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RESUMO 

 

 

Este trabalho monográfico apresenta algumas reflexões e análises 

sobre um transtorno psicossocial recente chamado Transtorno Opositor 

Desafiador, cuja sigla é TOD. O foco primordial da pesquisa foi investigar quais 

são as principais características deste transtorno, tendo por objetivo conhecer 

melhor os sujeitos opositores com os quais lidamos diariamente em nossas 

salas de aula. Tendo como base a experiência como professora e 

psicopedagoga em formação e a bibliografia a respeito do tema. Identificamos 

que não há uma “receita” para lidar com os sujeitos opositores desafiadores, 

apenas a prática diária poderá nos dar algumas respostas, no entanto, 

conhecer o transtorno nos ajuda a traçar alguns caminhos. Buscamos levantar 

subsídios para compreender como acontece a aprendizagem e notamos que 

nos sujeitos opositores desafiadores a aprendizagem só acontece se os 

mesmos desejarem, caso contrário qualquer esforço ou estratégia será em 

vão. Sendo assim, este trabalho monográfico está dividido em três capítulos, 

baseado em dados teóricos e empíricos. O capítulo 1 explica o conceito de 

transtorno opositor desafiador; o capítulo 2 relata brevemente como acontece o 

processo de aprendizagem; e por fim, o capítulo 3 apresenta estudos de caso 

de dois sujeitos opositores. Esta pesquisa não tem por intenção traçar um 

percurso, um caminho a ser seguido, mas sim o de expressar as reflexões e 

experiências singulares de uma psicopedagoga-pesquisadora em formação.  
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METODOLOGIA 

 

 

Essa pesquisa monográfica foi construída por meio de estudos 

bibliográficos a respeito do tema – Transtorno Opositor Desafiador, que deram 

conta de compreender algumas implicações do sujeito opositor desafiador na 

instituição escolar. 

O estudo foi realizado por meio de análises e reflexões a respeito do 

tema, embasado pela análise critico-reflexivo de dois estudos de caso, a fim de 

buscar experiências que fomentem e deem subsídios para a comprovação da 

teoria estudada.  

Foram imprescindíveis a esse processo de construção, além do estudo, 

conversas informais que auxiliassem ao entendimento dos estudos de caso e 

do transtorno. Por fim, realizou-se a escrita deste trabalho monográfico, bem 

como, sua revisão. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Dizem que quando temos de iniciar algo há de se começar pelo começo, 

pois certo que sim, no entanto, neste caso, far-se-á necessário ir um pouco 

antes. O processo de escrever uma monografia é, sem dúvida, uma tarefa 

bastante complicada, porém, foi também muito difícil escolher o tema de 

pesquisa para o trabalho final do curso de Pós-graduação em Psicopedagogia. 

O questionamento era: qual temática despertaria curiosidade, motivação, visto 

que o objetivo era pesquisar sobre algo que proporcionasse desejo, que 

aguçasse o querer, o saber mais. 

 Portanto, por mais que parecesse insanidade, em meio a muitas 

confusões e dúvidas, escolhi o tema TRANSTORNO OPOSITOR 

DESAFIADOR. Insanidade porque se trata de um transtorno psicossocial 

recente, por isso pouco se conhece a respeito, no entanto, nenhum outro 

assunto despertava tanta curiosidade.  

 Nesta monografia, trataremos do tema Transtorno Opositor Desafiador, 

por julgar que esta é uma questão bastante pertinente ao espaço escolar e à 

prática psicopedagógica, visto que se trata de um transtorno que cada dia mais 

percebemos em nossas salas de aula, embora, na maioria dos casos, não seja 

diagnosticado. 

Assim, durante o processo de pesquisa, buscamos responder a muitas 

perguntas, tais como: perceber como o transtorno opositor desafiador afeta no 

desenvolvimento e aquisição da aprendizagem; perceber as especificidades de 

comportamentos que um sujeito opositor apresenta; compreender o porquê, os 

sujeitos opositores não gostam ou não querem aprender; analisar a relação 

entre desprazer em aprender com incapacidade cognitiva; observar se a 
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história de vida dos sujeitos opositores tem algum fato que possa ter 

desencadeado tal transtorno; observar se a promoção de momentos que 

incentivem uma relação de prazer com o conhecimento são suficientes para 

fazer com que os sujeitos opositores aprendam. Muitas são as indagações, 

talvez não conseguiremos responder a todas, mas, ao menos, tentaremos 

entender, nem que seja um pouco, esses questionamentos. 

A monografia está dividida em três capítulos. No primeiro, Transtorno 

Opositor Desafiador - O conceito  apresentamos as especificidades do TOD e 

suas possíveis causas. No segundo, A aprendizagem dos sujeitos opositores 

relatamos, brevemente, como acontece a aprendizagem nos deixando uma 

indagação, porque alguns sujeitos opositores aprendem e outros não? Por fim, 

no terceiro e último capítulo, Dois desafios – Estudos de caso relatamos dois 

acasos de sujeitos opositores em uma sala de aula, com desafios distintos.     

Não propomos com esta monografia traçar um caminho a ser seguido. 

Apenas apresento-lhes possibilidades, reflexões e questionamentos sobre o 

Transtorno Opositor Desafiador. 
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CAPÍTULO I 

TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR 

O CONCEITO 

 

Deus é maior que todos os desafios. 

 

 

O Transtorno Opositor Desafiador (TOD) é um distúrbio psicossocial 

recente, pouco se conhece sobre ele, poucas bibliografias temos a respeito 

deste assunto. Por isso, o eixo norteador desta pesquisa se deu pelas 

informações do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-IV)1. Entretanto, embora pouco se saiba sobre o TOD, diariamente 

temos vivido com esse transtorno refletido em nossos alunos. De acordo com 

Relvas: 

 

O comportamento agressivo é um distúrbio de conduta 

que preocupa todos os educadores. Ele se caracteriza 

por um impulso destruidor, verbal ou físico contra os 

outros, ou o próprio. (RELVAS, 2010, p. 97). 

 

O comportamento opositor e desafiante é uma característica típica de 

certos estágios do desenvolvimento (infância ou adolescência). O TOD está, 

                                                 

1  DSM IV - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. F91.3 - 313.81 - 

Transtorno Desafiador Opositivo. 

http://virtualpsy.locaweb.com.br/dsm_janela.php?cod=63. Acessado em outubro de 

2011. 

http://virtualpsy.locaweb.com.br/dsm_janela.php?cod=63
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em sua maioria, associado a conflitos psicológicos e a outros transtornos 

disruptivos da criança: o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

(TDAH), Transtorno de Humor, Transtorno Ancioso, Transtorno Psicótico, 

Transtorno de Conduta e Transtornos da Aprendizagem e da Comunicação. 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-IV): 

 

 “A característica essencial do Transtorno Desafiador 

Opositivo é um padrão recorrente de comportamento 

negativista, desafiador, desobediente e hostil para com 

figuras de autoridade, que persiste por pelo menos seis 

meses e se caracteriza pela ocorrência frequente de pelo 

menos quatro dos seguintes comportamentos: perder a 

paciência, discutir com adultos, desafiar ativamente ou 

recusar-se a obedecer a solicitações ou regras dos 

adultos, deliberadamente fazer coisas que aborrecem 

outras pessoas, responsabilizar outras pessoas por seus 

próprios erros ou mau comportamento, ser suscetível ou 

facilmente aborrecido pelos outros, mostrar-se 

enraivecido e ressentido, ou ser rancoroso ou vingativo”. 

 

Para ser considerado TOD, esses comportamentos acima citados, 

precisam ocorrer com frequência, resultando em consequências significativas 

no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional.  

 

1.1. Características do TOD 

  

O sujeito TOD apresenta características dos comportamentos 

negativistas e desafiadores para com todos aqueles que estão ao seu redor 

(indivíduos que ele conhece), seja adulto ou criança, podendo apresentar 

características do transtorno em casa e/ou na escola. As características variam 
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de acordo com a idade e gravidade do TOD, o sujeito precisa apresentar 

quatro ou mais características e estas precisam persistir pelo menos por seis 

meses, com maior frequência do que em indivíduos compatíveis. Veja abaixo 

as principais características do TOD: 

• Teimosia persistente; 

• Resistência e descumprimento de ordens; 

• Relutância em comprometer-se, ceder, negociar; 

• Ausência de limites; 

• Discussão com adultos, apresentando argumento para tudo; 

• Falta de responsabilidade pelas suas más ações, culpando os outros; 

• Incomodar insistentemente os outros com comportamentos e/ou 

conversas inadequadas; 

• Agride verbalmente as pessoas; 

• Hostilidade para com os outros; 

• Perda da paciência; 

• Desobediência a solicitações e regras, as recusa e desafia; 

• Aborrece-se facilmente com os outros; 

• Mostra-se enraivecido, ressentido, rancoroso e vingativo; 

• Busca e traz à tona o que há de pior no outro; 

• Apresenta conflitos com pais, professores, colegas, autoridades, etc. 

 É difícil diagnosticar clinicamente o TOD, porque o sujeito opositor tende 

a não desafiar pessoas desconhecidas, possíveis médicos e profissionais 

responsáveis por avaliá-lo. O indivíduo opositor não se reconhece como tal, 

para eles o desafio e a oposição justificam-se pela resposta as suas 

exigências, ele não consegue perceber as consequências de suas ações, nem, 

tampouco, que ele incomoda os outros. 

Os sintomas de oposição surgem, inicialmente, em casa e com o passar 

do tempo tendem a aparecer também em outros espaços.  Os sintomas 

aumentam com a idade e são similares em ambos os sexos. Antes da 
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adolescência prevalece mais em homens, após essa fase ambos os sexos 

apresentam a mesma probabilidade. Geralmente se manifesta antes dos oito 

anos de idade e habitualmente não depois do início da adolescência. A 

prevalência do TOD está em torno de 2 a 18 % de acordo com o DSM- IV e 

DSMIV-TR, sendo duas vezes mais comum em meninos do que em meninas.  

Relacionado a família, o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-IV), afirma que:   

 

“O Transtorno Desafiador Opositivo parece ser mais 

comum em famílias nas quais pelo menos um dos pais 

tem uma história de Transtorno do Humor, Transtorno 

Desafiador Opositivo, Transtorno da Conduta, Transtorno 

de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Transtorno da 

Personalidade Anti-Social ou um Transtorno Relacionado 

a Substâncias. Além disso, alguns estudos sugerem que 

as mães com Transtorno Depressivo estão mais 

propensas a terem filhos com comportamento oposicional, 

mas não está claro o grau em que a depressão materna é 

causa ou consequência do comportamento oposicional 

nas crianças. O Transtorno Desafiador Opositivo é mais 

comum em famílias nas quais existe séria discórdia 

conjugal. [...] O Transtorno Desafiador Opositivo é mais 

prevalente em famílias nas quais os cuidados da criança 

são perturbados por uma sucessão de diferentes 

responsáveis ou em famílias nas quais práticas rígidas, 

inconsistentes ou negligentes de criação dos filhos são 

comuns.”.  

 

 No caso do sujeito opositor, relatos antecedentes de outros transtornos 

na família podem ser um indicio de que os descendentes também 
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desenvolverão a patologia, assim como uma relação familiar conturbada pode 

afetar. Relvas concorda que:  

 

“Bater, ofender, liderar um grupo contra colegas, quase 

sempre esta atitude tem uma causa familiar. É verdade 

que cada criança possui conteúdos genéticos, psíquicos 

próprios, mas a família e o ambiental em que vive são 

responsáveis por grande parte deste comportamento. 

Pais agressivos ou tolerantes em excesso, pais com alto 

grau de exigência ou em desacordo com o modo de 

educar. Pais superprotetores e com medo de corrigir 

geram comportamentos agressivos”. (RELVAS, 2010, p. 

97). 

 

 Não há tratamento medicamentoso especifico para o TOD, no entanto, 

pesquisas de Gustavo Teixeira2 revelam que há a possibilidade 

medicamentosa de utilizar o psicoestimulante Metilfenidato3 na diminuição dos 

sintomas opositores e desafiadores. O tratamento pauta-se em técnicas 

                                                 

2 TEIXEIRA, Gustavo. Terapêutica medicamentosa no transtorno desafiador opositivo. 

Arquivos brasileiros de psiquiatria, neurologia e medicina legal – vol. 100 nº02; 

abr/maio/jun 2006. http://www.comportamentoinfantil.com/tdo1.pdf. Acessado em 

novembro de 2011. 

3 Metilfenidato (nome comercial Ritalina  e Concerta) é uma substância química 

utilizada como fármaco, estimulante leve do sistema nervoso central com mecanismo 

de ação ainda não bem elucidado, estruturalmente relacionado com as anfetaminas. É 

usada para tratamento medicamentoso dos casos de transtorno do déficit de atenção 

e hiperatividade (TDAH), narcolepsia e hipersonia idiopáticado sistema nervoso 

central (SNC). http://pt.wikipedia.org/wiki/Metilfenidato. Acessado em janeiro de 2012. 

 

http://www.comportamentoinfantil.com/tdo1.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anfetamina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Narcolepsia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipersonia_idiop%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metilfenidato
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cognitivo-comportamentais associada à orientação aos que estão em contato 

com o sujeito TOD.  

 Nos anos pré-escolares os sujeitos TOD apresentam temperamento 

problemático, alta reatividade, dificuldade em ser acalmado, alta atividade 

motora. Durante os anos escolares pode-se observar baixa autoestima, 

instabilidade de humor, baixa tolerância à frustração. Na escola o sujeito 

opositor se envolve em brigas, discussões, são rejeitados pelos colegas. 

 Na instituição escolar o sujeito TOD desafia as autoridades, cria 

apelidos para seus colegas enaltecendo seus possíveis defeitos e fraquezas, 

tende a discutir insistentemente com o professor(a), se opõe a realização de 

tarefas nos momentos mais inoportunos (como, por exemplo, nas avaliações), 

não se relaciona com os colegas, tende a isolar-se, fala compulsivamente, é 

ansioso, hiperativo, entre outros comportamentos. 

 Torna-se difícil prever uma maneira de se relacionar com o sujeito 

opositor, pois depende dos comportamentos e dos momentos apresentados, 

visto que este alterna sua conduta e humor. 
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CAPÍTULO II 

A APRENDIZAGEM DOS SUJEITOS OPOSITORES 

 

“Aprender é escolher um caminho, não um 

caminho qualquer, mas sim um que escolhemos 

por acreditarmos nele. Aprender é conectar-se  

em novas redes de novos saberes: é uma questão  

de fazer novas sinapses, novas conexões, ligar 

antigas experiências com as novas, tecendo-as 

ao longo de nossas interações com os outros e com  

os diversos fatos que vivenciamos e presenciamos 

em nossa cotidianidade”.  (BEAUCLAIR, 2008, p. 32) 

 

 

Para buscarmos entender a aprendizagem e como esta ocorre, 

precisamos, primeiramente, compreender quais os aspectos fundamentais 

necessários para possibilitar tal condição. E uma das ciências que nos ajuda a 

responder tal pergunta é a neurociência.  

Sabe-se que somos parte de um organismo composto por órgãos que 

se relacionam, que tem identidade biológica e possui um modo próprio de 

funcionamento. Somos sujeitos cerebrais, portanto, nossas impressões ficam 

impressas em nosso cérebro, por essa razão tudo acontece nele. De toda 

organização de órgãos que temos o mais importante é o cérebro. Ele é o 

instrumento da aprendizagem e para que esta aconteça é necessário atenção 

e maturidade neurológica. De acordo com Relvas: 

 

“O sistema nervoso coordena as atividades internas e 

externas do organismo, produzindo uma integração e a 
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busca em manter a homeostase (equilíbrio) do individuo 

com o mundo externo”. (RELVAS, 2010, p. 35).  

 

Segundo Relvas (2010), o cérebro busca a todo o momento o equilíbrio 

e o prazer dá essa sensação de equilíbrio. O cérebro é dividido por partes. O 

córtex frontal é a parte cerebral executiva das ações e refere-se a atenção, 

concentração, pensamento, organização e orientação espacial. Já o pré-frontal 

é responsável pelas reações emocionais. 

A aprendizagem é endógena, interna ao corpo, a todo o momento 

estamos em processo de autocriação do aprender, visto que cada um é dono 

do seu saber. A aprendizagem é também biológica, pois quem aprende é o 

organismo. De acordo com Piaget (2001), o organismo assimila, acomoda e 

equilibra, é um processo de adaptação e conservação. Se há problemas na 

aprendizagem, o déficit pode estar centrado na entrada, no meio ou na saída 

da informação, é preciso ver em qual destas áreas esta o problema.  

Segundo teóricos como Vygotsky (1991) a aprendizagem passa por 

processos, do mais simples ao mais complexo, por meio das zonas de 

desenvolvimento proximal, potencial e real. Já para Piaget (2001) a 

aprendizagem passa pela genética, o processo precisa partir da ação.  

A aprendizagem é o processo da linguagem onde nós nos 

emocionamos, haja vista que, todo conhecimento, a inteligência são uma 

forma de emoção. A aprendizagem do sujeito opositor passa, em sua maioria, 

pela emoção, muito mais do que pelo funcionamento das condições biológicas 

e orgânicas que possibilitem que a aprendizagem aconteça. 

O processo de inteligência flui das emoções, a empatia ou apatia com a 

qual sentimos ao experimentarmos algo. Aceitamos o que nos faz bem e 

vamos contra ao que nos faz mal. O processo de aprendizagem passa pelo 

corpo (organismo), pela sensibilidade, pela experiência, pela atenção, pela 

concentração, pela linguagem, pelo afeto, pelas reflexões neuropsicológicas.  
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O autocontrole das emoções determina a inteligência, o que nos leva a 

crer na premissa de que para que o sujeito tenha autocontrole das emoções 

que o circunda diariamente, ele precisa ter um ambiente que o estruture e o 

organize, um ambiente de afeto. De acordo com Cunha e Porto: 

 

“O afeto atua no início do processo de aprendizagem para 

canalizar a atenção e no final para ajudar a memória no 

resgate das informações”. (CUNHA, 2008, p. 44).  

Em concordância com Porto que afirma: “O afeto 

influencia a velocidade com que se constrói o 

conhecimento, pois, quando as pessoas se sentem 

seguras, aprendem com mais facilidade”. (PORTO, 2011, 

p. 46). 

 

O emocional dá forma e estrutura a aprendizagem, a cognição, dando-

lhe sentido. A ausência de uma estrutura emocional sólida pode influenciar de 

maneira significativa na evolução e desenvolvimento da aprendizagem. 

Aprender significativamente implica emocionar-se até certo ponto, faz-se 

necessário aprender com a cabeça e com o coração para que a aprendizagem 

tenha sentido para o aprendente. Segundo Relvas: 

 

“A aprendizagem pode ser considerada como um 

compromisso essencialmente emocional. Cabe ao ensino 

o compromisso com motivação, estimulação e orientação 

da aprendizagem. Não se pode ensinar a quem não quer 

aprender, a quem não se encontra disponível para as 

incertezas e a busca de conhecimento. Ensinar consiste 

fundamentalmente em aprender. Aprender a enfrentar o 

desafio de elaborar estratégias, meios eficazes na 

mobilização do educando, de sua emoção em paralelo 

com a razão”. (RELVAS, 2010, p. 125). 
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Por vezes as crianças podem apresentar em algum momento da vida 

alguma dificuldade devido a problemas emocionais, como a separação dos 

pais ou perda de alguém querido, trazendo problemas psicológicos/ 

comportamentais, falta de motivação e baixo autoestima, o que se reflete no 

aprendizado dos aprendentes. 

Para que a aprendizagem seja significativa ela precisa ocorrer em um 

ambiente motivador, que desperte o interesse. O aprendizado depende da 

maturidade, da atenção, do interesse, da receptividade do aprendente para 

receber e apropriar-se dos estímulos. 

Portanto, faz-se necessário que a escola, os educadores, promovam 

eventos que colaborem com a sociabilidade, resgatem o prazer em aprender, 

proponham desafios, visando, desta maneira, possibilitar a oportunidade de 

aprender. É preciso se apropriar de algumas estratégias para facilitar com que 

a aprendizagem aconteça, tais como: utilizar-se de experiências concretas, 

oferecer estímulos, motivação, elogio, recompensa, atenção individual e 

significativa. Precisamos encontrar a alegria em aprender. Aprende-se melhor, 

se com alegria. Concordamos com Relvas ao relatar que: 

 

“Aprender é um ato desejante, e sua negação é o não 

aprender. O desejo é movido pelo inconsciente que, 

nesse momento do aprender ou não aprender, responde 

às informações libidinadas (negação, recusas, omissão, 

rejeição). A emoção está para o prazer, assim como o 

prazer está para o aprendizado e a autoestima é a 

ferramenta que movimenta os estímulos para gerar bons 

resultados”. (RELVAS, 2010, p. 123). 

 

 Se aprender é um ato desejante podemos concluir que, para que a 

aprendizagem acontece é necessário que o sujeito aprendente deseje 



20 
 
aprender. Veremos nos dois casos, no capítulo seguinte, o quanto o desejo 

pode influenciar na aquisição da aprendizagem. De acordo com Sampaio: 

 

“Entretanto, não é apenas o bom desenvolvimento 

cognitivo que implica uma boa aprendizagem. Fatores de 

ordem afetiva e social também influem de forma positiva 

ou negativa nesta aprendizagem”.  (SAMPAIO, 2011, p. 

27). 

 

O que nos leva a refletir que não apenas fatores estruturais, 

organizacionais e cognitivos que determinam se a aprendizagem vai acontecer. 

O individuo pode estar amparado de todos os aspectos orgânicos para ser um 

bom receptor da aprendizagem, no entanto, fatores externos (sociais, 

ambientais, emocionais, culturais, etc.) podem estar impedindo com que o 

processo de aprendizagem aconteça, como veremos no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO III 

DOIS DESAFIOS 

ESTUDOS DE CASO 

 

O desafio pode ser grande, mas não é impossível. 

 

 

Durante o curso desta pós-graduação tivemos a oportunidade de 

trabalhar com duas crianças opositoras, as duas no mesmo ano letivo. 

Apresentaremos aqui esses dois casos, para preservar a identidade deles 

usarei nomes fictícios.  A primeira criança é Maria de 9 anos e a segunda é 

Carlos de 10 anos. 

 

3.1. Caso de Maria 

 

Maria é filha de uma pessoa doente mental perversa, desconhecemos a 

origem do pai. Maria era maltratada quando criança, por isso a avó conseguiu 

a guarda da menina, mas morreu anos depois, então a tia assumiu a guarda, já 

que a mãe não tinha condições de criá-la. Maria mora com a tia e vê a mãe 

nos finais de semana, no entanto, quando ela vai para a casa da mãe não fica 

o final de semana todo, liga pedindo para a tia ir buscá-la. A mãe, mora 

sozinha, quer a guarda da menina para ficar com a pensão que a avó deixou.  

Maria não se alfabetizou em um ano e repetiu. Tem laudo de transtorno 

opositor desafiador e depressão. Faz acompanhamento com fonoaudióloga, 

psicóloga, terapeuta ocupacional, neurologista. Não faz uso de nenhum 

medicamento.  

Maria apresenta constante mau humor, tanto que a felicidade das 

pessoas a incomoda. Ela se recusa a fazer as atividades, quando faz é com 
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má vontade, de qualquer jeito, em momentos de dificuldade não solicita ajuda, 

responde qualquer coisa. Em alguns casos, seu erro parece ser proposital, 

pois se a perguntamos oralmente ela sabe a resposta. Maria não tem interesse 

em aprender, a maior dificuldade de fazer com que Maria aprenda está no fato 

dela não querer aprender e não aceitar ajuda para vencer suas limitações. É 

uma criança que precisa de muita atenção e estímulo, pois frequentemente 

está mal humorada. 

 Esse comportamento talvez se justifique devido ao diagnóstico de 

depressão que Maria apresenta. Segundo Velasco: 

 

“A depressão infantil é um transtorno do humor, 

comprometedor do comportamento e do desenvolvimento 

da criança, fazendo com que a mesma apresente baixo 

rendimento, dificultando sua mobilidade, tanto na 

sociedade, no lar, quanto na escola. As principais 

características observadas pelos professores, na sala de 

aula, são: a falta de atenção, a desconcentração e o 

isolamento. Por tais motivos, a criança não se interessa 

por qualquer estudo proferido para o aprendizado da 

mesma”. (VELASCO, 2011, p. 26). 

 

A menina cursou o 3° ano, porém não tinha os conhecimentos 

pedagógicos exigidos para a série. Maria alterna entre momentos de atenção 

com as tarefas e ocasiões em que não faz nada em sala de aula.  Julgamos 

que esse comportamento se justifique devido aos distúrbios emocionais 

familiares que sofre, pela briga entre a mãe e a tia pela sua guarda e o 

relacionamento conturbado nos dias em que vê a mãe.  

É uma criança aparentemente quieta, porém desafiadora. Não tem 

entusiasmo para participar das aulas, apesar disto, costuma sentar na frente, 

ocupando o primeiro ou o segundo lugar. Quase não fala, apenas quando lhe é 

solicitado ou para demonstrar alguma insatisfação. Por não apresentar 
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interesse, é necessário que a professora a todo o momento lhe chame atenção 

para ela se concentrar nas atividades. Não demonstra ser vaidosa, pois não 

costuma arrumar os cabelos e parece não ligar para a aparência, embora já 

tenha se tornado mocinha, aparentemente parece ser um menino, só usa 

calças de moletom, blusa larga e tênis.  

Sua instabilidade de humor é aparente, oscilando entre deboche e 

desacato, com predominância no mau-humor. Notamos em Maria uma 

desorganização muito acentuada na área emocional que por 

consequentemente afeta o cognitivo. Observando seu histórico familiar fica 

claro o quanto a menina, desde que nasceu, sofre pela conturbada relação 

familiar. Maria não aceita nenhum tipo de gesto afetivo e nem, tampouco, 

gosta de ver pessoas em relações de carinho, como por exemplo, beijos no 

rosto e abraços. Apresenta ausência de desejos proativos e saudáveis de 

higiene e cuidados pessoais básicos. 

 Em suma, acreditamos que o aspecto cognitivo de Maria, tem sido 

prejudicado pelo transtorno de comportamento que apresenta e pela negação 

de suas dificuldades de aprendizagem, o que tem resultado em dificuldades e 

atrasos na interpretação, construção de textos, relações lógico-matemáticas, 

entre outros aspectos. 

 Observamos Maria por mais de um ano e percebemos que seu 

comportamento oscilou bastante. Entretanto, ao começar o segundo semestre 

letivo, Maria nos surpreendeu quando começou a buscar aprender os mesmos 

conteúdos dos demais. Ela acompanhou todos os conteúdos de Língua 

Portuguesa e boa parte de Matemática, isso porque não tinha o mesmo ritmo 

ao realizar as atividades. No entanto, próximo das avaliações, ela voltou a 

apresentar sua conduta anterior, respondendo qualquer coisa nas atividades e 

mostrando-se desinteressada em realizar tarefas, traço característico do 

transtorno que apresenta. 

 Acreditamos que Maria deu um salto qualitativo em vários aspectos de 
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sua vida desde o momento que passou a freqüentar a escola em tempo 

integral. No inicio foi muito doloroso para ela, mas logo, foi possível notar os 

ganhos em seu comportamento, como por exemplo: Maria passou a se 

alimentar melhor e perdeu peso, a menina passou a aceitar que a 

cumprimentássemos com beijos e abraços, ela passou a ser acompanhada em 

suas tarefas escolares todos os dias, começou a se relacionar com uma 

menina mais velha que ela o que a tornou mais independente, entre outros 

aspectos.  

 No início da caminhada parecia impossível alcançar o êxito, mas Maria 

nos mostrou que era possível, sua força de vontade a fez avançar bastante, 

embora tenhamos algumas pedras no caminho, ela está cada vez mais 

próxima dos outros alunos. Nas avaliações finais seu ritmo foi bem lento. 

Maria, de vez em quando, ainda apresenta algum comportamento opositivo, 

mas logo volta ao processo.  

 

3.2. Caso de Carlos 

 

Carlos nasceu em uma família de estrutura nuclear, seus pais ainda são 

casados. Devido ao trabalho dos pais, Carlos fica a maior parte do tempo na 

casa de seus avós, que são aposentados. Seus primos moram em outros 

estados, o que quer dizer que, Carlos é filho e neto único. Ele fica de segunda 

à sexta na casa dos avós e vai para casa apenas nos finais de semana. Seus 

avós são responsáveis por ele durante a semana.  

Carlos tem 10 anos e acaba de cursar o 3° ano, pois é repetente. Tem 

laudo de TDAH, no entanto, fazendo a pesquisa para este trabalho 

monográfico percebemos em Carlos muitas das características opositoras. Faz 

acompanhamento com fonoaudióloga, psicóloga, neurologista e tem uma 

professora particular para auxiliá-lo nas atividades escolares. Faz curso de 

inglês e de teatro na escola. Desenha muito bem, com fixação em histórias em 

quadrinhos. Atualmente faz uso de um medicamento homeopático manipulado 
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para controle da ansiedade.  

Ouso afirmar que acredito que Carlos tenha características do TOD, 

visto que de acordo com Relvas: 

 

Os sujeitos com TDAH apresentam em alguns casos 

comorbidades, com disruptivos do comportamento 

(transtorno de conduta e transtorno opositor desafiante), 

depressão, ansiedade, sendo que tais fatores interferem 

no bom desempenho escolar. (RELVAS, 2010, p. 88)  

 

Carlos chegou à instituição no segundo semestre de 2010. Veio de outra 

escola, pois, segundo a família, havia sofrido bulling pela professora e amigos 

por causa de sua ortografia. Chegou muito agressivo, não fazia as tarefas, 

fazia uso de um medicamento fortíssimo. Uma auxiliar foi contratada para 

ajudá-lo, o que o deixou ainda mais agressivo, sua professora na época quase 

se demitiu, pois não suportava seu comportamento. A escola em concordância 

com a família considerou melhor que ele repetisse o 3° ano de escolaridade. 

Carlos iniciou o ano de 2011 muito inseguro, devido a repetência, ele é 

inteligente e sabe os conteúdos, no entanto, tem medo de errar. Devido a 

insegurança solicitava a ajuda da professora todo tempo, o que faz com que 

ele seja dependente. Ao contrário do ano anterior, Carlos gostava de fazer 

suas atividades. Sua letra ainda não era legível, no entanto, com estímulos 

melhorou bastante. Carlos tem uma ortografia bastante complicada, além de 

escrever de maneira ilegível, escreve as palavras de maneira errada.  

O relacionamento com os colegas era muito ruim, as brigas e 

discussões eram constantes, por isso isolava-se. Seu relacionamento negativo 

se acentuou muito devido a divergências com uma colega de sua turma. Carlos 

passa a maior parte do tempo na biblioteca ou informática, atividades que faz 

sozinho. Gosta bastante de ler, mas na maioria das vezes, não interpreta o que 
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foi lido, pois constantemente o vemos lendo livros inadequados para sua idade.  

É uma criança geniosa e cheia de vontades, quer que as coisas 

aconteçam conforme sua própria vontade. Em momentos em que é contrariado 

argumenta até cansar a pessoa com quem conversa, fazendo com que esta 

desista. Fala compulsivamente. Para incomodar, conversa sobre assuntos 

inconvenientes, como por exemplo: sexo e demônios.  

A maioria dos alunos tem algum tipo de desavença com ele. Ele tem 

personalidade forte, agride os colegas tanto físico quanto verbalmente, o que 

resulta na recusa dos demais em estar próximo a ele. Quando tem atitudes 

inadequadas nunca assume seus erros, alegando não ter agido de propósito. 

Em casa, orientados pela psicóloga, Carlos tem um quadro onde é 

marcado diariamente seu comportamento, caso tenha se comportado bem leva 

a bolinha verde, do contrário, bolinha vermelha. Se ao final da semana tiver 

todas as bolinhas verdes ganha um prêmio. Na escola o mesmo sistema foi 

adotado, no entanto, Carlos começa a semana com todas as carinhas felizes e 

vai perdendo caso se comporte mal. A família é notificada quanto ao número 

de carinhas obtidas ao final da semana. 

Em produções de texto manifesta distúrbios emocionais familiares por 

ser criado pelos avós e mau ver seus pais. A avó, responsável por Carlos, dá 

total apoio a instituição escolar nas decisões tomadas em relação ao menino. 

Em suas produções também nota-se que fica exposto à revistas, livros, 

programas, filmes, etc, inadequados para sua idade. 

É uma criança desafiadora, que apresenta muitos problemas de 

relacionamento. Nas aulas de educação física fracassa bastante, pois não 

consegue trabalhar em equipe e não respeita regras. Nas aulas de artes, 

embora goste de desenhar não apresenta avanços em seu traço e não 

consegue manipular o material junto com os outros. Seu rendimento a nível de 

conteúdo é muito bom.  
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Com o passar do tempo sua insegurança diminuiu um pouco, mas 

permanece nervoso quando se trata de atividades importantes. Sua letra tem 

melhorado consideravelmente. No segundo semestre, depois das férias, 

passou a apresentar um comportamento muito agressivo, tanto físico quanto 

verbal, o que gerou muitos desentendimentos entre todos. Essa mudança de 

conduta de Carlos tem mudado muito o comportamento da classe, deixando a 

turma agitada, estressada e agressiva.  

 Acreditamos que o comportamento de Carlos justificasse pelo fato dele 

não aceitar dividir a professora com os colegas. Ele sempre viveu acostumado 

a ter seus familiares lhe dando total atenção, por este motivo não consegue 

lidar com o fato de ter que compartilhar atenção. Percebemos que Carlos teve 

avanços em relação à época que entrou na escola, no entanto, acreditamos 

que ele só vai ter um salto qualitativo em seu comportamento quando ele 

conseguir sair de sua fase egocêntrica e perceber que existem outras pessoas 

ao seu redor.  

 Em suma, trabalhar com esses dois comportamentos opositores foi um 

desafio muito grande com avanços e retrocessos, mas não é uma tarefa 

impossível. Conhecer as especificidades do transtorno nos dá um bom auxilio 

de como lidar com a situação, no entanto, faz-se necessário ainda conhecer a 

história de vida de cada sujeito. Receita não há, mas a prática diária e o fazer 

pedagógicos dão conta dos caminhos e das respostas. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Fazendo uma análise crítica-reflexiva a respeito de todo processo de 

pesquisa que viabilizaram a elaboração desta monografia, posso concluir que 

lidar com um sujeito opositor desafiador é um desafio muito grande. Pesquisas 

e reflexões não dão subsídios e respaldos que sustentem educadores nesta 

tarefa. Apenas a prática, o fazer pedagógico nos dão as pistas a serem 

seguidas neste árduo caminho. 

Nem tampouco, conhecer as características deste transtorno, bem como 

suas possíveis ações psicopedagógicas vão resolver a questão, visto que, 

cada sujeito manifesta suas reações de maneira singular, dependendo das 

condições socais, comportamentais, culturais, emocionais, psicológicas, 

ambientais, etc., que o individuo vivencia, ou seja, o processo de 

aprendizagem sofre interferências de vários fatores, mas o que mais influencia 

é o aspecto emocional. 

Quanto a aprendizagem, pouco podemos fazer, pois no caso do sujeito 

opositor, aprender esta totalmente vinculado ao querer, ao desejar. Podemos 

sim e devemos, auxiliar, mediar, estimular, criar diversificados modos para 

modificar o fazer pedagógico de maneira que o sujeito opositor se interesse 

por aprender. No entanto, nenhuma ação terá efeito, caso o sujeito não queira 

fazer com que o aprendizado venha florescer. Talvez, um bom caminho seja a 

consciência desse sujeito como ator principal de seu processo de 

aprendizagem.  

Conhecer, por meio de anamneses e/ou conversas informais com 

familiares, também auxiliam a conhecer o sujeito opositor e assim, melhor 

auxiliá-lo.         
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