um transtorno orgânico e permite repensar, de forma crítica, o principal 

encaminhamento dado às crianças supostamente portadoras desse transtorno, qual 

seja, a medicalização de questões pedagógico-educacionais que são sociais em sua 

origem. Diante disso, a nós ficam as seguintes questões: Qual o papel do professor 

no processo de ensino e aprendizagem, quando a medicalização invade o espaço 

escolar, justificando o fracasso da criança em decorrência de um transtorno orgânico? 

Essa prática não teria como consequência um impedimento de pensar e sistematizar 

intervenções capazes de provocar o aprendizado e, assim, promover o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores das crianças em idade escolar? 

(FACCI & EIDT, 2009). 

 Atendendo aos apelos neoliberais, nossa sociedade preconiza políticas 

públicas de educação cada vez mais enxutas, condições de trabalho e remuneração 

dos professores cada vez mais precarizadas, bem como um ideário pedagógico em 

que o conhecimento científico perde lugar para o conhecimento cotidiano, 
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pragmático, fragmentário, que em pouco promove o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores. Nessa direção, o aumento expressivo de crianças 

consideradas hiperativas e desatentas não seria um produto dessas determinações 

sociais e educacionais? 

Em uma sociedade em que tudo se transforma em mercadoria e visa ao 

aumento do capital, a existência de remédios específicos para o tratamento de uma 

doença jamais comprovada poderia indicar que há interesses de ordem econômica 

em jogo? Tais interesses não seriam, então, alheios ao desenvolvimento pleno e à 

saúde de crianças e adultos? 

O encaminhamento de crianças com transtornos orgânicos jamais 

comprovados para atendimento em serviços de educação especial não teria como 

consequência a produção de um estigma, a ser carregado pela criança no interior da 

escola? Outra consequência do atendimento de crianças consideradas desatentas e 

hiperativas em espaços destinados às crianças portadoras de deficiências não seria 

a redução desses espaços destinados àqueles que, de fato, deles necessitam, como 

apontam Collares e Moysés (1996)? 

 Defendemos que a compreensão do desenvolvimento da atenção voluntária 

pelo viés da Psicologia Histórico-Cultural possibilita avanços no entendimento do 

fenômeno da desatenção, pois, conforme exposto, esta vertente teórica considera a 

todo o momento a determinação da cultura e das relações sociais na constituição 

das funções superiores do indivíduo. Enquanto o viés organicista situa o problema 

unicamente no organismo do sujeito, a Psicologia Histórico-Cultural possibilita um 

salto qualitativo nesse entendimento, pois não apenas não descarta o fator biológico 

na compreensão e na manifestação do fenômeno da desatenção, mas também 

demonstra como a cultura está intrinsecamente ligada à transformação do 

componente biológico, que passa a ser regido por leis socioculturais. 

Ao apropriar-se desse entendimento do desenvolvimento humano, o 

educador poderá planejar práticas educativas voltadas para o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, entre elas a atenção voluntária. Tal apropriação 

permite a superação de concepções naturalizantes dos problemas de escolarização 

(entre eles o TDAH) que culpabilizam, sobretudo, o aluno por seu fracasso. Além 

disso, uma atuação pautada nos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural 

estaria caminhando ao encontro daquilo que Saviani (2007) chama de “função social 
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da escola”, que é promover o desenvolvimento do homem através de novas 

aprendizagens, especialmente aquelas que expressam o que de mais elaborado já 

foi produzido pela humanidade. 
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