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RESUMO 

No presente artigo, propõe-se refletir sobre os distúrbios de aprendizagem, nomeadamente, déficit da atividade e 

da atenção, observando seu reflexo no processo de aprendizagem, mostrando a importância de metodologias 

diferenciadas no ato de ensinar, compreendendo como ocorre o curso do aprendizado das crianças com déficit da 

atividade e da atenção. É relevante destacar a inclusão como sinônimo de acolher e aprender, num espaço com 

diferentes ritmos de aprendizagem, ou seja, em um universo múltiplo, onde a diferença resulta no crescimento 

dos envolvidos e contribui com a construção de uma escola inclusiva de verdade. Na fundamentação da 

pesquisa, o artigo se subsidia de textos teóricos de autores como Ramos (2016), Amen (2006) e de textos da 

revista Construir Notícias (2016 e 2017), além de acesso a internet, através da leitura de conteúdos e leis. A 

referida pesquisa contou, ainda, com a experiência vivenciada no Sesc Ler Araripina, juntamente com aluno do 

3º ano do Ensino Fundamental com laudo F. 90.0 (Déficit da Atividade e da Atenção). Na pretensão de 

comprovar que crianças com distúrbios de aprendizagem, como no estudo de caso especificado, também 

aprendem, pois apresentam capacidade intelectual, que deve ser despertada e explorada, através de atividades 

lúdicas e prazerosas vivenciadas em sala de aula.  Os principais resultados apontaram que alunos com déficit de 

atividade e da atenção são capazes de aprender, sendo necessário que o docente tenha um olhar especial para 

essas crianças, no sentido de acolhê-las e inseri-las no processo educacional. 

Palavras – chave: Escola. Educando. Déficit da atenção. Aprendizagem. Inclusão. 

ABSTRACT  

In this article, it is proposed to reflect about learning disorders, namely, activity and attention deficit, by looking 

at your reflection in the learning process, showing the importance of differentiated methodologies in the Act of 

teaching, understanding how the course of learning of children with activity and attention deficit. It is relevant to 

highlight the inclusion as synonymous with welcome and learn, in a space with different rates of learning, i.e. in 

a universe, where the difference results in the growth of those involved and contributes with the construction of 

an inclusive school of truth. In the grounds of the research, the article is of theoretical texts subsidizes authors 

such as Ramos (2016), Amen (2006) and of the journal texts Build News (2016 and 2017), in addition to internet 

access, by reading content and laws. Such research, still, with the experience at Sesc Read Araripina, along with 

student of the third year of elementary school to report f. 90.0 (Activity and attention deficit).On claim to prove 

that children with learning disorders, as in the case study specified, also learn, because present intellectual 

capacity which must be awakened and exploited, through fun activities and pleasant experienced in classroom. 

The main results showed that students with activity and attention deficit are able to learn, requiring that the 

teacher has a special look for these kids to accept them, and insert them in the educational process. 
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INTRODUÇÃO 

O termo inclusão faz-se necessário no âmbito educacional, remetendo-nos ao respeito 

à diversidade, dilacerando formas de ensino padronizadas para uma clientela específica, 

compreendendo, assim, que todos nós apresentamos alguma dificuldade que, aos poucos, vai 

sendo superada através do poder da formação humana e da interação social. 
Podemos sentir com maior intensidade que as dificuldades de aprendizagem no espaço 

escolar foram sendo percebidas pelos educadores e, daí,  foram necessárias intervenções para 

atender a heterogeneidade notória nos espaços escolares das crianças especiais. Uma 

heterogeneidade inigualável, que faz parte de uma concepção de educação acolhedora e, 

sobretudo, includente. Nesse sentido, as dificuldades no ato de aprender ganharam maior 

destaque com a universalização do ensino no Brasil e com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), propondo uma educação para todos, independentemente da 

raça, da cor, da classe social e da existência de qualquer deficiência física ou intelectual. 

 Uma vez que se oportunizou o direito de todos à educação, percebe-se a existência de 

uma diversidade humana no processo de aquisição de conhecimentos, o que confere a 

inclusão. E, inaugurando frutos de novos tempos, incluir é conviver com realidades diferentes, 

aprendendo a respeitar a singularidade de cada um. A Declaração de Salamanca em 1994 

substitui o termo “criança especial” para “crianças com necessidades especiais” para se referir 

ao educando com insuficiência, seja física, intelectual, social, emocional e de ordem familiar, 

garantindo a inclusão dessas crianças na rede regular de ensino, fazendo valer, na prática, a 

inserção e a aprendizagem destas, considerando as limitações de cada aprendente, na sua 

extensão humana, e criando possibilidades que as leve a superar as dificuldades e os limites 

no processo educativo. 

 Dentre as necessidades especiais educativas, vale enfatizar o distúrbio do déficit da 

atividade e da atenção (F 90.0), caracterizando-se por um processo neurológico que intervém 

na aprendizagem, dificultando a apropriação pela criança, de habilidades linguísticas (leitura e 

escrita), conceitos matemáticos e de raciocínio lógico. Especificamente, o déficit da atividade 

e da atenção, conceitua-se por inquietação, interrupção de atividades, dificuldade em prestar 

atenção por muito tempo em assuntos longos, enfim, um conjunto de características que 

precisam ser trabalhadas com um fazer pedagógico competente do professor que vise ao 

desenvolvimento do aluno, revendo suas metodologias, conforme aponta Ramos, “Precisa 

refletir e repensar suas práticas pedagógicas, no sentido de resignificar seu papel no contexto 
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do desenvolvimento e da aprendizagem humana” (RAMOS, 2016, p. 18). Nota-se, então, que 

o trabalho com os discentes portadores de necessidades educativas especiais é delicado, como 

também, desafiador, cabendo ao docente conhecer seu aluno, identificar o nível de avanço do 

mesmo e intervir, buscando estratégias de ensino diferenciadas e contextualizadas e, além 

disso, acreditando no potencial da criança, na construção de uma aprendizagem significativa. 

 A pesquisa realizada deu-se por meio da experiência de campo profissional vivenciada 

com aluno X, do 3º ano do Ensino Fundamental, no Centro Educacional Sesc Ler Araripina, 

onde se detectou sua dificuldade de aprendizagem na aquisição da leitura. Assim, 

viabilizamos metodologias alfabetizadoras para o discente, preconizando atividades lúdicas e 

motivadoras, respeitando os limites do mesmo. Vale ressaltar que a metodologia adotada 

trouxe frutos significativos, mostrando que crianças com déficit da atividade e da atenção 

também aprendem. 

A pesquisa apoia-se na leitura de livros, artigos e entrevistas para desvelar que as 

crianças com dificuldades (distúrbios) de aprendizagem têm a capacidade de aprender e que o 

docente deve apresentar um olhar especial para elas, tendo sensibilidade e, principalmente, 

amor, pois dessa forma se contribui para a inclusão com qualidade cidadã.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

CONCEPÇÕES DE DISTÚRBIO DE APRENDIZAGEM E DÉFICIT DE ATENÇÃO 

 Com a inserção do paradigma da inclusão no âmbito educacional, concebeu-se um 

olhar especial para as crianças com dificuldades de aprendizagem no espaço escolar. Nesse 

contexto, foram sendo percebidas pelos educadores necessidades educativas especiais, como o 

distúrbio de aprendizagem. Este, por sua vez, “remete-nos a um problema ou a uma doença 

que acomete o aluno em nível individual e orgânico” (ACAMPORA, 2016, p. 34). Ou seja, 

pertencente do próprio indivíduo, qualidade particular; esse problema dificulta a 

aprendizagem do discente, afetando a capacidade de acolher, organizar, compreender e 

adquirir as informações, apresentando dificuldades na obtenção da leitura e escrita, assim, 

como também, na desenvoltura em habilidades matemáticas. Segundo Amen (2006), 

característico do distúrbio, o déficit da atividade e da atenção (CID- F. 90.0) dá-se mediante a 

uma disfunção neurológica no córtex pré-frontal, ocasionando distração, desorganização, 

hiperatividade, impulsividade e dificuldade em aprender. 

 Segundo, ainda, Amen (2006), pesquisa tem mostrado que quanto mais às pessoas 

com DDA tentam se concentrar pior para elas. Quando a família ou professores pressionam-
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nas, elas se tornam menos eficientes. O autor ressalta que o estímulo a fazer melhor de modo 

positivo, faz com que elas se tornem mais produtivas. Funciona muito mais usar elogio e o 

estímulo do que pressão.  

 É importante ressaltar que crianças com déficit da atividade e da atenção apresentam 

muita dificuldade em prestar atenção e manter o foco em algo, principalmente, quando se 

tratam de assuntos comuns, longos e rotineiros. Por essa razão, elas precisam de excitação e 

interesse para acionar suas funções do córtex pré-frontal. De acordo com Ramos (2016), a 

atenção permite-nos manter os sentidos focados em um determinado estímulo durante um 

determinado período de tempo, isto é, o discente com falta de atenção manifesta impedimento 

para organizar e selecionar o conhecimento. 

 Com isso, nota-se a grande dificuldade que a criança com DDA apresenta em fixar sua 

atenção, comprometendo o desenvolvimento de aptidões importantes na vida do indivíduo. 

Tendo em vista essas peculiaridades, a escola, como instituição sociável, deve estabelecer 

pontes de motivação e estímulo no processo educativo, construindo um espaço educacional, 

promotor de igualdade e respeito à diversidade. A criança com o distúrbio do déficit da 

atividade e da atenção precisa ser enxergada com olhos humanos e sensíveis, e não taxativos, 

pois, na maioria das vezes, é tratada como desinteressada ou até mesmo impossibilitada de 

aprender. Em vista disso, a criança sente-se inútil, percebendo-se excluída do processo de 

aprendizagem. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA CONCEPÇÃO NECESSÁRIA 

 

Nas manifestações sociais, nascidas nos Estados Unidos, na década de 1960, e no 

Brasil, com a garantia de uma educação para todos na década de 1990, os direitos da pessoa 

com deficiência passaram a ser debatidos. À medida que foram surgindo às inquietações sobre 

o direito que todos têm de aprender, independentemente de qualquer déficit, apareceram 

resoluções, leis e decretos objetivando admitir o acesso à escola aos estudantes com 

distúrbios, transtornos e deficiência. Assim trata o Artigo 208 da Constituição Federal, onde o 

Estado garante o “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”.  E, ainda, nos artigos 205 e 206 assegurando “a 

Educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho” e “a igualdade de condições de acesso 

e permanência na escola”.  
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 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), no seu Artigo 58, 

ratifica a educação especial como modalidade de Ensino, sendo oferecida, assim como a 

Constituição, preferencialmente na rede regular de ensino. A Declaração de Salamanca 

também constitui um grande eixo na garantia dos direitos das crianças com necessidades 

especiais educativas, proporcionando uma estrutura de “educação para todos”. E, sobretudo, 

apresentando a inclusão na educação. Conforme o documento, “o princípio fundamental da 

escola inclusiva é o de que todas as crianças deveriam aprender juntas, independentemente de 

quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter.” Assim, é nítida a importância da 

diversidade no espaço escolar, enxergando-a como emancipadora, visto que o educando 

aprende por meio das diferenças, no seu ritmo e tempo de aprender. 

 É de suma importância salientar que todos têm o direito de aprender e, por isso, 

esperar sempre o melhor de cada história, de cada vida que pisa o chão da escola. Dar 

oportunidade a essas crianças é construir uma escola humana e acolhedora, sem distinguir 

histórico de aluno, e sim, utilizar a diferença como ferramenta na busca por novas 

aprendizagens.  

 Garantir de fato a inclusão é fazer com que o educando com necessidade educativa 

especial se sinta integrado e personagem principal do seu próprio processo de aprendizagem, 

mostrando sua capacidade de adquirir e transmitir conhecimentos, através de seu diferencial. 

 

O DOCENTE COMO MEDIADOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 Ao receber os alunos com deficiência, seja física ou intelectual, na rede regular de 

ensino, normalmente, o professor fica angustiado, refletindo como agir e criar metodologias 

para o desenvolvimento das competências necessárias para a vida em sociedade, vendo a 

inclusão como um desafio. 

 Com essa inquietude, Ramos (2016) nos diz que precisamos realizar uma tomada de 

decisão diante do imprevisível. Ou seja, o docente deve iniciar seu trabalho de busca de 

estratégias de ensino efetivamente inclusivas, reconhecendo a diferença como parte de um 

processo heterogêneo, em que a aprendizagem se consolida de diversas maneiras. 

 A prática pedagógica do professor é de extrema importância na recepção do aluno com 

distúrbio de aprendizagem, pois “o primeiro passo é acolher a criança com alegria e procurar 

conhecê-la” (RAMOS, 2016, p. 64). É necessário, aos poucos, identificar o nível de 

aprendizagem do aluno, como também, conhecer suas limitações. A partir daí, o docente 

traçará metas e desenvolverá metodologias diferenciadas e contextualizadas para aprimorar os 
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conhecimentos empíricos da criança, expandindo as possibilidades em aprender. Vale 

ressaltar que o professor precisa se adentrar ao estudo e à pesquisa, para melhor se posicionar 

e mediar a aprendizagem dos alunos com necessidades especiais. 

Ao tratar não somente da formação acadêmica do professor na educação inclusiva, 

Cunha destaca que “na educação, não devemos achar que a nossa formação acadêmica pode, 

sozinha, mover as barreiras das dificuldades da aprendizagem, pois ela pode pouco sem o 

amor” (CUNHA, 2016, p.39). Nesta concepção, a formação humana do docente é primordial 

na inclusão escolar. É necessário ter amor para encarar os desafios e medos, e fazer o 

diferente na vida do aprendente. Assim é evidente que, além da formação intelectual do 

professor, é valoroso que, no seu perfil de educador, tenha a sensibilidade de perceber e agir 

diante das necessidades do seu aluno, acreditando no potencial e na capacidade dele. O desejo 

do docente no paradigma inclusivo é imprescindível, isto é, ele precisa querer. Conforme, 

ainda, Cunha “a ação interior faz do mestre também um aprendente, e, por conseguinte, um 

realizador, pois sonha, não se acomoda, acredita, concretiza, afeta pela necessidade de ensinar 

e educa pela a capacidade de amar” (CUNHA, 2016, p.40). O seu fazer pedagógico é voltado 

para o discente, respeitando sua individualidade, aplicando atividades prazerosas, próxima do 

seu cotidiano. 

 As crianças com déficit da atividade e da atenção possuem um nível elevado de 

distração, cabendo ao professor planejar atividades que estimulem a concentração, através de 

jogos e brinquedos, onde o discente será oportunizado a interagir e a brincar e, ao mesmo 

tempo, a aprender e a conviver. 

 Nessa acepção, Ramos (2016) evidencia que não se pode negar as limitações impostas 

pela deficiência, mas, enquanto professores, é possível e mandatório mediar um ensino que 

leve a superação das dificuldades e dos limites dos alunos. Isso nos mostra que o trabalho do 

docente, enquanto facilitador da aprendizagem, é imprescindível no processo de inclusão, 

posto que as dificuldades existem. No entanto, é importante mediar com excelência, 

conhecendo de perto as limitações e procurando projetar situações reais que viabilizem o 

desenvolvimento das capacidades. 

 O ponto de partida do docente é conhecer seu aluno com distúrbio do déficit da 

atividade e da atenção, sentindo-se motivado a intervir e a construir junto ao discente, através 

de uma mediação, de metodologias que ampliem as estruturas cognitivas atenuadoras da 

aprendizagem. Para isto, é essencial a utilização de jogos, brincadeiras, atividades com 
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ilustrações, símbolos, música, figuras, entre outras. A própria dimensão afetiva é uma 

ferramenta de estímulo para a apropriação do conhecimento. 

 O educador precisa pautar sua prática de ensino na proximidade com o aluno, criando 

laços de amizade e vínculos afetivos. Assim, enfatiza Ramos: “precisamos romper com o 

modelo de hierarquização do ensino que distancia e silencia o aluno, tirando-lhe o direito de 

levar suas dúvidas e dificuldades ao professor” (RAMOS, 2016, p.68). O aluno é um ser ativo 

na aprendizagem, ele não somente recebe, mas transmite, participando intensamente da ação 

pedagógica mediada pelo docente. Por meio dessa ação, constrói uma relação professor-aluno 

afetiva, favorecendo as possibilidades de avanço do aluno com necessidades educativas 

especiais. 

 O incentivo é substancial na superação das dificuldades e na conquista do êxito. Dessa 

forma, o professor deve ser um incentivador, explorando a capacidade do seu aluno, 

desafiando-o. 

 Portanto, a didática do educador é vital na educação inclusiva. Além dos 

conhecimentos acadêmicos, sua formação humana torna-se fundamental no acolhimento e no 

desenvolvimento das competências dos alunos com distúrbios de aprendizagem, tendo 

sensibilidade e desejo, para mediar um processo de troca de experiências e concretização de 

sonhos, suplantando o medo e as dificuldades. 

 

 O PAPEL DA INCLUSÃO NA APRENDIZAGEM 

 

 Notamos, então, que a inclusão é um processo que compreende as diferenças humanas, 

sejam de origem sociocultural ou pessoal. Esse conjunto de diversidade é refletido na escola, 

enquanto instituição social que abre as portas para acolher todos sem distinção. Nessa 

significação, a escola assume um papel inclusivo. Assim, destaca Ramos, “[...] as escolas 

assumam-se como espaço privilegiado para a construção de práticas sociais autenticamente 

inclusivas, ou seja, como berço da inclusão social” (RAMOS, 2016, p. 17). Para tal, é crucial 

que a escola ofereça as condições e as práticas educativas necessárias para a acolhida e a 

permanência do aluno com necessidade educativa especial. 

 A inclusão é imprescindível no meio educativo, pois somos indagados diante de tanta 

diversidade em sala de aula. Se adentrarmos na pesquisa e no estudo, compreenderemos de 

fato a inclusão, não apenas inserindo o aluno com necessidade educativa especial, mas 

também buscando estratégias para vencer as dificuldades, criando situações que possibilitem a 
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interação e o desenvolvimento dos processos mentais e o gosto pela aprendizagem, partindo 

do princípio do estímulo e da motivação.  

É pertinente evidenciar que a inclusão só acontece, de fato, quando há aprendizagem, 

isto é, resultados significativos. Mesmo com as limitações, o aluno diagnosticado com algum 

tipo de deficiência pode desenvolver algumas competências e habilidades, sejam de 

comunicação, leitura, escrita, interação, entre outras. No processo inclusivo, acreditamos que 

o aluno é capaz de aprender, oferecendo meios para o crescimento pessoal e intelectual do 

discente. 

 A inclusão, mediante a heterogeneidade, permite sermos único e diferente, 

emancipando pessoas, numa igualdade de direitos. Estar incluso é fazer parte ativamente do 

processo de ensino/aprendizagem, de forma conjunta e não segregada. É viver na prática 

relações interpessoais, respeitando as diferenças e cooperando para que todos se desenvolvam 

dentro de suas potencialidades. Nesse processo inclusivo, respeitamos a individualidade de 

cada aprendente e cooperamos para que a educação seja igualitária. 

 

RESULTADOS 

 

 O trabalho desenvolvido com o aluno X, do Centro Educacional Sesc Ler Araripina, 

da turma do 3º ano do Ensino Fundamental, foi planejado de acordo com suas limitações, 

visando atender suas necessidades de aprendizagem, superando os limites impostos pelo 

déficit da atividade e da atenção. Assim, observaram-se resultados significativos na execução 

das ações realizadas, bem como no desenvolvimento da leitura, na apropriação da escrita, no 

aprimoramento de relacionamentos interpessoais, na superação de dificuldades, na autonomia 

para a realização das atividades e na inclusão no processo ensino/aprendizagem. 

 Em resposta ao trabalho realizado, por meio de atividades diferenciadas, o aluno X 

conseguiu desenvolver a habilidade da leitura, apropriando-se de seus benefícios, necessários 

à na aquisição de outras competências ligadas diretamente ao processo linguístico. Ainda, 

referindo-se à leitura, ao fim das ações, notou-se que este ato, passou a ser visto de forma 

diferente pelo discente, pois não era mais apenas uma decodificação de enigmas, mas sim, 

uma interpretação de palavras que estimulavam sua imaginação e criatividade, tornando a 

leitura um momento prazeroso que lhe fazia feliz e realizado. 

 Com as metodologias utilizadas, o discente passou também a escrever, 

compreendendo os sinais gráficos e não apenas copiando o que estava escrito. Com a prática 

da leitura, aprimorou-se a escrita, consequentemente, favorecendo a realização das atividades 
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propostas, assim como aprendendo a escrever seu próprio nome completo, que, até então, era 

um desafio. Contudo, a leitura e a escrita são de suma importância no desenvolvimento 

intelectual e social do educando, pois, é através dessas práticas que o discente participa 

ativamente da sociedade, gerando, então, um vínculo entre o meio social e o aprendiz. 

 No decorrer das ações, percebeu-se que, aos poucos, com a prática da leitura, o 

discente ganhava certa autonomia no desenvolvimento das atividades aplicadas, por exemplo, 

ler e interpretar enunciados simples e criar suas próprias respostas para cada questionamento. 

Essa autonomia o fez sentir-se mais seguro e, sem dúvida, aprimorou suas competências já 

adquiridas. 

 Dentro das suas limitações funcionais, como falta de atenção e concentração, o aluno 

ultrapassou algumas de suas dificuldades, constatando que é possível aprender, mesmo, com 

os percalços. A ludicidade e a diversificação de atividades promoveram uma maior 

desenvoltura no educando, vencendo seus medos e quebrando barreiras. 

 Além do desenvolvimento dos aspectos cognitivos, ficou evidente também, como 

resultado, a melhoria nos relacionamentos interpessoais do aluno X, contribuindo diretamente 

para o aperfeiçoamento da inclusão deste em sala de aula. O progresso nas relações permitiu 

com que os outros alunos o enxergasse de forma respeitosa, reconhecendo sua individualidade 

e seu potencial, despertando o desejo em ajudá-lo, motivando-o. Podemos perceber, então, 

que a inclusão proporcionou ao educando auto-estima, iniciativa, desenvolvimento da leitura, 

escrita e melhoramento da socialização, preparando-o para enfrentar os desafios do dia- a -dia. 

 Por conseguinte, percebeu-se a evolução do aluno X em todos os sentidos, 

principalmente na leitura e na escrita. Fatores esses que notavelmente alavancaram seu 

processo de aprendizagem, mostrando-se como exemplo mediante as dificuldades e deixando 

claro o quanto é importante um olhar especial por parte do professor para que essa inclusão 

aconteça de forma expressiva, promovendo relações mais igualitárias, com menos preconceito 

e mais aprendizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, são perceptíveis os limites impostos pelo DDA, resultando numa 

desordenação no processo de aprendizagem. No entanto, essa dificuldade não impede que o 

aluno, assim como os demais, tenha o direito a aprender, conforme estabelece a Constituição, 

a LDBEN e a Declaração de Salamanca, que asseguram a inclusão do aluno com necessidades 
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educativas especiais na rede regular de ensino, ressaltando a importância da diversidade no 

contexto educacional. 

A inclusão propõe imergir os alunos com necessidades educativas especiais no 

processo educativo, desenvolvendo suas capacidades e superando as dificuldades. Nesse 

sentido, o papel do docente na educação inclusiva é relevante, pois este mediará o processo de 

ensino aprendizagem, propondo metodologias diferenciadas, estimulando o desejo pela 

aquisição do conhecimento e promovendo situações que mostrem a magnitude da 

heterogeneidade no espaço escolar.  

Contudo, é de extrema relevância a formação humana do docente no acolhimento de 

crianças com dificuldades, distúrbios na aprendizagem, entendendo que nossas características 

humanas são imprescindíveis na inclusão. É necessário ter o desejo de querer fazer a diferença 

na vida do outro, apresentando infinitas possibilidades no ensinar, conhecendo as limitações e 

criando estratégias que permitam o discente ser protagonista na construção de uma 

aprendizagem significativa. 

Mesmo com as limitações, é possível o desenvolvimento de habilidades/competências 

do aluno com necessidades educacionais. Essas são importantes no convívio em sociedade, 

emancipando-o, enquanto ser sociável. 

Com este trabalho de pesquisa, constatou-se que crianças com déficit da atividade e da 

atenção também aprendem, sendo as metodologias utilizadas e o olhar especial do docente 

que norteiam este processo, tornando o mestre um realizador que confia na capacidade do seu 

educando, colocando-o como ser ativo na aprendizagem. 

 

REFERÊNCIAS 

ACAMPORA, Bianca. Inclusão e aprendizagem: novos rumos. Construir Notícias. Recife. 

Construir. Ano 16, n. 90, setembro/outubro, 2016. 

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 

1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 06 de 

jun. 2017. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível 

em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em: 06 de 

jun. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm


11 
 

CUNHA, Eugênio. Formação humana e saberes docentes na inclusão escolar. Construir 

Noticias.  Recife. Construir. Ano 16, n. 90, setembro/outubro, 2016. 

M.D, Daniel G. Amen. Distúrbio de déficit da atenção (DDA). Disponível em: 

http://www.metas.com.br/dda/disturbio-de-deficit-de-atencao-dda. Acesso em: 24 de mai. 

2017. 

MENEZES, Ebenezer Takunode; SANTOS, Thais Helena dos. Verbete Declaração de 

Salamanca. Dicionário Interativo da Educação Brasileira - Educabrasil. São Paulo: 

Midiamix, 2001. Disponível em: <http://www.educabrasil.com.br/declaracao-de-salamanca/>. 

Acesso em: 24 de mai. 2017. 

RAMOS, Sandra Lima de Vasconcelos. Jogos e brinquedos na educação inclusiva: 

orientação psicopedagógica. São Paulo: Respel, 2016. 170 p. 

 

 

 

http://www.metas.com.br/dda/disturbio-de-deficit-de-atencao-dda
http://www.educabrasil.com.br/declaracao-de-salamanca/

