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TRATAMENTO 
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 RESUMO 

 

Palavras-Chave: PHDA, percepções, controlar, diagnóstico, medicação 

A minha dissertação centra-se nas controvérsias em torno do diagnóstico e do 

tratamento da PHDA (Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção) em 

crianças e jovens, mais concretamente nas representações dos profissionais de ensino 

sobre as formas de diagnóstico utilizadas no espaço escolar e nas novas formas que 

encontraram para controlar os comportamentos menos esperados na escola actual e 

compreender como é feita a sinalização da PHDA, como é feito o trabalho quotidiano 

dos profissionais que trabalham com estes alunos, quais os acordos e desacordos que 

existem entre eles e como justificam e defendem o seu ponto de vista em relação à 

melhor forma de intervir. 

 Os principais resultados obtidos nesta investigação refletem um aumento 

significativo de diagnósticos da PHDA, tendo sido confirmado pelos entrevistados ao 

afirmarem que em todas as turmas existem alunos com este diagnóstico e utilizam 

medicação para tratá-la, contudo existem dúvidas em relação a esta patologia, tanto na 

sua existência como na qualidade dos diagnósticos. Foi possível concluir ainda que a 

percepção da escola e dos Professores é alterada quando o aluno é diagnosticado, isto é, 

antes do diagnóstico o aluno é considerado mal-educado, sendo excluído e depois do 

diagnóstico passa a ser um aluno com problemas e é novamente incluído na 

aprendizagem. Fazem grandes críticas à comunidade científica pela inexistência de 

consenso em relação à patologia, ao diagnóstico e à medicação. Em relação à medicação 

as opiniões dividem-se, alguns acreditam que sem medicação os alunos não 

conseguiriam aprender e outros afirmam que não tem outros benefícios para além do 

controlo dos comportamentos. 

 Em relação à relevância científica e social, este estudo irá permitir a 

compreensão mais alargada da realidade em que estas crianças e jovens vivem no 

contexto escolar, irá ser útil tanto para professores, psicólogos e restantes técnicos de 

ensino, até aos familiares de crianças com este problema, poderá ainda ser interessante 

para investigadores sociais no âmbito da regulação dos comportamentos, podendo dar 

novas perspetivas sobre o assunto.  
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My dissertation focuses on the controversies surrounding the diagnosis and 

treatment of ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) in children and young 

people, specifically in the representation of professional education on ways of diagnosis 

used in the school and in new ways they’ve found to control the behaviors least 

expected in the current school and understand how the signaling of ADHD is done, how 

is the daily work of professionals who work with these students, which agreements and 

disagreements that exist between them and how they justify and defend their point of 

view on the best way to intervene. 

The main results obtained in this study reflect a significant increase in diagnoses 

of ADHD and was confirmed by respondents by stating that in every class there are 

students with this diagnosis and use medication to treat it, however, there are doubts 

about this pathology, both in their existence and in its quality of the diagnosis. It was 

still possible to conclude that the perception of the school and the teachers is changed 

when a student is diagnosed, meaning, before the diagnosis the student is considered 

impolite, being excluded and after diagnosis becomes a student with problems and is 

included again in apprenticeship. They make great criticism to the scientific community 

by the lack of consensus on this pathology, diagnosis and medication. Regarding 

medication their opinions are divided, some believe that without medication students 

could not learn and others claim it has no other benefits beyond the control of behavior. 

Regarding scientific and social relevance, this study will allow deeper 

understanding of the reality that these children and young people live in school context, 

it will be useful both to teachers, psychologists and other technical education, to the 

families of children with this problem, may also be of interest to social researchers in 

the regulation of behaviour, and may give new perspectives on the subject. 
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INTRODUÇÃO 

Esta dissertação foi desenvolvida no âmbito do mestrado em Sociologia, com 

especialidade em Comunidades e Dinâmicas Sociais com o objectivo de compreender as 

percepções de profissionais do ensino (regular e especial) e de técnicos de saúde 

(psicólogos clínicos e terapeutas) sobre a Perturbação de Hiperactividade com Défice de 

Atenção (PHDA) no contexto escolar, que, segundo a American Psychological 

Association (APA), é um dos transtornos mentais mais comuns que afectam as crianças.  

A PHDA é uma condição do cérebro que muitas vezes é identificada pela 

primeira vez em crianças em idade escolar quando causam perturbações na sala de aula 

ou apresentam problemas com trabalhos escolares. Uma criança com PHDA pode 

contorcer-se, sonhar muito, normalmente tem dificuldade em seguir instruções, parece 

não ouvir quando se fala para ela, não é capaz de ficar sentada, fala demais, interrompe 

alguém ou até distrai-se facilmente (APA: 2009). 

Dada a relevância deste tema interessa-nos concretamente responder às seguintes 

questões: Como evoluiu historicamente a forma como foi pensado o diagnóstico e o 

tratamento do PHDA? E concretamente ao nível da instituição escolar, que mecanismos 

é que os diferentes profissionais de educação mobilizavam para controlar os 

comportamentos das crianças que apresentavam esta perturbação? 

A análise histórica sobre o funcionamento da escola no passado permitir-nos-à 

compreender a evolução que houve ao nível da concepção deste tipo de crianças na 

escola, da forma como eram regulados os seus comportamentos: se antes a escola era 

lugar onde se regulava os corpos pela violência (os corpos eram violentados e 

castigados recorrendo a réguas, canas, paus) hoje tal prática é considerada inaceitável. 

Entre a escola do passado e a escola do presente operaram-se mudanças 

significativas. Hoje existe uma escola que que se afirma contra a violência; e que não 

humilha como anteriormente; que tem uma nova concepção do papel de criança/aluno e 

uma nova forma de exercício de autoridade do professor que antes humilhava e 

maltratava. Em suma, uma escola que cria dispositivos e regula os comportamentos de 

forma não violenta e não humilhante.  

Interessa-nos, portanto, perceber que políticas e práticas desenvolve a escola 

actual face a esta perturbação e como é que os diferentes atores sociais, professores e 

técnicos de saúde, se situam e agem na regulação dos comportamentos de alunos com 
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PHDA e no recurso à medicação para regular esses comportamentos. 

*** 

A dissertação tem quatro capítulos, sendo que no primeiro é feita a formulação 

do problema, são discutidos os objectivos da investigação, é construído o quadro 

conceptual, onde é definido a problemática e a contextualização teórica, fazendo parte 

alguns autores como o Foucault, Durkheim e Goffman.  

No segundo capítulo é discutido a contextualização da PHDA, a criação da 

Educação Especial em Portugal, alguns dos processos utilizados no controlo e 

intervenção sobre o aluno, é feito ainda o estado da arte sobre as percepções dos 

professores sobre a PHDA e por fim é feita uma análise documental exploratória sobre 

as percepções da PHDA e do seu diagnóstico e tratamento a nível da mídia, e da 

internet. 

No terceiro capítulo é discutida a metodologia utilizada ao longo da 

investigação, o tipo de investigação utilizada, as técnicas de recolha e análise da 

informação, as unidades de análise e os procedimentos de entrada no terreno. 

No quarto capítulo é feita a discussão e interpretação dos resultados obtidos. E 

por fim, é apresentada a conclusão, mostrando o que concluímos nesta investigação, e o 

que contribuímos de novo para o assunto. 

Este tema foi escolhido devido às reprentações sobre a medicalização nos casos 

de crianças e jovens com PHDA serem por vezes muito distintas, desde os seus efeitos, 

consequências a longo prazo e até sobre o próprio diagnóstico da PHDA. E ainda 

porque é uma temática bastante actual e pouco estudada na óptica Portuguesa (Lopes, 

2004). Quero compreender quais as novas estratégias que os profissionais de ensino 

encontraram para controlar as crianças que não têm um comportamento adequado a uma 

sala de aula e perceber as representações acerca destas estratégias. Visto que tenho tido 

algum contacto com crianças com este tipo de perturbação, não a nível profissional, mas 

a nível pessoal. 
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Capítulo I: Estrutura conceptual   

I. 1. Formulação do Problema 

Interessa-me compreender de que forma os atores sociais (profissionais de 

ensino, porque são eles que lidam com comportamentos desviantes nas salas de aula, e 

técnicos sociais, que trabalham nas escolas) se situam e agem face às novas práticas de 

regulação dos comportamentos dos corpos no contexto escolar, seja nos espaços 

exteriores, por exemplo pátio, seja dentro da própria sala de aula. Interessa-me também 

perceber como é que, em diferentes contextos históricos, a escola e as políticas 

educativas e públicas, abordam, sinalizam e intervêem nos “comportamentos 

desviantes”, procurando ser contrastantes com as antigas formas. 

I. 2. Objetivos  da Investigação 

Os objetivos centrais desta dissertação são: 

1. Compreender como as escolas (e os seus profissionais) trabalham o problema dos 

alunos com PHDA: como se processa a sinalização do PHDA, quais os atores 

intervenientes na sinalização, como são encaminhados os casos para outros 

atores/técnicos/especialistas, como é feito o diagnóstico, o plano de intervenção, e 

como é feita a monitorização dos casos.  

2. Indagar sobre os acordos e desacordos que existem entre os 

atores/técnicos/especialistas, quanto à melhor forma de sinalizar, diagnosticar, 

encaminhar e «tratar» o PHDA; perceber e interpretar as convergências e 

divergências que existem entre os profissionais e as diferentes formas de intervir em 

torno do problema.  

3. Perceber como é realizado o trabalho quotidiano dos profissionais que trabalham 

com alunos com PHDA (trabalho em equipa com outros técnicos? como é feito o 

trabalho de intervenção com os alunos com PHDA? Que estratégias são 

desenvolvidas? Como é feita a articulação com as famílias?) 

4. Apreender como os profissionais justificam e defendem o seu ponto de vista quanto 

à melhor forma de intervir junto de alunos com PHDA e, por outro lado, 

compreender as críticas que os profissionais fazem a outros atores (profissionais ou 

famílias) quanto à forma como eles intervêm junto do problema (por exemplo, 

críticas à medicalização ou hipermedicalização...).  
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I. 3. Definição da problemática 

Normalmente os métodos utilizados como forma de responder ao problema da 

PHDA são a administração de fármacos nestas crianças e jovens, especialmente 

estimulantes que são sujeitos a receita médica, que são a forma mais controversa e 

polémica de regular os corpos, e ainda na aplicação de métodos comportamentais e 

cognitivos. Outra forma encontrada para regular os corpos deste jovens e crianças foram 

os apoios criados pelo Estado, para colmatar a lacuna nas aprendizagens, através de 

novos programas de ensino especial para alunos categorizados com NEE – necessidades 

especiais de educação, através do Decreto de Lei 319, criado em 1991, que deu origem 

ao ensino especial. 

A utilização destas substâncias psicoestimulantes em crianças diagnosticadas 

com PHDA não reúne consenso e acordo quer por parte dos especialistas e profissionais 

quer por parte da opinião pública em geral, e ainda quanto à melhor forma de 

diagnosticar ou de intervir em torno dos fenómenos de violência, de indisciplina ou de 

humilhação escolar. 

Segundo a Infarmed, a Ritalina LA®, Concerta® e Rubifen® são os exemplos 

de produtos medicinais em que a sua estrutura está relacionada às anfetaminas, 

classificada como substâncias controladas. São utilizadas para tratar a PHDA em 

crianças com idades superiores a seis anos e ajuda a melhorar a atenção, concentração e 

a reduzir o comportamento impulsivo em crianças e jovens diagnosticados com esta 

perturbação (Infarmed, 2009). Este tipo de medicação é utilizado já há muitos anos em 

Portugal, embora nestes últimos anos tenha aumentado muito o número de crianças e 

adolescentes a quem ela é administrada. Segundo o site da Novartis, a nível mundial em 

2011, a Ritalina LA® facturou 550m USD (Novartis, 2012), e a PHDA está em 11º 

lugar no Top das Classes Terapêuticas com gastos superiores a biliões de doláres 

americanos, sendo que podemos verificar na Figura 1, que houve um aumento 

significativo ao longo de 2007 até 2011 (IMS, 2011)1. 

                                                           
1 IMS HEALTH (2011), Top Therapeutic Classes by U. S. Spending, consultado a 09 de dezembro de 

2012 

Disponível em: 

http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top-

Line%20Market%20Data%20&%20Trends/2011%20Top-

line%20Market%20Data/Top_Therapy_Classes_by_Sales.pdf 

http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top-Line%20Market%20Data%20&%20Trends/2011%20Top-line%20Market%20Data/Top_Therapy_Classes_by_Sales.pdf
http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top-Line%20Market%20Data%20&%20Trends/2011%20Top-line%20Market%20Data/Top_Therapy_Classes_by_Sales.pdf
http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top-Line%20Market%20Data%20&%20Trends/2011%20Top-line%20Market%20Data/Top_Therapy_Classes_by_Sales.pdf


5 
 

FIGURA 1 – Principais Classes Terapêuticas por gastos nos Estados Unidos, por biliões de doláres 

americanos 

RANK  2007 2008 2009 2010 2011 

 Total US Prescription Market 280.5 285.7 300.7 308.6 319.9 

1 Oncologics 18.1 19.7  21.5 22.3 23.2 

2 Respiratory Agents 15.1 16.0  18.1 19.3 21.0 

3 Lipid Regulators 19.4 18.1  18.6 18.8 20.1 

4 Antidiabetes 12.2 13.6  15.8 17.7 19.6 

5 Antipsychotics 12.8 14.3  14.7 16.2 18.2 

6 Autoimmune Diseases 7.6 8.6  9.7 10.6 12.0 

7 Antidepressants 11.7 11.7 11.5 11.6 11.0 

8 HIV Antivirals 6.2 7.1  8.2 9.3 10.3 

9 Anti-Ulcerants 14.6 14.2  14.1 11.9 10.1 

10 Narcotic Analgesics 6.7 7.3  8.0 8.4 8.3 

11 ADHD 4.0 4.7  5.8 6.7 7.9 

12 Platelet Aggregation Inhibitors 5.0 5.7  6.5 7.1 7.8 

13 Angiotensin II 6.5 7.6  8.6 8.7 7.6 

14 Multiple Sclerosis 3.4 4.1  5.0 5.8 7.1 

15 Vaccines (Pure, Comb, Other) 5.9 5.0  4.7 5.7 6.3 

16 Anti-Epileptics 10.0 11.1  6.9 5.6 5.9 

17 Hormonal Contraceptives 4.1 4.5  4.7 4.8 5.2 

18 Erythropoietins 8.4 6.9  6.3 6.1 5.1 

19 Immunostimulating Agents 4.1 4.1  4.1 4.2 4.5 

20 Antivirals, Excl. Anti-HIV 3.6 3.9  4.8 3.2 3.7 

 

Fonte: IMS National Sales Perspectives™ 

IMS HEALTH (2011), Top Therapeutic Classes by U. S. Spending, consultado a 09 de dezembro de 

2012, 

http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top-

Line%20Market%20Data%20&%20Trends/2011%20Top-

line%20Market%20Data/Top_Therapy_Classes_by_Sales.pdf 

 

Embora no boletim de Farmaco Vigilância da Infarmed, o risco-benefício de 

medicamentos que contêm metilfenidato seja favorável, existem riscos na toma destes 

medicamentos, riscos cardiovasculares, risco cerebral vascular, risco de distúrbios 

psiquiátricos, efeitos no crescimento, efeitos no tratamento a longo prazo, o uso 

indevido, abuso e uso recreativo, e ainda leucemia apesar deste último não ser 

conclusivo (Infarmed, 2009). 

Segundo a Associação Portuguesa da Criança Hiperativa, “Revistas científicas 

referem que a PHDA afecta 3% a 7% das crianças em idade escolar, pelo que se estima 

que existam cerca de 35 a 50 mil crianças com esta perturbação, sendo os rapazes 4 a 9 

vezes mais atingidos que a as raparigas” (APCH, 2009)2. E ainda apresenta um 

documento que refere que a Ritalina LA® tem uma comparticipação de 40% pelo 

                                                           
2 APCH (Associação Portuguesa da Criança Hiperactiva) (2012), consultado a 09 de dezembro 

Disponível em: http://www.apdch.net/associacao.html 

http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top-Line%20Market%20Data%20&%20Trends/2011%20Top-line%20Market%20Data/Top_Therapy_Classes_by_Sales.pdf
http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top-Line%20Market%20Data%20&%20Trends/2011%20Top-line%20Market%20Data/Top_Therapy_Classes_by_Sales.pdf
http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top-Line%20Market%20Data%20&%20Trends/2011%20Top-line%20Market%20Data/Top_Therapy_Classes_by_Sales.pdf
http://www.apdch.net/associacao.html
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Estado (APCH)3. A APCH afirma ainda que “Os casos de hiperatividade infantil estão a 

aumentar. Uma investigação que envolveu 500 crianças de todo o país com queixas de 

hiperatividade, realizada pelo Instituto da Inteligência, revela que 57% das causas estão 

relacionadas com o meio de vida familiar e o estilo de vida dos pais e 43% com a escola 

e o stress” (APCH)4. 

"A prescrição de medicamentos para tratamento da Perturbação da 

Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA) aumentou, em todo o mundo, 274%, 

entre 1993 e 2003. O número de países que começaram a recorrer a este tipo de drogas 

subiu de 31 para 55. Os dados foram publicados no jornal americano Health Affairs. 

Uma em cada 25 crianças e adolescentes norte-americanos estão a ser medicamentado 

para PHDA. Calcula-se que em Portugal entre seis e oito mil crianças e adolescentes 

estejam a tomar este tipo de medicação (números de 2006, com base nas vendas). Em 

2004, estimava-se que três mil crianças tomassem medicamentos para PHDA, enquanto 

que em 2003 eram apenas 400” (Revista Pais & Filhos, 2007: 102 Apud Campos, 

2007a)5. 

Para se compreender melhor o que pretendo, é necessário incluir a instituição 

escolar e contextualizar a forma como as “patologias” infantis são diagnosticadas e 

tratadas de formas diferentes quer pela comunidade científica quer educativa, isto ao 

longo de diferentes tempos históricos. A própria instituição escolar apresenta 

historicamente diferentes e contrastantes modalidades de resolução dos problemas dos 

alunos que não se adaptam ao modelo escolar habitual, ou seja, aqueles que apresentam 

uma conduta corporal (hiperativa) e uma performance cognitiva (défice de atenção) que 

são consideradas desajustadas em relação à “norma”. 

Com a nova ideia de escola inclusiva (em que reinvidica que as escolas se 

devem ajustar a todas as crianças independentemente das suas condições físicas, sociais, 

linguísticas, ou outras, criando igualdade de oportunidades para todos), foi necessário 

                                                           
3 APCH (Associação Portuguesa da Criança Hiperactiva) (2012), consultado a 09 de dezembro 

Disponível em: http://www.apdch.net/documentos/medicamento_ritalina.pdf 
4 APCH (Associação Portuguesa da Criança Hiperactiva) (2012), consultado a 09 de dezembro 

Disponível em: http://www.apdch.net/documentos/hiperactividade_infantil.pdf 
5 CAMPOS, Adriana (2007a), “Geração ritalina”, educare, 13 de junho, consultado a 09 de dezembro de 

2012, Disponível em: 

http://www.educare.pt/educare/Opiniao.Artigo.aspx?contentid=5EDDF05AFC79443BA81EDBD7AE669

A4A&channelid=5EDDF05AFC79443BA81EDBD7AE669A4A&schemaid=&opsel=2 

 

http://www.apdch.net/documentos/medicamento_ritalina.pdf
http://www.apdch.net/documentos/hiperactividade_infantil.pdf
http://www.educare.pt/educare/Opiniao.Artigo.aspx?contentid=5EDDF05AFC79443BA81EDBD7AE669A4A&channelid=5EDDF05AFC79443BA81EDBD7AE669A4A&schemaid=&opsel=2
http://www.educare.pt/educare/Opiniao.Artigo.aspx?contentid=5EDDF05AFC79443BA81EDBD7AE669A4A&channelid=5EDDF05AFC79443BA81EDBD7AE669A4A&schemaid=&opsel=2
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criar novas formas de controlar os comportamentos das crianças e jovens no espaço 

escolar, pelos profissionais de ensino, pois já não são permitidas as antigas formas de 

controlar. Pretende-se assim compreender que novas formas estes atores sociais 

encontravam para resolver este problema e qual a sua posição em relação a estas novas 

formas, políticas.  

Em cada uma das conjunturas históricas encontramos sempre críticas e 

controvérsias, ou seja, desacordos, contestação, indignação, polémicas, quanto à forma 

como os “comportamentos desviantes” são diagnosticados, categorizados e tratados, 

tanto institucionalmente, por exemplo pela escola, como socialmente, por exemplo pela 

família. O mesmo acontece no caso de estudo da PHDA e das suas controvérsias. 

I. 4. Contextualização teórica 

Em Michel Foucault, a ideia de Corpos Dóceis, em que os corpos são 

“docilizados”, manipulados através de dispositivos que incitam uma regulação/controlo 

tão grande que não deixa espaço para a desordem e desregulação (Foucault, 1996: 126), 

é a partir deste pensamento que também podemos olhar a escola do “passado” como 

reguladora e controladora dos corpos e comportamentos dos alunos, tentando melhorá-

los, aperfeiçoá-los à forma escolar.  

Para o autor, é através da disciplina e do controlo que os comportamentos podem 

ser regulados e ajustados às situações pretendidas (Foucault, 1996: 126 e 127), ou seja, 

o que me interessa são as formas de  regulação dos corpos e dos comportamentos. 

Também podemos pensar a escola do passado, neste sentido, como um espaço regulador 

e controlador dos comportamentos dos corpos desde sempre, utilizando instrumentos de 

tortura, tais como a régua, canas, paus, os castigos, a humilhação, a exclusão, que antes 

eram considerados normais, e que eram canalizados para esse controlo dos 

comportamentos desajustados à “norma”.  

Para Foucault, também a distribuição dos corpos no espaço é importante, ou 

seja, facilita o controlo e regulação dos comportamentos, tornando o espaço mais 

homogéneo e disciplinado e podendo assim ser vigiado, apreciado e sancionado, isto é, 

torna-se num espaço passível de análise e avaliação (Foucault, 1996: 131). Por exemplo, 

os lugares na sala de aula serem organizados para que haja influência do grupo de pares 

no aumento do aproveitamento escolar, como por exemplo, a meio de cada dois “bons” 

alunos seja colocado um “menos bom”, reprimindo assim os maus comportamentos que 
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possam existir quando há um grupo de “maus alunos, ou menos bons” (Martins, 2004: 

343). Ou ainda, facilitar a avaliação dos alunos, segundo o seu comportamento, os 

méritos e qualidades, pelos professores na sala de aula. 

Foucault (1978: 640) afirma que “muita gente governa: o pai de família, o 

superior de um convento, o pedagogo e o mestre em relação à infância e ao discípulo; 

há pois muitas formas de governo em relação às quais a do príncipe governando o seu 

Estado não é senão uma das modalidades” (Apud Ó, 2009: 100). Ramos do Ó refere que 

para governar é necessário haver concordância nos comportamentos de todos os 

indivíduos, e que o espírito e o corpo podem ser moldados de acordo com o que a 

instiuição quer (Ó, 2009: 100-111). 

Se admitirmos que sempre existiram comportamentos desajustados e indisciplina 

nas salas de aula ou no espaço escolar, então ao que hoje é conhecido como PHDA, 

então sempre existiu nas escolas, apenas a forma de lidar com estas situações é que foi 

alterada, antes a escola era repressiva, punitiva e excludente. E hoje, a escola, ao 

procurar ser inclusiva, centra-se no paradigma da compreensão, reparação, recuperação 

(Dionísio, 2009), procurando diagnosticar/sinalizar precocemente os problemas 

singulares de cada aluno e procura encontrar as estratégias para tratar esses mesmos 

problemas de uma nova forma. A escola de “hoje” cria mecanismos/ dispositivos, 

dentro da escola, que regula comportamentos de forma não violenta e humilhante, sendo 

que por exemplo, existem Gabinetes de intervenção comportamental em que 

profissionais conversam com os alunos e tentam perceber os seus problemas (Lopes, 

2008). 

 Émile Durkheim também discute a questão das regras e regulação dos 

comportamentos e autoridade do professor, defendendo uma visão hierárquica da 

educação e do ensino. Para este autor (1972), o professor deve exercer autoridade sobre 

o aluno, sem autoridade o professor não consegue educar, mas esta autoridade deve ser 

sobretudo moral, devendo estar implícito um conjunto de valores e condutas para o 

professor seguir, para que o aluno as interiorize. Mas autoridade, para este autor, não é o 

mesmo que autoritarismo, ou seja, o professor não deve “orientar uma classe como um 

regime” (Durkheim, 1984: 262), até porque pode resultar na perda de autoridade do 

mesmo. A autoridade deve defender o respeito pela dignidade e individualidade do 

aluno, e uma aceitação de valores morais de forma consciente por parte do mesmo. O 



9 
 

autor rejeita o autoritarismo porque dessa forma o respeito pelas regras é feita com base 

no medo e não pela compreensão do que é melhor para a vida em sociedade.  

Para Durkheim "(...) existem pouquíssimas crianças predispostas a revoltarem-se 

abertamente contra o mestre, a afrontá-lo de frente, a ofender os seus companheiros (...). 

No entanto, inúmeras são aquelas que são propensas a não se aplicarem, a distraírem-se, 

etc (...)" (Durkheim, 1984: 266), e portanto para educar é necessário alguma coerção, de 

forma a que se  criem condutas e regras. A escola deve punir as condutas que se 

desviem das regras instituídas, mas apenas se os alunos perceberem o porquê de estarem 

a ser punidos, de forma a ajustarem o comportamento às normas (Durkheim, 1984: 

285).  

Para este autor, a punição é igualmente importante na educação, pois é com ela 

que se consegue educar, sem ela os alunos não compreenderiam o certo do errado e o 

professor não teria vantagem sobre o aluno. Segundo o mesmo autor, é a punição que 

"(...) impede que a regra perca a sua autoridade, autoridade essa que as infracções 

cometidas diariamente lhe retirariam progressivamente, se acaso se mantivessem 

impunes. Isto porque, aquilo que faz a sua autoridade é o facto da criança a considerar 

inviolável" (Durkheim, 1984: 279 e 280).  

Segundo Durkheim "a forma de castigar tem tanta importância quanto a própria 

punição" (Durkheim, 1984: 307), por isso exemplifica duas formas de castigo que o 

professor deve evitar, sendo a primeira baseada na cólera, onde “(...) é necessário que a 

criança não julgue ter sido castigada num impulso de cólera irreflectida, de impaciência 

nervosa. Isso seria suficiente para desacreditar a pena a seus olhos, e para lhe retirar 

todo o significado moral. É necessário que a criança sinta que o castigo foi deliberado, e 

que resulta de uma decisão tomada a sangue-frio” (Durkheim, 1984: 307). 

A segunda forma é de uma forma fria, “(...) se é certo que não devemos castigar, 

levados pela cólera, não é menos certo que não devemos castigar friamente. Um excesso 

de sangue frio, de impassibilidade, não resulta melhor do que um excesso de 

arrebatamento. Com efeito, punir, dissemos nós, é reprovar, e reprovar é protestar, é 

repelir o acto que reprovamos, é darmos provas do distanciamento que ele inspira. 

Logo, se a punição for aquilo que deve ser, ela não se processa sem uma certa 

indignação, ou, se a expressão parecer demasiado forte, sem um descontentamento mais 

ou menos denunciado. Desde que lhe retiremos a afeição, o castigo esvaziar-se-á de 

todo o seu conteúdo moral. (...) Tudo se passa automaticamente. Estabelece-se uma 
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tarifa: a criança sabe que, por cada falta, terá de pagar; ela paga passivamente, devido à 

injunção recebida; mas, uma vez paga a sua conta, ela considera-se desobrigada para 

consigo própria e para com os outros, porquanto, na punição, ela não mais vê do que a 

própria punição. Assim entendida, a disciplina pode perfeitamente adestrar, mas não 

educar, uma vez que não produz um trabalho interior” (Durkheim, 1984: 308). Estas 

afirmações são divergentes do pensamento de Foucault, mas que podem ser adaptadas 

às condutas dos profissionais de ensino do presente, que regulam os comportamentos 

desajustados, e fazem com que o aluno compreenda o porquê do castigo ou chamada de 

atenção.  

Para perceber como as Instituições Totais, de Erving Goffman, podem estar 

ligadas à ideia de “escola que exclui”, é necessário perceber como estas foram 

concebidas, através de um contexto histórico que se segue. 

Segundo Aranha, no séc. XVI, quando se começaram a construir hospitais 

psiquiátricos, a ideia não era tratar, mas sim confinar, estes funcionavam como prisões, 

e a deficiência mental era tratada através da alquimia, da magia e da astrologia. No 

século XVII, a relação da sociedade com os deficientes diversificou-se, passando para 

um tratamento médico e novas formas de ensinar, caracterizando-se por iniciativas de 

Institucionalização Total. No séc. XVIII, a deficiência mental ainda era considerada 

hereditária e incurável, sendo que quem tinha deficiências eram colocados em 

hospícios, albergues, asilos ou cadeias locais (Aranha, 2008).  

Por volta de 1800, Guggenbuhl abriu uma instituição para o cuidado e 

tratamento de pessoas com deficiência mental. Percebeu que tinha que fazer uma 

reforma significativa no sistema, que deu origem à idéia e à prática do cuidado 

institucional para pessoas com deficiência mental, ou seja, Instituições Totais. As 

pessoas com deficiência eram retiradas das suas comunidades de origem e mantidas em 

instituições residenciais segregadas ou escolas especiais, longe das suas famílias. 

Pessoas com atraso mental ou outras deficiências eram mantidas em isolamento do resto 

da sociedade, para sua proteção, tratamento, ou processo educacional (Aranha, 2008). 

A ideia de que os indivíduos com deficiências deveriam ser retirados da 

sociedade, institucionalizados e tratados, fez com que Goffman argumentasse que estar 

institucionalizado era uma experiência que excluía o indivíduo da sociedade, ligando-o 

à vida institucional, constituindo um estilo de vida difícil de ser revertido. Este autor 

define Instituição Total, como uma organização onde os indivíduos estão isolados por 
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longos períodos de tempo, enquanto as suas vidas são controladas e reguladas pela 

administração da organização, como nas prisões, hospitais psiquiátricos ou em campos 

do exército (Goffman, 1974). 

Vail (1966) refere que se a ideia destas intituições era favorecer a recuperação 

das pessoas para a vida em sociedade, como é que seria possível se elas estavam 

confinadas à instituição e as suas aprendizagens não eram suficientes, e muitas vezes 

estavam em desacordo com o que se passava fora, tornando mais difícil a integração 

quando e se alguma vez saísse da instituição (Vail, 1966 Apud Aranha, 2008). 

Apenas na década de 60, começou o processo de desinstitucionalização, e a ideia 

de normalização, com a tentativa de integração na sociedade. Este processo, baseado no 

conceito de normalização, “representava a necessidade de introduzir a pessoa com 

deficiência na sociedade, ajudando-a a adquirir as condições e os padrões da vida 

cotidiana o mais próximo do normal, quanto possível” (Aranha, 2008: 15). 

Na teoria de Goffman, Instituições Totais são espaços sociais fechados, onde são 

impostas regras rígidas no sentido de limitar e homogenizar as actividades diárias dos 

internados. Isto pode ser ligado, no sentido de que no âmbito da instituição escolar, 

estas crianças eram mobilizadas, por exemplo, para turmas especiais, ou escolas 

especiais.  

Uma outra obra de Goffman (1988) pode ser mobilizada para este contexto de 

um indivíduo ser excluído pela sociedade. Para o autor, os atributos indesejados são 

considerados estigmas, definindo “(…) os que são incongruentes com o estereótipo que 

criamos para um determinado tipo de indivíduo. O termo estigma, portanto, será usado 

em referência a um atributo profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na 

realidade, é uma linguagem de relações e não de atributos. Um atributo que estigmatiza 

alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem 

horroroso nem desonroso” (Goffman, 1988:6). Desta forma, o estigmatizado fornece 

“um modelo de «normalização»”, para os «normais», definindo limites. O indivíduo ao 

mostrar características fora do «normal» é excluído pela sociedade, por esta não 

conseguir lidar com o «diferente», são-lhes reduzidas as oportunidades e perdem valor 

social, e é desta forma que os alunos diagnosticados com PHDA passam a ser vistos 

pela escola/sociedade. 
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As mudanças científicas (na Psicologia, e nas Ciências Sociais e da Educação) e 

as mudanças quanto ao modo de tratar a criança, o seu comportamento e os seus 

«handicaps» alteraram-se profundamente ao longo do século XX. O contributo de 

Foucault é interessante para explorar a ideia de «vigilância» e «punição» daqueles que 

se desviavam do comportamento instituído como esperado ou adequado. Também 

Goffman, numa outra perspectiva, analisa a questão das instituições totais (Asilos). 

Adaptadas à instituição escolar, poderíamos dizer que estas perspetivas retratam uma 

escola que «exclui» os que apresentam anormalidades (os que se chamavam de «débeis» 

ou «imbecis»), ou seja, que não apresentam comportamentos esperados no espaço 

escolar. 

O conceito de “reparação” em Goffman (1974 e 1988) contribui para a ideia de 

uma escola contemporânea capaz de olhar para os comportamentos desajustados a partir 

de um novo olhar. Por exemplo, a existência do PEI (programa educativo individual) 

que procura dar respostas educativas e formas de avaliação adequadas a cada aluno que 

esteja inserido neste programa, e o GID (Gabinete de Intervenção Disciplinar) que 

exerce uma intervenção disciplinar facilitadora da melhoria do comportamento dos 

alunos dentro e fora da sala de aula, ambos inseridos na Educação Especial. De acordo 

com cada aluno, procura-se encontrar a melhor forma de reparar um problema, porque 

ele é sempre reversível.   

A escola de hoje assumiu a obrigação de reparar problemas, ao contrário da 

escola do passado. No passado a criança abandonava a escola para trabalhar, ou porque 

não conseguia transitar de ano escolar ou porque os pais não tinham condições 

socioeconómicas favoráveis ao prosseguimento dos estudos, e a escola não era 

responsabilizada. Hoje existem os cursos profissionais para que a criança não abandone 

os estudos. 

A escola de hoje tem que reparar os problemas, existe uma maior pressão para a 

instituição escolar, maiores dificuldades e desafios, pois os problemas são tornados 

públicos. Isto na lógica do conceito de Goffman “reparar”. Não são só os indivíduos a 

serem responsabilizados, a ideia da responsabilidade alargou-se também às instituições. 

Os contributos de Carl Rogers dos anos ’60 e ‘70 vão influenciar uma viragem 

na concepção do aluno e da criança (a ideia da abordagem centrada na pessoa, o «aluno 

ao centro»), o que, de certa forma, vem introduzir uma nova perspetiva mais 

compreensiva dos problemas e uma lógica mais de «inclusão» e de «reparação» do que 
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de «exclusão» (uma perspectiva que se apresenta contra o determinismo genético, 

biológico, hereditário e defende uma lógica de reversibilidade dos handicaps, ou seja, de 

que nenhum handicap, seja ele físico ou cognitivo, é irreversível). Rogers dá-nos um 

novo olhar nesta nova relação professor-aluno, onde há mais espaço para uma relação 

interpessoal de confiança, de respeito, de compreenssão e de afeição. Desta forma, o 

professor consegue aumentar a motivação do aluno no processo de aprendizagem, 

passando assim a «facilitador de aprendizagem», deixando para trás a ideia de existir 

uma escola que apenas transmite conhecimentos (Rogers, 1971, 1977 e 1985, apud 

Ferreira, 2002). 

É neste movimento científico e social que nas últimas décadas do século XX se 

tornam cada vez mais intoleráveis (na opinião pública) as formas tradicionais de 

punição e regulação dos corpos e dos comportamentos (torna-se escandaloso ou 

inaceitável o uso da violência física ou de outras formas de humilhação na escola). 

Parece tratar-se, no fundo, de uma nova forma de reconhecer, sinalizar, diagnosticar e 

intervir em torno dos alunos, nomeadamente aqueles que sofrem de PHDA.  

A legislação em Portugal sobre a criação dos Serviços de Psicologia e 

Orientação ou a criação do Ensino Especial e o reconhecimento das Necessidades 

Especiais de Educação, trazem uma nova forma de diagnosticar e intervir em torno dos 

handicaps. A escola pública é assim  posta à prova de um novo desafio: sinalizar os 

problemas dos alunos e encontrar respostas (planos de intervenção) para os mesmos; 

procurar novas modalidades de tratamento dos handicaps, reconhecendo-os e agindo 

sobre eles atendendo à singularidade de cada aluno e à situação concreta; acolher e 

incluir na escola todos, mas preservando a singularidade de cada um (em especial a 

singularidade dos que apresentam um handicap físico ou cognitivo, que a escola sente 

obrigada, em termos éticos e morais, a reparar ou a neutralizar). A existência de 

psicólogos nas escolas, de terapeutas e de professores de ensino especial, inscrevem-se 

também neste contexto. 
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Capítulo II: Contextualização da PHDA e a Educação Especial 

II. 1. Perspectiva Histórica da Definição do Conceito da PHDA 

Maria Lourenço (2009), na sua dissertação de Mestrado em Educação Especial, 

abordou o tema “Hiperactividade e Défice de Atenção em Contexto Escolar. Estudo 

Comparativo das Percepções e Atitudes de Professores do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino 

Básico”. Irei utilizar alguns desenvolvimentos da autora para exemplificar o contexto 

histórico da PHDA. 

Segundo Lourenço (2009), a PHDA, no séc. XIX, era confundida com estados 

de Perversão (Bourneville, 1896), de Psicopatia (Kraepelin, 1898) ou Deficiência 

Mental (Philipe e Paul Bouncour, 1905 Apud Lourenço, 2009). 

O autor refere que a instabilidade era o termo mais utilizado na literatura, sendo 

considerada como um Sintoma de Perturbações Mentais graves, como as Psicopatias, as 

Psicoses, as Esquizofrenias e de Deficiência como a Deficiência Mental (Lourenço, 

2009: 21). 

Foi Charles Bradley, em 1937, que descobriu que havia uma ligação entre a 

utilização de estimulantes, por exemplo as anfetaminas, e uma melhoria na 

concentração de crianças com PHDA (Lourenço, 2009: 21). 

Ao longo dos anos vários autores tentaram encontrar explicações para a PHDA, 

e formas de “curá-la”, existiram vários debates, diversas representações, mas nada 

definitivo. 

A PHDA é uma das perturbações neuro-comportamentais mais frequentes da 

infância, que se caracteriza por um desenvolvimento inapropriado dos mecanismos 

cerebrais que regulam os processos da atenção, da actividade motora voluntária e dos 

processos de reflexão (Miranda, Jarque e Soriano, 1999 Apud Lourenço, 2009). 

As crianças com PHDA apresentam dificuldades comportamentais em três áreas 

de funcionamento básico como a atenção, a impulsividade e o excesso de actividade 

motora (Barkley, 1998 Apud Lourenço, 2009). 

“Segundo Barkley (2006) a PHDA é um distúrbio do desenvolvimento 

caracterizado por graus desenvolvimentais inapropriados de desatenção, sobreactividade 

e impulsividade. Estes surgem frequentemente no início da infância; são de natureza 

relativamente crónica, e não são devidos a lesão neurológica, défices sensoriais, 
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problemas da linguagem ou motores, atraso mental ou perturbação emocional grave. 

Estas dificuldades estão tipicamente associadas com défices de auto-regulação do 

comportamento e da manutenção de um padrão consistente de realização ao longo do 

tempo” (Lourenço, 2009: 15). 

Parece existir pouca informação e até práticas educativas, por parte dos 

profissionais de ensino, que consigam diminuir o impacto negativo na vida escolar 

duma criança com PHDA. Existe necessidade por parte da comunidade escolar no 

sentido de criar condições no espaço escolar para facilitar a implementação de novas 

culturas, políticas e práticas inclusivas. 

Segundo Lourenço (2009) existe actualmente três perspectivas que se 

destacaram na definição e formas de diagnóstico da PHDA, a perspectiva Francesa, 

Americana e a Organização Mundial de Saúde. A Associação Americana de Psiquiatria 

parece ser a que mais se tem destacado neste campo das PHDA, oferecendo uma das 

definições mais utilizadas, também na Europa, sendo a da revisão da 4a edição do 

Manual Estatístico de Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria (DSM IV-

TR, 2002 Apud Lourenço, 2009). 

No DSM IV-TR6 (APA, 2002) é referido como forma de diagnóstico da PHDA, 

que esta perturbação tem que ter presente de forma persistente e perturbadora de pelo 

menos seis sintomas de dezoito no total. Sendo que metade deles estão relacionados 

com problemas de atenção e a outra com problemas de hiperatividade e impulsividade 

(Lourenço, 2009: 15). 

Foi utilizada, ao longo deste estudo, a expressão “Perturbação de Hiperatividade 

com Défice de Atenção” e a sigla “PHDA” porque parece ser a mais aceite e é a 

utilizada pela Associação Americana de Psiquiatria (APA) no seu 4º Manual de 

Diagnóstico Estatístico de Desordens Mentais (DSM-IV-TR, APA, 2002). 

Segundo Bréjard e Bonnet, na idade escolar a hiperatividade está mais associada 

a perturbações da atenção, sendo que é considerada, de modo geral, a síndrome 

principal. E a relação da perturbação com o aspecto cognitivo tem a ver com a entrada 

da criança para a escola e com o início das aprendizagens (Bréjard e Bonnet, 2008:35).  

                                                           
6 DSM IV-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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Hallahan, Kauffman e Lloyd (1999) referem que “(...) cerca de 30% dos alunos 

com dificuldades de aprendizagem específicas apresentam um diagnóstico duplo, isto é, 

apresentam simultaneamente desordem por défice de atenção e hiperatividade ou outra 

desordem emocional ou comportamental (...)” (apud Lopes, 2009:Resumo), e de acordo 

com a estimativa de Lambert & Ávila (2004), mais de 80% das crianças com PHDA 

apresentam Dificuldades de Aprendizagem, os autores dizem ainda que embora a 

PHDA e Dificuldades de Aprendizagem sejam distintas, estas interligam-se (de Lambert 

& Ávila, 2004 apud Lopes, 2009). Garcia (2001) afirma que esta relação entre a PHDA 

e as dificuldades de aprendizagem pode ser explicada pelas características da PHDA, 

visto que a falta de atenção, a impulsividade e a actividade motora excessiva vão 

interferir com a concentração e, consequentemente, o rendimento escolar (Garcia, 2001 

apud Lopes, 2009).  

A PHDA, segundo Wolkmar, “(...) tem 3 subtipos, o subtipo Misto em que 

existe a presença de agitação psicomotora e défice de atenção. Este é o tipo mais 

comum e os individuos que a apresentam, são agitados e desatentos. Um outro subtipo é 

Predominantemente Desatento, que é o mais difícil de diagnosticar, não existe presença 

de agitação, mas existe presença de desatenção, os indivíduos distraem-se muitos com 

eles próprios. O terceiro subtipo e último é o Impulsivo, em não é significativo o défice 

de atenção, os indivíduos são agitados e impulsivos, são crianças que têm mais 

problemas ao nível do comportamento e por isso geralmente gostam de testar o limite 

dos outros” (Wolkmar, 2000 Apud Costa, Santos e Ramalho, 2010: 799). 

Costa, Santos e Ramalho (2010), afirmam que “não existe uma causa única para 

esta perturbação, por isso pensa-se que haja influência da hereditariedade e da 

imaturidade neuroquímica dos centros cerebrais relacionados ao controle da atenção. 

Assim as causas que estão relacionadas com o aparecimento do PHDA ainda hoje são 

desconhecidas. Existem diversas investigações sobre este tema, mas os resultados são 

ainda considerados inconclusivos. Não é possível ainda determinar as causas da PHDA, 

sendo apenas possível falar de fatores de risco.” Estes fatores podem ser ambientais, do 

desenvolvimento cerebral, da hereditariedade e até familiares (Costa, Santos e Ramalho, 

2010: 800). 

O neuropediatra Antunes, afirma que na maior parte das vezes no tratamento de 

uma criança com PHDA, é necessário combinar a intervenção comportamental e 

farmacológica, refere que “(...) a medicação não é útil na melhoria de patologias 
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associadas à PHDA, como a perturbação de oposição e desafio (...)”. Este autor afirma 

ainda que a família adere “(...) de forma mais entusiástica à intervenção se esta incluir 

técnicas comportamentais (...)”. Refere ainda que a medicação é a intervenção mais 

eficiente na diminuição dos principais sintomas da PHDA, isto é, na hiperatividade e na 

falta de atenção. Em relação às críticas feitas aos psicoestimulantes e a outras 

medicações para a PHDA, ele refere que elas baseiam-se no facto da medicação “(...) 

não «curar» a disfunção. Este argumento parece-me frágil: os óculos que utilizo para ler 

ou escrever também não curam a minha «vista cansada», mas permitem-me continuar a 

trabalhar de uma forma funcional. Pensando bem, são muito poucos os medicamentos, 

(para além dos antibióticos), que têm o potencial para curar: a maioria limita-se – e não 

é pouco – a «tratar», desde a febre à hipertenção, da diabetes à epilepsia” (Antunes, 

2009: 166 e 167).  

II. 2. Educação Especial em Portugal 

Vários decretos de lei, despachos, entre outros, vão aparecendo ao longo dos 

anos, com o intuito de criar e melhorar a Educação Especial. Irei apresentar os 

principais que tiveram maior impacto na Educação Especial, ao longo do tempo. É neste 

contexto que começam a existir os Professores de Educação Especial, sendo eles os 

atores sociais que irão apoiar os alunos Necessidades Educativas Especiais. 

A Educação Especial, em Portugal, nasce no início do séc. XIX, com a criação 

de várias Instituições espalhadas pelo país, com o intuito de possibilitar educação e 

protecção a pessoas com deficiências (Pereira, 2008: 33). 

Em Portugal, apenas em 1822, é que se deu real importância ao problema da 

educação de crianças com deficiência, e aí foi incluído na intervenção Estatal. Começou 

com Institutos para surdos e cegos. E apenas em 1916, foi criado um curso de 

especialização para professores que educavam deficientes auditivos (Pereira, 2008: 33). 

Em 1944, são criadas as classes especiais para alunos com Necessidades 

Educativas Especiais, orientadas por professores especializados pelo Instituto Aurélio 

da Costa Ferreira (Correia, 1997 apud Pereira, 2008: 33). 

Foi em 1946, com o Decreto-Lei de 3/8 que se estabelece a criação de classes 

especiais nas escolas primárias, é aqui que se começam a dar os primeiros passos em 

direcção à Educação Especial (Pereira, 2008: 33). 
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É em 1960, que começaram a surgir iniciativas com o objectivo de apoiar 

crianças invisuais, “ (...) integrando-as nas escolas de ensino regular preparatório e 

secundário das principais cidades do país” (Pereira, 2008: 33). 

Na década de 70, o Ministério de Educação assume o sector da Educação 

Especial, e são criadas as Divisões do Ensino Especial Básico e Secundário. Em 1972 e 

76, as Equipas de Ensino Especial Integrado visavam a “integração familiar, social e 

escolar das crianças e jovens com deficiências sensoriais e motoras em escolas de 

currículo regular” (Correia, 1997: 26 apud Pereira, 2008: 34). Apenas em 1980 é 

generalizado a todos os alunos. E a partir da publicação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, a integração destas crianças, alarga-se aos 

serviços educativos, que antes apenas acompanhavam o currículo regular (Pereira, 2008: 

34). 

O Decreto-Lei 319/91 cria o regime educativo especial aplicável aos alunos com 

necessidades educativas especiais. O despacho 173/ ME/91 consagra um conjunto de 

medidas destinadas a alunos com NEE. A Portaria 611/93 estabelece as normas de 

ensino especial aplicáveis às crianças que frequentam os jardins-de-infância da rede 

pública do Ministério da Educação. O Despacho nº 1438/2005 aplica medidas de apoio 

educativo (Pereira, 2008).  

Em 2006 é criado o Decreto-Lei n.º 20/2006 que consiste na criação do grupo de 

recrutamento de Educação Especial. E a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

120/2006 que aprova o primeiro plano de acção para a integração das pessoas com 

deficiências ou incapacidade (Portal do Ministério da Educação).7 

Em 2008 é criado o Decreto-Lei n.º 3/2008, que define os apoios especializados 

a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores 

público, particular e cooperativo visando a criação de condições para a adequação do 

processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações 

significativas ao nível da actividade e da participação num ou vários domínios da vida 

(Portal do Ministério da Educação). 

                                                           
7 Portal do Ministério da Educação: Legislação sobre Educação Especial, consultado a 07 de fevereiro de 

2013 

Disponível em: http://legislacao.min-edu.pt/np4/141 

http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=1182&fileName=resolucao_cm_118_2006.pdf
http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=1182&fileName=resolucao_cm_118_2006.pdf
http://legislacao.min-edu.pt/np4/141


19 
 

Este decreto tem como objectivo “promover a igualdade de oportunidades, 

valorizar a educação e promover a melhoria da qualidade do ensino. Um aspecto 

determinante dessa qualidade é a promoção de uma escola democrática e inclusiva, 

orientada para o sucesso educativo de todas as crianças e jovens. Nessa medida importa 

planear um sistema de educação flexível, pautado por uma política global integrada, que 

permita responder à diversidade de características e necessidades de todos os alunos que 

implicam a inclusão das crianças e jovens com necessidades educativas especiais no 

quadro de uma política de qualidade orientada para o sucesso educativo de todos os 

alunos” (Decreto-Lei n.º 3/2008), isto é os alunos com necessidades especiais passam a 

ser alunos integrados no ensino regular e “As escolas devem incluir nos seus projetos 

educativos as adequações relativas ao processo de ensino e de aprendizagem, de 

carácter organizativo e de funcionamento, necessárias para responder adequadamente às 

necessidades educativas especiais de carácter permanente das crianças e jovens, com 

vista a assegurar a sua maior participação nas atividades de cada grupo ou turma e da 

comunidade escolar em geral.” (Decreto-Lei n.º 3/2008).  

É criado também o Despacho n.º 3064/2008  que determina a possibilidade de 

continuidade do percurso escolar dos alunos com necessidades educativas especiais de 

carácter permanente nas instituições de ensino especial frequentadas. É criada a 

Declaração de Rectificação n.º 10/2008, que rectifica o Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de 

Janeiro, do Ministério da Educação, que define os apoios especializados a prestar na 

educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores público, particular 

e cooperativo, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 4, de 7 de Janeiro de 

2008. Cria-se a Lei n.º 21/2008, que altera o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, e 

define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 

secundário dos sectores público, particular e cooperativo. Com o Aviso n.º 22914/2008, 

dá-se a abertura do processo de candidatura para acreditação de centros de recursos para 

a inclusão (CRI) para apoio à inclusão das crianças e jovens com deficiência e 

incapacidade. Com a Portaria n.º 1148/2008  actualiza para o ano lectivo de 2007/2008 

as condições de prestação de apoio financeiro a alunos que frequentam associações e 

cooperativas de ensino especial e a Portaria n.º 1149/2008 actualiza para o ano lectivo 

de 2007/2008 as condições de prestação de apoio financeiro a alunos que frequentam 

escolas particulares de ensino especial (Portal do Ministério da Educação). 

 

http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=1645&fileName=despacho_3064_2008.pdf
http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=4341&fileName=declaracao_rectificacao_10_2008.pdf
http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=2037&fileName=lei_21_2008.pdf
http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=2512&fileName=aviso_22914_2008.pdf
http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=2512&fileName=aviso_22914_2008.pdf
http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=2726&fileName=portaria_1148_2008.pdf
http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=2727&fileName=portaria_1149_2008.pdf
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II. 3. Escola Inclusiva 

 Martins afirma que “os apoios educativos inserem-se no âmbito das políticas 

educativas da “escola para todos” enquadrando-se dentro da ideologia da “inclusão” 

escolar e social que defende nos seus princípios uma escolarização que caminhe em 

direcção a uma maior igualdade de oportunidades educativas e sociais e que não exclua 

os alunos com maiores “dificuldades” escolares” (Martins, 2004: 322), isto é, defende-

se um tipo de escola inclusiva, onde o apoio escolar é redefinido para que haja 

integração dos alunos das necessidades educativas especiais, nas salas de aula do ensino 

regular, “(...) procurando desta forma melhorar as competências escolares e sociais 

deste tipo de alunos e proporcionar um tipo de ensino menos “segregador”, tal como 

ocorria antes de 1997, onde o atendimento aos mesmos era feito em espaços físicos 

separados no interior do espaço escolar” (Martins, 2004: 322). 

O conceito de Escola Inclusiva surge em 1990, sendo consagrado na 

Conferência Mundial da UNESCO, realizada em Salamanca, em 1994, em que 

reinvidica que as escolas se devem ajustar a todas as crianças independentemente das 

suas condições físicas, sociais, linguísticas, ou outras, criando igualdade de 

oportunidades para todos. Surgem então movimentos de reestruturação das escolas de 

modo a que estas respondam às necessidades de todas as crianças (Carvalho e Peixoto, 

2000).  

“O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos 

aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das 

diferenças que apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades 

diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de 

modo a garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos adequados, 

de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e 

de uma cooperação com as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um conjunto 

de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro da 

escola.” (Unesco, 1994: 11 e 12). 

Bautista fala de normalização, no âmbito da integração, citando Bengt Nirje, no 

sentido de integração, isto é, da possibilidade de fazer escolhas que sejam respeitadas, e 

a possibilidade de viver em condições de vida normais. Para o autor, normalizar não 

significa transformar numa pessoa diferente, mas aceitar a pessoa como é, no sentido de 
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poder atribuir os mesmos direitos para que possa viver uma vida normal, dentro dos 

possíveis (Bautista, 1997 apud Pereira, 2008: 37).  

Pereira afirma que “a integração na sociedade não deve ser vista como a 

eliminação das diferenças, mas sim aceitação da sua existência como diferente, dentro 

de um contexto social que possa oferecer a cada um dos seus membros as melhores 

condições para o desenvolvimento máximo das suas capacidades, pondo ao seu alcance 

os mesmos benefícios e oportunidades, (Bautista, 1997). O autor considera que a 

integração não se limita a uma mera instalação física da criança na escola, mas antes 

uma participação efectiva nas actividades escolares que possam oferecer à criança todas 

as condições para uma educação diferenciada que necessita” (Pereira, 2008: 37). 

Este conceito de educação integrada, no âmbito escolar, interliga-se com a ideia 

de que a escola é um espaço educativo aberto, diversificado e individualizado, onde 

cada criança é um ser individual. “O professor do ensino regular deverá utilizar 

estratégias e desenvolver actividades de ensino individualizado para crianças com NEE 

(Necessidades de Educação Especial), mantendo um programa eficaz para o restante 

grupo e colaborar na integração social dos mesmos. ” (Correia, 1997 Apud Pereira, 

2008: 37). A integração social destas crianças só é possível se houver uma integração 

escolar, pois esta pressupõe interacção da criança com NEE na comunidade, e para isso 

é necessário existirem condições e melhor resposta educativa por parte da escola. 

Segundo Bairrão et al., sendo que o grande objectivo da escola “é integrar o 

indivíduo na sociedade” (Bairrão et al.,1998: 49), então não se podem remeter todas as 

crianças com NEE para turmas separadas. É da responsabilidade da escola a 

implementação de novas estratégicas pedagógicas de diferenciação e cooperação. 

Porém, segundo as conclusões a que os autores Carvalho e Peixoto chegaram no 

seu estudo “A Escola Inclusiva da utopia à realidade” no ano 2000, mostra que “A 

escola ainda não se encontra preparada para a inclusão; os professores não têm 

formação específica para o trabalho com crianças com Necessidades Educativas 

Especiais; atitudes de exclusão têm como origem a falta de formação e informação dos 

professores” (Carvalho e Peixoto, 2000: 161). 

II. 4. Alguns processos de controlo e intervenção sobre o aluno 

Na escola actual, as categorizações de “comportamentos desviantes” passaram 

por grandes mudanças. Os alunos com “Necessidades Educativas Especiais” são 
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diagnosticados e categorizados pela instituição escolar actual de modo completamente 

diferente da escola do “passado”. E dentro dos que são qualificados com Necessidades 

Educativas Especiais, podemos encontrar muitas situações distintas, entre as quais se 

encontrará os categorizados com PHDA. 

No passado, os pais davam liberdade aos professores de intervirem da forma que 

achassem mais adequada em relação ao mau comportamento dos filhos, permitindo que 

os professores os castigassem das mais variadas formas, incluindo atos de violência 

física. Entretanto, houve uma redefinição dos papéis de aluno e de professor, na escola e 

na família. Os alunos passam a ter os mesmos direitos que os professores e uma nova 

forma de exercício de autoridade do professor que antes humilhava e maltratava 

(Dionísio, 2009). E é com a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 20 de 

Novembro de 1989, pelas Nações Unidas, que se admite o reconhecimento de um 

estatuto de «sujeito» e «semelhante» da criança em relação ao adulto (Almeida e Vieira, 

2006: 92 e 93) e que “a disciplina escolar deve respeitar os direitos e a dignidade da 

criança” (UNICEF, 1990: 20). 

No passado, o castigo, mais concretamente a punição corporal e o medo, eram os 

principais métodos de controlo dos comportamentos do aluno, a autoridade exercida 

pelo professor era o que lhe concedia o poder sobre ele, e a ideia de que era uma pessoa 

mais velha ao invés do reconhecimento da sua competência (Mendes, 1995: 61). 

 Hoje, de forma menos punitiva e negativa, é preferível reforçar os 

comportamentos desejados e reprimir os indesejados, através de algumas modificações 

nos métodos disciplinares, tais como, segundo Purkey ao utilizar a disciplina 

“convidativa” com base na teoria do auto conceito, o optimismo, a intencionalidade, o 

respeito e a confiança (Purkey, 1985 apud Mendes, 1995: 61). 

 Nesta óptica, os professores podem ser caracterizados como tendo um estilo 

directivo ou facilitador: no primeiro, “(...) os professores estão em total controlo de 

todos os acontecimentos e actividades de aprendizagem que ocorrem na sala de aula”, as 

regras são definidas pelo professor, existe uma distinção rígida dos papéis de professor 

e aluno e existe uma luta constante para manter a ordem a todo o custo; no segundo, o 

professor é visto “(...) como parceiro no processo de aprendizagem (...)”, as regras são 

definidas com os alunos, existe flexibilidade no programa e partilha o poder na sala de 

aula, “(...) o comportamento de um condiciona o comportamento do outro e vice-versa 
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(...)”, o foco do professor “(...) deixa de estar centrada no controlo para se dirigir para o 

apoio ao estudante na sua aprendizagem (...)” (Mendes, 1995: 63). 

 Lasley defende que devem ser respeitadas na sala de aula, a igualdade na 

distribuição de atenção, encorajamento e suporte aos alunos que reduz os 

comportamentos agressivos (Lasley, 1985 Apud Mendes, 1995: 65). 

No estudo de Mann e Laurence (1981), a escola pode ser uma causadora de 

indisciplina pelo facto de não dar a todos os alunos igualdade de oportunidades para 

atingir o sucesso. O professor deve proporcionar inclusão, ou seja, “(...) dar a todos os 

alunos as mesmas possibilidades de receber atenção para que alguns - os excluídos - não 

que se comportar de forma inadequada para chamar a atenção do professor (...)” (Mann 

e Laurence, 1981, Apud Mendes, 1995: 66). 

Num outro estudo, realizado por Earls, sobre as qualidades pessoais dos 

professores distintos, encontravam-se o gosto por crianças e cada uma era única e 

especial, desta forma aceitando as diferenças individuais quer dos alunos bem 

comportados quer dos mal comportados/indisciplinados e criando um ambiente menos 

propício a comportamentos de indisciplina e a maiores níveis de participação: “Quando 

os professores valorizam a cooperação interpessoal, os alunos envolvem-se menos em 

actos de agressão aberta”. Embora a própria escola e os seus processos de selecção 

promovam a competição, em quase todas as aulas são vividas situações que valorizam o 

colectivo (trabalhos de grupo, apresentações, entre outros), com excepção da Educação 

Física: “Quando os professores organizam as salas de aula para minimizar as disrupções 

e quando servem como modelos em situações de conflito, constata-se nos estudantes 

uma menor frequência de comportamnetos agressivos”. É preferível “prevenir do que a 

corrigir o comportamento de indisciplina e, a punição era entendida com último 

recurso” (Earls, 1981 Apud Mendes, 1995: 66 e 67). E quando era mesmo necessária 

esta era suave e privada reduzindo assim a tensão e criando um efeito positivo, ao 

contrário das “(...) reprimendas públicas levam a um confronto do tipo “ganhar” ou 

“perder” na sala de aula (...)” (Gordon,1974 Apud Mendes, 1995: 67). 

Segundo Thomas, Becker e Armstrong quando alunos considerados bem 

comportados eram criticados pelo professor aumentavam os comportamentos de 

indisciplina, e portanto o aumento das reprimendas não diminui a frequência dos 

comportamentos de indisciplina, pelo contrário até pode potenciá-los. Outros autores 

afirmam ainda que a punição corporal não é eficaz na modificação do comportamento, 
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esta desenvolve mecanismos no aluno que “(...) potenciam o comportamento agressivo 

(...)” (Thomas, Becker e Armstrong,1968 Apud  Mendes, 1995: 68). 

“Outro processo de controlo e regulação do comportamento do aluno é a 

disciplina assertiva, inicialmente desenvolvida por Canter (1979), através do qual o 

professor indica claramente aos alunos o que deles é esperado, sendo capaz de apoiar as 

suas palavras com acções apropriadas sem violar os interesses dos alunos. Oferece 

recompensas pelo comportamento apropriado do estudante e punições pelos seus 

comportamentos de indisciplina” (Mendes, 1995: 70).  

Algumas estratégias utilizadas pelos professores são por exemplo a selecção dos 

alunos que querem aprender e apoiá-los, e os alunos com “necessidades” educativas são 

deixados para os professores de apoio, para assim a aula decorrer normalmente 

(Martins, 2004: 337 e 338). 

Segundo Sónia Domingos, técnica superior de Educação Especial e Reabilitação, 

os professores devem seguir certas estratégias de forma a controlar certos 

comportamentos, sendo algumas delas, a alteração das condições físicas da sala de 

aula”, como por exemplo, estarem afastadas do local onde se expõem os trabalhos 

realizados por alunos, não devem estar sentados perto de portas e janelas e deve estar 

sentado perto do professor para que este possa dar um reforço constante e discreto 

àquilo que a criança está a fazer. A criação de rotinas ajuda a estabilizar os 

comportamentos, atribuir tarefas curtas, estabelecer limites precisos para terminar as 

tarefas. Reforçar os bons desempenhos dos alunos, tanto académicos como 

comportamentais. Pedir ao aluno a repetição das instruções e tarefas, garantindo, deste 

modo, que percebeu o que lhe foi pedido. Não dar instruções enquanto o aluno está a 

fazer algo. Na exposição dos conteúdos escolares e na indicação de instruções, o 

professor deve variar o tom de voz, procurar realizar contacto ocular com o aluno. 

Planear as quebras de rotina, como por exemplo os passeios, visitas de estudo e festas 

temática são momentos em que as crianças têm mais dificuldade em controlar 

determinados comportamentos, os professores devem explicar por desenhos ou escrita o 

que se vai passar e o que é esperado do aluno (Rodrigues, El Niño em nossa casa)8. 

 

                                                           
8 RODRIGUES, Carla Susana, El Niño em nossa casa 

Disponível em: http://www.apdch.net/imprensa/el_nino.pdf 

http://www.apdch.net/imprensa/el_nino.pdf
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II. 5. Estado da arte sobre as percepções dos professores sobre a PHDA 

Foi importante perceber que outros trabalhos foram realizados nesta temática e a 

que resultados os investigadores chegaram, dando-nos pistas sobre o terreno, mas 

principalmente a compreensão dos professores sobre a PHDA. 

Cláudia Espada investigou as “Atitude dos Professores do 1.º Ciclo face à 

Inclusão de alunos com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA)”. 

Inquiriu 53 professores de um colégio particular e de uma escola pública sobre crianças 

com PHDA (Espada, 2011:6). O seu objectivo foi contribuir para um maior 

conhecimento das atitudes, em contexto escolar, dos professores do 1º ciclo do ensino 

básico relativamente à PHDA e para uma melhor inclusão destas crianças nas escolas 

que frequentam. A autora apresenta certas estratégias de intervenção no controlo dos 

comportamentos na escola que concluiu com a sua investigação, alguns são muito 

semelhantes àqueles já apresentados por outros, sendo que as mais utilizadas pelos 

participantes do estudo foram a “Biofedback”9, logo seguida da “Supervisão Frequente 

do trabalho”, “Organização da sala de aula” e das “Tarefas curtas, bem definidas e bem 

sequenciadas” (Espada, 2011: 91). Concluiu que embora os professores tenham pouca 

informação sobre a PHDA, com o tempo de serviço e ao se depararem com casos 

destes, apresentam conhecimento em relação às atitudes a tomar quando têm na sala 

uma criança com PHDA. Considera também que os professores devem ter formação e 

manter-se actualizados porque mais facilmente conseguem fazer o despiste da PHDA, 

devendo eles adoptar estratégias diversificadas de modo a favorecer a aprendizagem 

destas crianças, defende ainda que como a escola apresenta uma grande heterogeneidade 

social e cultural, deve reconhecer o direito à diferença considerando a diversidade como 

enriquecedor da própria comunidade (Espada, 2011: 92 e 93). 

                                                           
9 Schwartz, Andrasik (2003) definiram a terapia pelo Biofeedback como: “um grupo de procedimentos 

terapêuticos que utilizam instrumentos eletrónicos ou eletromecânicos para uma mensuração fidedigna, 

processada, e retroalimentada, para os pacientes e seus terapeutas com informação psicoeducacional e 

com propriedades de reforçamento sobre a atividade autonómica e neuromuscular, normal e/ou anormal, 

na forma analógica ou digital, sonora e/ou visual, obtida por meio de um competente profissional de 

biofeedback, com objetivo de auxiliar os pacientes a desenvolverem consciência, confiança e um aumento 

no controle voluntário dos seus processos fisiológicos, que estão normalmente fora da consciência ou com 

baixo controle voluntário, sendo primeiramente controlado por sinais externos, e então por meios de 

cognições, sensações, ou outros meios para prevenir, parar ou reduzir sintomas” (Schwartz, Andrasik, 

2003 Apud Neto, 2010: 127). 
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Ana Júlio (2009) investigou as “Representações acerca da Perturbação de 

Hiperactividade e Défice de Atenção” de Estabelecimentos de Ensino Público do 

concelho de Leiria e de Pombal e de serviços privados de intervenção psicopedagógica 

também de Leiria. O seu objetivo foi estudar o conhecimento que os professores de 

ensino regular, Professores de Educação Especial, Psicólogos e Técnicos possuíam 

sobre o PHDA, incidindo sobre “a Frequência de contacto com a perturbação, a 

Gravidade atribuída de uma forma geral e em particular a cada um dos itens de uma lista 

de sintomas, as Causas que lhe são atribuídas e a Eficácia das diferentes formas de 

intervenção (em particular, Profissionais externos, Práticas Educativas e Intervenção 

Farmacológica)” (Júlio, 2009: 117).  

A autora concluiu que a maioria dos entrevistados já teve contacto com a PHDA 

e consideram que a PHDA advém de fatores biológicos sendo que metade deles 

considera igualmente a perturbação grave e que a melhor forma de intervenção é a 

psicológica. A opção farmacológica está relacionada mais com o contacto prévio com a 

PHDA do que com a experiência profissional, ainda que os profissionais que referiram 

que esta perturbação estava relacionada com fatores não biológicos, são os que mais 

estão de acordo com esta intervenção, embora a grande maioria dos participantes no 

estudo referiu que nunca aconselharam a medicação (Júlio, 2009: Resumo). A autora 

concluiu com a sua investigação, que a maioria dos profissionais de ensino aconselha 

um profissional externo, outros aconselham diferentes práticas educativas e apenas uma 

menor percentagem de profissionais aconselha a intervenção farmacológica (Júlio, 

2009: 117). 

Sara Figueira (2010) trabalhou o “Contributo para o estudo da Perturbação de 

Hiperactividade e défice de atenção no sexo feminino. Estudo comparativo das 

percepções dos professores de crianças em idade escolar”. A autora analisou a 

percepção dos professores no sentido de apurar se existem diferenças de comportamento 

de crianças de ambos os sexos com PHDA. Foram utilizados questionários e entrevistas 

para apurar os resultados, de onde se concluiu que realmente os professores encontram 

mais problemas nos rapazes. 

Maria Leal (2010) estudou a “Intervenção Farmacológica e Comportamental 

com alunos com Perturbação de Hiperactividade com Défice de Atenção (PHDA) do 1º 

Ciclo do Ensino Básico”. Leal (2010) teve como objectivo aplicar um programa de 

treino de competências – formativo e interventivo – em professores de alunos com 
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PHDA no 1º ciclo de educação básica. A autora concluiu que nos comportamentos em 

que houve intervenção registou-se uma maior ocorrência de comportamentos mais 

ajustados, em três meses conseguiram progressos de 50%. E as duas intervenções, 

farmacológica e comportamentais, tiveram benefícios nos alunos, nos pares e nos 

professores em menor tempo de implementação sendo que a autora considerou que a 

aplicação do programa de formação aos professores foi eficaz porque conseguiu 

melhorias na intervenção em alunos com PHDA. 

Lourenço (2009) concluiu com a sua investigação que as estratégias mais 

utilizadas pelos professores foram a “Supervisão frequente do trabalho”, “Dar ao aluno 

informação suficiente em relação ao trabalho que faz” e “Recompensas sociais” 

(Lourenço, 2009: 142). Concluiu também que os docentes têm conhecimento sobre o 

PHDA, e que as “Dificuldades de Aprendizagem”, a “Dificuldade na Relação com os 

Pares” e o “Não aceitar e respeitar as regras” são os fatores que contribuem para uma 

maior desadaptação dos alunos ao contexto escolar (Lourenço, 2009: 143 e 144). 

Maria Baptista (2010), na sua dissertação “Perturbação de hiperactividade e 

défice de atenção em contexto escolar: Estudo exploratório das percepções dos 

professores sobre o impacto comportamental de crianças com PHDA em escolas do 1º 

ciclo”, analisa as percepções dos professores sobre o impacto que os problemas de 

comportamento destas crianças causam no quotidiano escolar. A autora concluiu que 

existem diferenças entre crianças com e sem PHDA em relação ao comportamento e ao 

impacto que causam no contexto escolar, e ainda que, provavelmente, crianças com 

sintomas de PHDA também têm diferentes impactos do que as sem sintomas (Baptista, 

2010: IV). 

Kleynhans (2005) investigou os conhecimentos e equívocos dos professores 

primários sobre a PHDA. Concluiu que os professores tinham muito pouco ou nenhum 

treino com a PHDA e como lidar com esta desordem na sala de aula. O conhecimento 

que estes professores tinham, foi ganho com a experiência de lidar com estas crianças, 

em alguns workshops sobre a PHDA e com leituras de material científico sobre este 

assunto, mas aparentemente alguns professores adquiriram conhecimento sobre a 

PHDA também através da comunicação social, o que muitas vezes é informação 

incorrecta e não baseada em investigações científicas. Um consórcio de cientistas 

internacionais (2002) expressou preocupação sobre a representação imprecisa da PHDA 

em relatórios da comunicação social, o que resulta em sofrimento de muitas pessoas por 
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não terem a informação correcta ou tratamento, e que leva muitas vezes a que 

professores façam encaminhamentos incorrectos, dêem conselhos errados a pais e que 

não abordem esta desordem de forma eficaz na sala de aula (Kleynhans, 2005: 70). 

Bradley (2009) estudou as percepções de crianças e professores sobre a PHDA e 

as questões da sua medicalização. Concluiram que os professores descreveram a PHDA 

mais em termos de apresentar comportamentos e sintomas do que o lado emocional da 

experiência da PHDA, e notaram um maior envolvimento com a aprendizagem com a 

utilização de medicação. Ao contrário das crianças, que lidam com a PHDA com um 

lado mais emocional, para além de que elas notavam mais o efeito do medicamento a 

passar do que os professores (Bradley, 2009: 109). Tanto as crianças e professores viam 

a medicação como um alívio dos sintomas, e não como facilitadora da capacidade da 

criança gerir-se de forma eficaz. Os professores foram capazes de identificar qualidades 

pessoais nas crianças, mas apenas quando os sintomas da PHDA não estavam presentes, 

e as crianças acharam mais difícil identificar os seus pontos fortes, apenas identificando 

as suas habilidades em vez de qualidades (Bradley, 2009: 110). 

Os trabalhos que já foram realizados sobre este tema, a PHDA e as percepções, 

são insuficientes porque embora a maioria se relacione com o que pretendo estudar, eles 

foram desenvolvidos no âmbito de contribuir para um maior conhecimento do PHDA, 

das percepções de impacto no contexto escolar e das atitudes dos professores em relação 

a crianças e jovens com PHDA, se existem diferenças entre os sexos, entre outros, e 

alguns deles partindo do pressuposto que a medicação é uma forma importante de 

intervenção. Para além de que a grande maioria ter realizado inquéritos para obter os 

resultados, acentuando ainda mais o pouco conhecimento a que tiveram acesso sobre as 

percepções da PHDA. 

Martins afirma que “as professoras funcionam a partir de uma norma escolar 

ideal, de um “cliente” ideal e imaginário a partir do qual medem todos os seus alunos e 

é óbvio que desta forma aos seus “clientes” de menor status apenas restará a visibilidade 

das suas “incapacidades” e “carências”, caracterizando-se os mesmos a partir das 

perspectivas das professoras (sobretudo do regular) pela sua negatividade” (Martins, 

2004: 340). 

 Segundo Coelho et al., o médico psicofarmacologista Dr. Elisaldo Carlini fez 

uma pesquisa sobre a prescrição do metilfenidato para a PHDA, onde questionou 463 

neurologistas e 411 psiquiatras. “A maioria opinou que a exigência da notificação de 
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receita A (...) é inadequada, criando preconceitos em relação à condição dos pacientes e 

amedrontando seus parentes. Relatam ainda que tal classificação dificulta a prescrição 

do medicamento, fazendo muitas vezes com que o metilfenidato se torne a segunda 

opção para o tratamento de TDAH, além de tornar o produto pouco disponível nas 

farmácias e dificultar o trabalho dos profissionais. Isso faz com que a adesão ao 

tratamento se torne mais difícil, pois, além dos vários entraves burocráticos para se 

adquirir o medicamento, há também o medo por parte dos familiares e do próprio 

paciente de estar tomando tal medicação” (Carlini, et al., 2003 Apud Coelho et al.: 2). 

Coelho et al. concluem que, através da revisão bibliográfica efectuada, o uso do 

metilfenidato (Ritalina) no tratamento da PHDA, é eficaz e seguro, e apesar dos efeitos 

secundários a curto e longo prazo, estes acabam por desaparecer com a medicação 

continuada. E ainda “ficou clara a importância de avaliar dados colhidos tanto dos pais, 

mas principalmente dos professores, pois a escola é o local responsável pelas principais 

queixas relacionadas ao comportamento da criança. E (...) fica registrado que o uso do 

metilfenidato tem tido excelentes resultados no tratamento do TDAH e que seus efeitos 

colaterais não devem ser motivo para descontinuar seu uso sem orientação médica. (...) 

além da necessidade de maior critério no diagnóstico do TDAH, sendo necessário que 

os profissionais envolvidos no diagnóstico e na prescrição do metilfenidato tenham 

qualificação adequada e façam uso dos Guias Práticos desenvolvidos pela Academia 

Americana de Pediatria sobre diagnóstico e tratamento do escolar com TDAH (AAP, 

2000; 2001), os quais possuem critérios extensos que têm por objetivo nortear 

profissionais de diferentes áreas” (Coelho et al.: 14 e 15). 

II. 6. Percepções – Análise Documental Exploratória 

Foi, igualmente, importante a informação a que se tem acesso através de artigos 

de revista, televisão, de opinião e blogs, pois reflectem a percepção destes indivíduos, 

que podem ser apenas jornalistas, mas também psicólogos clínicos e Psicoterapeutas, 

como é o caso da Psicóloga Maria de Jesus Candeias, que na sua opinião manifestada 

no seu blog Consultório de Psicologia e Psicoterapia "Mais Amor, Menos Doença" a 25 

de Janeiro de 2009 com o título Hiperativo ou Irrequieto?, com o tratamento 

farmacológico na hiperatividade “corre-se o risco de tratar sintomas ou doenças e 

esquecer crianças e doentes” (Candeias, 2009). A Psicóloga citando o autor Pedro 

Strecht “assistimos, hoje em dia, a um aumento de crianças desnecessariamente 

http://maria-jesuscandeias.blogspot.pt/
http://maria-jesuscandeias.blogspot.pt/2009/01/hiperactivo-ou-irrequieto.html
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medicadas” e que devemos primeiro compreender a origem da hiperatividade antes de 

medicar, e citando Berger e Salgueiro, diz que deve haver bastanta moderação na 

medicação devido aos riscos associados a ela (Berger, 2001; Salgueiro, 2002 Apud 

Candeias, 2009).  

Ainda no artigo de opinião da Psicóloga Candeias, esta revela um estudo que 

Taylor (1986) realizou com crianças hiperativas observou que os psicofármacos podem 

ter efeitos secundários em algumas crianças, tais como: “Atraso no crescimento e perda 

de apetite (mais frequentes), Crises convulsivas, taquicardia, hipertensão, agravamento 

de tiques, estados disfóricos (menos frequentes) ” (Taylor, 1986, Apud Candeias, 2009). 

E ainda segundo Berger (2001), a medicação só deve ser prescrita com muita supervisão 

e em certas circunstâncias, tais como: “Quando a criança corre risco de exclusão escolar 

ou familiar em virtude do seu comportamento. Quando existe um desafio cognitivo 

imediato, com risco de retenção para a criança, ou quando esta não consegue aprender 

devido à falta de atenção. Porém, sempre, e em simultâneo, a criança deve seguir um 

tratamento psicoterapêutico” (Berger, 2001 Apud Candeias, 2009). 

A Psicóloga de jovens e adultos e Psicóloga Escolar, Adriana Campos (2007a), 

escreveu um artigo no portal da educação com o título “geração ritalina”. A Psicóloga 

diz que não existem mais crianças com PHDA agora do que no passado, visto que é 

uma perturbação com uma compoente biológica, o que aconteceu foi o aumento da 

capacidade de diagnóstico desta patologia. Contudo, o excesso de informação conduz a 

um maior conhecimento, atenção e sensibilização que tem consequências, como os 

falsos diagnósticos, segundo ela “em cada esquina parece existir um "especialista" nesta 

área” (Campos, 2007a). Diz ainda que só é possivel um diagnóstico se vários sintomas 

persistirem por mais de seis meses em contexto escolar, familiar e extraescolar, e que a 

criança deve ser avaliada por uma equipa pluridisciplinar, constituída por pediatra, 

psiquiatra, psicólogo e técnico do ensino especial, e ainda um questionário preenchido 

com informação fornecida pelos pais e professores, sobre o comportamento da criança.  

A mesma Psicóloga Adriana Campos (2007b) escreveu outro artigo para o Portal 

da Educação no mesmo ano, com o título A polémica ritalina. A Psicóloga neste artigo 

discute as opiniões de especialistas na área em relação ao PHDA e ao uso de 

determinadas substâncias químicas no seu controlo. Na sua opinião, nem sempre são 

feitos diagnósticos rigorosos do PHDA, pois afirma que tem conhecimento de casos em 

que a ritalina é prescrita com base apenas na informação transmitida pelos pais. Cita 
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José Carlos Ferreira, neuropediatra no Hospital Egas Moniz e no Hospital Cuf 

Descobertas, que "há bolsas de sobrediagnóstico, em determinadas áreas geográficas e 

estratos sociais, com maior acesso às consultas” (Apud Campos, 2007b).  

No mesmo artigo, a Psicóloga afirma ainda que não há consenso entre os 

especialistas em relação ao uso abusivo do metilfenidato, e que “há quem considere que 

a ritalina ou a concerta são prescritos indiscriminadamente e quem defenda que ainda 

mais crianças deveriam beneficiar do tratamento” (Campos, 2007b). Em Portugal, 

também existem especialistas com opiniões contrárias, enquanto uns defendem que o 

metilfenidato não deve ser a primeira opção, mas sim as terapias comportamentais, 

outros consideram que deve ser a medicação a primeira opção e que tem efeitos 

positivos no contexto académico, no relacionamento interessoal e na autoestima. Em 

relação aos efeitos secundários também não há consenso, uns afirmam que são 

insignificantes, mas outros consideram que existem consequências no crescimento. 

Onde parece não haver desacordo é na questão do metilfenidato não levar à cura do 

PHDA. Mas na opinião da Psicóloga, que lida diariamente com pais de crianças com 

PHDA, embora hajam dilemas na questão da medicação, é melhor viver com ela do que 

sem ela, pois “para estes pais, sem esta medicação os filhos teriam uma vida escolar e 

relacional completamente destroçada. A prova disso é o fim-de-semana, quando a 

medicação é retirada e tudo à sua volta se transforma num verdadeiro caos!” (Campos, 

2007b).  

Um outro artigo publicado pela mesma Psicóloga, no mesmo site, em 2001, tem 

como título Hiperactividade. A Psicóloga afirma que se uma criança apresentar 

sintomas de PHDA deve procurar ajuda de um especialista e que “a intervenção deverá 

ser médica e não apenas psicológica, na medida em que é fundamental o uso de 

psicofármacos” (Campos, 2001). Afirma ainda que “a desinibição comportamental 

apresentada por estes indivíduos não é voluntária, mas sim resultado de uma 

desregulação” (Campos, 2001), não têm intenção de desafiar os pais ou os professores, 

apenas não conseguem desempenhar determinadas competências, por isso os gritos, 

ameaças e punições físicas devem ser substituídas por regras explícitas, e que “todos os 

esforços feitos pela criança no sentido de se autocontrolar devem também ser 

valorizadas, ao passo que os comportamentos desajustados sempre que possível devem 

ser desvalorizados” (Campos, 2001). 
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Millos Kaiser (2011) escreveu o artigo Geração Ritalina para a revista TRIP 

Brasileira online11, e para escrevê-lo marcou consulta com um psiquiatra e levou um 

gravador escondido. Bastou 23 minutos de consulta para que lhe tivesse sido 

diagnosticado PHDA e lhe passar uma receita para três caixas de Ritalina. O jornalista 

nem precisou de mentir nem exagerar, bastou dizer que de vez em quando tinha 

dificuldade em concentrar-se em coisas que não lhe interessavam, que as datas limite 

(prazos) podiam ser um problema e que já há algum tempo que não lê um livro até ao 

fim. O jornalista decidiu seguir as recomendações do seu médico e tomar durante uma 

semana a Ritalina.  

No diário que o jornalista Kaiser escreveu durante essa semana, descreveu o que 

sentia, anestesia subtil, pressão na cabeça, sede, enxaqueca, ansiedade, músculos da cara 

meio paralisados, só conseguia focar uma coisa de cada vez, maior concentração, 

irritabilidade, introspectivo, falta de apetite, esquecimento, insónias e vontade de 

trabalhar. Embora tenha conseguido entregar um texto aos seus editores apenas em 

meio-dia de trabalho, não estava tão bom como o que costuma estar. No último dia não 

tomou a ritalina porque como no dia anterior não conseguiu escrever o texto para 

entregar, decidiu não tomar, e com a pressão de tempo limite sempre conseguiu escrever 

e entregar a tempo. No fim-de-semana também não tomou porque o médico disse que só 

deveria ser ingerido quando fosse exigida atenção (Kaiser, 2011).  

Numa reportagem na rtp em 2010, com o título Crianças hiperactivas são cada 

vez mais, numa família com 4 filhos, 3 foram diagnosticados com PHDA. A medicação 

foi logo a primeira opção. A mais nova (rapariga) toma Ritalina e os dois rapazes 

Concerta. O filho mais velho era muito irrequieto e andava sempre em cima dos móveis, 

e isso reflectia-se no aproveitamento escolar. Depois do diagnóstico do primeiro filho, a 

mãe notou comportamentos similares nos outros filhos, mas apenas no aproveitamento 

escolar. O outro filho tinha pouca autoestima devido às suas notas em comparação às 

dos outros. A mãe notou que a filha não conseguia ficar quieta nem em casa nem na 

escola, e não consegue concluir os trabalhos de casa sem várias interrupções, vai ter 

apoio psicopedagógico como complemento da medicação (Rtp, 2010).  

Na mesma entrevista, o pediátra Miguel Palha afirma que há um fundo genético, 

uma tendência em determinadas familias para haver um maior número de casos com 

PHDA, e que os fármacos não provocam dependência, os efeitos são muito reduzidos e 
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que com a prescrição do metilfenidato consegue-se retirar estas crianças e jovens de um 

ciclo vicioso do sucesso escolar em que se encontram (Rtp, 2010). 

  No programa Mais Mulher, na Sic Mulher, dia 14/01/2013, apresentaram outro 

ponto de vista sobre a PHDA, numa rubrica sobre pediatria, com entrevista ao Dr. 

Mário Cordeiro (pediatra), que publicou o livro “1333 perguntas para fazer ao seu 

pediatra”. O pediatra Cordeiro afirma que com as novas tecnologias, o ritmo escolar 

(provas de aferição no infantário aos 5 anos, muita carga escolar) faz com que as 

crianças fiquem mais agitadas e stressadas. Existe um abuso, quase uma dependência 

dos ecrãs, e que as crianças não conseguem estar, por exemplo, num restaurante, sem 

estarem com o ipad do pai.  

  Este pediatra afirma que “As crianças e jovens estão numa fase muito generalista 

da vida, têm que experimentar um pouco de tudo, mas não podem ser só audio-visuais, 

têm que ter uma vida própria” (Sic Mulher, 2013a). E que todos os ritmos de vida, os 

transportes, o stresse da vida parental cai em cima das crianças, e estas ficam stressadas, 

dispersam-se por se levantarem muito cedo, ficam mais irrequietas e depois levam o 

rótulo de défice de atenção e hiperatividade, e depois “levam com o comprimidinho 

para ficarem mais calmas” (Sic Mulher, 2013a). O pediatra diz que é preciso pensar 

qual o tipo de vida que nós queremos fazer e o que queremos da vida para criar o bem-

estar, e que criar os filhos é como gerir uma empresa, mas passam-se meses e anos em 

que o conselho de administração não se reune para discutir os filhos, em relação aos 

potenciais, às ameaças, às forças, às fraquezas, em relação aos filhos, isto é, vai-se 

vivendo dia-a-dia. Por fim afirma ainda que “os pais têm que parar para pensar, mas 

sozinhos óbviamente não conseguem, se não houverem políticas globais para a 

infância” (Sic Mulher, 2013a). 

  Ainda no mesmo programa, Mais Mulher, na Sic Mulher, no dia 22/01/2013, 

apresentaram outro ponto de vista sobre a PHDA, numa rubrica com o Médico Pedro 

Lopes. Este diz que na área da pedopsiquiatria, a Hiperatividade com défice de atenção 

é uma das patologias (doenças) psiquiátricas mais frequentes na nossa população, 

principalmente nas crianças. O que condiciona muito o desempenho escolar e social 

destas crianças, afectando a sua integração com outras crianças e um desempenho 

escolar desadequado. Esta prelonga-se ao longo da vida, tanto no adolescente até na 

vida adulta, embora consigam criar mecanismos de adaptação que os permitam 
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ultrapassar alguns desses sintomas de forma a torná-los menos evidentes no seu 

desempenho social e profissional.  

  O mesmo médico afirma que muitas vezes são os professores, os pais e até 

amigos destes que indicam que a criança possa sofrer dessa perturbação, é normalmente 

diagnosticada entre os 3 e 6 anos, mas também na adolescência, mas é muito difícil 

fazer um diagnóstico porque as suas personalidades e comportamento estão em 

permanente evolução e que todas as crianças são diferentes e é normal existirem 

períodos de maior inquietação e energia, o que não quer dizer que são hiperativas e que 

é importante os pais e todos os que a rodeiam estarem atentos. A falta de atenção, 

hiperatividade e impulsividade são os principais comportamentos desta síndrome, mas é 

importante que estas crianças sejam monitorizadas ao longo do tempo, com medidas 

terapêuticas, de acompanhamento, é com a orientação especializada que podemos 

ultrapassar isto sem que tenha impacto negativo em termos escolares e sociais.  

  Afirma ainda que hoje as crianças são tão estimulados com a tecnologia, 

actividades muito isoladas e solitárias e por serem tão estimulados, aquilo que podem 

ser sinais de hiperatividade muitas vezes podem ser confundidos tanto pelos 

profissionais de saúde mal treinados e como pelos pais, como uma coisa que não é. “Ser 

hiperativo, não é ser mal-educado” (Sic Mulher, 2013b) e os pais têm que perceber isto, 

os pais não devem “hiper-reagir” perante determinadas situações, “é normal uma 

criança ser irrequieta, é normal uma criança fazer disparates” (Sic Mulher, 2013b), não 

devemos confundir o que faz parte de “ser criança” e do seu desenvolvimento e 

crescimento, com uma perturbação. Se estas situações forem mais acentuadas do que 

noutras crianças, então aí devem procurar ajuda profissional (Sic Mulher, 2013b).  

  O médico Lopes afirma que “Não é conhecida uma causa específica” (Sic 

Mulher, 2013b) para a perturbação, mas “há teorias que apontam para um grande peso 

da genética” (Sic Mulher, 2013b), fatores ambientais e sociais, lesões cerebrais, 

anatomia e até de nutrição. Existem diferentes tratamentos disponíveis e que devem ser 

sempre orientados por profissionais especializados, podem ser medicamentos, 

psicoterapia, educação, treino ou associações destes. Lopes apoia ainda a ideia que deve 

haver reforço positivo quando a criança faz algo bem, e apontar quando a criança faz 

mal, explicando o porquê de estar a fazer mal, sem punição (Sic Mulher, 2013b). 

O psicólogo americano L. Alan Sroufe afirma, num artigo de opinião publicado 

no The New York Times no dia 29 de janeiro, 2012, sobre o uso da Ritalina, com o título 
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Ritalin gone wrong,que em mais de 40 anos que estuda o desenvolvimento de crianças 

problemáticas, pergunta-se o porquê de confiarmos tanto nestas drogas, como a Ritalina 

e a Adderall para ajudar na concentração das crianças. Mostra preocupação também no 

excessivo consumo destes medicamentos e nos efeitos a longo prazo. Afirma ainda que 

estes medicamentos não têm benefícios a longo prazo, e que estudos provam que com o 

passar do tempo estes medicamentos deixam de ter efeito, o corpo adapta-se ao 

medicamento, e os comportamentos voltam a piorar. O psicólogo acredita que pôr as 

crianças sob influência destes medicamentos, não altera as condições que descarrilham 

o seu desenvolvimento. E acaba por afirmar que “By the end of this year, there will in 

all likelihood be another shortage, as we continue to rely on drugs that are not doing 

what so many well-meaning parents, therapists and teachers believe they are doing” 

(Sroufe, 2012). 

Numa notícia de jornal publicada no Público no dia 23 de Maio de 2012, por 

Andrea Cruz, com o título Criança de seis anos impedida de frequentar escola por ser 

hiperactiva, podemos verificar que um menino de seis anos, do 1º ano, numa escola 

primária em Viana do Castelo, está “impedido de frequentar as aulas por estar 

alegadamente “suspenso” devido ao seu comportamento hiperativo” (Cruz, 2012). Já a 

Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) diz que existem outros 4 

casos desde o início desse ano. Mesmo depois da intervenção da PSP a situação não 

mudou e os Encarregados de Educação da criança dizem que não há justificação para o 

terem suspendido. A criança é já acompanhada por um pedopsiquiatra e é medicado, 

contudo, é violenta para os professores, auxiliares e colegas, provocou uma reacção 

negativa por parte dos outros Encarregados de Educação que impediram os próprios 

filhos de frequentarem as aulas, por acharem que não estavam reunidas condições de 

segurança. Esta notícia provocou alguns comentários no site de internet do Público, 

muito contraditórios, uns concordam com a exclusão e que a criança devia ter aulas 

individuais, outros pelo contrário, criticam o comportamento dos adultos, afirmando que 

a criança apenas precisava de alguma atenção (Cruz, 2012).  

Numa outra notícia publicada na VISÃO, na área da saúde, no dia 18 de junho de 

2013, com o título “E se muitas das crianças consideradas hiperativas só precisarem 

dormir mais?”, refere que “um médico norte-americano estima que mais de um terço 

dos casos sofram apenas de privação do sono”, e que Vatsal Thakkar afirma que os 

distúrbios do sono podem estar na base de muitos diagnósticos errados de 



36 
 

hiperatividade, e vários outros estudos têm mostrado que “muitas crianças hiperativas 

têm também distúrbios do sono, como o ressonar ou a apeneia, dificultando-lhes o 

sono”, pois a privação de sono não provoca letargia, mas sim sintomas muito 

semelhantes ao PHDA. Refere ainda que no ano passado foi realizado um estudo 

britânico que descobriu que “a remoção das amígdalas para melhorar a qualidade de 

sono eliminou os sintomas de hiperatividade em metade das crianças” (Visão, 2013). 

Ainda numa notícia publicada no Expresso, na área Sociedade, no dia 10 de 

novembro de 2009, por Bernardo Mendonça, com o título “Miúdos que parecem 

ligados à corrente”, é afirmado que “Estima-se que existam em Portugal entre 35 e 75 

mil crianças com esta patologia”, e refere a situação de uma criança que foi 

diagnosticada com PHDA com cinco anos, e como é viver com um filho com esta 

patologia. Ele é descrito na notícia como “um touro desenfreado”, a mãe foi obrigada a 

abandonar o emprego para tomar conta do filho. Desde que foi diagnosticado com 

hiperatividade,começou a tomar medicação para a PHDA. Referem ainda na notícia que 

“De acordo com dados do Infarmed (Autoridade Nacional dos Medicamentos e 

Produtos de Saúde) o recurso a esta substância, à venda na farmácia sob o nome de 

Ritalina LA, Concerta e Rubifen, mais do que triplicou em cinco anos. O médico 

pediatra e director clínico do Centro Diferenças Miguel Palha mostra-se optimista 

perante estes resultados. «A medicação é imprescindível nestes casos. Ajuda a combater 

o problema do défice de atenção. Repare-se que a irrequietude excessiva é muito 

incomodativa, exasperante, mas não é a característica mais grave em alguém que sofre 

de PHDA. O défice de atenção é bastante pior porque prejudica a aprendizagem, 

provoca insucesso escolar e pode hipotecar o futuro dos miúdos»” (Mendonça, 2009). 

 Como foi possível verificar com este acumular de percepções de vários atores 

sociais, são facilmente encontradas representações divergentes em volta desta 

problemática, que embora seja muito discutida, continuam a existir desconfianças, 

muito poucas certezas e mais ainda, confusão em torno do seu significado, diagnóstico e 

tratamento, desta forma validando a importância deste trabalho. 
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Capítulo III: Metodologia 

III.  1. Investigação qualitativa  

A medicalização do PHDA é uma das modalidades de gestão e tratamento dos 

comportamentos infantis. Mas a medicalização, não reunindo consenso e sendo, pelo 

menos, polémica, suscita controvérsia (na comunidade médica) e acordos e desacordos 

desde logo nos técnicos e profissionais da escola. Importa por isso compreender esses 

acordos e desacordos, as concepções que os profissionais têm do problema e a 

diversidade de formas de diagnóstico, sinalização e intervenção junto do problema, 

sendo que foi pertinente fazer uma investigação qualitativa, pois permitiu uma 

compreensão analítica deste fenómeno, e apenas através desta metodologia foi possível 

compreender os motivos e acções dos atores sociais.   

III. 2. Técnicas de recolha de informação 

No momento da recolha de informação empírica foi seleccionada a técnica de 

entrevista semi-estruturada, para se compreender a forma como estes Profissionais de 

Educação e Técnicos de Saúde trabalham com estas crianças e jovens diagnosticados 

com PHDA nas escolas, como lidam com o comportamento de um aluno hiperativo e 

como controlam esses comportamentos desviantes e a sua percepção sobre a medicação.  

O guião de entrevista foi único, mas adaptado à realidade concreta das categorias 

dos atores sociais, isto é, houveram pequenas alterações e em alguns casos ausência de 

questões colocadas aos entrevistados, e com questões abertas. 

O guião de entrevista foi dividido em quatro partes, a ordem das questões foi 

organizada para que existisse uma lógica de continuação ao longo da entrevista com os 

actores sociais, porém essa ordem foi alterada no capítulo IV: Resultados e Discussão, 

de forma a responder os nossos objectivos.  

Na primeira parte do guião foram realizadas questões de carácter pessoal e 

profissional, com o objectivo de possibilitar-nos a realização de uma caracterização dos 

entrevistados. Na segunda parte, as questões tiveram uma vertente de compreender 

como a escola trabalha com alunos com PHDA e como os entrevistados veêm estes 

alunos, passando pelo conhecimento e representações sobre a PHDA, pelos apoios 

existentes na escola, número de alunos diagnosticados com PHDA, idade e se são 

medicados, passando pelo processo de sinalização da PHDA e as suas representações, as 
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representações sobre a partilha do currículo, a dinâmica e dilemas na sala de aula, as 

estratégias utilizadas no controlo dos comportamentos e onde é que os profissionais 

falham neste controlo. 

Na terceira parte, as questões foram organizadas de forma a perceber como é 

realizado o trabalho quotidiano dos profissionais, nomeadamente se havia partilha de 

estratégias, trabalho em equipa, articulação com as famílias e como estas lidam quando 

têm um filho/a com PHDA. 

Na quarta parte, as questões são orientadas para a compreensão da forma como 

os profissionais justificam e defendem os seus pontos de vista quanto à melhor forma de 

intervir junto de alunos com PHDA, nomeadamente como se autoavaliam em relação à 

capacidade de intervir junto destas crianças e jovens, avaliação de como a comunidade 

científica, médica e escolar trata a PHDA e por fim uma questão sobre o conhecimento 

e representações sobre a medicação utilizada para tratar a PHDA. 

III. 3. Técnicas de análise da informação 

 Na análise da informação obtida no terreno, foi previlegiada a análise de 

conteúdo por Laurence Bardin, isto é, a informação foi seleccionada, codificada e 

categorizada, e depois foram interpretados os resultados obtidos (Bardin, 1988). 

III. 4. Unidades de análise 

A escolha das unidades de análise teve como critério o facto de se querer estudar 

o ponto de vista dos profissionais (de educação e de saúde) que no plano institucional 

(escolar) trabalham quotidianamente com situações de crianças sinalizadas ou 

diagnosticadas com PHDA.  

Se estes sintomas caracterizados como sintomas pertencentes à PHDA 

verificam-se mais facilmente na altura escolar, pareceu-nos óbvio que é o melhor local 

para realizar a investigação sobre crianças e jovens diagnosticados com PHDA, e assim 

perceber as novas formas de controlo, pelos profissionais de ensino, destes 

comportamentos, visto que a escola de hoje mudou algumas das suas formas de actuar, 

tornando-se uma escola inclusiva. 

As escolas procuram corrigir as situações de risco e de vulnerabilidade que os 

alunos considerados mais problemáticos apresentam, especialmente no que toca às 

actividades de regulação das condutas e da ordem escolar. Na escola, através dos 
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professores, é mais fácil percebe-se que as crianças não aprendem, que têm dificuldades 

na escrita e na leitura ou ainda que não conseguem se concentrar. 

Foram realizadas entrevistas em agrupamentos de escolas na Região de Lisboa, 

com incidência nos 2º e 3º ciclos do ensino básico. Os requisitos foram os seguintes: os 

atores sociais a serem entrevistados tinham que estar a trabalhar com alunos com 

diagnóstico clínico de PHDA ou diagnósticos/sinalização realizada pelos profissionais 

de ensino ou Técnicos de Saúde, para que fosse possível a compreensão do que estou a 

estudar, isto é, conhecimento da PHDA.  

Foram realizadas treze entrevistas no total, seis entrevistas aos Diretores de 

Turma (representativos dos Professores e por questão de facilidade e relevância em 

relação a certas questões e utilizados/ representados ao longo do trabalho como 

professores), cinco entrevistas a Professores de Ensino Especial, uma entrevista a uma 

Psicóloga Clínica que presta serviço na escola, e uma entrevista a um Terapeuta 

Psicomotricista que também presta serviço na escola. Estes profissionais normalmente 

estão inseridos em agrupamentos escolares, com excepção dos professores, prestam 

serviço em diferentes ciclos de ensino, tendo assim uma visão mais alargada do 

contexto escolar.  

As entrevistas a este conjunto plural de profissionais deu-nos pistas interessantes 

para compreender as modalidades plurais que eles adoptam para interpretar, sinalizar, 

diagnosticar e intervir em torno do PHDA, respondendo assim aos objetivos gerais da 

dissertação. Partindo do princípio que os diferentes atores sociais têm modalidades de 

intervenção distintas, assim captando retratos diferentes do mesmo problema. 

Os atores sociais alvos da investigação são os Profissionais de Educação, sendo 

estes os Professores e Professores de Educação Especial e os Técnicos de Saúde, a 

Psicóloga Clínica e o Terapeuta Psicomotricista que trabalham com crianças e jovens 

com PHDA para complementar e alargar a investigação, isto porque ajudou-nos a 

compreender melhor o que leva à medicalização destas crianças e jovens como forma de 

controlo do comportamento. Estes são os atores sociais a serem entrevistados porque 

são eles que lidam com este tipo de crianças no âmbito escolar, e visto que interessa-nos 

perceber como lidam com crianças diagnosticadas com PHDA e que novas formas 

encontraram para controlar esses comportamentos no âmbito escolar. 
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Em relação à categorização dos atores sociais que foram entrevistados, a nível de 

sexo, quatro dos entrevistados são do sexo masculino (dois Professores, um Professor 

de Educação Especial e o Terapeuta Psicomotricista) e nove do sexo feminino (quatro 

Professoras, quatro Professoras de Educação Especial e a Psicóloga Clínica). A nível de 

idades tinham idades compreendidas entre vinte e cinco anos e cinquenta e três anos de 

idade. Em relação à experiência profissional têm entre três anos e trinta e três anos de 

experiência e em relação à formação académica possuem desde a licenciatura a 

mestrado. 

III. 5. Procedimentos de entrada no terreno 

Num primeiro momento, foi consultada a listagem de agrupamentos de escolas 

na região de lisboa, através do site de internet DRELVT (Direcção Regional de 

Educação de Lisboa e Vale do Tejo), seleccionei as que correspondiam aos meus 

requisitos e depois contactei os Diretores dos agrupamentos da escola sede a pedir 

autorização para realizar as entrevistas e a dar a conhecer os objectivos do estudo. 

Como não pareciam existir dados estatísticos públicos sobre crianças e jovens 

com Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção, aquando dos contactos, 

com os agrupamentos escolares, foram informados dos requisitos necessários para se 

qualificarem para a investigação, essa informação depois foi passada ao Departamento 

de Educação Especial.  

Alguns agrupamentos foram contactados por telefone outros por e-mail, foram 

contactadas mais de cinquenta agrupamentos de escolas na Região de Lisboa. 

É importante referir que entre o projeto e a realização da dissertação surgiram 

obstáculos e constrangimentos que implicaram uma revisão dos objetivos iniciais, mas 

também porque o próprio conhecimento do terreno implicou essa necessidade de rever o 

que inicialmente estava planeado. Algumas das dificuldades encontradas na entrada no 

terreno foram, por exemplo, o agrupamento não ter disponibilidade ou porque já tinham 

muitos investigadores naquele momento a efectuar investigações no local ou porque 

estavam a receber muitos pedidos por parte de outros investigadores, em alguns casos 

apenas tinham disponibilidade em setembro de dois mil e treze, pelo que não era viável 

para nós, porém a situação mais recorrente foram as não respostas. E mesmo depois de 

já termos entrado no terreno, apareceram-nos alguns obstáculos, o mais frequente foi os 

professores estarem pouco receptivos à realização de entrevistas. 
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Inicialmente, no projeto tinha sido pensado fazer uma comparação entre três 

escolas contrastantes, uma escola TEIP, uma escola privada e uma escola pública, 

seguindo a ideia geral dos objectivos definidos, partindo do pressuposto que escolas 

com características diferentes têm modalidades de intervenção distintas, obtendo desta 

forma retratos diferentes do mesmo problema. Contudo, como já foi referido, devido a 

obstáculos de acesso ao terreno, optámos por estudar os actores sociais em detrimento 

do tipo de escolas, focando então os departamentos de ensino especial que existem nas 

escolas, os professores de ensino regular, e técnicos de saúde que trabalham em escolas. 

Os agrupamentos de escolas que deram resposta positiva, passaram a decisão de 

participar ou não na investigação aos Departamentos de Educação Especial. Depois 

houve um contacto por parte dos departamentos interessados, isto é, pelos 

coordenadores do Departamento de Educação Especial. Foram realizadas entrevistas 

apenas em dois agrupamentos. Marcámos as entrevista na escola onde cada ator social 

trabalhava. Todas as entrevistas foram realizadas dentro de espaços escolares, sala de 

Educação Especial, biblioteca, salas de reuniões, à excepcção de uma que foi realizada 

no pátio da escola secundária pertencente ao mesmo agrupamento por motivo de 

realização de exames nacionais que proibe a entrada de pessoal não pertencente à 

escola. Maioritariamente, as entrevistas foram marcadas por contacto telefónico ou e-

mail, estabelecidos por nós. 

As primeiras entrevistas em cada agrupamento foram sempre realizadas a um 

Professor de Educação Especial e depois foi utilizada a técnica “snowball”, isto é, bola 

de neve, onde se estabelece contacto com um ator social e depois põem o investigador 

em contacto o com outro ator social, neste caso, eram tidos em conta os requisitos e 

depois dependia de quem tivesse interesse e disponibilidade de participar no estudo, no 

final de cada entrevista era pedido que nos arranjassem outro colega. Foi entregue uma 

declaração do orientador da dissertação a comprovar o estudo, para ficar em arquivo no 

agrupamento (anexo). 

 As entrevistas tiveram uma duração média de trinta e oito minutos, sendo que a 

entrevista mais curta teve uma duração de dezassete minutos e a entrevista com maior 

duração foi de uma hora e vinte e três minutos. Em relação aos entrevistados, na maioria 

houve desde o início empatia entre a entrevistadora e os entrevistados, e muito à 

vontade em falar no assunto, independentemente de terem muito ou pouco 

conhecimento sobre a PHDA. Com excepção de um entrevistado que demonstrou pouco 
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à vontade com a gravação antes da realização da entrevista, não pelo assunto nem por 

questões de anonimato, mas por nervosismo, embora não pareça ter influenciado de 

alguma forma o resultado da mesma. Em relação às reservas na gravação das 

entrevistas, apenas uma entrevistada pediu o anonimato, embora no início de cada 

entrevista tenha garantido que seriam entrevistas anónimas. 

 Em relação à caracterização dos agrupamentos estudados, um situa-se no centro 

de Lisboa, o outro na periferia, sendo que o primeiro tem uma população estudantil de 

estratos sociais mais elevados, onde a grande maioria dos encarregados de educação têm 

ensino superior, e o segundo de estratos sociais mais homogéneos, visto que parte da 

população estudantil provém de bairros sociais da zona. 

 Cada agrupamento de escolas dispõe de um Departamento de Ensino Especial, 

composto por Professores de Educação Especial, com formação superior especializada, 

para além de qualificações requeridas para docência. Estes prestam apoio a alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, abrangidos pelo Decreto-lei nº3 de 2008, com o 

objetivo de incluir estes alunos no meio escolar. Os alunos com NEE’s são alunos com 

limitações ou incapacidades que necessitam de adaptações e modificações no programa 

educacional da escola, de forma a atingirem os objetivos de aprendizagem propostos, e 

podem efectuar a matrícula na escola adequada, independentemente da sua área de 

residência. Esse apoio pode ser prestado de duas formas, apoio directo e apoio indireto, 

sendo que o primeiro é prestado na sala de aula, onde o Professor de Educação Especial 

juntamente com o Professor da disciplina trabalham em conjunto para apoiar o aluno 

com NEE’s. E indireto, em que o aluno recebe aulas de apoio em gabinetes de apoio 

com o Professor de Educação Especial, num horário específico. Os Professores de 

Educação Especial têm outras funções para além do apoio aos alunos, fazem avaliações 

de carácter pedagógico com o objetivo de perceber se existem falhas nas competências 

dos alunos, criam e promovem estratégias e métodos educativos para ajudar com os 

alunos com NEE’s, fazem adaptações necessárias nos currículos e elaboram relatórios 

individuais dos alunos. As adaptações curriculares são modificações que são realizadas 

nos objetivos, conteúdos e avaliação a alunos com NEE’s de forma a se adaptar às 

diferentes necessidades de cada aluno. E podem ser, Currículo Específico Individual 

(CEI) ou Programa Educativo Individual (PEI), sendo que o primeiro tenta responder 

aos alunos, que mesmo com adaptações muito específicas no currículo regular, não 

possuem capacidades e é necessário ser criado um outro currículo. Já o PEI é um 



43 
 

instrumento de planeamento educativo e de avaliação fundamental na adequação do 

processo de ensino e aprendizagem a alunos com NEE’s, isto é, o currículo é o mesmo 

apenas com adaptações. 
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Capítulo IV: Resultados e discussão 

II. 1. A escola e a PHDA 

IV. 1. 1. Decreto-lei 3 de 2008 e a PHDA 

Em relação à legislação sobre a Educação Especial, mais concretamente o 

decreto-lei n.º 3/2008, os Professores têm representações algo críticas em relação à 

possível adaptação da legislação aos casos de PHDA. Apenas um afirma que “(...) 

consegue-se fazer um bom trabalho de equipa (...) acabamos por conseguir adaptar 

determinadas tarefas (...)” (DT1). Mas a grande maioria dos Professores têm dúvidas 

em relação à sua adaptação e afirmam que “A legislação que existe parece-me a mim 

que é suficiente o problema é fazer com que essa legislação funcione bem esse é o 

grande problema” (DT4). Referem ainda que a legislação sobre a Educação Especial 

não considera a PHDA como patologia e estes alunos não são integrados na Educação 

Especial. Criticam que a legislação generaliza os casos e que “ (...) há conjuntos de 

medidas (...) que não são suficientes para ajudar estes alunos no sentido em que são 

muito abrangentes são muito gerais e a escola não tem possibilidade os ajudar melhor 

no sentido em que não há técnicos especializados neste momento para ajudar estes 

alunos (...)” (DT6). No geral, os Professores têm reservas em relação à falta de recursos 

humanos na escola para que as medidas do decreto de lei possam ser postas em prática 

da melhor forma. 

Já os Professores de Educação Especial aparentam ter uma visão homogénea 

sobre este assunto, a maioria deles considera que a legislação existente não é adequada a 

estes alunos com PHDA, vão ainda mais longe ao afirmar que ela apenas veio afastar 

estes alunos da Educação Especial, precisamente pela questão de nem todos estarem em 

concordância sobre exactamente o que significa esta nova legislação, e principalmente 

sobre quem é elegível para ser integrado na Educação Especial e quem não o é. 

Portanto, a elegibilidade para integrar a Educação Especial aparenta depender da 

interpretação de cada profissional desta legislação, acabando por acontecer por exemplo 

um agrupamento não integrar um aluno com PHDA na Educação Especial, mas no 

agrupamento ao lado, estes já serem elegíveis “(...) a legislação sobre educação 

especial em Portugal é um pouco controversa não temos todos a mesma ideia do que 

[é] (...) nem os mesmos conceitos sobre o que é elegibilidade quem é elegível (...) não 

sei se todos os hiperativos encaixam (...)” (PEE4). Em conclusão, “(...) o que acontece 
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com a legislação que esta em vigor é que não existe (...) nenhuma medida que de 

alguma forma (...) possa ajudar estas crianças (...) [a legislação] responde só a algumas 

questões e sim mas não a um todo que acaba por ser essencial nessas crianças” 

(PEE1). 

Na visão do Terapeuta Psicomotricista, as crianças com PHDA são elegíveis 

para integrarem a Educação Especial, contudo continua a existir uma deficiência a nível 

de recursos humanos, “(...) a legislação em vigor promove a inclusão de crianças com 

necessidades especiais nestes casos estão incluídas crianças com PHDA mas não existe 

uma resposta eficaz e satisfatória para crianças com necessidades especiais em todo o 

meio em que hoje em dia nós podemos deparar porque é um meio muito seletivo os 

professores não têm preparação complementar ou se têm não é a mais indicada ou 

mais completa (...) os órgãos superiores nomeadamente o ministério e nomeadamente 

quem faz as leis porque não está no terreno não sabe o que se passa fazem apenas as 

leis  têm indicações sobre o que se passa mas muitas dessas pessoas não conhecem o 

terreno nunca foram nem sabem do que se trata muito menos (...)” (TER). 

A Psicóloga Clínica critica a legislação, também por esta dar espaço a 

interpretações diferentes, que acabam por ser “Laissez-faire” como a própria afirma, ou 

seja, “deixai fazer”. As “(...) adequações no processo de avaliação que nem sempre se 

impõem (...) muitas vezes o apoio pedagógico personalizado é retirá-los da sala de 

aula/ às vezes acho que nem sempre é o mais indicado para o aluno porque está a sair 

do contexto de grupo de turma (...) não estamos a favorecer a integração dele e depois 

acabamos por enquanto adultos negligenciar entre aspas (...) estratégias para a 

professora de turma trabalhar com aquele aluno porque retirá-lo é bem mais fácil (...) 

do que ter ali trinta alunos ou vinte e oito que é o que acontece nas escolas públicas 

(...)” (PSI).  

IV. 1. 2. Políticas educativas e apoios a alunos com PHDA 

Em relação às políticas educativas e apoios a alunos com PHDA na escola, todos 

os Professores afirmam que apenas existem os estipulados por lei, ou seja, pelo decreto-

lei nº3/2008, isto é, o apoio da Educação Especial, embora, segundo eles, muito 

deficitária pois “(...) há muitos alunos e cada um dos alunos tem características 

diferentes e precisavam de ser trabalhados de forma altamente individualizada e não 

apenas por quarenta e cinco minutos ou por noventa minutos por semana porque os 

técnicos os professores de educação especial têm outros alunos e não podem passar o 
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dia inteiro com o mesmo aluno (...)” (DT6). E “(...) começamos é a estar muito 

limitados em termos de verbas (...) o que nos falta é esses técnicos mas infelizmente 

dada a situação atual não há verbas e temos falta de técnicos nessas áreas (...) para o 

número de casos que já vamos tendo” (DT1). Segundo os Professores, a principal razão 

pela qual a escola não consegue dar resposta a estes alunos cinge-se à falta de recursos 

humanos.  

Os Professores de Educação Especial parecem ter as mesmas representações dos 

Professores, relativamente aos apoios e políticas educativas na escola, existem apenas 

aquelas estipuladas pela legislação e portanto não vão além do exigido, por questões de 

faltas de verbas e consequentemente falta de recursos humanos. Um destes Professores 

de Educação Especial adianta ainda que a maior limitação no tempo disponível para 

apoio aos alunos com NEE’s é o tempo que têm disponível para prestar apoio direto, 

pois este tempo é também dividido com outras tarefas que fazem parte da descrição do 

seu trabalho como profissional, como por exemplo relatórios e contactos e reuniões com 

médicos, pais e professores. Um outro Professor de Educação Especial afirma que “(...) 

a escola (...) quer nos seus projetos de escolas quer nos seus projetos educativos de 

agrupamento deveria de ter contemplado políticas educativas para esses alunos [com 

PHDA] como para os outros pronto eu acho que isso tem a ver como é que a escola 

também vê no fundo as crianças com necessidades educativas especiais (...) muitas 

vezes são alunos que causam problemas na escola/ nós sabemos que é verdade/ quer 

em termos de sucesso quer em termos de até de comportamentos portanto que no fundo 

podem perturbar o funcionamento da escola (...)” (PEE4). 

IV. 1. 3. Alunos diagnosticados com PHDA, idade e medicação 

Os Professores, todos têm crianças diagnosticadas com PHDA nas suas salas de 

aula, e todos são medicados com medicamentos utilizados no tratamento da PHDA, e 

foram diagnósticados no primeiro ciclo ou já no segundo, porém “(...) alguns alunos só 

começam a ser diagnosticados no quinto e no sexto ano por insistência nossa (...)” 

(DT6).  

Em relação aos Professores de Educação Especial, também estes todos têm 

alunos com PHDA e e estão medicados, porém já tecem algumas críticas tanto à 

medicação como ao número crescente de diagnósticos de PHDA, mas sobre essa 

questão irei falar mais à frente com maior pormenor. Um Professor de Educação 

Especial afirma que “(...) se eu comparar com o que eu tinha quando comecei na 
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educação especial ou quando comecei à vinte e cinco anos atrás ou tinha a vinte temos 

muito mais alunos para apoiar hoje em dia do que tínhamos na altura (...)” (PEE3). 

Um exemplo é este: “diagnosticados tenho uns seis/ que eu considero de facto com 

esses problemas são dois/ também é um bocado a moda de/ agora são todos 

diagnosticados assim não é?” e ainda afirma que “(...) aqui na escola aqui nesta zona 

todos os miúdos tomam medicação porque ficam mais inteligentes e ficam mais atentos 

que é outro mito (...) (PEE2). Em tom de gozo/irónico, este Professor de Educação 

Especial afirma que “(...) todos tomam medicação [risos] alguns tomam muita 

medicação portanto há uns que tomam [risos] três comprimidos tanto que tomam a 

variedade toda [risos] portanto tomam o pacote todo [risos] portanto as marcas todas 

[risos] rubifen ritalina (...)” (PEE4). Um outro critica ainda alguns diagnóstico mal 

realizados, “eu trabalho especificamente com um aluno que foi diagnosticado, aliais 

dois alunos, agora a questão é que os diagnósticos dizem como possibilidade e vieram 

referenciados dessa forma mas nós temos vindo a descobrir que são outras questões 

(...)” (PEE1). 

Tanto o Terapeuta Psicomotricista como a Psicóloga Clínica, ambos trabalham 

com crianças diagnosticadas com PHDA, porém a Psicóloga dá-nos dados algo 

surpreendentes dos alunos com quem trabalhou no ano anterior “(...) eu tinha até ao fim 

do ano letivo de dois mil e doze dois mil e treze tive referenciados cento e oitenta e três 

alunos” (PSI).  

IV. 1. 4. Processo de sinalização do PHDA 

Na questão da sinalização, existe ligação direta entre a escola e o hospital da 

zona. A sinalização começa pelo professor “ (...) no início do ano letivo tivemos logo 

uma formação por parte da equipa do ensino especial portanto a alertar-nos para essas 

situações/ qualquer professor podia sinalizar” (DT1). Todos os professores têm acesso 

a um “(...) impresso próprio em que apresentamos os motivos pelos quais achamos que 

o aluno tem hiperatividade (...)” (DT1) nomeadamente “(...) aquilo que se tinha 

conhecimento da família do aluno o percurso escolar do aluno e as dificuldades que os 

professores verificavam que o aluno tinha (...)” (DT6),  este impresso foi criado pelo 

serviço de psicologia e orientação profissional, depois o caso é passado pelo conselho 

de turma que “(...) se reúne (...) logo no início do ano ou no final do primeiro período é 

normalmente quando se faz análise de comportamento de turma fala-se daqueles casos 

mais complicados (...) relatam a situação e como conselho de turma tomam a decisão 



48 
 

de sinalizar o miúdo ou não (...)” (DT3) e  “(...) depois encaminhamos para a equipa 

do ensino especial” (DT1). Quando existem desacordos entre os pais e os professores 

na questão da sinalização “(...) há documentação quando os pais não concordam 

quando não são pais acessíveis nós preenchemos e fazemos a sinalização para ser 

entregue às professoras do ensino especial para elas analisarem com todas as opiniões 

do conselho de turma desse aluno depois esse aluno é chamado para uma entrevista 

com os professores do ensino especial e depois são também chamados os pais para 

fazerem uma entrevista” (DT4). 

 Os Professores de Educação Especial fazem uma avaliação e depois “ (...) a 

professora [nome próprio da Professora Educação Especial] (...) ela tem logo contactos 

e encaminha logo para os médicos do centro de saúde” (DT1), “depois levam a criança 

lá (...) [é feito] o diagnóstico ou não (...) e depois temos o feedback temos uma 

enfermeira que faz a ponte entre a escola e o hospital e nós temos esse feedback e 

tentamos agilizar o processo em termos de inserção ou no três [Educação Especial] 

(...)” (DT5), “depois é elaborado em função da problemática (...) um plano educativo 

individual (...) depois em função do relatório também do médico psicólogos faz-se as 

adaptações do aluno” (DT1), “(...) depois (...) os professores do ensino especial (...) 

dão-nos indicações que tipo de adequações que podemos ou não fazer em relação a 

esses miúdos (...)” (DT3). 

Nos casos mais complicados em termos de facilitar e tornar mais rápidos os 

processos parecem existir papéis sociais que se alteram ou confundem como acontece 

neste caso: “(...) também há alunos que não têm médico de família e vão lá  têm que ir 

lá marcar consulta há alguns que não têm família digamos assim que trate do assunto e 

então são os professores que acabam por marcar a consulta mas depois às vezes eles 

não vão com a família (...) já aconteceu aqui na escola não sei se já terá acontecido 

mas noutras escolas é a professora que agarra no aluno conversa com a mãe ou com o 

pai agarra no aluno e vai levá-lo ao centro de saúde para efetivamente ser consultado 

pelo médico enfim vamos acabando por fazer um bocadinho de tudo só não podemos é 

[risos] passar-lhes a medicação (...)” (DT6). 

Em relação aos Professores de Educação Especial, a sinalização “(...) é mais em 

termos pedagógicos (...) se ele [aluno/a] tem as competências para/ ou se nós 

verificamos que existem ali algumas falhas (...) em termos da percepção visual em 

termos de da atenção da concentração é mais facilmente avaliado pela psicóloga, mas 
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de alguma forma nós em conjunto verificamos várias áreas até chegarmos a uma 

conclusão mas o que acontece é que ou o médico já o acompanha (...) já a muito tempo 

é que de alguma forma (...) faz esse diagnóstico trabalhando também com os 

profissionais e quando chegam cá já vêm com o diagnóstico, o que nós fazemos de 

alguma forma é perceber se há mais alguma coisa ou se realmente é pronto, mas aí 

depois é um bocadinho complicado ir contra um diagnóstico que já foi feito fora pronto 

nós tentamos ali amenizar a coisa colocamo-lo dentro do três (...)” (PEE1).  

Depois o plano de intervenção “(...) depende do miúdo e depende da fase em que 

nós apanhamos o miúdo/ eu por exemplo estou a me lembrar de um caso que (...) foi 

feita uma primeira intervenção nossa e o plano foi organizado pelos serviços portanto 

quer pelos serviços de psicologia quer pelos serviços de educação especial pronto foi 

feito um plano de intervenção juntamente com a professora que era a titular da turma 

na altura no primeiro ano e foi-se reajustanto esse programa ao longo do tempo ele 

teve algumas intervenções/ foi indicado aos pais a necessidade de intervenções externas 

como por exemplo em termos de apoio psicoterapêutico e apoio em termos de 

pedopsiquiatria e esse apoio foi feito no exterior e havia contactos mais ou menos 

frequentes quer com o ajuste da medicação quer para evoluções que ele estava a ter 

(...) em termos de intervenção psico-terapeutica e havia sempre (...) o meu contacto não 

todos os meses mas duas três vezes por período havia esse contacto duas vezes por 

período havia esse contacto dos outros técnicos e as coisas têm estado a correr” 

(PEE2).  

Contudo, um destes Professores de Educação Especial critica as informações que 

muitas vezes são fornecidas pelos professores nestas fichas de referenciação afirmando 

que “(...) às vezes as fichas não trazem nada: “ai ele é muito distraído e perturba” 

“hum hum e isso significa o quê? Que está a olhar para os pássaros lá para fora que 

perturba e atira com a cadeira à cabeça do vizinho ou perturba porque deixa cair o 

lápis?” quer dizer (...) uma informação não diz muito portanto procuramos aí recolher 

as informações discutir em equipa (...)” (PEE3). 

Desta forma é possível confirmar o que Dionísio (2009) afirma sobre a 

sinalização de alunos com problemas e a questão de adequação de estratégias de acordo 

com as necessidades de cada indivíduo, pois é verificado no discurso dos entrevistados 

sobre a forma como é processada a sinalização do PHDA. Lopes (2008) refere também 

que a escola cria estratégias e mecanismos de forma a regular os comportamentos dos 
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alunos sem os excluir, como é o caso verificado na Educação Especial, isto é, os apoios 

prestados por esta equipa, como também os psicólogos que prestam serviços de 

psicologia no espaço escolar e os Terapeutas. 

Existe ligação entre a Educação Especial com o centro de saúde do hospital da 

zona, esta ligação é bastante óbvia já que existe contacto direto entre estes atores 

sociais, visto que alguns destes Professores de Educação Especial vão às consultas com 

os alunos, em vez dos pais, e afirmam ainda que “(...) nós também temos (...) esse 

trabalho com eles/ como é um trabalho muito próximo portanto entramos logo em 

contacto com a enfermeira (...) o menino é logo chamado vai ao médico de família o 

médico de família encaminha à psiquiatria ou à neurologia ou (...) para as 

especialidades que entenderem” (PEE3). Existe ainda troca de impressões em relação 

ao comportamento do aluno, entre o médico e o Professor de Educação Especial “(...) 

tenho situações em que eu própria começo a perceber que o medicamento pode já não 

estar adequado porque tem a ver com o peso e a altura e que os miúdos começam a ter 

outra vez os comportamentos que tinham antes de começar a tomar a medicação sou eu 

própria que até informo o médico que estou a notar o tipo de comportamento que está 

alterada portanto na próxima consulta que verifique se a medicação está adequada ou 

não e também faço este contacto com  a equipa de pedo psiquiatria e neurologia [nome 

hospital]  mas eu estabeleço estes contactos via mail ou telefone de todos os miúdos que 

tenho com PHDA e que estão medicados” (PEE5). 

Um destes Professores de Educação Especial afirma que “(...) também já houve 

situações em que são os próprios encarregados de educação que já vêm com relatórios 

(...) de médicos ou de psicólogos relatórios clínicos portanto onde vêm atestar que (...) 

o seu educando (...) tem uma perturbação de PHDA a partir daí portanto ele é 

referenciado e depois segue-se os parâmetros que normalmente é a equipa de educação 

especial (...) e depois vemos a gravidade da situação e é feito a (nova) avaliação 

especializada (...)” (PEE5). Afirma ainda que tem um aluno que para além da 

medicação faz terapia em termos de psicomotricidade. 

Os métodos da Psicóloga Clínica distanciam-se dos outros entrevistados na 

escola, visto que esta pode realizar diagnósticos, não apenas sinalizar. Esta descreve 

como é realizado um diagnóstico por parte de um psicólogo, afirmando que “o 

diagnóstico é feito (...) com a ajuda dos pais através de questionários normalmente eu 

utilizo muito o questionário de connors como o de Achenbach também/ observação 
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clínica no contexto de sala de aula é importante (...) estes questionários também há 

uma versão para os professores que é sempre fundamental e entrevista (...) tenho 

algumas sessões com as crianças e (...) além da observação da sala de aula das 

entrevistas com os pais com os professores com o alunos dos alunos no contexto 

terapêutico e aqui já é possível fazer o diagnóstico e depois na altura sempre que havia 

necessidade porque nem sempre eu considero que seja importante haver medicação é 

encaminhado para a pedopsiquiatria ou para o médico de família para o hospital 

[nome hospital] que normalmente é onde as crianças pertencem (...)” (PSI). 

IV. 2. Representações dos profissionais sobre a PHDA 

IV. 2. 1. Conhecimento e representações sobre a PHDA 

 Os Professores, no geral, têm conhecimento sobre a PHDA e representação 

sobre uma criança ou jovem com esta perturbação, embora seja conhecimento adquirido 

maioritariamente por necessidade e por experiência. Por necessidade porque houve a 

necessidade de procurar respostas e novas formas de lidar com estes alunos, ou seja 

conhecimento, quer tenha sido através de formações ocorridas na escola no âmbito da 

PHDA ou através da procura de apoio noutros atores sociais na escola. E por 

experiência porque ao longo da carreira profissional foi-lhes aparecendo nas turmas que 

lecionam alunos com esta perturbação e foram adquirindo conhecimento desta forma.  

Para os Professores, alunos com PHDA “(...) não conseguem estar (...) atentos à 

aula, são alunos que têm alguma dificuldade em se concentrarem e acompanharem o 

ritmo da aula (...) acaba por perturbar também o bom funcionamento das aulas” 

(DT1). Têm “(...) mau comportamento (...) agressivos (...) mal educados, de 

insultarem-se uns aos outros (...)” e “(...) quando os casos são muito extremos e são 

descontrolados acontece que estes meninos têm uma tendência para serem marginais e  

por perturbarem muito a escola e faltarem e terem comportamentos de risco (...)” 

(DT2). Estes alunos “(...) perdem-se dispersam-se começam a olhar no vazio brincam 

com todo o tipo de material escolar (...)” (DT3). E ainda que “tem graves problemas de 

comportamento ele não sabe estar em sala de aula (...) são alunos com uma falta de 

disciplina muito muito grande (...)” (DT4). Estes não conseguem “(...) se manter 

quietos durante tempo suficiente para adquirirem as aprendizagens que estão a ser 

feitas, em geral são também alunos extremamente perturbadores (...)” e que “(...) nem 

sempre é muito fácil lidar sobretudo quando há dois ou três alunos por turma que 

sofrem de hiperatividade (...) e levam a que nós professores tenhamos que estar 
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constantemente a interromper a aula para chamar à atenção” (DT6). Ainda assim, um 

outro Professor refere ser necessário reforçar a ideia de que ser hiperativo não significa 

ser mal-educado. 

Os Professores parecem concordam que estes alunos “(...) conseguem ter 

rendimento [escolar] na mesma se estiverem minimamente concentrados porque nada 

tem a ver com a parte cognitiva portanto eles conseguem perfeitamente fazer aquilo que 

os outros fazem (...)” (DT5).  

Alguns destes Professores afirmam que “(...) têm todos um bocadinho [de 

hiperatividade] [risos] acho que é inerente ao ser humano/ dependo das fases etárias 

acho que se releva um bocadinho em toda a gente em todas as pessoas (...)” (DT2) e 

que “(...) cada vez se revela mais a aparecerem mais miúdos com estes problemas” 

(DT4). 

Em relação aos Professores de Educação Especial, estes têm conhecimento sobre 

o PHDA proveniente das suas formações académicas e literatura sobre o assunto, e 

mostram que é um assunto que tem sido muito discutido, principalmente no contexto 

escolar. Parecem também concordar que nos últimos tempos houve um aumento 

significativo de diagnósticos deste tipo. Alguns, ainda põem em causa a existência desta 

perturbação, não recusam a ideia de que existem problemas nestas crianças, apenas 

admitem outras causas que para eles são mais prováveis, como por exemplo questões 

emocionais e questões de organização familiar. 

Os Professores de Educação Especial consideram que a PHDA “(...) é uma 

patologia (...) que tem a ver portanto com uma falta de atenção por parte do aluno e 

que pode ou não ter uma agitação motora associada (...)” (PEE5), “(...) são alunos 

impulsivos irrequietos que nunca sabem esperar pela sua hora de responder têm 

dificuldade em concentrarem-se nas tarefas académicas sobretudo as que envolvem 

esforço mental (...)”, “(...) têm algumas características que são muito comuns (...) por 

exemplo a questão de agir primeiro e depois refletir (...) uma das características de 

alguns destes miúdos (...) com muito boas capacidades cognitivas e que de facto não 

apresentam bons resultados (...) ou que em determinados momentos são capazes de 

apresentar resultados excelentes e noutros momentos são capazes de apresentar 

resultados muito fracos (...)” (PEE2), “(...) eles são alunos que interrompem muitas 

vezes tudo lhes cai ora cai o lápis ora cai a borracha ora viram-se para a frente ora 

viram-se para trás (...)” (PEE5). E ainda que “(...) a hiperatividade varia de duração 
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de intensidade (...) e nos contextos e (...) muitas vezes (...) o ambiente desestruturado e 

com poucas regras pode agudizar quem tem essa problemática (...)” (PEE4). 

Um Professor de Educação Especial refere ainda que “(...) às vezes costumo 

dizer na brincadeira que há meninos que não são hiperativos que são hiper-malcriados 

(...) portanto nem todos os alunos que têm comportamentos desajustados são 

hiperativos portanto há que ter um certo cuidado com isso (...) são meninos que são 

malcriados que não têm regras não têm normas (...) o que é diferente de um aluno ou 

de uma criança que tem hiperatividade (...) está cada vez mais provado que tem a ver 

com a parte neurológica (...)” (PEE4). 

Neste caso, podemos refletir sobre o que Foucault refere, sobre os corpos dóceis, 

mas neste caso na escola atual, ao contrário do que foi discutido na argumentação 

teórica, que seria mais encontrado na escola do passado. O entrevistado refere que a 

PHDA pode ser mais frequente em ambientes desestruturados e com poucas regras, 

direcionando-nos para a perspetiva de Foucault em que deve existir uma 

regulação/controlo muito forte de forma a não permitir a existência de desordem e 

desregulação. 

Sobre a forma como a escola via a PHDA no passado: “(...) na escola acontecia 

que muitas vezes se achava que era o que eu lhe dizia que eram mal criados e que não 

estavam quietos porque não conseguiam porque eram mal criados e que não paravam 

quietos porque/ e começa-se a perceber que de facto há aqueles em que são mesmo os 

que não conseguem porque eles próprios não conseguem e eu acho que nós vamos 

tendo sensibilidade para perceber quem é que não está quieto porque está sempre na 

lua e porque não lhe apetece e é porque não quer e quem é que não e capaz porque é 

como eu dizia se ele está uma hora na wii ou na playstation não sei muito bem se é 

hiperativo porque é assim é muito complicado estar uma hora a fazer uma tarefa para 

uma criança que seja hiperativa (...)” (PEE4). 

Em relação ao aumento significativo de crianças e jovens diagnosticados com 

PHDA, alguns destes Professores de Educação Especial afirmam que há “(...) cada vez 

há mais alunos com hiperatividade (...)” (PEE4) e que é um “(...) número exagerado de 

alunos que nos aparecem diagnosticados com PHDA (...)” e que “(...) isto é um 

bocadinho de modas (...)”  (PEE3). 
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Ainda há quem exprima a sua preocupação sobre o diagnóstico, que irá ser 

analisado de forma mais intensiva mais à frente, porém este Professor de Educação 

Especial refere que “(...) daquilo que tenho lido e daquilo que tenho visto com outras 

crianças e até falado com alguns profissionais, crianças que tenham mesmo [bate na 

mesa] mesmo mesmo PHDA são raras [risos] muito raras. O que eu acho e que acaba 

por acontecer é que são crianças que em termos emocionais (...) são pouco 

estruturadas e que há imensos problemas que não as deixam obviamente estar com 

atenção e concentração e terem uma grande agitação psicomotora que leva a que as 

outras pessoas achem que de facto seja um quadro mais grave como um quadro de 

hiperatividade com défice de atenção pronto, mas pessoalmente eu ainda não conheci 

nenhum [risos] hiperativo mesmo daqueles (...) nós temos aqui mesmo esses dois casos 

nós temos plena consciência porque é que essa agitação psicomotora acontece e que 

não é de forma alguma PHDA [risos]” (PEE1). 

O Terapeuta Psicomotricista afirma que uma “criança que tem PHDA na minha 

opinião tem algum comprometimento em manter a sua atenção sendo que pela 

problemática dispersa a sua atenção sobre vários focos e é esse mesmo o grande foco 

da PHDA é a criança conseguir prestar atenção de forma seletiva e de forma mantida 

num mesmo estímulo e não sobre vários estímulos ao mesmo tempo aos quais depois 

não consegue fazer esse tratamento de informação organizado e o qual não consegue 

ser eficaz porque (...) tenta dar atenção a tantos estímulos que a nenhum deles 

consegue dar uma atenção de qualidade” (TER). 

Já a Psicóloga Clínica dá um exemplo de um aluno com quem trabalha, 

apontando características que esse aluno exibia e que o levou a ser diagnosticado. 

Portanto “(...) a perturbação de comportamento que ele tinha dentro da sala de aula 

associado a uma sintomatologia depressiva com grandes dificuldades de aprendizagem 

de não conseguir aprender a leitura e a escrita e (...) uma família muito disfuncional 

em que com tios e primos e irmãos que moram em casa portanto ele não tem um espaço 

próprio/ há toda uma confusão/ mora num bairro social/ a família vive de (resi) não há 

assim (...) uma organização social também muito adequada por parte desta família mas 

claramente a criança apresenta uma irrequietude muito (demarcada) mesmo com 

medicação/ grandes dificuldades de atenção (...) de se concentrar e de manter a 

atenção por grandes períodos de tempo e uma fragilidade (...) psicoafectiva muito 

grande que depois acaba por ter repercussões na aprendizagem (...)” (PSI). 
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IV. 2. 2. Sinalização na escola 

Apenas um Professor refere que nem todos os Professores estão aptos a fazer 

sinalização de um aluno com PHDA na escola, afirmando que os professores devem 

pedir ajuda ao núcleo de Educação Especial por serem “(...) mais credenciados (...)” 

(DT5), isto porque “(...) nem todos são sensíveis a essa situação porque infelizmente o 

PHDA normalmente está associado a falta de educação e nem sempre é assim e os 

professores normalmente e contra nós falam e associamos isso à falta de educação e 

nem sempre é” (DT5). 

Os restantes professores afirmam que estão aptos a referenciar uma possível 

situação de PHDA, visto que “(...) esses miúdos dão logo muito nas vistas qualquer 

professor até mesmo com maior ou menor experiência acabam logo por conseguir 

referenciá-los e aperceberem-se da situação (...)” (DT3).  Afirmam ainda que “(...)se 

não formos nós nas escolas a fazer essa sinalização mais ninguém a faz porque muitos 

encarregados de educação não têm experiência nem capacidades alguns se quer para 

poderem diagnosticar (...)” (DT6), mesmo que os pais se apercebam de algum 

problema com o filho/a e o levem a algum serviço médico por vezes  “(...) alguns 

desses relatórios dizem que efetivamente os alunos não têm problema nenhum que 

pronto foi uma fase pela qual passaram e que não é nada de especial e há outros que 

referem que estes alunos indiciam alguns problemas mas que como ainda são muito 

jovens não se pode dar outro tipo de resposta a não ser quando eles são um pouco mais 

velhos mas na maior parte das vezes eles são sinalizados pela escola pelos professores 

que obviamente estão todos os dias com eles e que conseguem perceber melhor se 

efectivamente há algum problema ou não (...) é que fazer a sinalização sem sombra de 

dúvida que tem que ser a escola a fazer a sinalização (...)” (DT6). 

Em relação aos Professores de Educação Especial, parecem ter representações 

algo divergentes sobre a sinalização na escola, um afirma que vai depender das 

especialidades dos profissionais existentes nas escolas, e que “(...) o grande problema 

(...) é os professores conseguirem distinguir do que é a indisciplina do que é uma 

questão de hiperatividade e perceberem a diferença entre um e outro (...)” (PEE2). 

Outro refere que “(...) qualquer profissional é competente na sua área em 

termos educativos de o sinalizar (...)” (PEE4) resultante da formação em pedagogia e à 

sua sensibilidade em relação ao assunto, e que acaba por perceber nas aulas que certo 

aluno tem um problema. 
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Criticam ainda a sinalização, afirmando que “(...) às vezes até (...) pode-se cair 

até já um bocadinho no exagero que às vezes por qualquer miúdo que seja mais 

irrequieto ou isso vêm logo com um relatório que ele às tantas pode ter um PHDA (...)” 

(PEE5), e outro Professor de Educação Especial dá ainda o exemplo de casos na 

família: “(...) tenho alguns sobrinhos (...) que hoje em dia têm vinte e tal anos trinta 

anos e penso assim: “meu deus se fosses apanhado na escola hoje em dia já tinhas um 

carimbo de PHDA e já te tinham enfiado uma data de pastilhas pela boca a baixo” (...) 

são miúdos que/ e depois aquilo vai passando e eu acho que há meninos que de facto 

hoje em dia eu olho para alguns e tenho vários casos na família e que olho e penso 

assim: “bom se isto fosse hoje em dia numa escola já lá estavam já tinham sido 

encaminhados para [risos] psiquiatria ou para neurologia (...)” (PEE3), refere ainda 

que “(...) se fossem eles [professores] a mandar metiam-nos num barquinho e 

largavam-nos ali no tejo (...) há outros professores que são professores muito 

sensibilizados e muito virados para a diversidade e para perceberem que nós de facto 

que somos todos diferentes e evidentemente que há meninos que têm algumas 

dificuldades mas que é importante investir neles e é importante dar-lhes ferramentas 

para eles um dia serem autónomos e um dia poderem ter um emprego (...)” (PEE3). 

O Terapeuta Psicomotricista considera a sinalização na escola uma boa 

ferramenta pois “(...) a envolvência familiar não é a mais (...) preparada ou não é a 

mais desperta (...) para a solução e para a problemática em si/ há muitas famílias que 

não têm conhecimento e há muitas famílias que simplesmente não querem saber e por 

isso também acho (...) que (...) nós equipas terapêuticas e de educação deveremos ser 

responsáveis em conseguir fazer essa sinalização e de certa forma conseguir criar 

meios para dar resposta a esta criança” (TER). Já a Psicóloga Clínica, alerta para o 

facto de a PHDA ser confundido com outras problemáticas, por parte dos professores. 

IV. 2. 3. Partilha do currículo regular 

 No geral, os Professores concordam com a partilha do currículo regular com 

alunos com PHDA, visto que parecem igualmente concordar que não se tratam de 

problemas cognitivos, logo têm as mesmas capacidades que os restantes alunos, apenas 

mais dificuldades, nomeadamente na concentração. Mas concordam também que devem 

existir adaptações no currículo, e que pode até, se necessário, ser criado um Currículo 

Educativo Individual, para cada aluno de acordo com as suas dificuldades, 

principalmente a nível de avaliação contudo alguns admitem que estas adaptações têm 
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consequências negativas, nomeadamente quando estes alunos têm que realizar os 

exames nacionais. Acrescentam ainda que a frustração muitas vezes está presente nestes 

alunos, porque lidam muito com o insucesso escolar, mas que se todos os alunos com 

PHDA fossem inseridos numa turma diferenciada “(...) apesar de eles poderem se 

sentir ali todos iguais acabavam por se sentir excluídos do grande grupo (...)” (DT3). 

 Apenas dois destes Professores, embora concordem com a partilha do currículo, 

propõe que o aluno seja retirado da sala de aula, porque “(...) eles precisam que nós 

estejamos ali junto deles sentados a ajudá-los e dentro da sala de aula nós temos mais 

vinte e seis ou vinte e sete portanto não podemos estar única e exclusivamente com 

aqueles alunos (...) e eu quando digo retirá-los é saírem da sala de aula onde está a 

turma toda e irem para um gabinete de trabalho trabalhar com o técnico ou com um 

qualquer professor mesmo que seja a fazer o mesmo trabalho da turma simplesmente 

não têm o foco de atenção mais disperso porque não tem os colegas estão mais 

concentrados no seu trabalho mudam de ambiente mudam de professor de adulto com 

quem estão a trabalhar e acaba por ser um pequeno intervalo um pequeno descanso 

que depois os ajuda também a retomar novamente o seu trabalho (...)” (DT6)  e que 

estes  “(...) fazem uma tarefa diferente para se irem integrando também na sociedade 

uma vez que muitos destes alunos não atingem exatamente as mesmas metas e os 

mesmos objetivos que os outros, têm as suas próprias metas e os seu próprios objetivos 

e para os atingirem precisam de realizar tarefas diferentes dos outros que não precisam 

de fazer naturalmente” (DT6). Acrescenta ainda que quando estes alunos com PHDA 

têm associados outros problemas, “(...) nem sempre funciona bem eles estarem sempre 

com a turma a assistir às mesmas aulas que a turma (...)” (DT6), e que deveriam sair 

da sala e receber acompanhamento da Educação Especial, mesmo que estivessem a 

realizar as mesmas tarefas que a restante turma, mas mais importante “(...) fazerem 

outras coisas que lhes permita um sucesso na sua vida futura pessoal e escolar 

diferente da restante turma (...)” (DT6). Este Professor critica ainda o ensino português 

por este estar direcionado para o seguimento de estudos do ensino superior, e que “(...) 

nem todos os alunos nem todas as pessoas têm que ter um curso superior (...) têm sim 

que aprender uma tarefa (...) que lhes permita estarem inseridos na sociedade de uma 

forma extremamente positiva de uma forma extremamente válida e isso parte de serem 

capazes de sobreviverem sozinhos a apanharem transportes públicos e parte de serem 

capazes de saberem cozinhar uma refeição de serem capazes de tratarem da sua 
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própria higiene de serem capazes de conseguirem fazer uma série de atividades que 

para a maior parte das pessoas são banais e que conseguem fazer com uma enorme 

autonomia sem grandes problemas e que muitos destes alunos precisam de ajuda para 

qualquer uma destas tarefas (...)” (DT6), e afirma que “(...) isto significa que (...) não 

têm que estar obrigatoriamente a trabalhar no sentido de estarem a aprender coisas 

não têm que estar a aprender a ler um texto de quatro ou cinco páginas e fazer 

perguntas de quatro ou cinco páginas têm sim que saber se precisam de mandar uma 

carta o que é que têm que fazer se precisam de preencher um formulário sei lá na 

segurança social nas finanças nos correios no banco o que é que precisam de fazer o 

que é que significa aquilo que lá está (...)” (DT6). Reinforça ainda a ideia que devem 

ter um ensino diferenciado, e dá ainda exemplos de atividades, que para este Professor, 

estes alunos deveriam aprender na escola, “(...) ir trabalhar na papelaria da escola 

aprender a fazer contas ir trabalhar no bar da escola aprender a servir uma maçã num 

prato lavar a maçã colocar a maçã no prato servi-la no refeitório sei lá ajudar a limpar 

uma sala o que é que é preciso quanto mais não seja por incutir-lhe um sentido de 

responsabilidade e de normas básicas de segurança que eles precisam para qualquer 

tarefa na rua (...)” (DT6). Este Professor concorda com a integração nas turmas “(...) 

até ao momento em que se verifique que há alunos que para terem sucesso quer na sua 

vida escolar quer na sua vida pessoal precisam de uma acompanhamento diferenciado 

e aí sim serem retirados da sala de aula e efetuarem outras tarefas que os leva a atingir 

esse sucesso” (DT6). Outro Professor afirma que por exemplo a disciplina de 

matemática que requer conhecimentos mais consolidados, torna-se mais difícil trabalhar 

com estes alunos e que “(...) deviam de frequentar aulas mesmo adaptadas a eles” 

(DT2). 

 Desta forma, é possível confirmar a perspetiva de Goffman, sobre as instituições 

totais, visto que algumas das representações dos entrevistados vai de encontro a este 

conceito. O que Goffman refere neste conceito, que os indivíduos com deficiências ao 

serem retirados da sociedade, institucionalizados e tratados são excluídos da sociedade, 

podemos adaptá-lo às percepções dos Professores, em que acreditam que seria mais 

beneficioso para todos, se os alunos fossem retirados das salas de aula e postos a 

trabalhar numa outra sala, longe dos colegas, e acompanhados pelos Professores de 

Educação Especial ou Técnicos. 



59 
 

É possível ainda refletir sobre a perspetiva de Foucault, em que a disciplina e 

controlo regulam os comportamentos, neste contexto, esta regulação passa pela exclusão 

dos alunos, e a possível humilhação que eles sentem ao serem diferenciados dos colegas 

ao serem colocados a trabalhar separados e ainda, quando são expulsos da sala de aula 

pelo professor. 

Já os Professores de Educação Especial têm uma representação unânime em 

relação à partilha dos currículos, defendem apenas que devem existir adaptações no 

currículo, mas que não existe necessidade de alteração de currículo. Acrescentam ainda 

que “(...) realmente se uma criança que nós percebemos que não consegue de forma 

nenhuma nem com estas adequações chegar à conclusão das competências finais de 

ciclo então aí é que há mesmo a necessidade de partilhar outro currículo/ de ter outro 

currículo feito à sua medida o problema é que fecha imensas portas depois pronto essa 

é que é a grande questão e portanto temos sempre imenso cuidado nesse sentido” 

(PEE1). Um destes Professores de Educação Especial refere ainda que “(...) não estou a 

dizer que esta minha visão é partilhada por toda a equipa e por toda a escola e pela 

direção (...) que é os alunos manterem-se dentro do currículo comum (...)” (PEE3). 

Como pudemos verificar anteriormente, é possível verificar o conceito de 

“reparar” de Goffman (1974 e 1988), no sentido da escola ser responsável por reparar os 

problemas dos alunos, o currículo Educativo Individual, é uma das respostas que a 

escola apresenta para apoiar estes alunos com problemas, nomeadamente PHDA. 

Já os Técnicos de Saúde que intervêm na escola têm representações diversas, a 

Psicóloga Clínica acha a partilha do currículo “(...) extremamente adequado” (PSI), o 

Terapeuta Psicomotricista acredita que “(...) o currículo integralmente igual semelhante 

ao das crianças como ditas normais (...) não creio que seja vantajoso” (TER) para estas 

com PHDA. 

IV. 2. 4. Dinâmica da sala de aula e dilemas na gestão da turma 

Os Professores parecem concordar que a presença de alunos com PHDA nas 

suas salas de aulas influencia a dinâmica da mesma, à excepção de um destes 

Professores que afirma que não atrapalham o ritmo da aula nem a aprendizagem dos 

colegas, apenas se prejudica a ele próprio por estar constantemente distraído “(...) eles 

parecem mesmo que estão numa realidade tipo à parte (...)” (DT3). Porém a maioria 

afirma que realmente a dinâmica da aula é alterada visto que estes alunos “(...) são 
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muito desassossegados não têm regras não cumprem ordens são surdos (...)” (DT2), 

têm que estar sempre ocupados e ainda que “qualquer aluno que se distraia com a 

menor das facilidades é no geral uma fonte de problemas digamos assim problemas 

para ele próprio e problemas para os outros também (...)” (DT6). Este último 

acrescenta ainda que “(...) eles não são os únicos alunos na turma e nós não podemos 

estar constantemente a chamá-los à atenção não podemos passar noventa minutos a 

chamar à atenção um único aluno (...)” (DT6) e como estes têm problemas de 

concentração “(...) leva-nos obrigatoriamente a alterar e a diversificar as estratégias 

dentro da sala de aula/ nem sempre nos é possível fazer isso primeiro porque 

precisamos de expor um determinado assunto que pode demorar entre dez a vinte 

minutos para alguns alunos já é difícil tomar atenção a vinte minutos depois aquilo que 

eles fazem como não tomaram atenção não conseguem fazer e nós nem sempre 

conseguimos explicar-lhes só a eles de maneira a que eles percebam porque estão os 

outros todos também (...)” (DT6). 

Em relação aos dilemas na gestão das turmas, um dos Professores defende ainda 

que “os grandes problemas às vezes é a motivação penso que um aluno quando está 

motivado qualquer professor consegue passar a sua mensagem e eles conseguem 

aprender com muita facilidade (...)” (DT3), e outro grande problema é que “todos os 

alunos hoje em dia acham que as coisas caem do céu não têm de maneira alguma um 

espírito de sacrifício (...)” (DT4), isto é, segundo este Professor, no primeiro ciclo o os 

alunos repetem os testes até terem a nota desejada, e como isso não pode acontecer no 

segundo ciclo e restantes, as notas acabam por baixar quando chegam ao segundo ciclo, 

e também a questão de o aluno repetir o teste porque “(...) hoje não me apetece não faço 

(...)” (DT4) e estes Professores não acham justo para os restantes alunos “(...) porque se 

esse aluno tem hipótese de subir para um bom todos os outros alunos até que tiveram 

bom também deve-se de lhe dar a oportunidade de vir a ter um muito bom ou um 

excelente e isso muitas das vezes cria instabilidade nas turmas apesar dos professores 

não perceberem e os alunos apesar de acharem que as coisas caem do céu eles são 

muito críticos extremamente críticos e muitas das vezes não conseguem chegar à frente 

do professor e dizer que não concordam ou então fazem da pior maneira que é 

destabilizar e desorganizar a turma toda (...)” (DT4). 

Os Professores de Educação Especial parecem ter uma representação unânime 

em relação à dinâmica da sala de aula, concordam que a dinâmica pode ser influenciada 
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se existirem alunos com PHDA na sala de aula, agravando a situação se existir mais de 

dois alunos por turma, principalmente se o grande problema for a impulsividade, mas 

que vai depender principalmente do Professor saber ou não como lidar com as situações 

que ocorrem. Outra questão que é evidenciada pelos Professores de Educação Especial é 

a dos “(...) conteúdos curriculares que têm que ser dados e administrados e isto é uma 

luta que os professores têm e que os alunos acompanham ou não (...)” (PEE3). 

Os Técnicos de Saúde também concordam que a dinâmica é influenciada, “(...) 

tanto que (...) considero que o sistema de ensino nomeadamente intra-sala de aula não 

está preparado para dar resposta a um número alargado de crianças com necessidades 

especiais neste caso com PHDA porque o professor é só um as turmas neste momento 

são enormes são acima de vinte e cinco crianças no mínimo e considero que a atenção 

que deverá ser dada de forma mascarada de forma especial vá lá não poderá ser o 

mais satisfatório porque não há meios para isso e porque o professor não consegue 

dividir a sua atenção da forma que ele possivelmente gostaria” (TER). 

IV. 3. Trabalho quotidiano dos profissionais com a PHDA 

IV. 3. 1. Estratégias para controlar comportamentos 

 Todos os Professores concordaram que é necessário criar estratégias para 

controlar os comportamentos dos alunos com PHDA na sala de aula porém “(...) não há 

método nenhum eficaz (...)” (DT3) que resulte com todos os alunos. Uma das estratégias 

mais comuns utilizadas pelos Professores é pedirem que o aluno saia da sala de aula e 

vá à rua apanhar ar ou ir à casa de banho lavar a cara e respirar fundo. Outra estratégia 

que parece popular é a do aluno ficar sentado na secretária do Professor por ser mais 

fácil chamá-lo à atenção seja com um toque no braço, seja oralmente, minimizando a 

perturbação que ocorreria na sala de aula caso o aluno estivesse longe do alcance do 

Professor, contudo um destes Professores, embora afirme que “(...) estes alunos 

precisam de alguém que esteja o mais próximo deles fisicamente (...)” (DT6), isto é, 

que os alunos estejam sentados na sua secretária, não é possível estarem todos sentados 

na sua secretária e o Professor estar constantemente a prestar-lhes apoio porque tem a 

restante turma para prestar apoio igualmente, e sugere novamente que “(...) o que esses 

alunos precisavam era de ir para outra sala fazer outro tipo de tarefas ou ter alguém 

noutro sítio noutro espaço da escola que os ajude de maneira diferente de outra forma 

para que eles possam obviamente atingir os mesmos objetivos que a restante turma” 

(DT6). Outra estratégia é a de mantê-los ocupados e adaptar os exercícios para que não 
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disperse tanto a atenção, e ainda pedir-lhes ajuda para pequenas atividades que 

normalmente são da responsabilidade do Professor, como por exemplo distribuir folhas 

de exercícios, acender a luz da sala de aula, apagar o quadro entre outros, que segundo o 

Professor, resulta pois ele esta a gastar energias e depois quando se for sentar consegue 

se concentrar durante algum tempo. 

 Os Professores de Educação Especial concordam que é necessário criar 

estratégias dentro da sala de aula para conseguirem controlar os comportamentos e que 

“(...) para alguns miúdos determinadas estratégias funcionam para outros as mesmas 

estratégias não funcionam de maneira nenhuma (...) qualquer estratégia é boa desde 

que resulte (...)” (PEE2). As estratégias mais comuns são a “(...) organização do 

espaço organização do tempo e organização dos conteúdos (...)” (PEE3), isto é, 

“partir” as tarefas, ou seja, dividir os exercícios em partes mais pequenas de forma a 

facilitar a sua resolução e também ajuda na concentração pois se a tarefa é mais pequena 

o aluno consegue se concentrar melhor e o aluno ficar sentado perto do Professor ou de 

um colega bem comportado, diminuição do número de material em cima da mesa de 

trabalho, apenas o necessário para realizar a tarefa, e mais tempo para a realizar. Outra 

estratégia bastante comum é a de atribuir-lhe tarefas que os possibilitem movimentar-se 

desta forma gastar energias, tais como distribuir os leites, os cadernos, entre outros. 

Outras estratégias serão a de estabelecer uma relação de compromissos e de confiança 

entre o professor e o aluno, pois leva-o a “(...) conseguir até ter um autocontrolo maior 

por essa relação estabelecida (...)”, “(...) mas há aquele limite que eles não podem 

ultrapassar e eles têm que perceber isso (...)” (PEE1), e a questão de “(...) eles 

arranjarem estratégias de se regularem eles próprios (...)” (PEE2), ou seja, o Professor 

ajuda a criar um conjunto de comportamentos para serem postos em prática pelo aluno 

quando este se encontra em determinada situação conflituosa. 

 A perspetiva de Carl Rogers adequa-se perfeitamente neste contexto. Tal como 

os últimos entrevistados afirmaram, é com base numa relação interpessoal, entre o 

professor e o aluno, que se motivam os alunos a aprenderem, alterando assim a relação 

professor-aluno que se verificava na escola do passado, passando a uma escola mais 

inclusiva e integradora. Desta forma, contrariando a perspetiva de Foucault. 

 Durkheim é igualmente pertinente nesta questão, pois apesar dos Professores de 

Educação Especial entrevistados referirem que devem estabelecer uma relação com o 

aluno, com base na confiança, respeito, compreensão e afeição, continuam a existir 



63 
 

regras e barreiras que os alunos não podem ultrapassar. Durkheim afirma que o 

Professor deve exercer autoridade sobre o aluno, mas apenas com base na compreensão, 

no respeito pela dignidade, individualidade e na aceitação de valores morais de forma 

consciente por parte do aluno, desta forma, como refere o entrevistado PEE2, 

conseguindo que o próprio aluno se autorregule. 

 A Psicóloga defende que a melhor estratégia será a de mantê-lo próximo para 

que seja possível, sempre que haja distração, “(...) fazer (...) um toque no braço (...) ou 

um toque na mesa (...)” (PSI) e mantê-lo longe das janelas, portas e de forma a que não 

se distraia com os colegas e ter apenas o necessário em cima da mesa. 

A questão da distribuição dos corpos no espaço, que Foucault refere, pode ser 

verificada neste contexto que os Professores de Educação Especial e a Psicóloga 

referem ser uma das estratégias que mais sucesso têm, que é a organização do espaço. 

Martins (2004) também refere esta questão da organização dos lugares na sala de aula, 

pois acredita que a influência do grupo de pares irá aumentar o aproveitamento escolar. 

Neste caso, da organização do espaço que os Professores de Educação Especial e a 

Psicóloga referem, os alunos mais problemáticos devem sentar-se o mais perto possível 

do Professor, de forma a ser mais fácil chamar à atenção do aluno, ou seja, regular o seu 

comportamento, de forma a tornar o espaço mais homogéneo. 

IV. 3. 2. Discussão, partilha de estratégias e trabalho em equipa 

 Os Professores, em relação à existência de discussão e partilha de estratégias 

entre os colegas e existência de trabalho em equipa, parece existir entre os Professores, 

mas com menos intensidade entre estes e os Professores de Educação Especial e ainda 

menos com os Técnicos. Apesar da colaboração por parte da Educação Especial com 

dicas de como lidar com estes alunos, prestar apoio direto nas salas de aula em algumas 

disciplinas, os Professores apontam a falta de apoio mais direto na implementação das 

estratégias, como por exemplo que tipo de perguntas colocar no teste, ou se os alunos 

devem ou não trabalhar a pares, entre outros. Apontam ainda que deveria existir mais 

formações sobre este assunto, e reuniões periódicas com toda a equipa que envolve o 

aluno, e não apenas o conselho de turma, mas também com a Psicóloga e os Técnicos. 

Contudo, existe muito trabalho em equipa entre os Professores na elaboração e partilha 

de estratégias que sejam adequadas a cada aluno, sejam em reuniões de conselho de 

turma, quer em grupos de línguas por exemplo. Os Professores dão muita importância à 

partilha de experiências e estratégias e ao trabalho de equipa para ajudá-los com estes 
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alunos no dia-a-dia, e até antes da decisão de sinalização, é importante esta partilha 

entre os Professores de forma a perceberem se realmente há algum problema. Contudo 

um destes Professores vai mais longe e afirma que “(...) em alguns casos deveria haver 

mais (...) trabalho de equipa, não há mais por vários motivos por incompatibilidades de 

horários por/ como é que eu ei de dizer? (...) Não há vontade quer dos professores 

porque também existe (...) por muito que me custe dizer isto também é verdade/ muitas 

vezes há professores quer do ensino especial quer dos outros (...) que acham que fazem 

a sua parte e portanto não têm que ir (...) para além (...) daquilo que lhes é pedido/ é-

lhes pedido para darem as suas aulas e portanto dão as suas aulas é-lhes pedido para 

trabalharem com este aluno dentro daquele horário e é isso que fazem e não estão para 

se aborrecer com outras coisas (...)” (DT6), refere ainda que não existe mais trabalho 

de equipa entre os Professores sobretudo por falta de disponibilidade, justificando que 

“(...) para além de professores somos pessoas temos uma vida para além da escola e 

estarmos dentro do nosso horário de trabalho aqui dentro da escola não significa (...) 

que fazemos todo o nosso trabalho aqui na escola (...) muito pelo contrário eu diria que 

se calhar sessenta por cento do nosso trabalho é feito fora da escola (...) e o trabalho 

colaborativo não me dá uma ficha já feita para eu fazer aos alunos na aula seguinte dá-

me outras experiências sem sombra de dúvida tão ou mais importantes que as fichas 

mas o meu trabalho com a colega em colaboração não apresenta teste para os alunos 

fazerem (...)” (DT6). 

 Os Professores de Educação Especial afirmam dar importância à partilha de 

estratégias e ao trabalho em equipa, tanto dentro da Educação Especial como nos 

conselhos de turma e com a Psicóloga. Alguns afirmam realizar todos os anos ações de 

sensibilização sobre a PHDA com convidados Professores especialistas na área, e que 

“(...) ainda houve (...) bastante adesão por parte dos docentes porque hoje em dia 

também é uma problemática que aparece muito em contexto de sala de aula e interessa-

lhes” (PEE5). Alguns referem que vão às salas de aula para poderem confirmar que as 

estratégias estão a ser postas em prática, mas que infelizmente percebem que não é o 

caso, que são os Professores que algumas vezes não estão interessados “(...) estamos 

num conselho de turma (...)  estão lá dez professores portanto há sempre um que nunca 

ouviu há sempre outro que: “hum hum hum hum” e depois no dia seguinte ele quer lá 

saber ele diz: “olha eu não te disse já que não podes ter aí os playmobile’s e os óculos 

escuros e o telemóvel em cima da mesa? E então eu já te tinha dito isso mas tu não 
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ouves” e vira as costas (...) é preciso fazer ali um acompanhamento de perto e ir 

percebendo e é aí que nós muitas vezes percebemos que de facto há aulas onde ninguém 

tem hiperatividade onde tudo está interessado onde tudo participa onde as coisas 

correm e há aulas onde nada corre (...)” (PEE3).  

Afirmam ainda que não fazem tantas reuniões como gostariam porque “(...) 

temos quinhentas e trinta e cinco mil coisas para além dos apoios aos alunos/ muitos 

relatórios muitos papéis muitas leis muita burocracia” (PEE3). Referem que alguns 

Professores “(...) uns estão disponíveis para aprender e para fazer e outros não outros 

não estão claramente/ há professores que educadamente me põem fora da sala quer 

dizer não me agarram pelo braço e não abrem a porta mas “não não não precisa de cá 

vir colega não/ está tudo bem” e eu “hum” pronto e depois devagarinho vou entrando 

devagarinho vou entrando e às vezes também me faço um bocadinho de parva que não 

percebo que pronto ele ignora-me ali uns tempos e depois aquilo vai correndo/ há 

outros que nunca corre” (PEE3), mas no caso de terem um aluno com PHDA muito 

irrequieto já existe mais interesse e procuram os Professores da Educação Especial 

porque perturba a dinâmica da sala de aula.  

Porém, um destes Professores de Educação Especial afirma que “(...) os 

conselhos de turma no fundo são excelentes formas de todos os professores (...) 

passarem informação dos alunos (...)” (PEE4), isto é, como é o seu comportamento, e 

critica que “(...) sem este trabalho de parceria nada se faz (...) cada um para seu lado 

(...) o professor de educação especial na salinha com o menino (...)” (PEE4), e que a 

partir do segundo ciclo como são mais Professores torna-se mais complicado mas que 

deveriam existir mais espaço e tempos marcados para discussão de estratégias, porém 

afirma que “(...) dependendo do bom senso e da boa vontade há sempre momentos que 

nós podemos aproveitar para falar e para partilhar e para pronto até dividir o trabalho 

para dividir as tarefas portanto eu julgo que há sempre momentos em que isso se pode 

fazer pronto no intervalo (...)” (PEE4). 

 Ambos os Técnicos de Saúde concordam com a importância da discussão e 

partilha de experiências. O Terapeuta concorda também que é importante a existência 

de trabalho em equipa com todos os elementos que acompanham a criança, com os 

Professores, os Professores de Educação Especial, com os Técnicos especializados 

(Psicóloga Clínica), com o Terapeuta da fala, inclusive a família, mas apenas quando 

esta é estruturada, pois quando não o é pode funcionar como uma barreira. Este afirma 



66 
 

que “(...) ainda bem que existem [partilha de estratégias e experiências] (...) porque 

são bastante enriquecedoras e até porque alguns de nós têm opiniões divergentes em 

relação a alguns temas nomeadamente da psicofarmacologia toda a terapêutica do 

comprimido e é interessante é interesante e muito enriquecedor” (TER). 

IV. 3. 3. Articulação com as famílias 

Existe articulação entre a escola e as famílias com filhos com PHDA, mas 

fundamentalmente parece ocorrer com maior frequência entre os Professores de 

Educação Especial e a família, e menos entre os Professores e a família, pois são os 

Professores de Educação Especial que estão em contacto com o hospital e têm acesso 

aos relatórios, tanto dos Técnicos como dos médicos, explicam aos Encarregados de 

Educação como funciona o programa educativo individual e ainda têm o “feedback” dos 

Professores, embora exista a colaboração regular do diretor de turma nas reuniões, 

principalmente quando existem alterações no comportamento do aluno dentro da sala de 

aula. Resumindo, tentam que nas reuniões esteja presente o diretor de turma e o 

Professor de Educação Especial responsável pelo aluno e o Encarregado de Educação, 

“(...) para que haja uma coerência no processo (...)” (PEE2). 

Contudo alguns diretores de turma afirmam que reunem diretamente com os 

Encarregados de Educação sempre que é necessário, por exemplo quando fazem a 

sinalização é necessário o conhecimento dos Encarregados de Educação e depois do 

diagnóstico também é necessário o conhecimento dos Encarregados de Educação 

quando são elaboradas as estratégias, contudo esta articulação depende 

fundamentalmente da disponibilidade dos mesmos “(...) quando as famílias são 

interessadas empenhadas e atentas há um intercâmbio muito grande com a escola 

porque a escola está aberta e está recetiva a isso (...) mas o problema é que a grande 

maioria dos encarregados de educação e das famílias não dão a devida atenção a essas 

crianças e daí não as acompanharem daí não as levarem ao médico não estarem 

minimamente atentos para essas problemáticas” (DT5). 

Alguns Professores de Educação Especial afirmam também que “(...) se calhar 

são as que vêm mais vezes à escola (...)” (PEE4) e partilham estratégias e experiências,  

contudo “(...) às vezes quando as famílias são chamados à escola e se for por coisas 

interessantes até vêm/ nós temos aqui por exemplo fizemos o dia da mãe em que fizemos 

uma atividade de aeróbica que não sei quê e as mães vieram à escola felizes e 
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divertidas e depois dizem “ah os pais não vêm” quer dizer nem sempre vêm quando são 

muitas vezes chamados só para ouvir dizer que o filho porta-se mal (...)” (PEE4). 

Ambos os Técnicos afirmam existir articulação com as famílias, principalmente 

“reuniões mensais ou contactos sem grandes formalidades de encontrar na escola e dar 

dois dedos de conversa (...)” (PSI). 

IV. 4. Intervenção na PHDA e críticas 

IV. 4. 1. Falhas dos profissionais no controlo dos comportamentos 

 Os Professores acreditam que as falhas por parte dos profissionais não sejam 

propositadas, isto é, “(...) é mesmo falta de bom senso (...) às vezes se calhar até 

podemos estar a cometer erros mas sem os saber e sem qualquer tipo de intenção” 

(DT1), e dão importância às formações sobre o tema nas escolas, e à partilha de casos 

para que haja discussão. 

 Outra crítica dos Professores, desta vez feita especificamente a eles próprios, é a 

dos Professores desconhecerem que certo aluno tem PHDA e pensam que apenas o está 

a “desafiar” e que não quer aprender, o que acontece é que estes são postos de parte, o 

Professor perde a vontade de o acompanhar nas aulas, resultando assim na reprovação 

do ano letivo “(...) o professor se não tem conhecimento do problema pensa que é que o 

aluno que está a desafiá-lo  (...) e então se souberem logo à partida que se trata mesmo 

de um problema (...) penso que aí o professor já também se começa a moldar ao aluno 

e não esperar que o aluno se molde (...) porque esses miúdos (...) acabam-se por ver 

assim um pouco como desafio (...)”(DT3). Desta forma, é possível verificar como se 

altera a visão dos Professores quando um aluno é diagnosticado, passando de uma 

situação de exclusão para inclusão do aluno. Afirmam ainda que existem outros alunos 

na sala de aula, não podem estar constantemente a chamar à atenção de apenas um, “(...) 

às vezes já por cansaço do adulto por chamar uma duas três quatro vezes à atenção 

acaba por o deixar de parte (...)” (DT3).  

Ainda direcionada aos Professores, estes criticam que a solução que os 

Professores encontram é “(...) quando destabiliza: “vai correr para o intervalo porque 

aqui estas a incomodar” (DT4) e “(...) muitas vezes eles são colocados fora da sala de 

aula não digo injustamente porque eles fazem asneiras claro não é a questão de ser 

injusto ou não mas é a questão de tentar relevar e as pessoas não sabem nós não temos 

formação para isso” (DT5). Outro Professor afirma ainda que a falha é do próprio 
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Sistema por não assegurar “(...) um serviço de psicologia e orientação em todas as 

escolas (...) que não haja médicos de família para efetivamente todos os habitantes dos 

concelhos (...) em que não haja equipas médicas nos hospitais onde estes alunos 

possam efetivamente ser seguidos, onde não haja mais instituições como por exemplo a 

Diferenças e o CADIN (...) é o próprio sistema (...) que não consegue dar todas as 

respostas que deveria dar e que muitas vezes depois leva a que os alunos acabem por 

ser quem mais sofre (...)” (DT6). 

 Uma Professora de Educação Especial critica a forma como os médicos e os pais 

lidam com estas crianças, desculpando-os dos seus comportamentos “menos esperados” 

com a justificação de que têm PHDA, afirma ainda que uma criança diagnosticada com 

esta patologia não tem que ser mal-educada, outra questão ainda que é criticada é que o 

aluno vai transitando de ano mesmo sem ter os conhecimentos necessários, dando um 

exemplo de uma conversa que teve com uma mãe de um aluno com PHDA: “(...) o seu 

filho andou cinco anos numa escola a dizer “coitadinho” e vai passando porque é o 

menino do três é o menino do trinta e três do trezentos e cinquenta e cinco, eu não 

quero saber disso para nada, eu quero é saber que ninguém o ensinou nada e que ele 

também não aprendeu nada e portanto ele está aqui no sexto ano e não sabe nada, ele 

nem para quarto quanto mais para sexto e quando apertam um bocadinho com ele e o 

mandam fazer alguma coisa ele diz logo que tem hiperatividade, ele não tem 

hiperatividade ele é um grandessíssimo mal criado, no dia que ele crescer e lhe der uns 

estalos porque é o que vai acontecer/ um dia ele vai-se virar a si “ai ele vira-se a mim” 

pois vira mas quando ele crescer e se virar mesmo à senhora eu quero saber daqui a 

uns anos quem é que o agarra/ ninguém o agarra e isto é que tem que ser lá explicado à 

senhora doutora que lhe anda  a dizer “coitadinho do menino deixe-o estar que ele tem 

hiperatividade” e a dar-lhe umas drogas quaisquer que ok controla ali alguma coisa 

(...) tem uma baixa tolerância à frustração porque desde de pequenino que lhe andam a 

dizer que ele tem hiperatividade e ele a primeira coisa que se chega para mim é dizer 

“oh professora eu não posso estar com atenção eu tenho hiperatividade”  (...)” (PEE3). 

IV. 4. 2. As famílias e a PHDA 

 Grande parte dos Professores são extremamente críticos em relação à forma 

como a família lida com a PHDA, afirmam que a família não aceitam muito bem com o 

facto do filho ter PHDA “é muito difícil aceitarmos a diferença/ há pessoas que 

aceitam a diferença que lutam contra a diferença e há outras pessoas que pura e 
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simplesmente que recusam” (DT4), e que “(...) a grande maioria dos encarregados de 

educação e das famílias não dão a devida atenção a essas crianças e daí não as 

acompanharem daí não as levarem ao médico não estarem minimamente atentos para 

essas problemáticas” (DT5) e pode ser vista como “(...) quase negligência” (DT5), e 

que “(...) há documentação quando os pais não concordam quando não são pais 

acessíveis nós preenchemos (...)” (DT4).  

Outros defendem que depende dos fatores económicos e se têm acesso à 

informação e interesse pela criança. Porém acontece também o contrário, que segundo 

um Professores, são os próprios pais que se aproveitam deste tipo de vantagens e 

benefícios que são conferidas a alunos com Necessidades Educativas Especiais, embora 

o filho não tenha sido diagnosticado nem sinalizado com PHDA, para quando o filho 

tem maus resultados escolares possam justificar esses resultados com a possibilidade do 

filho ter PHDA: “(...) às vezes os pais para defenderem os filhos e porque sabem que há 

sempre adequações para determinados meninos às vezes o filho é um mal criadão de 

primeira e o que é que acontece: “vou dizer que ele tem dificuldades de atenção” e é 

quando ele não quer aprender e que não quer fazer alguma coisa “ah vou à escola e 

digo que o miúdo tem défices de atenção” (...) agora está na moda os meninos serem 

NEE’s pronto por tudo e mais alguma coisa (...) se é um aluno que realmente não quer 

mesmo ceder e depois vem cá o encarregado de educação porque está aflito no final do 

ano e o miúdo está cheio de negativas e vem dizer: “ah veja lá ele se não está atendo é 

porque ele tem mesmo défice de atenção não consegue estar concentrado lá em casa às 

vezes também é assim” esses casos então eu lido muito mal com essas situações e aí 

sou eu próprio que acabo por desistir desses alunos não se quer me dou ao trabalho” 

(DT3). 

 Responsabilizam também a família e os próprios Professores pelos 

comportamentos dos alunos, isto é, a família justifica os comportamentos menos 

esperados pelo filho ter um diagnóstico de PHDA, parecendo não os corrigir, “(...) 

tenho um caso gravíssimo com hiperatividade muito grave mas parece-me a mim e 

continuo a dizer que muitas das vezes são os pais que têm muita culpa nesta situação e 

os professores porque para além dele ter hiperatividade ele não sabe respeitar 

ninguém” (DT4). 

Contudo, ainda afirmam que “(...) a grande maioria dos encarregados de 

educação e das famílias não dão a devida atenção a essas crianças e daí não as 
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acompanharem daí não as levarem ao médico não estarem minimamente atentos para 

essas problemáticas” (DT5), e que “(...) numa família com seis ou sete filhos, como há 

muitas, um aluno que seja mais mexido digamos assim quando muito apanham um par 

de estalos quando podia estar quieto e calado e não está e não passa daí (...) e depois 

passa para a escola o trabalho todo de sinalizar de orientar (...) há pais que (...) 

quando se apercebem que alguma coisa não está bem recorrem à escola e trabalham 

em total colaboração com a escola para resolverem os problemas dos seus educandos e 

há outros que acham que os alunos merecem só um par de estalos e que não é nada e 

que se calhar quando eles próprios eram pequenos também eram assim e depois 

melhoraram e aquilo se resolveu e não estão muito para aí virados (...) há outros que 

nunca se aperceberam de nada por vários motivos mas que quando a escola lhes dá a 

indicação que efetivamente há esse problema acabam por dar toda a sua colaboração 

(...)”, refere ainda que “(...) muitas vezes também há algum estigma negativo por parte 

da sociedade e os pais os encarregados de educação nem sempre referem que os filhos 

têm estes problemas e por isso mesmo pronto acabam por não referir isso em voz alta 

nem a vizinhos nem a amigos nem a familiares e nem ao médico e por isso o aluno vai 

andando dia após dia com o  problema sem que ele seja resolvido (...)”  (DT6). 

O conceito de «reparação» de Goffman, aplicado ao âmbito da escola, desta ser 

responsabilizada por reparar um dano, pode ser aplicado neste contexto no sentido de a 

responsabilidade de sinalizar a PHDA numa criança ou jovem passar para a escola, por 

esta ter mais mecanismos que podem ser mobilizados para reparar a situação. 

Os Professores de Educação Especial defendem que a forma como lidam com o 

PHDA vai depender das famílias, “(...) há aquelas famílias que acham que não é nada e 

que as coisas se vão resolver e que não é e não ouvem ninguém e pronto e há aquelas 

famílias que realmente estão preocupadas e querem ouvir e tentam perceber e fazem as 

perguntas que são efetivamente relevantes (...)” (PEE1), um destes Professores de 

Educação Especial afirma ainda que por vezes nota algumas características de PHDA no 

pai ou na mãe e que depois revê no aluno. Este afirma ainda que “(...) é mais fácil dizer 

que aquilo é indisciplina do que aquilo é hiperatividade/ a hiperatividade é uma doença 

e a indisciplina se calhar com uma palmada passa (...) e é mais barato (...)” (PEE2), 

mas que também vai depender dos estratos sociais “(...) nos meios superiores que é o 

que nós aqui temos na escola já é mais fino (...) quando o menino é malcriado dizer que 

o menino é hiperativo do que dizer que o menino é mal educado, quando nós pomos na 
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escala social a partir de um determinado momento todos os meninos com problemas de 

indisciplina problemas de comportamento problemas de educação passam a ser 

hiperativos pronto aqui na escola aparecem-nos muitos hiperativos por causa disso (...) 

quando descemos em termos de escala social deixam de ser hiperativos e passam a ser 

mal criados rapidamente (...) ou mal educados (...)” (PEE2). Critica ainda que são os 

pais que tomam a decisão de marcar consultas e pedem receitas médicas e relatórios de 

diagnóstico de PHDA para os filhos com o propósito destes terem melhores resultados 

escolares, “(...) a medicação para a hiperatividade também é para o défice de atenção 

de alguma forma (...) os pais entendem que é para o défice de atenção então vai toda a 

gente tomar um bocadinho de ritalina que faz muito bem fica mais inteligentes (...) é 

capaz de ter aqui seiscentos alunos, trezentos tomam ritalina” (PEE2) e que “os pais 

pagam qualquer receita/ quaisquer cem euros dão para pagar uma receita em qualquer 

consultório privado [risos] é simples assim como dá para passar qualquer relatório 

psicológico [risos]” (PEE2). 

Um Professor de Educação Especial refere ainda que “(...) a escola tem uma 

função de ensinar, os pais têm a função de educar (...) mas (...) cada vez mais as  coisas 

se estão a cruzar e estão se a misturar e às vezes a escola também precisa de educar 

(...)” (PEE4). 

Neste contexto, também se insere o conceito de «reparação» do Goffman, no 

sentido em que o Professor de Educação Especial refere que a responsabilidade de 

“reparar” deixa de pertencer apenas aos pais e alarga-se à instituição escolar, a ideia de 

que existe maior pressão sobre a escola, no sentido de reparar problemas, neste caso os 

problemas dos alunos. 

Já os Técnicos de Saúde discordam entre si nesta questão, a Psicóloga Clínica 

afirma que a família lida muito bem “(...) às vezes até sentem como um alívio o facto de 

a criança ter já um rótulo atribuído e não ser uma coisa assim tão grave (...)” (PSI). 

Esta afirma ainda, em relação à medicação, que “(...) são raros os pais que dão depois 

acabam por voltar atrás porque sentem que têm efeitos secundários adversos depois 

voltam a dar porque percebem que depois há uma pressão por parte da escola dos 

professores de turma normalmente mais por parte dos professores de turma (...) e 

depois voltam a dar depois deixam de dar e depois há outros que dizem: «não não 

vamos voltar a dar porque ver como o meu filho estava» (...)” (PSI). Segundo ela 

muitas vezes são os próprios jovens a pedir para tomar a medicação “(...) quando as 



72 
 

crianças começam a crescer em termos de desenvolvimento e em termos de idade 

cronológica esta questão da hiperatividade começa a atenuar e nem sempre se sente a 

necessidade disso o que por vezes até (...) o próprio  jovem (...) que vê que tem bons 

resultados e que é o próprio a pedir também há estas situações ser ele próprio a dizer: 

“ah eu gostava de tomar ah e se tomar só na altura dos testes?” sendo que tem efeitos 

benéficos e são eles próprios a pedir para tomar também acontece” (PSI). 

 Já o Terapeuta Psicomotricista tem uma representação mais semelhante aos dos 

Professores de Educação Especial e afirma que “(...) há muitas famílias que não 

respeitam a criança não respeitam a condição que a criança tem tentam julgá-la ou 

tentam vê-la como alguém que é mal educado que não sabe estar que não sabe se 

comportar e muitas delas fazem uso abusivo (...) do castigo da punição de palavras 

menos próprias e desmotivantes para aquela criança (...) acredito também por outro 

lado (...) que não deve ser nada fácil enquanto pai enquanto mãe enquanto irmão (...) 

estar todos os dias com alguém que ou não está ali se for uma PHDA com supra de 

défice de atenção ou então que não para quieto que tem os chamados bichos 

carpinteiros como muitas vezes se podem ouvir por aí erradamente (...) e acredito que 

seja frustrante e que por vezes seja também desgastante para a família (...)” (TER). 

IV. 4. 3. Autoavaliação e conhecimento para lidar com alunos com PHDA 

 Os Professores afirma que tentam dar o seu melhor para ajudar estes alunos, mas 

que nem sempre é fácil, visto que têm turmas muito grandes, mas a maioria afirma não 

estar muito preparado para lidar com estes alunos, embora participem em formações que 

ocorrem na escola sobre o assunto, mas afirmam: “(...) não tenho muitos conhecimentos 

científicos mas com tantos anos de prática com quase anualmente alunos com este tipo 

de situações (...)” (DT5). Outro afirma ainda que o sucesso no trabalho com uma 

criança com esta perturbação vai depender de muitos aspetos, se toma a medicação, se 

tem o apoio da família, se vai às consultas, entre outros, “(...) consigo trabalhar com 

eles às vezes melhor outras vezes pior (...) mas sim em geral há um saldo positivo no 

fim do trabalho (...)” (DT6), ou seja, para este Professor, não vai depender apenas do 

Professor possuir conhecimentos sobre a PHDA, mas principalmente do aluno em si e 

afirma que “(...) nesses casos obviamente que qualquer um de nós por muito por muitas 

capacidades que tenha por muita boa vontade que tenha nem sempre as coisas correm 

bem [risos] muitas vezes cinquenta por cento das vezes as coisas não correm bem (...)” 

(DT6). 
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 Os Professores de Educação Especial estão divididos entre os que sentem-se 

habilitados e os que não sentem-se muito habilitados a trabalhar com alunos com 

PHDA, estes últimos justificam este sentimento pelo facto de ser necessário estar 

constantemente a adquirir novos conhecimentos e os primeiros afirmam que a sua 

habilitação vem toda das suas formações académicas e da experiência ao longo dos anos 

ao lidar com estas crianças, e a sensibilidade perante o assunto, contudo também dão 

muita importância à aquisição de novos conhecimentos. Um destes Professor de 

Educação Especial, afirma sentir-se habilitada para lidar com estes alunos, e dá maior 

valor à sua formação na altura que a fez e critica a formação que é feita pelos 

Professores de Educação Especial atualmente, “(...) nós professores teoricamente 

deveríamos ter tido uma formação em educação especial que não fosse uma formação 

feita à pressa feita à sexta feira à tarde a correr e ao sábado um bocadinho por e-mail 

e um bocadinho também a correr e portanto “hum hum somos todos especialistas 

somos todos especialistas” e depois chega à escola e ninguém percebe em metade eu 

acho que francamente acho que a formação especializada entrou pelas ruas da 

amargura (...)” (PEE3) 

 Em relação aos Técnicos de Saúde, a Psicóloga afirma que a formação 

académica e a experiência dá-lhe a habilitação, já o Terapeuta afirma que conhece as 

suas capacidades e limitações e quando percebe que não está a ter sucesso com 

determinado aluno, é capaz de tomar a decisão de o encaminhar para outro colega dele. 

IV. 4. 4. A comunidade científica, médica e escolar e a PHDA 

 Os Professores, nesta questão têm muitas críticas a fazer, mas também existe 

discórdia também. Um destes Professores, em relação à questão da sinalização feita 

pelos Professores, refere que “(...) há uns anos atrás sou-lhe sincera houve uma altura 

que eu achei que à mínima à mínima situação ocorrida numa sala de aula eram quase 

que logo rotulados como hiperativos e mandavam-nos para o psicólogo e vinham de lá 

com a ritalina sou-lhe sincera às uns anos atrás senti isso houve aí uma fase que 

parecia chapa cinco e às vezes até tinha receio de sinalizar o que quer que fosse porque 

houve uma fase que parece que era tudo hiperativo (...)” (DT1), contudo afirma haver 

mais sensibilização pelos Professores e Psicólogos, e conseguem “fazer ali a distinção 

entre o que é um aluno mal comportado e o que é um aluno hiperativo” (DT1) e que o 

que é mesmo necessário é haver mais formações sobre o assunto.  
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Outro Professor afirma que “(...) há áreas que tratam a coisa de forma séria e 

há outras áreas que as tratam como uma doença sem cura/ se calhar a forma como a 

encaram não é não a entendem como o: “se calhar podemos curar? Não/ toma o 

comprimido e vai para casa ta sossegado” e depois há outros que pegam nisso e 

conseguem se calhar tirar-lhe o comprimido e fazer dele um homem normal sem 

precisar de apoio de medicamentos (...)” (DT2), refere ainda que “(...) se fosse a trinta 

anos atrás e houvesse esses estudos feitos e todos esses rótulos eu seria uma pessoa que 

teria esse défice mas ao longo da minha vida eu próprio encontrei uma forma de o 

controlar não precisei de médico para nada e nunca fui a nenhum psicólogo/ o próprio 

ser humano com esse tipo de patologias que quando não são muito graves ele encontra 

saídas e adapta-se socialmente ao trabalho (...) com esse défice e ele desaparece” 

(DT2).  

Outro Professor refere que tem experiências positivas e negativas, positivas por 

ao longo do seu percurso ter lidado com pessoas que a ensinaram muito e negativas por 

situações que ocorrem por exemplo com “(...) médicos que têm parece que uma cópia 

lá por baixo na secretária que é o relatório de todos os miúdos então sai tudo igual se 

nós começarmos a comparar os relatórios são praticamente todos iguais, não pode ser, 

e quando nós pedimos ajuda (...) não é para darem um relatório exatamente igual ao 

aluno Y ou X porque não vale a pena agente precisa de conhecer é aquele aluno é 

aquele aluno que nós estamos a trabalhar eu sei que um hospital não é uma fábrica de 

chouriços portanto não podem ter trezentos pacientes num dia eu também sei eu sei que 

tem que haver tempo para ser analisada a criança mas é contra isso que nós temos que 

lutar e fazer perceber à nossa sociedade que não pode ser mas se nós formos aceitando 

cada dia que passa mais um estamos a contribuir para isso mesmo não é” (DT4), 

contudo, outro afirma que existem bons profissionais clínicos com quem trabalha. 

 Ainda, um outro Professor afirma que existe muito pouca sensibilização para a 

PHDA e que “ainda há muita gente que julga que (...) essas crianças precisavam era 

de um par de estalos para se portarem como deve de ser (...)”, critica ainda que “(...) 

alguns médicos de família sobretudo os mais velhos em termos de idade e em termos de 

experiência muitos deles não estão alertados preparados para trabalhar de forma 

melhor com estas crianças (...)” (DT6). 

 Também os Professores de Educação Especial tecem muitas críticas nesta 

questão sobre a forma como a comunidade científica trata o PHDA. Os diagnósticos de 
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PHDA são ainda muito criticados neste contexto, volta à questão de existir confusão 

entre um quadro de PHDA e questões emocionais e agitação psicomotora, que o 

Professor de Educação Especial afirma que ocorre na maioria dos casos existentes na 

escola, pelo facto de serem muito semelhantes, criticam ainda que muitas vezes a escola 

não é ouvida aquando de um diagnóstico de PHDA, e que são crianças sem regras e 

rotinas, e que bastam-se criar essas condições na sala de aula e assim “(...) acabam as 

hiperatividades (...)” (PEE3).  

Alguns afirmam que ser hiperativo está na moda como já pudemos verificar 

anteriormente, “(...) há duas áreas que é neste momento que é moda a dislexia e 

hiperatividade (...) a maior parte dos miúdos quando vão a um consultório lá fora 

trazem um relatório ou é dislexia ou é hiperatividade agente nem precisa de ver mais 

nada já sabemos que ou vai sair dislexia ou vai sair hiperatividade na maior parte das 

vezes nem é uma coisa nem é outra (...) nós aqui temos poucos miúdos hiperativos (...) 

assim de manual temos meia dúzia com aquelas características com aqueles 

comportamentos (...) disléxicos não temos nenhum/ rotulados disléxicos vindos de lá de 

fora temos duzentos ou trezentos ou quatrocentos ou quinhentos então se for do sexto 

ano do nono ano do décimo segundo ano até parece que são todos que têm condições 

especiais de avaliação” (PEE2), e referem ainda, em relação à PHDA, que “(...) dá-me 

a sensação que se aproveitou muito deste rótulo [risos] (...) acho que acabou por se 

criar um rótulo muito fácil que de alguma forma é mais fácil depois de lidar e depois 

dar um comprimido a uma criança que depois seja muito agitada do que propriamente 

tentar perceber as razões ou todas as dimensões dessa criança e tentar perceber 

exatamente o que se passa pronto acho que se acabou por se criar um grande 

facilitismo nesta questão e o que acaba por acontecer é que qualquer criança que seja 

muito mais agitada e que não consiga estar concentrada nem ter atenção que seja 

completamente impulsiva que: “ok já sei que este medicamento resulta então vou-lhe 

dar o medicamento e já estou livre de problemas” (...) acho que deveria existir de 

alguma forma mais cuidado nestas avaliações e não ser apenas: “olha pronto tem o 

rótulo é hiperativo não há hipótese” (...) acho que tem que haver mais (...) seriedade 

(...)” (PEE1) e que “(...) acho que dantes dá-me a ideia que era há uns tempos atrás 

uma perturbação que se dava menos importância (...)” (PEE4). 

As clínicas privadas são também alvo de profundas críticas, como também já 

pudemos verificar anteriormente, um destes Professores de Educação Especial afirma 
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que os diagnósticos de PHDA podem ser comprados e que “(...) as clínicas que existem 

para aí tratam-na muito mal tratam-na pessimamente é uma forma fácil de se ganhar 

dinheiro assim como com a dislexia e de se venderem medicamentos também é uma 

forma fácil (...)” (PEE2). Em relação a quem realiza diagnósticos de dislexia, um destes 

Professores de Educação Especial afirma que “(...) toda a gente pode fazer diagnósticos 

na área/ não há especialidade nenhuma na área (...) depois temos duzentas pessoas que 

se dizem técnicos de dislexia porque dá muito dinheiro nos gabinetes privados e a 

maior parte delas só escreve asneira e investigação não há nenhuma é zero” (PEE2). 

Fazem críticas ainda ao trabalho desenvolvido sobre a PHDA, que não existe 

consenso, que existe uma grande confusão e que a PHDA “(...) é daquelas perturbações 

que acaba por ser pouco clara até na própria identificação do que é até na própria 

identificação a nível clínico eu acho que nem sempre é clara (...)” (PEE3), referem 

ainda que “(...) tudo manda bocas e tudo diz e portanto aquela fronteira onde (...) uma 

comunidade científica que estudou que investiga que está pronta a mostrar evidências 

(...) de experiências de investigações que foram feitas sobre o assunto de apresentar os 

resultados/ isso é uma coisa que nos chega pouco no dia a dia (...)” (PEE3) e que “(...) 

há duas ou três coisas de qualidade feitas no nosso país e depois lá fora também há um 

desentendimento muito grande (...) também há uma grande confusão em relação ao 

assunto/ há várias linhas há várias perspetivas (...) eu acho é que no meio dessas linhas 

podem haver casos particulares e que de facto nós percebemos que os miúdos mesmo 

com o mesmo rótulo têm comportamentos muito díspares e muito diferentes e para uns 

determinadas coisas dão resultado e para outros não dão de forma nenhuma resultado 

(...) daquilo que vejo publicado nacional é muito em termos opinativos: “eu acho que 

eu penso que eu sonho que”/ amostras muito reduzidas de um ou dois miúdos quer 

dizer [risos]/ é quase estar a escrever um romance uma história/ escrevo a história que 

eu quero (...) daquilo que eu conheço e tenho visto tem de facto muito pouca qualidade 

(...) também há algumas publicações traduzidas para português que são uma pateteira 

(...)  nos Estados Unidos (...) ganham fortunas (...) acaba por ser um bocado uma seita” 

(PEE2).  

Contudo, um destes Professores de Educação Especial acredita que existe “(...) 

uma certa sensibilidade e uma certa atenção cada vez mais à hiperatividade com défice 

de atenção e acho que cada vez mais quer os médicos quer a parte clínica quer a parte 

educacional está mais atenta (...)” (PEE4). 
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Os Técnicos de Saúde concordam igualmente na confusão que parece 

efetivamente existente em relação aos diagnósticos de PHDA e outras patologias, “(...) 

relativamente à PHDA existe por vezes uma grande disparidade e até algum conflito em 

relação ao diagnóstico do PHDA porque não é um diagnóstico fácil de fazer e porque 

muitas muitas das características sinais e sintomas da patologia se confundem com 

sinais e sintomas de outras patologias que poderão ter expressões muito semelhantes 

(...)” (TER), criticam também a diversidade de opiniões dentro da diferentes 

comunidades, “(...) a comunidade científica tem opiniões muito divergentes/ a 

comunidade terapêutica (...) tem uma visão bem mais centrada na criança e em todo o 

seu comportamento e tem em conta as condições e as condicionantes que poderão estar 

adjacentes à problemática da PHDA/ outra comunidade científica nomeadamente a 

comunidade da literatura para a investigação poderá não estar tão desperta se não 

esteve em campo se não teve contacto direto com a criança poderá ter uma abordagem 

muito teórica (...) não digo falsa mas muito ligeira muito artificial da coisa/ a 

comunidade médica penso que por questões também (...) de negócio (...) que por vezes é 

muito mais fácil e quando digo fácil digo em termo pejorativo com muita pena minha/ 

penso que dentro da comunidade médica existe essa facilidade em facilmente e passo a 

expressão realizar uma prescrição farmacológica e por aí resolver ou tentar resolver o 

problema o que muitas das vezes não é o comportamento mais adequado não é a 

solução mais indicada/ o que também compreendo em que muitos dos casos queiram 

tentar dar solução àquela angústia dos pais em ver a criança quieta ou a criança mais 

calma ou a criança cinco minutos paradita seja onde for/ aí tentam contornar a questão 

a real questão do problema e tratar apenas os sintomas” (TER). A Psicóloga Clínica 

afirma existirem muitos diagnósticos mal realizados tanto por médicos como 

psicólogos, refere ainda que este tipo de diagnóstico “(...) caiu um bocadinho em moda 

(...)” (PSI) 

IV. 4. 5. A medicação 

 Em relação à medicação, os Professores têm um conhecimento geral sobre os 

efeitos, mas apresentam representações opostas, uns acham que a medicação “(...) é 

uma marvilha (...)” (DT6), outros nem tanto, acreditam que apenas os casos de maior 

gravidade a deveriam tomar. 

Os Professores que são contra a medicação referem ainda que “(...) eu sou (...) 

contra as medicações eu acho que as medicações não ajudam em nada ainda os põem 
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mais apáticos (...) no meu tempo não havia isso (...) mas (...) a sociedade de hoje em dia 

que é a sociedade do medo (...) portanto à partir daí qualquer comprimido funciona os 

problemas dos pais e para não chatearem e às vezes muitos deles só tomam ao domingo 

que é quando estão em casa que é para não chatearem e vêm para a escola chatear 

depois quando sai essa divergência dogmática que aí é que acho perigoso que nem é 

uma coisa nem outra que até podiam tomar era um Kainever que nem precisavam da 

ritalina se é para estarem sossegados (...) portanto é um bocadinho depois também as 

sociedades os mídia os consumismos as famílias que não são funcionais (...)” e “(...) 

quando são casos graves têm que ir ao médico e de ser internados (...)” (DT2), desta 

forma é possível confirmar que a família utiliza a medicação para controlar os 

comportamentos, livrando-se da responsabilização. 

 Os Professores que são a favor afirmam que notam logo alterações no 

comportamento dos alunos que começam a tomar a medicação, e notam também quando 

a deixam. Defendem ainda que estas crianças e jovens com PHDA devem fazer a 

medicação pois “(...) é o melhor para ele principalmente para ele e para as pessoas que 

os rodeiam” (DT4) e ainda que a medicação permite que eles se consigam concentrar 

permitindo assim conseguirem trabalhar e aprender, “(...) a medicação é mesmo muito 

importante porque se estão medicados conseguem ter uma atenção maior se não estão 

medicados o problema deles vem mesmo à tona e percebe-se realmente que são alunos 

com grandes dificuldades (...)” (DT3).  

Outro Professor justifica a importância da medicação afirmando que “(...) é 

ótimo que eles tomem a medicação porque eles próprios em geral se sentem muito 

melhor (...)”  (DT6) e porque ao serem postos fora da sala de aula e serem 

constantemente chamados à atenção afeta-lhes a autoestima e autoconfiança e que 

medicados “(...) têm uma maior consciência de si próprios (...)” e percebem que “(...) 

são capazes de aprender e sabem que são capazes e fazer as mesmas coisas tal e qual 

os outros por outro lado também se sentem incapazes de o fazer por si próprios e a 

medicação ou vem completamente alterar a sua forma de estar dentro da sala de aula e 

ajuda-os também a passarem um patamar mais acima e a ultrapassar dificuldades que 

eles tinham e que lhes permite alcançar metas alcançar objetivos que de outra forma 

não seriam capazes de o fazer (...)” (DT6), este Professor dá ainda um exemplo de uma 

aluna que teve e que foi sinalizada no sexto ano e no ano seguinte diagnosticada e 

começou a fazer medicação e afirma que a aluna era “(...) extremamente extremamente 
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hiperativa (...)”  e no décimo segundo deixou de tomar a medicação e disse a este 

Professor que “(...) eu não gostava de mim quando estava sob a medicação estava 

sempre a dormir estava sempre enfim muito mole (...) e essa não era a pessoa que eu 

habitualmente sou mais mexida mais risonha mais comunicativa embora (...) tenha 

consciência de que se eu não tivesse tomado a medicação logo desde o sétimo ano que 

eu não estaria no décimo segundo ano de maneira nenhuma porque nunca teria sido 

capaz de estar concentrada e de fazer as coisas como as deveria fazer (...) porque ia 

passar a vida na rua porque eu não era capaz de estar quieta dentro da sala de aula 

(...) em casa o meu pai me obrigava a estar sentada a trabalhar e (...) no quinto e no 

sexto ano apanhei muitas palmadas do meu pai para aprender aquilo que aprendi (...)” 

(DT6). 

Este Professor afirma ainda que a “(...) perspetiva da parte desta aluna fez-me 

perceber que efetivamente a medicação é importante e ajuda-os a serem e a 

aprenderem aquilo que eles querem aprender e que por incapacidade dos problemas 

que têm não o conseguem fazer daí sim muito muito a favor da medicação destes alunos 

(...)”(DT6). Também defende que esta perturbação não afeta apenas a educação destas 

crianças e jovens, mas também as relações sociais, como por exemplo as relações com 

os colegas e amigos, e defende que “(...) a medicação é muito boa não só para ela para 

eles mas obviamente para nós e para a restante turma que beneficia também porque 

eles são miúdos como os outros são miúdos exatamente como qualquer um dos outros 

que precisa de estar integrado com os seus pares e a integração passa por conseguir 

estar com os outros de uma forma positiva (...) não é estar na mesma turma e estar 

completamente afastada porque não consegue estar com eles como deve de ser (...)” 

(DT6). 

 Ainda houve um caso em que um destes Professores entrevistados tinha um filho 

diagnosticado com PHDA, e que a levou a mudar de opinião sobre a medicação, “(...) 

eu para além de ser professora também sou mãe e tenho um filho hiperativo em casa e 

sempre fui contra a medicação até ao momento em que percebi que sem ela o meu filho 

não estava a conseguir aprender e como não conseguia aprender eu cedi e permiti que 

os médicos o medicassem e é uma diferença abismal por isso não posso dizer que seja a 

favor da medicação mas que é uma mais valia para as crianças isso sem dúvida (...)” 

(DT5). 
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 Os Professores de Educação Especial também têm um conhecimento geral dos 

efeitos da medicação. Concordam com a medicação apenas em casos mais complicados, 

contudo apresentam algumas dúvidas em relação à mesma, pois afirmam que existe 

muita “(...) informação contraditória (...)” (PEE3) e que “(...) há muita controvérsia e 

que se fala muito sobre os efeitos secundários desta medicação  (...)” (PEE5) quer à sua 

utilização quer nos efeitos a longo prazo. 

 Os Professores de Educação Especial apenas concordam com a utilização de 

medicação para a PHDA em casos mais complicados em que não consigam trabalhar 

com os alunos, porém alguns defendem que a medicação deve ser feita em conjunto 

com terapias “em casos extremos defendo agora eu não defendo unicamente a 

medicação como a única solução viável eu defendo sempre que deve existir (...) 

medicação para esses casos extremos (...) mas juntamente com uma terapia que de 

alguma forma possa equilibrar estas duas questões porque o que o medicamento na 

minha opinião vai fazer é mascarar efetivamente (...) outras questões que são mais 

importantes que são por exemplo as questões emocionais e acho que só dar o 

medicamento e não fazer de alguma forma um acompanhamento terapêutico para que 

esses hábitos e vícios fiquem então a medicação não está basicamente a fazer nada na 

minha opinião” (PEE1).  

Um destes Professores de Educação Especial critica ainda que a medicação tem 

“(...) um bocadinho o efeito hall (...)” (PEE3), refere-se aos rebuçados Halls, pois 

alguns alunos não tomam a medicação “(...) para aí a uns três anos que não há 

medicação nenhuma (...)”, porém os Professores convencidos que estes a tomam 

defendem que o aluno “(...) está muito mais calmo desde que faz medicação (...)” 

(PEE3). Este Professor de Educação Especial refere que conhece casos de alunos que 

cresceram sem tomar a medicação e conseguiram socializar com outros atores sociais e 

arranjaram os seus grupos de pares, contudo, embora critique esta questão defende que 

se veem resultados positivos com a utilização da medicação. Refere ainda que embora 

faça muitas críticas em relação à PHDA e à medicação “(...) não estou a escamotear 

que é um problema que não existe que é um problema que não deve ter intervenção de 

fármacos não até porque acho que isso é uma questão clínica tem que ser discutida e 

aferida com os médicos (...) estou a dizer é que aparecem tantos tantos tantos [risos] 

que muitos deles/ pois” (PEE3). 
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 Os Técnicos de Saúde defendem que a medicação não deve existir sozinha, pois 

não é suficiente para tratar a PHDA, estas crianças e jovens devem ter o apoio de 

terapias, isto é, a medicação e a terapia devem coexistir nestes casos. 

O Terapeuta afirma: “defendo que a farmacologia neste caso seja abordada 

como psicofarmacologia/ concordo que nalguns casos deva ser prescrita a medicação 

mas sempre em trabalho conjunto com toda uma organização que consiga trabalhar 

essa parte comportamental nomeadamente uma intervenção terapêutica (...)” (TER).  

E a Psicóloga afirma que “(...) só a farmacologia não é suficiente aliais é só um 

tapar (...) é só dar ali um calmante entre aspas e depois não há estratégias como a 

terapia que eu considero fundamental e o acompanhamento psicológico e também a 

intervenção familiar que também é fundamental e com a escola e quando isso não é 

feito muitas vezes temos aqui isto vai desenvolvendo uma perturbação do 

comportamento e a criança mantém sempre o diagnóstico de hiperatividade com défice 

de atenção mas chegamos depois se calhar ao sétimo ano e as queixas que eu ouço 

mais no terceiro ciclo porque aí já são mais adolescentes e têm uma estrutura 

personalizada (...) deveria ser feito uma nova reavaliação e aí já não é uma 

hiperatividade mas sim uma perturbação do comportamento (...)”(PSI). Critica ainda 

que a medicação “nem sempre é necessário e acho que muitas vezes nos encostamos um 

bocadinho atrás disso (...) achar que os medicamentos fazem milagres mas aí seríamos 

um bocadinho uns patetas alegres não é? tomávamos a medicação e ficávamos 

alienados do mundo e não é isso que acontece e o facto de se tomar medicação 

descuida-se de outro tipo de intervenções mais relacionais e muito mais benéficas só 

que levam é mais tempo em manifestar do que a medicação (...) a criança toma a 

medicação e vem logo mais apática nessa manhã e uma terapia não há logo esta causa 

efeito” (PSI). 
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CONCLUSÃO 

Esta investigação possibilitou-nos dar algumas respostas aos objectivos 

propostos a investigar. Nomeadamente compreender como as escolas e os seus 

profissionais trabalham com estas crianças e jovens com PHDA, no espaço escolar. 

Pudemos verificar que os entrevistados, na sua maioria, consideram que a legislação 

sobre a Educação Especial não é suficiente, até porque a legislação dá espaço a 

interpretações diferentes por parte destes atores sociais, desta forma, em alguns 

agrupamentos escolares consideram que esta perturbação tem lugar na Educação 

Especial, noutros já não. E os apoios existentes na escola a estes alunos com PHDA 

limitam-se ao que está legislado, pois referem que neste momento nas escolas existem 

grandes lacunas no âmbito dos recursos humanos, e que a escola ao não contemplar 

políticas educativas para estes alunos dá-nos pistas sobre a forma como a escola vê 

aqueles alunos. 

Pudemos verificar que normalmente, todas as turmas têm alunos com 

Necessidades de Educação Especial, nomeadamente PHDA, tanto apenas sinalizados 

como diagnosticados, e neste último caso, todos têm uma intervenção farmacológica. 

A sinalização, parte na maior parte das vezes dos Professores, onde qualquer 

Professor tem capacidades de sinalizar, depois os casos são passados aos cuidados da 

Educação Especial em que é realizada uma avaliação do aluno, e no caso de existir um 

serviço de psicologia, é igualmente realizada uma avaliação, depois os Encarregados de 

Educação são contactados para serem informados da situação. Seguidamente, como 

existe ligação entre a saúde escolar e o hospital, existe um encaminhamento para o 

segundo, para uma consulta de pedopsiquiatria, onde se passa a um diagnóstico ou não, 

dependendo dos casos. Nos casos em que realmente resultam num diagnóstico, a criança 

ou jovem normalmente é medicado, e não parecem existir outro tipo de apoio, 

nomeadamente, apoio terapêutico, com muito poucas excepções. O relatório médico é 

entregue aos Serviços da Educação Especial e da Psicologia, depois o aluno é colocado 

na Educação Especial e é construído um plano de intervenção, um plano educativo 

individual, com a Educação Especial e o Diretor de Turma, adaptado aos problemas de 

cada aluno, que futuramente poderá ser reajustado. Existe contacto directo entre a 

Educação Especial e o hospital, entre duas a três vezes por período lectivo, de forma a 

possibilitar reajuste da medicação, ou alterações no comportamento do aluno. 
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É igualmente interessante verificar a existência de trocas de papéis sociais em 

determinadas situações, quando, por exemplo, o Professor de Educação Especial toma a 

iniciativa de levar o aluno à consulta de pedopsiquiatria, apropriando-se do papel social 

do pai ou da mãe. 

Na questão dos acordos e desacordos existentes entre os entrevistados, 

relativamente à forma de intervir na PHDA, foi possível verificar que os Professores 

têm um conhecimento generalizado sobre o que é a PHDA, porém têm uma 

representação construída de um aluno com PHDA. Foi possível compreender a forma 

como este conhecimento foi adquirido, nomeadamente por necessidade de perceber 

como lidar com estes alunos e pela experiência adquirida ao longo dos anos.  

Os entrevistados, no geral, definem um aluno com PHDA, como sendo muito 

distraído, falta de atenção e concentração e disciplina, perturbadores, mal comportados, 

agressivos, mas que conseguem ter rendimento escolar. Os Professores de Educação 

Especial e os Técnicos de Saúde já têm um conhecimento mais profundo sobre a 

PHDA, principalmente pelas suas formações académicas e literatura. Estes referem que 

a PHDA parece ser mais evidente em ambientes menos estruturados. Contudo, existe 

algumas dúvidas em relação a esta patologia, tanto na sua existência como no crescente 

número de crianças e jovens diagnosticados. 

A forma como a escola e os Professores vêem um aluno com PHDA antes e 

depois de ser diagnosticado sofreu alterações: antes do diagnóstico ele é considerado 

mal-educado e é excluído porque não quer aprender, depois do diagnóstico passa a ser 

um aluno com problemas e os Professores acreditam que é necessário alguma 

sensibilidade para lidar com eles pelo facto de ser uma patologia, e a partir desse 

momento focam a sua atenção nestes alunos, e utilizam estratégias para que o aluno 

seja, novamente, incluído na aprendizagem. 

Apesar de toda a base teórica ter sido construída com o pressuposto de que a 

escola do passado era uma escola que excluía, que humilhava e maltratava os alunos, e 

que a escola actual diferenciava-se desta, pelo facto de ser inclusiva, baseada na ideia de 

oportunidades iguais para todos, no respeito pelos alunos, entre outros, podemos 

verificar, com os dados obtidos no terreno, que nem todos os profissionais concordam 

com esta inclusão de todos os alunos, revelando a questão que Carvalho e Peixoto 

(2000) referem sobre a escola e os Professores não terem formação para realizarem um 
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trabalho de inclusão com sucesso de todos os alunos, pois a falta de informação e 

formação resulta na exclusão dos alunos. 

No geral, os entrevistados concordam com a partilha do currículo regular com os 

alunos com PHDA, embora afirmem que a dinâmica da sala de aula seja alterada por 

consequência. Existem duas excepções, nomeadamente Professores, que consideram a 

possibilidade destes alunos serem excluídos da turma, e postos a trabalhar noutros 

contextos, concordando que seria beneficioso para todos, desta forma podemos invocar 

as instituições totais de Goffman, no sentido de que ao serem retirados da sala de aula 

são excluídos automaticamente. Também a perspectiva de Foucault, pode ser adaptada 

neste contexto, que reflecte a ideia da regulação do comportamento, que neste caso é 

através da exclusão. 

 Em relação ao trabalho quotidiano dos profissionais que trabalham com alunos 

com PHDA, estes consideram que é necessário criar e partilhar estratégias para 

controlar os comportamentos, e igualmente importante, o trabalho em equipa. Porém, 

referem que não existe trabalho em equipa suficiente, devido a questões de 

disponibilidade e falta de interesse. Nos casos de alunos com PHDA, parece existir uma 

maior articulação entre os Professores de Educação Especial e a família, do que entre 

outro tipo de ator social e a família, contudo, existe colaboração com o Diretor de 

Turma nas reuniões. 

Relativamente à forma como os profissionais defendem e justificam o seu ponto 

de vista quanto à intervenção na PHDA e às críticas feitas a outros atores sociais, 

pudemos verificar que as principais críticas são usar a PHDA como desculpa para 

justificar determinados comportamentos, nomeadamente os menos esperados. E em 

relação à família, a forma como estas lidam com a PHDA, os entrevistados, na grande 

maioria, fazem muitas críticas. É interessante a visão da maioria dos entrevistados, no 

sentido de que estes associam a questão dos pais não concordarem com a sinalização 

do/a filho/a como sendo pouco acessivéis, pouco sensíveis, negligentes e 

responsabilizam a família pelo comportamento dos alunos. Contudo, existem situações 

em que é a própria família a pedir a sinalização, ou porque notaram que poderia existir 

algum problema com o filho ou ainda para que os filhos possam ter os benefícios da 

avaliação diferenciada. Referem ainda a questão de como a PHDA é vista dependendo 

dos estratos sociais, quando é baixo o aluno é mal-educado, quando é alto o aluno tem 

PHDA. Criticam também a comunidade científica, no facto de não existir consenso em 
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relação à patologia nem aos efeitos a longo prazo da medicação, e pelo facto dos 

números de diagnosticados com PHDA terem aumentado drasticamente nos últimos 

tempos, no sentido que parecem existir crianças e jovens mal diagnosticados com 

PHDA, e que a forma de tratar é a medicação, sem grandes preocupações pela terapia. 

Em relação à medicação como resposta ao controlo dos comportamentos, as 

representações dos atores estão divididas: uns têm uma representação positiva acerca 

dela, pois acreditam que ajuda os alunos a conseguirem aprender; já outros não 

acreditam que a medicação ajude, e que apenas os casos mais graves de hiperatividade a 

deveriam tomar. Estes últimos afirmam que a medicação é utilizada como forma de 

controlo dos comportamentos apenas, pois os alunos ficam apáticos tanto na escola 

como em casa, tirando a responsabilidade do controlo dos comportamentos da família. 

Contudo, confirmam que a medicação revela alterações significativas no controlo dos 

comportamentos, e alguns referem que a PHDA tem consequências a nível das relações 

sociais com os grupos de pares, pois são afectadas e acabam por os excluir. Alguns 

criticam ainda que a medicação não deve ser a única forma de tratar, deve ser 

complementada com a intervenção terapêutica. 

Por fim, podemos concluir que o diagnóstico e o tratamento da PHDA estão 

longe de serem perfeitos, desde a sinalização realizada na escola e todo o processo 

envolvido, à falta de competências para lidar com estas crianças e jovens, à ainda maior 

falta de interesse por parte de alguns profissionais em tentar dar resposta a este 

problema, e ao facto de apesar de afirmarem não quererem excluir estes alunos, acabam 

por fazê-lo. Ainda o facto de ser quase inexistente o trabalho em equipa entre os 

diferentes departamentos na escola, podendo ser este o caminho para uma sinalização 

eficiente, colmatando desta forma o excesso de diagnósticos, os diagnósticos mal 

realizados, e ainda não valorizar outros factores que têm peso aquando de um 

diagnóstico, como a família e a escola. A necessidade de dar uma justificação, um nome 

à causa do comportamento menos adequado de uma criança ou jovem, que poderá ter 

sido causado por diversos factores, familiares, ambientais, escolares, e que mais 

provavelmente acabará por desaparecer com o passar do tempo, por este não se adequar 

ao que é esperado num ambiente estruturado e organizado como é a escola. 

Como forma de controlar estes comportamentos e de os adequar tanto ao espaço 

escolar como familiar, é utilizada medicação para «tratar» a PHDA, na realidade esta 

medicação não tem como objetivo curar, apenas colmatar estes comportamentos 
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impulsivos e ajuda-los a concentrar, sendo que apenas com o auxílio de terapias estas 

crianças e jovens teriam hipóteses de compreender e controlar estes comportamentos a 

longo prazo e assim sendo de forma mais eficaz, e não conhecendo os efeitos 

secundários na sua totalidade e efeitos a longo prazo, de forma mais segura. 

*** 

Esta dissertação foi desenvolvida no âmbito da especialidade em Comunidades e 

Dinâmicas Sociais. Sendo que o problema central são as controvérsias em torno do 

diagnóstico e do tratamento da PHDA, mais concretamente nas representações dos 

profissionais de ensino e técnicos de saúde sobre as formas de diagnóstico utilizadas no 

espaço escolar e nas novas formas que encontraram para controlar os comportamentos 

menos esperados na escola actual, nomeadamente a medicação. Seria interessante em 

investigações futuras, realizar uma investigação que vai de encontro à proposta inicial 

no nosso projecto de investigação, isto é, seria interessante perceber que diferenças 

existem entre as percepções dos profissionais de ensino e técnicos de saúde sobre as 

controvérsias existentes no diagnóstico e tratamento da PHDA, dependendo do tipo de 

escola em que estão inseridos sendo ela TEIP, privada ou pública com currículo regular, 

isto é permitir-nos-ia observar retratos diferentes da mesma questão. Seria igualmente 

interessante, realizar uma investigação qualitativa baseando-nos em observação 

etnográfica, nomeadamente fazer observação de aulas em turmas com alunos com 

NEE’s; observação das reuniões de Conselho de turma onde os alunos são sinalizados e 

são criados os PEI (Programa Educativo Individual) ou os CEI (Currículo Específico 

Individual) para os alunos com PHDA e observação das reuniões entre o Departamento 

da Educação Especial, o Diretor de Turma e os Encarregados de Educação. Com base 

nos dados recolhidos podemos ainda fazer algumas recomendações num âmbito de 

melhoria da intervenção no terreno pelos profissionais e reportando-nos às críticas e 

controvérsias levantadas pelos entrevistados. Como melhorar a sinalização, a 

intervenção, a inclusão, melhorar quer as políticas de ensino especial quer o papel da 

escola e dos profissionais? As pistas que parecem ressaltar dos dados serão: uma maior 

formação dos profissionais de ensino nesta área; melhor coordenação e maior 

cooperação entre professores e técnicos e melhor organização interna da intervenção. 

Relativamente à ligação deste estudo à especialização em Comunidades e 

Dinâmicas Sociais, Goffman (1988) refere que um indivíduo ao ser diferente dos 

restantes elementos da Sociedade torna-se estigmatizado socialmente, resultando assim 
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na sua exclusão da Sociedade. Desta forma, partindo do princípio que a criança ou 

jovem com PHDA é excluída da Sociedade, por ser diferente, a Comunidade Escolar, ao 

afirmar-se inclusiva, utiliza dinâmicas de inclusão social nestas crianças e jovens com 

PHDA, através de processos educativos, como é o exemplo da Educação Especial criada 

pelo Estado, como forma de resposta aos alunos com limitações ou incapacidades, 

contribuindo para uma inclusão do aluno com PHDA não apenas na comunidade escolar 

mas, consequentemente, na Sociedade. São, ainda, criadas dinâmicas dentro sala de aula 

para que esta decorra dentro dos parâmetros definidos, através de estratégias 

criadas pelo trabalho em equipa, entre a equipa de educação especial e os professores, 

entre outros, para um bem comum. 

Em relação à relevância científica e social, o objeto estudado é pouco trabalhado 

em sociologia (e sociologia da educação). É um tema trabalhado muito mais pelos 

Psicólogos e pela Educação Especial. Porém a especificidade do trabalho sociológico 

distingue-o do trabalho dos psicólogos neste campo, sendo que a questão das críticas e 

das controvérsias é claramente um domínio da sociologia para chegar ao tema, 

distinguindo-se dos estudos psicológicos e da educação. 
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Anexo 1: Guião de entrevista 
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UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA – FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E 

HUMANAS 

 

Investigação de Mestrado em Sociologia – Especialidade em Comunidades e Dinâmicas 

Sociais  

Mestranda: Nélia Sofia Martins de Freitas  

Orientador: Prof. Doutor Bruno Dionísio  

 

Crianças e Jovens com Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção: 

controvérsias em torno do diagnóstico e do tratamento 

 

 

  Os objetivos da minha investigação são compreender como as escolas (e os seus 

profissionais) trabalham com os alunos com PHDA, quais os acordos e desacordos que 

existem entre os atores/técnicos/especialistas, de «tratar» a PHDA, compreender como é 

feito o trabalho quotidiano dos profissionais que trabalham com estes alunos, e 

compreender como os profissionais justificam e defendem o seu ponto de vista quanto à 

melhor forma de intervir junto de alunos com PHDA e compreender as críticas que os 

profissionais fazem a outros atores quanto à forma como eles intervêm junto do 

problema.  
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Guião de entrevista  

Parte I – Caracterização pessoal e profissional 

Sexo 

Idade 

Profissão 

Habilitações académicas e Experiência profissional 

Ciclo/s escolar/es em que trabalha neste momento/ presta apoio 

 

Parte II – Compreensão sobre a forma como a escola trabalha com os alunos com 

PHDA e representações sobre a PHDA 

1. Já ouviu falar em PHDA, ou seja, a Perturbação de Hiperatividade e Défice de 

Atenção? E sabe o que significa? Pode-me dar a sua opinião sobre um aluno com 

PHDA?  

2. Acha que a legislação sobre educação especial (Decreto-lei 3 de 2008) pode ser 

adaptada a alunos com PHDA, ou seja, dá resposta a estes alunos? De que forma? 

3. Sabe se existem políticas educativas ou algum tipo de apoio, nesta escola, a alunos 

com PHDA? 

4. Nas turmas que leciona tem/ trabalha com alunos diagnosticados com PHDA? Se 

sim, quantos e que idades? Tomam medicação? Se não, já teve/trabalhou?  

5. Neste estabelecimento de ensino, é feita sinalização de uma criança ou jovem com 

PHDA? Se sim, como se processa a sinalização da PHDA? E quais os atores 

intervenientes na sinalização? Como são encaminhados os casos para outros 

técnicos ou especialistas? Como é feito o diagnóstico e o plano de intervenção? E 

como é feito o seguimento destes casos? 

6. Qual é a sua opinião sobre a escola e os seus profissionais fazerem sinalização da 

PHDA? Acha que estão aptos? 

7. Os alunos com PHDA partilham o mesmo currículo que os restantes alunos, isto é, 

estão integrados? 

8. Qual a sua opinião sobre as crianças e jovens com PHDA partilharem o mesmo 

currículo, e salas de aula, que os restantes alunos? 

9. Ter uma ou várias crianças ou jovens com PHDA na sua sala de aula, influência de 

alguma forma a dinâmica da sala/aula? Se sim, de que forma se deve lidar com a 

situação? Teve que criar estratégias para lidar com elas? Se sim, quais?  

10. Quais os dilemas que enfrenta com a gestão da turma e das aprendizagens? 
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11. As estratégias que utiliza para controlar os comportamentos desses alunos 

funcionam? E quais as que obtiveram maior sucesso?  

12. Onde é que acha que os outros profissionais falham (no controlo dos 

comportamentos)? 

Parte III – Compreensão do trabalho quotidiano dos profissionais, trabalho em 

equipa e representações sobre a forma como a família lida com os filhos com 

PHDA 

13. A PHDA é discutido com os seus colegas de trabalho? Existe partilha de 

experiências para controlar estes alunos, entre os seus colegas de trabalho?  

14. Diga-me como é feito o trabalho quotidiano dos profissionais que trabalham com 

alunos com PHDA (existe trabalho em equipa com outros técnicos)? 

15. Como é feita a articulação com as famílias, isto é, existe algum tipo de 

apoio/intervenção entre a família e a escola? 

16. Acha que a família lida da melhor forma com estas crianças? Se não, onde estão a 

errar? Se sim, porquê? 

Parte IV – Compreensão sobre como justificam e defendem as suas percepções 

sobre a melhor forma de intervir e representações sobre a medicação 

17. Como é que se avalia e se está capaz de intervir junto destes alunos? Tem alguma 

formação especial para lidar com estas crianças?  

18. Qual a sua opinião sobre a forma como a comunidade científica, médica e escolar 

trata a PHDA?  

19. Está familiarizado com a medicação para a PHDA? Se sim, sabe qual é o objetivo 

desta medicação? 

20. Defende e aconselha a utilização da medicação para controlar os comportamentos 

destas crianças e jovens? Se sim, porquê, se não, porquê? 
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Anexo 5: Caracterização dos entrevistados 

 Sexo Idade Profissão Habilitações 

académicas 

Experiência 

profissional 

Ciclo escolar 

atual 

DT1 feminino 40 Professora de 

Matemática de 2º e 

3º ciclos 

Licenciatura em 

Matemáticas Aplicadas, 

especialização inicial em 

informática e ramo de 

ensino 

15 anos de 

ensino 

2º e 3º ciclos 

DT2 masculino 52 Professor de 

Educação visual do 

3º ciclo e secundário 

e formação em 

educação especial 

 20 anos de 

ensino 

3º ciclo 

DT3 masculino 31 Professor de 

Português e Inglês de 

1º e 2º ciclo 

Licenciatura em 

Português e Inglês, 

professores de primeiro e 

segundo ciclos, variante 

de Português e Inglês 

9 anos de 

ensino 

2º ciclo 

DT4 feminino 43 Professora de 

Matemática e 

Ciências da Natureza 

do 2º ciclo 

Licenciatura em 

Matemática e Ciências 

da Natureza do 2º ciclo e 

mestrado em didática das 

Ciências 

13 anos de 

ensino 

2º ciclo (5º 

ano) 

DT5 feminino 40 Professora de 

Português e Francês 

do 3º ciclo e 

secundário 

Licenciatura em 

Português e Francês do 

3º e secundário 

17 anos de 

ensino 

3º ciclo 

DT6 feminino 34 Professora de 

Português, História e 

Ciências Sociais 

Licenciatura em 

Português, História e 

Ciências Sociais variante 

ensino 

1 ou 12 anos de 

ensino 

2º ciclo 

PEE1 feminino  Professora de 

Educação Especial 

Licenciatura em 

professor de 1º ciclo e 

Mestrado em 

Desenvolvimento e 

Perturbações da 

Linguagem 

8 anos todos 

PEE2 masculino  Professor de 

Educação Especial 

Licenciatura em Ciências 

da Educação e 

especialização em 

Relacionamento 

Intelectual Deficitário 

33 anos 1º, 2º e 3º 

ciclos 

PEE3 feminino 53 Professora de 

Educação Especial 

Licenciatura em 

Educação de Infância e 

especializada em 

docência Mental Motora 

25 anos todos 

PEE4 feminino 50 Professora de 

Educação Especial 

Licenciatura em 

Educação de Infância e 

especialização em 

Educação Especial e 

Mestrado em Ciências da 

Educação 

28 anos 1º, 2º e 3º 

ciclos 

PEE5 feminino 50 Professora de 

Educação Especial 

Licenciatura em 

Educação de Infância e 

especialização em 

Educação Especial 

30 anos 2º e 3º ciclos 

TER masculino 25 Terapeuta 

Psicomotricista 

Licenciatura em 

Reabilitação Psicomotora 

3 anos Jardim de 

Infância até 3º 

ciclo 

PSI feminino 28 Psicóloga Clínica Doutoranda em 

Neurociências 

 Jardim de 

Infância até 3º 

ciclo 

 


