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Resumo   

 

Esta pesquisa busca nos estudos Neurocientíficos, bases para um olhar mais 

sensível quando de um portador de Transtorno do Desafiador Opositor (TDO). 

Inicialmente faz-se um apanhado geral, onde são feitas considerações sobre o 

portador de transtornos, família e espaço escolar. No transcorrer deste 

trabalho, encontram-se dois teóricos da aprendizagem Vygotsky e Wallon, que 

vêm complementar os estudos científicos com seus postulados.  E Finalmente, 

são apresentadas as bases Neurocientíficas para TDO.  
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Metodologia   

  

Este trabalho está baseado em pesquisas bibliográficas cujos autores 

principais são: Marta Pires Relvas, Ênio Moura, Antônio Damasio entre outros e 

também visitas a sites e artigos especializados, onde serão feitas coletas de 

dados para a elaboração desta pesquisa que tem como objetivo estabelecer a 

relação transtorno desafiador opositor a luz da neurociência e encontrar 

embasamento teórico em Vygotsky e Wallon.  
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INTRODUÇÃO  

Neste trabalho iremos tratar do tema Transtorno Desafiador Opositor. Este 

transtorno tem como definição ser um comportamento que gera mal estar para 

todos que estão envolvidos num mesmo ambiente social ou que convivem com 

o educando. 

Por vezes nos deparamos em sala de aula com comportamentos que nos 

deixam irritados e até mesmo abismados. São alunos que nos respondem de 

forma grosseira, como se fôssemos inimigos ou como se fôssemos colegas 

seus de classe. Temos também os que testam o educador a todo instante 

como se quisesse saber até onde vai sua autoridade. Esses são apenas alguns 

exemplos de condutas que podem atrapalhar e dependendo do desenrolar da 

história atrapalham de fato, o desenvolvimento de uma aula.  

Quando trabalhamos com pessoas, a saber, em sala de aula, tais situações 

podem ocorrer. Por exemplo, é comum que num determinado dia alguém 

acorde com mau-humor e responda de uma forma mais rude. Ou quando 

advertido durante a aula, o aluno se sinta constrangido e promova um ambiente 

de discussão.  

Porém, quando esse comportamento se torna uma constante, é difícil manter o 

equilíbrio emocional e físico, por parte do profissional de educação, para 

conduzir de forma natural esse quadro.  

A escolha deste tema se justifica por ser uma situação em que professores 

convivem diariamente como sendo comuns, e não o são, ou até mesmo 

desconhecem a existência desse comportamento como transtorno. Como tal, 

para o TDO há tratamento.  

Esta pesquisa tem o objetivo em primeiro lugar de conceituar TDO - numa 

visão geral, onde serão coletados dados de sites, artigos de revistas 

especializadas em educação e alguns autores que tratam o assunto com uma 

visão menos científica. Em segundo lugar faremos o levantamento dos teóricos 

da aprendizagem e o que dizem sobre este tema  
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Já em último lugar a neurociência dá sua contribuição e trata o assunto de 

forma mais científica.  

De posse dessas reflexões e correlações levantamos algumas hipóteses, tais 

como: É comum esse tipo de comportamento? Será que é só com o 

professor?; É hiperativo? É malcriado? Está usando drogas? É possível 

conduzir esse quadro de forma menos desgastante, do ponto de vista, 

emocional?  

Espera-se que este estudo amplie o olhar do profissional de educação e 

sempre que se fizer necessário haja busca e troca de informações e 

procedimentos com profissionais especializados.  

A neurociência aplicada às práticas pedagógicas vem somar para uma melhor 

forma de aprender e ensinar, pois tanto nos espaços escolares quanto nos 

sociais estamos aprendendo e aprender tendo os sistemas mentais e biológico 

em harmonia é muito bom para quem aprende quanto para quem ensina.  
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CAPÍTULO I – Conceitos Gerais  

1.1 Homem – um ser social 

Sobre o homem em sociedade observa-se a filosofia dialética de Karl Marx e 

suas considerações sobre o ser social explicando que “realidade é um conjunto 

de relações: tudo se relaciona a tudo”.  E continua sua ideia afirmando que 

“todos os seres, entrosados uns com os outros, estão em perpétua mudança.” 

(Gadotti 1991-p. 56).  Essa corrente teórica pode ser entendida como vida 

familiar ou vivência social (vizinhos, igreja, escola etc.) do ponto de vista social 

em que todas as ações geram reações e consequentemente vão modelando a 

forma de vida de um grupo. 

Pode-se também estender o sentido para o campo fisiológico de funcionamento 

do corpo humano. Em que todos trabalham formando uma grande engrenagem 

para o funcionamento saudável de cada órgão. Cada um faz a parte que lhe é 

cabida e nem por isso deixam de comunicar-se com outros órgãos do sistema 

para efeito de produzir resposta de forma satisfatória ao estímulo externo 

recebido.  

A identidade cultural transparece em certas manifestações (língua comum, 

festas, sistemas de vizinhança, jogos etc.) porque só em comunidade alguém 

pode ser sábio (DEMO, 1987-p. 25). Ainda em Demo, quando fala da educação 

que é transmitida de geração em geração exemplifica:  

A nenhuma mãe (...) ocorreria à ideia estranha de 

que para educar seus filhos, teria primeiro que 

estudar educação. Sabe educar por outros 

caminhos: pela convivência comunitária, pela 

experiência histórica, pela identidade de princípios 

sociais que norteiam a vida do grupo, pelo bom 

senso. (Demo1987-p. 26)   
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1.2 – Transtorno 

Dos Transtornos e dificuldades de aprendizagem, Marta Relvas (2010 p.52), 

diz a respeito dos educadores, que eles precisam conhecer, pois, quando mal 

avaliada, trazem grandes prejuízos ao indivíduo, bem como a todos os 

envolvidos.  

Ainda em Relvas (2010), os Transtornos são descritos em manuais 

internacionais de diagnóstico de doenças: CID 10 e DSM-IV. Estes manuais 

reconhecem a falta de um termo exato que justifique o uso do termo 

“transtorno”, pois não se encaixa em ‘doenças’ ou ‘enfermidades’.  

O termo Transtorno é utilizado por profissionais da área da saúde e educação, 

para definir o que de fato é, um transtorno no comportamento, uma 

desarrumação nos sentimentos o que comumente é percebido na faixa da pré-

adolescência, adolescência e infância e não tem causa específica.  

Há também o termo Doença, relacionada a diversos fatores emocionais/ 

comportamentais, essa sim tem origem e fatores físicos, bioquímicos que 

podem confundir-se com o Transtorno. A terminologia que usaremos será 

Transtorno. Então o que é Transtorno?  

De forma geral, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa-ABL (2010) 

Transtorno é definido como “provocar desordem em; perturbar; alterar (se) 

psíquica ou emocionalmente.”  

Já de acordo com o Dr.Osvaldo Lopes do Amaral, Diretor Clínico do Instituto de 

Estudos e Orientação da Família (INEF), diz que Transtornos “(...) são 

alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da 

pessoa na vida familiar, na vida social, na vida pessoal, no trabalho, nos 

estudos, na compreensão de si e dos outros, na possibilidade de autocrítica, na 

tolerância aos problemas (...)”.  
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O termo Transtorno é usado para agrupar sinais e sintomas que estão ligados 

a alterações de funcionamento em que sua origem é desconhecida. Logo, são 

formados por fatores biológicos, psicológicos e socioculturais.   

Tal fato resulta na soma de muitos sinais, tais como: alterações no 

funcionamento do cérebro, fatores genéticos, personalidade do indivíduo, 

condições de educação, estresses, agressões físicas e psicológicas, perdas, 

decepções, frustrações e sofrimentos físicos e psíquicos que perturbam o 

equilíbrio emocional.  

1.3 - Transtorno do Desafiador Opositor (TDO) 

Inicia-se este capítulo, especificando o uso da sigla. Onde se lê TDO, leia-se 

Transtorno do Desafiador Opositor, Transtorno Opositivo ou Transtorno de 

Oposição. Feito isto se segue a conceituação de Transtorno Desafiador 

Opositor.  

A Revista Brasileira de Psiquiatria-RBP (vol.26nº4/2004) diz que o Transtorno 

do Desafiador Opositor é um transtorno disruptivo, caracterizado por um 

padrão global de desobediência, desafio e comportamento hostil. Discutem 

excessivamente com adultos, não aceitam responsabilidade por sua má 

conduta, incomodam os demais, possuem dificuldades em aceitar regras e 

perdem facilmente o controle se as coisas não seguem a forma que eles 

desejam.   

Ainda na RBP (2004), o TDO tem maior incidência em meninos do que em 

meninas, e esse padrão de comportamento há que ser observado por pelo 

menos 6 meses e vir caracterizado por: perda de paciência, desafiar 

ativamente ou recusar-se a obedecer solicitações ou regras dos adultos, fazer 

coisas que aborrecem outras pessoas, responsabilizar outros por seus próprios 

erros ou comportamento inadequado, ser facilmente aborrecido pelos outros, 

mostrar-se enraivecido, ressentido, rancoroso ou vingativo.  
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Observa-se ainda, teimosia persistente, resistência a ceder ou negociar. É 

comum a testagem dos limites impostos por figura que represente autoridade e 

há também a agressão verbal gratuita, porém isenta de agressão física.  

O Transtorno se manifesta basicamente no contexto familiar e pode ser notado 

claramente em relações sociais e escolares. Os sintomas ficam mais claros 

quando o indivíduo necessita interagir com adultos e quando solicitado para um 

diálogo tem dificuldade em visualizar seu comportamento como causador de 

transtornos.    

Na escola, tais comportamentos começam e ser visualizados na educação 

infantil  quando apresentam um temperamento difícil como, por exemplo, alta 

reatividade, dificuldade em se acalmar, se movimentam a todo instante. Nos 

maiores (adolescentes) pode-se notar autoestima baixa, humor instável, 

dificuldade em lidar com frustrações e o uso de drogas e álcool 

prematuramente.  

Pesquisas neurobiológicas comportamentais “quase” concluem que meio 

ambiente e a aprendizagem social contribuem em uma grande variedade de 

diferenças neurofisiológicas e anatômicas entre os cérebros dos homens e das 

mulheres (...) (Relvas, 2010-p. 70).  

Por isso, como todo o Transtorno, deve-se observar idade, gênero e a 

gravidade do próprio comportamento, pois eles tendem a aumentar com a 

idade. São mais prevalentes em meninos do que em meninas, porém ao 

chegarem à adolescência seus números são provavelmente iguais à exceção 

de que os meninos apresentam comportamento de confronto mais persistente. 

Há transtornos que podem ser associados a outros Transtornos o que 

chamamos de comorbidade. É comum o TDAH (transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade) e os transtornos da aprendizagem e da comunicação 

serem encontrados em portadores de TDO. Numa proporção significativa dos 

casos, o transtorno é antecedente evolutivo do Transtorno de Conduta. 
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De acordo com Portella e Franceschini (2011) quando cita Rubinstein (2003) 

explica que “crianças (pre) ocupadas com suas experiências traumáticas, como 

os conflitos vividos pela família, estarão com uma menor disponibilidade para 

enfrentar os desafios, as descobertas que estão implicadas no processo de 

construção do conhecimento”.  

Sendo assim, num contexto social escolar, observa-se que o aluno tem uma 

dificuldade primeira que é a vivência social/emocional, pois ela exige o 

enfrentamento, por exemplo, do primeiro dia de aula, a mudança de escola e 

até mesmo um novo professor. Vencida essa barreira é possível estabelecer 

um ambiente favorável à aprendizagem.  

Por outro lado, transpor essa barreira pode ser um processo difícil e doloroso o 

que exige do profissional de educação um olhar apurado no sentido de 

(re)direcionar o processo de aprendizagem e até mesmo  na persistência desse 

quadro, indicá-lo para uma avaliação com um profissional de saúde.  

No transcorrer de um processo de difícil manejo em sala de aula, quando 

portadores de TDO costumam provocar emoções negativas nos outros, pois 

elas mesmas estão desarrumadas nas emoções, cabe ao educador não 

possuir iguais ou sentimentos piores na relação com o educando. Segundo 

Cury (2008-p. 211) quando no momento em que emoções estão em alta deve-

se: 

 (...) esperar que a temperatura emocional de 

quem falhou abaixe, dê um momento para ele 

respirar, refletir. Espere uma hora, um dia, uma 

semana, o que for necessário. Seja gentil, elogie. 

Encontre pontos nos quais ele possa ser 

valorizado, ainda que você tenha dificuldades de 

encontrá-los. Enfim, conquiste sua emoção. E 

então aponte os erros, disseque as falhas. Desse 

modo, os ânimos serão domesticados; as tensões 

aplainadas e a educação, realizada.    



14 

 

O conceito de família coloca esta como o primeiro ambiente de socialização do 
ser humano. Por iniciar na família, este mundo está cheio de emoções e 
dependendo de como for vivenciada e conduzida tais emoções, podemos notar 
a presença de algum transtorno na dinâmica familiar.  

Ainda em Portella e Franceschini (2011, p.34), 

Desgastou-se, em um primeiro momento, a 

autoridade dos pais, considerados despreparados 

para conduzir situações e emaranhadas como a 

das relações familiares e, em um segundo 

momento, a autoridade dos especialistas (...) a 

permissividade tende a tornar difusos os padrões 

de certo e errado. 

O conflito com os pais é frequente e há que se observar se ambos estão num 

ciclo vicioso em que são trazidos à tona fatos passados que não foram bons, 

fazendo com que haja um padrão comportamental de lembranças e 

sentimentos ruins.  

O TDO é mais predominante em famílias em que os cuidados do indivíduo são 

perturbados por diferentes responsáveis ou famílias nas quais a negligência 

não criação dos filhos é comum ou na outra ponta a exigência excessiva. 

Da responsabilidade da família e a colocação de limites o periódico Construir 

Notícias (março/abril/2011) usa a metáfora: “Qualquer jardineiro ou vinicultor 

sabe que a poda é a chave para a produção de melhores frutos [...] uma poda 

incorreta pode arruinar toda a safra se o agricultor não souber o que 

exatamente está fazendo”.  

Já para Lya Luft em seu artigo (VEJA-29julho/2009) a educadora escreve: “A 

crise de autoridade começa em casa, quando temos medo de dar ordens e 

limites ou mesmo castigos aos filhos, iludidos por uma série de psicologismos 

falsos que pululam como receitas de revista ou programa matinal de televisão e 

que também invadiram parte das escolas.”.  
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No início da escolarização e da vivência social, algumas crianças demonstram 

alguma agressividade no ambiente escolar, a professora Marta Pires Relvas 

diz:  

“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.”  

Hamilton Werneck (1985-p. 24) escreve em seu livro “Se você finge que 

ensina, eu finjo que aprendo” sobre o tempo ocioso ou a facilidade que muitos 

pais proporcionam a seus filhos, principalmente a classe média, com a visão de 

estarem proporcionando educação: “(...)um pouco de terapia ocupacional faz 

bem. Alunos entediados por causa de seus problemas, em casa ou na escola, 

sentem-se mais felizes quando fazem algum trabalho.” 

É comum o transtorno ser frequente em famílias com padrão comportamental 

instável no qual os pais discordam da educação dada à criança.  

Há também o histórico familiar que se analisado do ponto de vista químico, 

pode-se encontrar os transtornos de Humor, TDAH e os relacionados à 

substâncias.  Encontra-se o próprio TDO, o Transtorno de Conduta e o de 

Personalidade Antissocial.  

De nada adianta o psicoterapeuta investir somente na criança com transtorno. 

É necessário que ocorra mudança na relação entre os pais e a criança e nas 

atitudes dos pais no ambiente familiar.    

Em Cury (2008-p. 209) escreve que a mente é muito complexa e exige uma 

educação complexa, mais do que uma educação simplista de transmitir tantas 

informações e abarrotar a memória. Uma mente multifocal precisa de educação 

multifocal.  
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Relvas (2010) explica que o aprendizado é um processo complexo e dinâmico 

que resulta em modificações na estrutura e função do SNC. Tais modificações 

são elaboradas no córtex cerebral, sendo iniciada por um ato motor e 

perceptivo, dando origem assim à cognição.    

  “No processo neuropsicológico do ato de aprender, 

assumem papel de mais alta importância a 

atenção, a memória e as funções executivas, bem 

como os distúrbios atencionais e das funções 

corticais de percepção, planejamento, organização 

e inibição comportamental. Por outro lado, a 

memória é essencial em todos os processos de 

aprendizagem, e seus distúrbios não permitem 

reter as informações” (Relvas 2010/p.55-56)  

 

É possível o aprendizado do portador de TDO, porém como afirma Relvas é um 

processo complexo em um aluno tido como “normal”, quanto mais um TDO. 

Pois ele apresenta pouca atenção (e com isso desaciona os mecanismos dos 

sistemas envolvidos para a realização de uma aprendizagem) e promove a 

desatenção no ambiente social escolar.  

O uso cortical (veja capítulo II e III) como uma das ferramentas para controle do 

comportamento parece não existir, em contra partida o sistema Límbico (veja 

capítulo III) responsável pelas emoções parece estar a mil por hora.  

No capítulo terceiro desta pesquisa apresentamos as bases Neurocientíficas e 

como é possível (treinando/polindo/inibindo) remodelar as respostas dadas as 

situações/ambiente social, quando os estímulos recebidos do meio externo 

mudam. 

Os motivos evolutivos que explicam vários comportamentos, em Relvas (2010) 

quando cita Deborah Blum escreve: É interessante notar que, quando muda 

deliberadamente o comportamento de papel social, os hormônios e até mesmo 

os cérebros respondem, transformando-se também.” 
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CAPÍTULO II - Teóricos da Aprendizagem 

Antes de discorrer sobre os teóricos que mais escrevem sobre comportamento,  

interação social e funções neurológicas que serão base para este capítulo, 

encontramos em Piaget  o lugar da interação social segundo sua concepção.  

A afirmação pode causar estranheza quando escreve: “a inteligência humana 

somente se desenvolve no indivíduo em função das interações sociais, que são 

em geral, demasiadamente negligenciadas.” (La Taille 1992-p. 11), visto que, 

suas pesquisas tendem a desprezar os fatores sociais no desenvolvimento do 

ser humano.  

Ainda na escrita de Piaget: O homem normal não é social da mesma maneira 

aos seis meses ou aos vinte anos de idade, e, por conseguinte, sua 

individualidade não pode ser da mesma qualidade nesses dois diferentes 

níveis. (La Taille 1992-p.12)   

Ele não aprofundou suas pesquisas no sentido das relações sociais e ou 

biológicas, mas podemos compreender tais afirmações que influenciaram os 

pesquisadores que seguem.    

2.1 - Lev S. Vygotsky 

Em Vygotsky são encontradas abordagens a respeito dos fatores biológicos e 

sociais no desenvolvimento psicológico onde reconhecer a dimensão social é 

pressuposto para sua teoria de progresso humano.   

O teórico tem como uma de suas teses a ideia de que o ser humano constitui-

se enquanto tal na sua relação com o outro social. Para ele a cultura faz parte 

de sua natureza e à medida que se constrói historicamente e se desenvolve 

como indivíduo, é que são formados seu funcionamento psicológico.  

Vygotsky com sua proposta sobre a base biológica do funcionamento 

psicológico influenciou seu discípulo e colaborador A.R. Luria que aprofundou e 
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estruturou uma teoria neuropsicológica sobre o funcionamento do cérebro 

humano.  

É através dessa obra que tomamos conhecimento das concepções de 

Vygotsky sobre a base biológica.   

São utilizados os termos ‘função mental’ para referir-se a pensamento, 

memória, percepção e atenção. Já ‘funções mentais elementares’ como 

atenção involuntária e ‘funções mentais superiores’ como atenção voluntária e 

memória lógica. 

 Tais ideias se fundamentam em funções psicológicas superiores e que são 

construídas ao longo da história social do homem.  Ele despreza a ideia de 

serem as funções mentais fixas e imutáveis, ao contrário, o cérebro é visto 

como um sistema aberto de grande plasticidade, cuja estrutura e modos de 

funcionamento são moldados ao longo do desenvolvimento individual. (Oliveira, 

1992-p.24).  

Ainda em Oliveira (1992-p.24), há de se ressaltar que quando se fala em 

mudança no cérebro, não se fala de mudança no órgão físico. O homem tem 

grandes possibilidades de realização, essa plasticidade é essencial: o cérebro 

pode servir a novas funções, criadas na sua própria história, sem que sejam 

necessárias transformações morfológicas.   

Logo as funções mentais não são localizadas em pontos específicos do 

cérebro ou um grupo isolado de células. Elas são organizadas a partir da ação 

de diversos elementos que atuam de forma conjunta, cada um fazendo seu 

papel no complexo sistema cerebral.  

É fato que estruturas, processos e o funcionamento do cérebro se transformam 

ao longo do tempo. Nos primeiros anos de vida as atividades mentais são mais 

elementares. Á medida em que crescemos e desenvolvemos, a participação de 

funções superiores se torna necessária por seus processamentos mais 

complexos. 
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Os postulados de Vygotsky deixam claras as fortes ligações entre processos 

psicológicos e a inserção de um indivíduo num determinado contexto social e 

histórico. Pois instrumentos e símbolos construídos socialmente definem quais 

das inúmeras possibilidades de funcionamento cerebral serão efetivamente 

concretizadas ao longo do desenvolvimento e mobilizadas na realização de 

diferentes tarefas.   

É a cultura que fornece ao indivíduo os sistemas 

simbólicos de representação da realidade, por 

meio deles, o universo de significações que 

permite construir (...) uma interpretação do mundo 

real. (Oliveira, 1992-p. 27)  

Durante a vida o ser humano internaliza suas formas culturais (comportamento, 

religião, linguagem etc.). Logo as “atividades externas, relações interpessoais, 

transformam-se em processos internos, intrapsicológicos.” (Oliveira, 1992), ou 

seja, são construídas de fora para dentro do indivíduo.   

Esse mesmo ser, dotado de um aparato biológico que estabelece limites e 

possibilidades para seu funcionamento psicológico, interage simultaneamente 

com o mundo real e as formas dadas pela sua cultura.  

Vygotsky reconhece na instituição escola um espaço propício para a 

construção dos processos psicológicos. Sobre a intervenção pedagógica 

(acertada), Oliveira (1992-p.33) diz que “provoca avanços que não ocorreriam 

espontaneamente”. E nesse sentido o postulado básico de Vygotsky diz: a 

aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento desde o nascimento da 

criança, pois desperta processos internos que só acontecem na interação.   

Em Vygotsky pode-se confirmar e complementar as bases Neurocientíficas 

sobre Transtorno Desafiador Opositor. Nos pressupostos teóricos afirma-se 

que o meio social modula processos internos psicológicos, ou seja, recebe 

estímulos externos e a partir deles são elaboradas respostas em forma de 

expressão, linguagem, ato motor.  
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A Neurociência abarca a mesma ideia e especificamente no TDO, visualiza a 

possibilidade, quando sinalizada, diagnosticada e tratada de forma correta, de 

mudança no ambiente social (entenda-se como mudança no ambiente social a 

dinâmica familiar, a prática pedagógica e até mesmo, se necessária  a 

mudança no espaço geográfico) para que então, gradativamente, possa ocorrer 

a mudança de comportamento e seus sintomas.     

2.2 - Henri Wallon 

Faremos algumas considerações sobre emoção segundo o teórico Henri 

Wallon. Sua formação traz a marca da filosofia e da medicina e sua teoria tem 

suas bases neurológicas, ou seja, mais se aproxima da Neurociência.  

Para ele, o ser humano é organicamente social, isto é, sua estrutura orgânica 

supõe a intervenção da cultura para se atualizar. Então sua pesquisa se baseia 

na análise genética, única forma, a seu ver, de não deixar perder a inteiridade 

do objeto. (Dantas 1992-p.36)   

Um dos sintomas do portador de TDO é a inquietação, o levantar a todo 

instante, andar pela sala de aula. Há que se levar em consideração o fator 

conforto. Muitas escolas ou espaços sociais não oferecem assentos adequados 

fazendo com que, até quem não possui Transtorno parecer que possui. 

 Em Wallon encontramos embasamento para afirmar que “quietação é um 

produto difícil, depende da maturação dos centros corticais de inibição assim 

como das estruturas responsáveis pelo controle automático do tônus (em 

particular, o cerebelo).” (Dantas p.38)    

Há que se fazer algumas considerações wallonianas sobre os movimentos. Os 

movimentos reflexos são controlados no nível da medula; os movimentos 

involuntários e automáticos são controlados no nível subcortical pelo sistema 

extrapiramidal; e os movimentos voluntários são controlados no nível cortical 

pelo sistema piramidal.  
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Pode-se dizer que o indivíduo com TDO, pode controlar seus movimentos 

voluntários, por que como já dito passa pelo nível cortical, logo pode ser 

treinado, tendo em vista que no córtex reside o centro de tomada das decisões.  

A linguagem, mas especificamente verbal, é capaz de conduzir o pensamento 

e alimentá-lo, sendo produto da razão humana (nível cortical). Por isso, Wallon 

alerta que é preciso preservá-la, tanto quanto discipliná-la.   

A emoção é capaz de mobilizar todo um ambiente, seja ela positiva ou 

negativa. É fundamental para a sociedade e espaços sociais, pois os indivíduos 

estabelecem entre si, um forte vínculo e supre ainda, a insuficiência de 

comunicação verbal. 

Segundo Dantas (1992), a emoção constitui uma conduta com profundas 

raízes na vida orgânica: os componentes vegetativos dos estados emocionais 

são bem conhecidos e Wallon mergulha neles até descobrir sua origem na 

função tônica.  

Regulado por estruturas nervosas que perdem autonomia ao longo da 

maturação cerebral, ou seja, quanto mais amadurecido maior domínio das 

emoções terá. Ela manterá sempre, com a atividade reflexiva, uma relação de 

opostos entre os dois níveis de funcionamento cerebral: o cortical e o 

subcortical. É comum vermos alguém perder a ‘cabeça’ quando experimenta de 

estado emocional intenso. 

Embora a emoção intensa seja devastadora(em muitos casos), quer no campo 

cerebral ou físico, pois como exposto no capítulo que segue, são liberadas pela 

corrente sanguínea hormônios que em excesso e continuadamente provocam o 

que conhecemos como doenças psicossomáticas, podendo até evoluírem para 

doenças crônicas.   

Não obstante a esse quadro, a emoção deve passear entre esses dois opostos 

o cortical e o subcortical.     
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 Ainda em Dantas (1992), em sua origem, a conduta emocional depende do 

centro subcortical (sua expressão é involuntária e incontrolável) e com a 

maturação cortical, torna-se suscetível de controle voluntário. A emoção 

descontrolada corresponde à atuação subcortical.   

Feitas essas observações compreende-se melhor os sinais que acompanham a 

vida emocional. Wallon analisa os componentes fisiológicos, as alterações 

viscerais e metabólicas que a acompanham.  

Toda alteração emocional corresponde a uma flutuação tônica (modulação 

afetiva e muscular). Ela tem controles cerebrais, que pode ser aumentada ou 

reduzida por agentes químicos que agem diretamente ali. (Dantas1992-p. 87)    

Ele ainda faz distinção acerca do papel do tônus, onde identifica as emoções 

como hipotônicas (redutora de tônus) como o susto e a depressão; hipertônicas 

(geradora de tônus) como a raiva e a ansiedade.  

O comportamento emocional traz características que permite facilmente ser 

detectada. A ansiedade infantil, por exemplo, pode produzir no adulto também, 

a angústia ou irritação. Resistir a esta forte tendência implica conhecê-la, isto é, 

corticalizá-la, condição essencial para reverter o processo.   

No ambiente escolar, ou mesmo em família, o dominado pela emoção ou o 

subcortical, sente-se mais a vontade para expressar, quando na presença de 

outros, sendo esses o oxigênio que alimenta a chama emocional.  

Do ponto de vista cognitivo, a emoção elevada, tende a reduzir a eficácia de 

seu funcionamento. Percebe-se que algumas crianças desenvolvem algum tipo 

de emoção negativa quando são chamadas a mesa de professores para serem 

feitas correções no caderno. É visível no corpo as marcas da emoção como 

descritas em Wallon. O tônus muscular enrijecido, respiração ofegante, 

expressão facial de temor, instaurando assim, um ambiente não propício às 

aprendizagens.   
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Deve então, o indivíduo ter o controle da situação num ato de uso cortical, 

embora a emoção não desapareça, ela reduzirá. Isto se aplica bem, ou deveria 

a adultos. Crianças e adolescentes não tem esse domínio de uso cortical, 

cabendo então, ao professor , quando do espaço escolar, dissipar ou reduzir, 

sempre que possível esse mal estar.  A educação da emoção deve ser incluída 

como objetivos da ação pedagógica, logo, o educador deve saber como é seu 

funcionamento.     

(...) é quando não se consegue transmutar-se 

dessa maneira em ação mental ou motora, isto é 

quando permanece emoção pura, que produz os 

efeitos descritos como desorganizadores por 

várias teorias. (Dantas, 1992-p. 88)  

O caráter contagioso da emoção vem do fato dela ser visível principalmente na 

expressão facial. “A atividade tônica persiste, permitindo ao observador 

sensibilizado captá-la”. A emoção modela o corpo, dá forma e consistência. Por 

isso, ela assusta fazendo com que muitas vezes, o processo pedagógico fique 

lento.  

Segundo Relvas (2010), cabe ao professor, em vez de se deixar contagiar pelo 

descontrole emocional das crianças, procurar contagiá-las com sua 

racionalidade.  

O dualismo razão e emoção se confrontam com grande velocidade na tomada 

de decisões. Porém é justamente esse binômio importante para a interação do 

cérebro. A ausência de desejo traz problemas que impedem o ato de aprender. 

É necessário, portanto, que haja emoção, porém na medida certa.  
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CAPÍTULO III - Contribuições dos Estudos 

Neurocientíficos 

O progresso da criança, em todos os sentidos, decorre do processo de 

desenvolvimento, ou seja, de maturação, o qual vai ampliando, pouco a pouco, 

a capacidade de aprender. Então, em dado momento, a criança estará 

preparada para andar, falar, ler, fazer cálculos, e assim por diante, precisando 

apenas dos estímulos apropriados. 

 Essa capacidade de aprender e “todos os humanos aprendem por vias 

sensitivas”(Relvas,2010-p.65) estimulada adequadamente e ao tempo certo, 

permite transformar a criança em um adulto socialmente adaptado. O 

desenvolvimento do grupo neural é de particular interesse para os profissionais 

de educação, pois tem reflexos nas atividades escolares da criança.  

Quatro processos de amadurecimento do sistema nervoso estão intimamente 

ligados ao desenvolvimento da linguagem, aprendizagem, coordenação motora 

e do pensamento. São eles: formação de novos neurônios, novas sinapses, 

mielinização e o desenvolvimento dos neurotransmissores.  

Atualmente, um educador comprometido considera a participação tanto da 

herança biológica, quanto da herança sócio-histórico-cultural que podem 

determinar características físicas e comportamentais, entre elas a inteligência. 

Assim sendo, é necessário o estudo das bases neurais da aprendizagem. 

A neurociência pode ser definida como a área que estuda o sistema nervoso: 

sua estrutura, função, desenvolvimento, evolução, e disfunções. O sistema 

nervoso coordena as atividades internas e externas do organismo, produzindo 

uma integração e a busca em manter o equilíbrio do indivíduo com o mundo 

externo. Logo, ele é responsável pelo que somos, fazemos, pensamos e 

desejamos e, é resultado de sua interação com o corpo.  
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3.1 - Estruturas do Sistema Nervoso 

A organização cerebral é baseada em sistemas funcionais que se estabelecem 

num processo filogenéticos e ontogenético, pois se “estruturam na aquisição 

das habilidades que se relacionam com o desenvolvimento da aprendizagem” 

(Relvas, 2010-p. 65) de uma forma geral.  

 O desenvolvimento do Sistema Nervoso (SN) começa a ser formado na 

fecundação, evolui para a placa neural, fecha-se no 28º dia de gestação, torna-

se tubo neural subdividido em: telencéfalo (hemisférios cerebrais), diencéfalo 

(tálamo e hipotálamo), mesencéfalo, metencéfalo (ponte e cerebelo) e 

mielencéfalo (bulbo) essas transformações dão origem ao SNC que é 

constituído de medula espinhal e encéfalo e suas divisões se definem já, na 6ª 

semana de vida fetal.   

Além do Sistema Nervoso Central (SNC), há o Sistema Nervoso 

Parassimpático (SNP) constituído de nervos e gânglios nervosos e tanto um 

quanto o outro é coberto pelo tecido nervoso. Ele é encontrado no cérebro, 

medula espinal, e nervos que percorrem o corpo. Em particular está em contato 

 

1- Prosencéfalo 
2- Mesencéfalo 
3- Rombencéfalo 
4- Futura medula 
espinhal 
5- Diencéfalo 
6- Telencéfalo 
7- Mielencéfalo, futuro 
bulbo 
8- Medula espinhal 
9- Hemisfério cerebral 
10- Lóbulo olfatório 
11- Nervo óptico 
12- Cerebelo 
13- Metencéfalo  
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com os músculos, regulando o seu movimento, e com os tecidos glandulares 

regulando a sua atividade secretora.  

É formado por células excitáveis especializadas em transmitir estímulos ou 

impulsos nervosos por uma série de ações complexa de atividades físico-

químicas da sua membrana. As células que formam o tecido nervoso podem 

ter diversas formas, características, comprimentos e funções muito diversas, 

segundo o papel desempenhado por cada uma.  

3.2 - Neurônios 

 As células do SN dividem-se em neurônios que são responsáveis pelas 

funções receptivas e transmissão dos impulsos nervosos sob a forma de sinais 

elétricos e não se regeneram, e as células gliais que sustentam e protegem os 

neurônios.   

O ser humano tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios e 10 milhões de 

conexões aproximadamente. São eles que permitem a comunicação de todo o 

nosso corpo. Por isso, o estudo detalhado de sua forma, estrutura e 

substâncias eletroquímicas envolvidas em sua ação se faz muito importante.  

A estrutura de um neurônio é: corpo celular, dendritos e axônio.  No corpo 

celular ocorre a síntese de proteínas, funções celulares e que se dirigem as 

correntes elétricas.  

Os dendritos são prolongamentos, parecidos com galos de árvores, 

especializados em receber e transportar os estímulos das células sensoriais, 

dos axônios e de outros neurônios e podem ocorrer simultaneamente.  

Já os axônios, são prolongamentos únicos, variando somente entre neurônios. 

Geralmente, há apenas um axônio para cada neurônio. Sua função é conduzir 

impulsos elétricos que saem do corpo celular para outros neurônios, músculos 

ou glândulas.  

É no seu prolongamento que encontramos a bainha de mielina que cobre toda 

a extensão do axônio agindo como isolante elétrico para aumentar a velocidade 

do impulso nervoso, consequentemente tendo maior eficiência na transmissão 
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de informações. A falta de mielina ou a má formação de sua bainha atinge 

diretamente os processos de aprendizagem.  

 

Os neurônios podem se classificar quanto a sua forma e podem ser: 

multipolares, bipolares, unipolares e pseudounipolares. Já de acordo com a 

função que desempenham podem ser: motores(eferentes), 

sensoriais(aferentes) e interneurônios(conexão entre si). A variedade de 

neurônios deve-se a sua forma e a diversidade de neurotransmissores.  

As células da Glia ou Neuroglia são consideradas o suporte do cérebro, da  

medula espinal e dos nervos periféricos. Não recebem nem propagam 

impulsos nervosos, sendo a sua principal função a alimentação e proteção e 

a sua atuação como células isoladoras dos neurônios. Sua função é captar 

os neurotransmissores, metabolizar, sintetizar fatores neurotróficos. 

         

                                    Exemplo de células gliais  

Exposta a estrutura do SNC e Neurônio e Células Gliais veremos como se 

realiza a transmissão de informações eletroquímicas e as substâncias 

envolvidas nesse processo. 
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Para que haja impulso nervoso são necessários estímulos que podem ser 

físico, químico ou psíquico; podem ser externo ou interno. O impulso nervoso é 

a informação codificada e transmitida através de neurônios (células nervosas). 

A medida que o impulso se propaga a célula consome O² e produz CO², libera 

calor e apresenta fenômenos elétricos. 

 A membrana do neurônio é semipermeável e polarizada, pois há um 

predomínio de íons positivos(externo), negativos(interno) e em alguns casos 

podem atravessá-las. O deslocamento de íons positivos (Na+) para o interior 

que inverte a polaridade da membrana e garante a transmissão do impulso 

nervoso.  

A sinapse é a região onde ocorre a transformação do estímulo elétrico (gerado 

no corpo celular) em estímulos químicos, mediados pelos neurotransmissores, 

como, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina (ação excitatória), 

dopamina, GABA (ação inibitória) e serotonina (ação inibitória ou excitatória). 

Sem neurotransmissores não há sinapses ou a deficiência de algumas dessas 

substancias ocasiona deficiências.  

Qualquer anormalidade na quantidade de neurotransmissores, e na forma e 

quantidade de receptores pode levar à quadros cerebrais e mentais. A 

aprendizagem depende de sinapses. O fato é que, não basta ter neurônios por 

mais especializado que esta célula seja, isoladamente ele não é nada.  

É fundamental que os neurônios estabeleçam conexões entre si, pois somente 

a partir da formação das redes neurais torna-se possível o aprendizado em 

qualquer nível. Para tanto, as sinapses são essenciais nesse contato, pois os 

prolongamentos neuronais não são colados, há um espaço entre neurônios e é 

justamente aí que as sinapses acontecem.  

A liberação de um neurotransmissor ocorre quando o potencial de ação 

estimula a entrada de Ca2+, que causa a adesão das vesículas sinápticas aos 

locais de liberação, sua fusão com a membrana plasmática e a descarga de 

seu suprimento de transmissor. O transmissor se difunde para a célula alvo, 
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onde se liga à uma proteína receptora na superfície externa da membrana 

celular.  

Após um breve período o transmissor se dissocia do receptor e a resposta é 

terminada. Para impedir que o transmissor associe-se novamente a um 

receptor e recomece o ciclo, o transmissor, ou é destruído pela ação catabólica 

de uma enzima, ou é absorvido, normalmente na terminação pré-sináptica. 

Cada neurônio pode produzir somente um tipo de transmissor.  

  

 As sinapses podem ser elétricas quando a transferência é direta da corrente 

iônica de uma célula para a célula seguinte. As sinapses elétricas ocorrem em 

locais especializados chamados junções. Elas formam canais que permitem 

que os íons passem diretamente do citoplasma de uma célula para o 

citoplasma da outra.  

As sinapses elétricas são muito rápidas, assim, um potencial de ação no 

neurônio pré-sináptico, pode produzir quase que instantaneamente um 

potencial de ação no neurônio pós-sináptico.   

Já na sinapse química o sinal de entrada é transmitido quando um neurônio 

libera um neurotransmissor na fenda sináptica, o qual é detectado pelo 

segundo neurônio através da ativação de receptores situados do lado oposto 

ao sítio de liberação.  

As sinapses químicas podem ser: excitatória, quando causam uma mudança 

elétrica excitatória no potencial pós-sináptico ou inibitórias que causam um 

potencial pós-sináptico inibitório, porque o efeito líquido da liberação do 

transmissor é para hiperpolarizar a membrana. Esse tipo de sinapse inibitória 
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funciona graças à abertura de diferentes canais de íons o cloreto (Cl-) ou 

potássio (K+).   

 

Um impulso chegando ao terminal pré-sináptico provoca a liberação do 

neurotransmissor.  

A. As moléculas ligam-se aos canais de íon, cuja abertura é controlada pelo 

transmissor, na membrana pós-sináptica. Se o Na+ entra na célula pós-

sináptica através dos canais abertos, a membrana se tornará despolarizada. 

 B. As moléculas ligam-se aos canais de íon, cuja abertura é controlada pelo 

transmissor, na membrana pós-sináptica. Se o Cl- entra a célula pós-sináptica, 

através dos canais abertos, a membrana se tornará hiperpolarizada.  

3.3 - Neurotransmissores 

Os neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios e 

utilizadas por eles para transmitir sinais para outros neurônios ou para células 

não neuronais. Quimicamente, os neurotransmissores são moléculas 

relativamente pequenas e simples.  

Diferentes tipos de células secretam diferentes neurotransmisores. Cada 

substância química cerebral funciona em áreas muito específicas do cérebro e 

podem ter efeitos diferentes dependendo do local de ativação.  

Cerca de 60 neurotransmissores foram identificados e podem ser classificados, 

em geral em uma das quatro categorias: colinas- das quais a acetilcolina é a 

mais importante; aminas biogênicas- a serotonina, a histamina, e as 
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catecolaminas - a dopamina e a norepinefrina; aminoácidos- o glutamato e o 

aspartato são os transmissores excitatórios bem conhecidos, enquanto  que o 

ácido gama-aminobutírico (GABA), a glicina e a taurine são neurotransmissores 

inibidores;  

neuropeptídeos- esses são formados por cadeias mais longas de aminoácidos 

(como uma pequena molécula de proteína).  

Sabe-se que mais de 50 deles ocorrem no cérebro e muitos deles têm sido 

implicados na modulação ou na transmissão de informação neural. Os 

neurotransmissores são importantes e tem suas funções são eles: 

Dopamina- controla níveis de estimulação e controle motor em muitas partes 

do cérebro; Serotonina- age no humor, na ansiedade e na agressão; 

Acetilcolina (ACh) - controla a atividade de áreas cerebrais relacionadas à 

atenção, aprendizagem e memória; noradrenalina Induz a excitação física, 

mental e bom humor e glutamato que é o principal neurotransmissor excitante 

do cérebro, vital para estabelecer os vínculos entre os neurônios que são a 

base da aprendizagem e da memória de longo prazo.   

O cérebro funciona de forma autônoma, neurovegetativa ou pelos atos 

conscientes e independe de ser homem ou mulher. Pode funcionar sozinho ou 

de forma integrada. (Relvas, 2010-p. 61). Ele tem características quanto a sua 

função, logo há diferenças biológicas, psicológicas no desenvolver cerebral dos 

gêneros.  

De acordo com a Neurobiologia cognitiva o comportamento de meninas e 

meninos passa pela bioquímica cerebral e pelas sinapses neurais, além das 

questões afetivas e emocionais. (Relvas,2010-p.61)    

3.4 - Sistema Límbico 

No cérebro o sistema límbico é o responsável pelas emoções. Os componentes 
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desse sistema são: amígdalas, hipocampo, tálamo, giro cingulado, tronco 

cerebral e septo. 

Emoções e sentimentos, como ira, pavor, paixão, amor, ódio, alegria e tristeza, 

são criações mamíferas, originadas no Sistema Límbico. O neocórtex se 

comunica com o Hipotálamo através de conexões do Giro do Cíngulo, 

formando uma região chamada de Hipocampo.  Essa região, o Hipocampo, 

processa as informações recebidas do córtex e as projeta para os corpos 

mamilares do Hipotálamo através de uma estrutura chamada Fórnix. 

Mais precisamente, as emoções e memórias fluem da Amígdala e Hipocampo 

para os corpos mamilares através de fórnix. Dele seguem para o núcleo 

anterior do Tálamo, via fascículo mamilo talâmico, e do Tálamo para o Giro 

Cingulado, irradiando-se para o neocórtex, colorindo emocionalmente a 

experiência cognitiva. Do neocórtex esses estímulos voltam novamente para o 

Giro Cingulado, retornando à Amígdala e Hipocampo. Desta forma é dada a 

resposta emocional. 

 

A importância do Hipotálamo pode-se dizer, é inversamente proporcional ao 

seu tamanho. Ocupando menos de 1% do volume total do cérebro humano, o 

Hipotálamo contém muitos circuitos neuronais que regulam aquelas funções 

vitais que variam com os estados emocionais, como por exemplo, a 

temperatura, os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a sensação de 
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sede e de fome, etc.  

O Hipotálamo controla também todo sistema endócrino através de uma 

glândula localizada em seu assoalho, a Hipófise. Desse modo, ele é um dos 

grandes responsáveis pelo equilíbrio orgânico interno. 

Também está intimamente relacionado ao Sistema Nervoso Autônomo (SNA) e 

o SNA é, primariamente, o sistema de controle de todas as vísceras (músculo 

cardíaco, sistema digestivo, glândulas endócrinas, etc.). Esse SNA possui duas 

divisões principais: o sistema simpático e o sistema parassimpático. 

Por causa dessa múltipla função, Cannon propôs que o Hipotálamo 

determinava não só a regulação da homeostasia do organismo, como a 

regulação do comportamento emocional. O SNA sofre influência de diversas 

regiões do cérebro, em particular do córtex, da Amígdala e da formação 

reticular.  

Mas, todas essas estruturas exercem suas ações sobre o SNA através do 

Hipotálamo, o qual integra as informações em uma resposta coerente. 

Segundo Relvas (2010), quando cita LeDoux: 

 (...) são necessários apenas 12 milissegundos 

para o tálamo processar as informações sensoriais 

e mandar um sinal para a amigdala. Ele chama 

esse cérebro emocional de “estrada secundária”. A 

“estrada principal” leva de 30 a 40 milissegundos 

para processar um acontecimento qualquer.  

Numa corrida a emoção sai à frente, dando a entender que ela ganhará. Porém 

se esperar alguns momentos perceberemos que conseguimos controla-la. Faz-

se necessário então, um treino para melhorar a aprendizagem e as relações 

interpessoais. Pois emoção demais não contribui em nada para uma 

aprendizagem efetiva.  



34 

 

Conclusão 

Pode-se afirmar que a comunicação e substâncias envolvidas na transmissão 

de informações moldam o ser humano num determinado contexto social ou 

emocional. 

Conhecer a estrutura, processos e substâncias químicas envolvidas no impulso 

elétrico, os neurotransmissores, os neurônios, bem como o funcionamento do 

SNC e o sistema límbico se tornam verdadeiras fontes de conhecimento da 

fisiologia e anatomia do ser humano.   

De um lado a anatomia pelo fato de que só o cérebro humano além de todas as 

conexões feitas entre seus sistemas possui neocórtex. Do outro lado a 

fisiologia que de tão complexa, é comparada ao cupinzeiro.  

Mas não é só isso. Os neurotransmissores essa quantidade enorme de 

diferentes substancias que atuam nas informações neuronais. Sem elas ou a 

falta de uma delas já causa alguma deficiência na transmissão do impulso 

nervoso.  

O sistema límbico esse, responsável pelas emoções. Conhecer seu caminho 

nos faz pensar a ação pedagógica de forma mais efetiva e entender que os 

indivíduos têm suas necessidades físicas, biológicas e psicológicas e 

respondem de acordo com os estímulos que recebem.  

Lembremos, portanto, que o indivíduo quando inicia no espaço escolar já vem 

com uma memória de estímulos que recebe da família, dos amigos próximos. 

Compreender que por vezes, mudaremos nossos “planos de aula” por observar 

um comportamento emocional excessivo, em que deveremos intervir numa 

ação mais corticalizada.   

No portador de TDO, observa-se a emoção de forma intensa, uma postura de 

enfrentamento constante e um desrespeito as regras estabelecidas para 
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determinado ambiente social.  Se faz necessário, da parte do educador, ter o 

controle primeiro, de sua própria emoção, usando as ferramentas corticais. 

Então pode ir de encontro à situação/problema para tentar minimizá-la. Em 

seguida, deve indicá-lo para o profissional da área de saúde, pois o professor, 

não tem formação para fazer diagnósticos.  

Enfim, a Neurociência e suas pesquisas vêm contribuir para o entendimento de 

um Transtorno, caso que poderia ser considerado como ‘perdido’. Se tratado, 

pode dar bons resultados e fazer diferente a dinâmica social.  
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