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AS DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DIANTE DO TDAH: TRANSTORNO DO 

DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 

Keitianny Alves Brito1 

 

RESUMO 

 

É comum encontrarmos nas salas de aula das nossas escolas, alunos 
diagnosticados com TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. A 
maioria desses alunos apresenta comportamentos indisciplinados e rendimento 
escolar abaixo do esperado. Portanto, o objetivo desse trabalho de pesquisa foi 
analisar alternativas pedagógicas que possibilitem um melhor desenvolvimento do 
processo de aprendizagem desses alunos. A metodologia aplicada para a realização 
desta pesquisa consistiu em uma coleta de dados através da realização de 
observações do ambiente escolar, entrevistas semiestruturadas com professores e 
mães de alunos utilizando gravações em áudio e caderno de campo. Os principais 
resultados alcançados foram que os alunos com TDAH são recebidos na escola, 
mas sem nenhuma metodologia que contribua efetivamente para seu 
desenvolvimento. São colocados em salas de aula cheias, sem acompanhamento 
psicopedagógico. Falta orientação para as famílias e capacitação para os 
professores. Os medicamentos mesmo apresentando efeitos colaterais, são usados 
como a principal alternativa para o desenvolvimento dessas crianças. A conclusão 
geral é que alguns professores tentam dentro de suas possibilidades adotar 
alternativas pedagógicas que viabilizem o melhor desenvolvimento da aprendizagem 
para esses alunos, mas muito mais precisaria ser feito. Mesmo tendo consciência 
dos efeitos colaterais e dos prejuízos provocados pela Ritalina, pais e professores 
ainda a veem como aliada para a melhora do comportamento e da aprendizagem 
dessas crianças. 
 
Palavras-Chave: TDAH - Aprendizagem – Indisciplina 
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THE DIFFICULTIES IN LEARNING FACING ADHD: ATTENTION DEFICIT AND 

HYPERACTIVITY DISORDER 

Keitianny Alves Brito 2 

 

ABSTRACT 

 

It is common to find in the classrooms of our schools, students diagnosed with ADHD 

- Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Most of these students show undisciplined 

behavior and academic performance below expectations. Therefore, the objective of 

this research work was to analyze pedagogical alternatives that enable a better 

development of the learning process of these students. The methodology applied to 

carry out this research consisted of data collection through observations of the school 

environment, semi-structured interviews with teachers and mothers of students using 

audio recordings and a field notebook. The main results achieved were that students 

with ADHD are received at school, but without any methodology that effectively 

contributes to their development. They are placed in crowded classrooms, without 

psycho-pedagogical supervision. There is a lack of guidance for families and training 

for teachers. The drugs, even with side effects, are used as the main alternative for 

the development of these children. The general conclusion is that some teachers try, 

within their possibilities, to adopt pedagogical alternatives that enable better learning 

development for these students, but much more needs to be done. Even though they 

are aware of the side effects and damage caused by Ritalin, parents and teachers 

still see it as an ally to improve the behavior and learning of these children. 

 

Keywords: ADHD - Learning - Indiscipline. 
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INTRODUÇÃO 

A presente trabalho foi uma análise específica do Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH). O Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) é determinado como um transtorno neurobiológico que ocorre 

em crianças, adolescentes e adultos, independente de país de família, nível sócio-

econômico, raça ou religião. Além disso, é um transtorno neuropsiquiátrico 

reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e registrado oficialmente pela 

Associação Americana de Psiquiatria no manual chamado de Diagnostic and 

Statistic Manual (DSM).  

O interesse pelo tema nasceu em função de minha atuação profissional, 

tendo em vista que o número de alunos com TDAH que encontramos atualmente 

nas escolas é significativo. A preocupação ao estudar o tema deteve-se no ponto de 

vista dos professores, uma vez que este transtorno está sendo cada vez mais 

divulgado em meios de comunicação, onde essas informações acontecem de forma 

rápida, mas ainda permanecem muitas ideias errôneas.  

Outra questão abordada no presente trabalho é com relação de como 

trabalhar com o aluno portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH), visto que os portadores desse transtorno têm problemas de interação, 

comportamento e relacionamento com o outro. Diante dessas dificuldades de 

atenção, concentração, impulsividade e agitação as crianças com o transtorno 

ficarão sempre “excedendo os limites” e a tendência tanto dos pais, quanto dos 

professores e colegas de classe será sempre de puni-los, deixá-los de castigo, ou 

até mesmo excluí-los 

Ser portador do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

significa ter sempre que se justificar por ter quebrado algo, mexido ou afrontado 

alguma pessoa que não merecia, significa ter que abrir mão do tempo do recreio 

para concluir atividades que não foram terminadas no tempo regular, ficar triste por 

ter tirado nota baixa, ou seja, significa ser responsabilizado por coisas pelas quais 

tem pouco controle, causando sentimentos de inferioridade, baixa auto-estima, falta 

de interesse pelos estudos e ansiedade. 

Reconhecer e compreender o comportamento dessas crianças é primordial 

para que aconteçam mudanças e redirecionamento de vida. A tarefa é juntar 

informações, construir uma avaliação e, com base nela, fazer a intervenção. Apenas 
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através do diagnóstico, que deve ser um processo conjunto entre neurologista, 

escola, pais, psicólogo ou psicopedagogo, esse quadro pode avançar 

significamente. 

Deste modo, a realização de uma fundamentação teórica e revisão 

bibliográfica sobre o tema juntamente poderá beneficiar a obtenção de um panorama 

de visões de diferentes autores sobre o TDAH, colaborando para a disseminação 

destas informações na atuação do professor em sala de aula, analisando também a 

realidade local. 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um problema 

que segue o indivíduo ao longo de sua vida, os estudos com relação ao tema ainda 

são insuficientes, o conhecimento sistematizado das causas e dos mecanismos 

envolvidos que admitem expandir os conhecimentos, favorecendo que profissionais 

da educação tenham ferramentas mais sólidas para o trabalho em sala de aula. 
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CAPÍTULO I – TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - 

TDAH 

A escola há muito tempo é um espaço em que a criança é obrigada a passar 

e desde esse tempo que tem um pepel importante para a asençãoa social, assim 

sendo os fracassos e dificuldades escolares passaram a ser considerados não 

apenas como problema, mas também muitas vezes como doenças. Muitas causas 

são determinantes desse fracasso escolar e o TDAH – Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade pode ser consideradas uma dessas causas, já que os 

alunos portadores de TDAH apresentam  dificuldades para se adaptarem a escola e 

a familia.  

Vamos conhecer nesse capítulo um pouco da história e das definiçoes do 

TDAH. Cypel (2003, p.10) afirma que “crianças hiperativas sempre existiram, mas 

acredita-se que a educação e os regimes escolares mais rigidos e severos de 

anteriormente, de alguma forma limitaram o aparecimento desses comportamento 

ou os mantiveram mais contidos”. Cypel (2003, p.13) também relata que: “é dificil 

estabelecer na literatura o momento preciso em que se determinou que essas 

manifestações corresponderiam a uma condição particular”. 

Segundo o autor o ano de 1925 foi o ponto de partida quando os estudos de 

Dupré apontavam o desajeitamento ou a debilidade motora nas crianças sem terem 

lesão cerebral, atraindo a atenção para o aspecto emocional, e os trabalhos de 

Wallon que delineavam as caracteristicas clinicas dessas crianças, que distinguimos 

até hoje.  

Já o autor Benczik (2002, p.19) acreditava que o ponto de partida havia sido 

dado quando George Frederick Still, em 1902, analisou os sintomas em crianças, 

onde foi notado que existia um “Defeito na Conduta Moral”, e esse “defeito” era o 

resultado de uma inabilidade da criança para internalizar limites, causando assim 

nessa criança inquietações, impaciencia e desatenção. Assim sendo, Still fornumou 

a hipotese de que esta condição não se dava pela má criação ou à pervesidade da 

criança, e sim através de uma herança biológica ou a problemas no parto.  

Charles Bradley no ano de 1937 mostrou que existe sim uma relação entre a 

hiperatividade com o biológico e essa descoberta foi feita de maneira acidental, 

quando as crianças hiperativas eram estimuladas no sistema nervoso central, elas 

se concentravam e aprendiam melhor e também ficavam mais calmas. Entretanto 
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essa descoberta foi contrária aos pensamentos da época, pois quando se 

estimulavam pessoas não deficientes, que não apresentavam esse quadro, produzia 

efeito contrário, ou seja, causava um aumento de atividade no sistema nervoso 

central. 

Maurice Laufer em 1957 e Stella Chess em 1960, foram os primeiros autores 

a usarem o termo hiperatividade. Laufer acreditava que a essa síndrome aparecia 

apenas em menino e fosse desaparecendo ao longo de seu crescimento, já Chess 

acreditava que essa síndrome era de origem genética e não mesológica, assim veio 

o termo “Síndrome da Criança Hiperativa”. 

Apesar de todos os progressos sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, o panorama no Brasil ainda está muito longe de ser o ideal. Para 

Silva (2003, p. 174): 

 
Neste exato momento milhares de pessoas, entre crianças, adolescentes e 
adultos, passam por inúmeros desconfortos pessoais e/ou sociais em 
função de seus problemas na área de atenção e do controle de seus 
impulsos e hiperatividade física e/ou mental. Às crianças são imputados 
rótulos pejorativos como “mal-educados”, “rebeldes”, “pestinhas”, 
“agressivas”, “sonhadoras”, “cabeça-de-vento”, dentre outros. Aos adultos 
também são atribuídos rótulos não menos pejorativos, tais como 
“explosivos”, “aéreos”, “brigões”, “egoístas, dentre outros. (SILVA, 2003, 
p.174)   

 

 

Assim sendo, é necessário investir na informação, pois é por meio dessas 

informações que os pais, educadores e o público em geral poderão reconhecer com 

mais eficiência os sintomas no comportamento do TDAH em seus filhos, alunos e 

conhecidos.  

É interessante sabermos que as crianças com esses transtornos não são em 

nenhum momento malcriados, maldosos, ou mal-educados pelos pais, essa criança 

na verdade possui esse transtorno que os faz agir de maneira as vezes impulsiva, 

desatenta e muito agitadas. 

Iremos nos referir nesse trabalho sobre Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade utilizando apenas a sigla TDAH que segundo Silva (2003, p. 15) é um 

distúrbio comportamental muito comum na infância, e que iremos estudar ao longo 

desse trabalho.  
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1.1. O que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um transtorno que 

aparece na infância e é de origem neurobiológico de causas genéticas, geralmente 

ele acompanha, a pessoa por toda a sua vida. Ele é caracterizado através de 

sintomas como desatenção, inquietude e impulsividade no campo familiar, escolar e 

social. Esse transtorno é também chamado de TDAH, que é o termo que usaremos 

ao longo desse trabalho. 

Sampaio (2011, p. 96), relata que a criança com esse transtorno tem 

dificuldade em realizar planejamentos, pois há uma disfunção no lóbulo frontal que é 

a área responsável pela realização dos planos e dos programas das ações 

humanas, bem como pela regulação e controle do comportamento.  

O TDAH é considerado um dos distúrbios infantis mais comuns e também se 

acredita que é a principal causa do fracasso escolar. Porém, indagações atuais que 

abordam essa questão comprovaram que o distúrbio tende a permanecer na 

adolescência e continuar na idade adulta. A existência da forma adulta de TDAH foi 

oficialmente reconhecida em 1980 pela Associação de Psiquiatria Americana. 

Algumas pesquisas publicadas pela ABDA5 Associação Brasileira do Déficit 

de Atenção relatam que crianças as com TDAS tem alterações na região frontal 

orbital e suas também nas conexões com o resto do cérebro.  

A região frontal orbital é uma das mais que mais se desenvolvem no ser 

humano comparando com outras espécies animais e é ela a responsável pela 

inibição do comportamento, ou seja, controlar ou inibir comportamentos impróprios, 

pela habilidade de prestar atenção, memorização, autocontrole, organização e 

planejamento.  

O que parece estar alterado nesta região cerebral é o funcionamento de um 

sistema de substâncias químicas chamadas neurotransmissoras, principalmente 

dopamina e noradrenalina, que passam informação entre células nervosas 

(neurônios). 

Existem vários relatos de educadores e familiares falando que a criança e o 

adolescente com esse transtorno se concentram naquilo que lhes interessa, mas 

não conseguem se concentrar em atividades escolares. Isso acontece porque a 

atenção e o controle motor são dependentes da motivação e dos estímulos distintos. 

E a capacidade de enfocar a atenção e controlar a motricidade em ambientes com 
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muitos estímulos, como uma sala de aula onde temos muitos alunos, ou as 

atividades são pouco interessantes provocam a desatenção e a inquietação em uma 

criança ou adolescente com TDAH.  

Muitas pesquisas têm sido feitas procurando descobrir as possíveis causas 

para o esse transtorno, se acontecem devido a problemas durante a gravidez ou no 

parto, ou por exposição a algumas substâncias, ou a problemas familiares. Rohde e 

Benczik (1999, p.58), afirmam que é importante lembrar que muitas destas 

pesquisas somente mostram uma associação entre estes fatores, mas não mostram 

uma relação de causa e efeito. 

O TDAH é caracterizado por dois grupos de sintomas: o primeiro é o Déficit 

de Atenção e o segundo é Hiperatividade e Impulsividade esses dois grupos foram 

divididos através dos critérios do DSM-IV6 da Associação Americana de Psiquiatria. 

O meio médico reconhece o TDAH no início do século XX, entretanto 

somente em 1970 foi que esse transtorno ganhou destaque nos diagnósticos, 

especialmente na América do Norte. No ano de 1992, o TDAH foi reconhecido 

legalmente pela Organização Mundial de Saúde através da Classificação 

Internacional de Saúde (CID 10). (LEGNANI e ALMEIDA, 2008) 

Galvão e Abuchaim (2009), relatam que a principal causa do TDAH é de 

ordem genética, entretanto acredita-se que o fumo durante a gestação, vinculado a 

fatores externos como problemas familiares, também estão relacionados ao 

desenvolvimento dos sintomas do TDAH. Esses sintomas são mais perceptíveis, 

quando a criança é submetida a circunstâncias onde precisa de concentração e 

desempenho, como é o caso da escola. 

 
Além disso, a exposição a eventos psicológicos estressantes, como uma 
perturbação no equilíbrio familiar, ou outros fatores geradores de ansiedade 
pode agir como desencadeadores ou mantenedores dos sintomas. 
(GALVÃO, ABUCHAIM, 2009, p. 1). 

 
 

É na infância que o TDAH inicia seus sintomas do TDAH e estendem-se até 

a fase adulta, esse transtorno não se desenvolve na fase adulta, ele começa a 

aparecer antes dos sete anos de idade. Geralmente, os primeiros sintomas surgem 

logo que a criança começa a frequentar o ambiente escolar, onde será exigido dela 

um poder de concentração maior do que ela é capaz de oferecer. Os sintomas mais 

comuns são a desatenção, o esquecimento, a impaciência, a resistência ao 

cumprimento de regras, a inquietação. (FREITAS et al., 2010, p.176) 
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Devido ao seu início precoce e ao seu caráter crônico, esse transtorno 
prejudica o desenvolvimento do indivíduo, trazendo limitações que 
posteriormente serão difíceis de serem superadas. (FREITAS et al., 2010, p. 
176) 

 

Como o TDAH se manifestar na criança de forma crônica nos primeiros anos 

de vida da criança, tirando em primeiro lugar a concentração do aluno, esse distúrbio 

pode trazer sérios prejuízos às crianças, tanto no âmbito educacional, como também 

no âmbito pessoal, pois inibe seu desenvolvimento educacional e também afeta sua 

autoestima, fazendo com que se sinta incapaz, inferior. 

A criança com TDAH, entendem o que precisariam fazer, entretanto, por 

causa da inabilidade de se controlar, na maioria das vezes não fazem suas tarefas, 

agem antes de pensar, é interessante relatar que essas crianças sabem que 

deveriam prestar atenção na aula, mas não prestam, levantam-se apesar de 

saberem que não deveriam levantar. O TDAH não afeta a inteligência da criança, 

afeta a sua aprendizagem. Em sua grande maioria as crianças e adolescentes tem 

uma extraordinária condição de aprendizagem, fato que se dissocia das produções 

escolares que chegam a ser insignificantes, em muitas situações. Se for passado um 

exercício com uma sequência de operações, muito provavelmente ela faça apenas 

as duas primeiras e depois não veja as próximas, ou esqueça um sinal. Na leitura de 

um enunciado, ao chegar ao final provavelmente essa criança não se lembre do que 

leu e afirme não ter compreendido, ou ainda, possivelmente esqueça o que leu.  

Se essa criança for impulsiva, irá responde logo o que lhe vem, a mente 

naquele momento. Já em uma avaliação escrita, poderá responder às questões da 

primeira página e entregar sem que perceba que as questões continuavam na parte 

de trás da folha. Basta um pequeno barulho, para que essa criança perca sua 

concentração no que a professora estava explicando. 

Os problemas na área efetivo-emocional na maioria das vezes estão 

acompanhados ao insucesso escolar e à dificuldade de relacionamento com outras 

crianças já que têm mais dificuldades em esperar a sua vez e não resistem à 

interferência frequente em assuntos alheios. 

O diagnóstico correto é muito importante, vindo através de um profissional 

habilitado de forma a evitar que a criança fique condenada sem necessidade. Além 

do mais o diagnóstico evita que a criança fique durante anos com o desenvolvimento 
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prejudicado na escola e na sua vida social, atrasado em relação aos outros colegas, 

nesta sociedade cada vez mais competitiva. 

Segundo Eidt e Ferracioli (2010), o diagnóstico do TDAH é de modo 

eminente clínico, ou seja, acontece diante da constatação medica, ou de uma equipe 

de profissionais, que faça um diagnóstico daquele caso em específico. 

1.2. Algumas Características, Sintomas e Diagnóstico do TDAH 

A literatura nos oferece várias definições teóricas e cada uma representa 

uma linha de estudo e uma concepção sobre o quadro, levantado assim diferentes 

formas de avaliação, intervenção e tratamento. Topczewski (1999) afirma que: 

A hiperatividade é um desvio de comportamento, marcado pelas várias 

mudanças de atitudes e de atividades, acarretando pouca consciência em cada 

tarefa a ser realizada. (TOPCZEWSKI, 1999, p.21) 

Uma boa parte das crianças hiperativas apresentam uma ampla tendência a 

serem dispersas, o que sempre tem uma grande dificuldade em se manter 

concentrados em alguns assuntos, pensamentos, ações ou fala, ocasionando assim 

situações muito desconfortáveis no ambiente escolar e social. 

Ao se referir ao TDAH Cypel (2003) utiliza o termo DA/H no qual ele garante 

que ao conceituar o mesmo, ele tem por base a avaliação de manifestações 

relacionadas à desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, quer dizer é um 

quadro no qual, sempre acontece alterações no comportamento da criança. 

Já Harris e Hodges se referem ao TDAH como sendo um transtorno que 

gera a falta de capacidade de se orientar, se concentrar e a dificuldade em respeitar 

as normas e também de motivação o que estabelece sem dúvidas, um 

inconveniente que afeta expressivamente o desempenho escolar. 

Cortés, entretanto, define o TDAH como uma alteração do desenvolvimento 

caracterizada pela falta de concentração, impulsividade e hiperatividade, associada 

a dificuldades de aprendizagem e irregularidades de conduta. 

Já Goldstein e Goldstein (1994) afirmam que o TDAH é resultante de quatro 

tipos de deficiências que são: dificuldade de atenção, impulsividade, excitação e 

frustração ou baixa motivação, que podem causar problemas em casa, no ambiente 

e escolar e no ciclo de amigos, eles também, ressalvam que os problemas 

acontecem com base na pouca capacidade da criança e nas exigências impostas 
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pelo ambiente, e que o quadro do TDAH é resultado da inconsistência e da 

incompetência e não do mau comportamento ou desobediência. Essas definições 

combinam com as anteriores, no sentido de ressaltar o impacto na aprendizagem e 

no comportamento. 

Os autores Rohde e Benczick (1999) também concordam com as 

declarações anteriores quando garantem que o TDAH possui três características 

básicas: a desatenção, a agitação e a impulsividade. Atestam igualmente que essas 

características podem levar a criança portadora do TDAH a ter dificuldade 

emocionais, de relacionamento familiar e social, assim como também apresentar um 

baixo rendimento e/ou desempenho escolar. 

Forster e Fernández também fizeram sua definição de TDAH e diz que é um 

transtorno crônico de conduta, com uma forte base genética, e constituída por um 

grupo heterógeno de crianças que apresentam dificuldades significativas para 

adequarem seu comportamento e/ou aprendizagem à regra esperada em sua idade. 

Os principais sintomas do TDAH são a desatenção a impulsividade e a 

hiperatividade que desde muito cedo estão presentes na vida da criança, entretanto, 

tornam-se mais evidente na fase escolar.  

Os autores destacam também que esses sintomas afetam a conduta, as 

habilidades sociais e familiares e a aprendizagem da criança. O TDAH é 

caracterizado por um trio se sintomas que parece ser responsável pela gama de 

problemas, sobretudo quando a criança dar início no convívio escolar. Esses 

sintomas que surgem na criança e necessitam de acompanhamento, são problemas 

de atenção (incapacidade em direcionar sua atenção para um único foco), a 

hiperatividade (causada por uma mente que não para nunca, hipersensível ligando-

se a tudo ao mesmo tempo) e a impulsividade (o indivíduo não consegue escolher 

uma ideia entre milhares que circulam pelo cérebro). É fácil concluir que podem 

constituir um sério obstáculo à aprendizagem e a socialização da criança portadora 

de TDAH em diferentes ambientes (HALLOWELL; RATEY, 1999). Hallowell; Ratey, 

(1999, p.18) relatam ainda que: 

 
A condição ocorre em crianças e adultos, homens e mulheres, rapazes e 
moças, abrangendo todos os grupos éticos, estratos socioeconômicos, 
níveis de escolaridade e graus de inteligência. Costumava-se pensar que 
esse era um distúrbio exclusivo da infância e que seria superado no 
decorrer da adolescência. Hoje, sabemos que apenas um terço da 
população com DDA a supera; dois terços a apresentam por toda a vida. 
(HALLOWELL; HATEY, 1999, P.18). 
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Só a falta de atenção sem nenhum outro sintoma não caracteriza 

necessariamente o TDAH, na realidade, o transtorno caracteriza-se por dois grupos 

de sintomas: o primeiro é a desatenção e o segundo é a hiperatividade e a 

impulsividade. 

A criança com TDAH primeiro faz e depois pensa, elas comumente reagem 

irrefletidamente à maioria dos estímulos que se apresentam cotidianamente. Essas 

atitudes não querem dizer que a criança seja mal-educada ou imatura, ou que tenha 

alguma restrição do intelecto, isso quer dizer que o TDAH deixa a área do cérebro 

responsável pelo controle dos impulsos e filtragem de estímulos menos eficiente. 

Silva (2003, p.59) afirma que as crianças com TDAH 

 
Possuem dificuldades muito especificas derivadas do seu também muito 
especifico funcionamento cerebral, e que isso não deve ser confundido 
obrigatoriamente com tolice, má-educação ou dificuldades intelectuais. Só 
que, como é enorme o desconhecimento do problema, é exatamente isso o 
que acontece na grande maioria dos casos (SILVA, 2003, p.59) 

 

Rohde e Benczik (1999) destacam que não é necessário apresentar todos 

os sintomas de uma só vez, mas é reconhecido que vários desses sintomas estão 

presentes nas crianças portadoras desse transtorno. 

Em pesquisas mais recentes outros autores confirmam que se tem apontado 

que são necessários que a criança apresente pelo menos seis dos sintomas de 

desatenção e/ou seis sintomas de hiperatividade/impulsividade para que se possa 

pensar na possibilidade de diagnosticá-la com TDAH. E para que uma ação seja 

considerada um sintoma é necessário que ela aconteça com frequência e não 

apenas de vez em quando. 

Os autores Halowell e Ratey (1999, p.63) alertam para a necessidade de 

prestar atenção para a história pessoal de cada criança, pois além dos sintomas, é 

nessas histórias que se baseia o diagnóstico do TDAH. Os autores citam também os 

testes psicológicos que podem proporcionar provas adicionais que irão 

complementar o diagnóstico, porém para eles, o diagnóstico mais confiável é a 

historicidade do caso cada criança, logo que ela vai sendo extraída da criança, de 

seus pais e mais importante dos professores.  
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Goldstein & Goldstein (1994, p.41) acredita que para se chegara a um 

diagnóstico minucioso sobre o TDAH na infância, é necessário incluir a coleta e a 

observação de oito tipos de informações citadas abaixo: 

Histórico: os conhecimentos referentes a outros problemas que a família 

teve são muito válidas, pois daí pode-se analisar sobre os problemas recorrentes de 

impulsividade, desatenção, e comportamento motor, o histórico é uma das melhores 

formas de informação para que se realize um diagnóstico preciso. 

Inteligência: crianças com inteligência abaixo da média ficam possivelmente 

muito mais frustradas pelas cobranças cada vez mais difíceis, estabelecidas pela 

escola e pela vida. Assim, elas têm a possibilidade de apresentar problemas de 

hiperatividade em decorrência de frustrações e não fundamentalmente decorrentes 

de uma dificuldade temperamental. 

Personalidade e desempenho emocional: temos que observar também o 

nível de confiança das crianças: até que ponto essas crianças creem que estão 

atendendo as expectativas em reação às suas vidas.  

Desempenho escolar: as habilidades escolares das crianças, é um dos 

pontos que precisa de mais atenção, pois esse desempenho é parte essencial dessa 

avaliação. 

Amigos: é muito importante observar com que frequência e se é fácil essa 

criança fazer amizades e também em mantê-los, esse é um fator determinante o 

quanto a criança vai se sair bem ou mal em termos comportamentais ou emocionais 

no decorrer da sua infância.  

Disciplina e comportamento em sala de aula: nesse aspecto é 

interessante contar com a colaboração, observação e a percepção dos professores 

sobre a capacidade da criança em seguir as regras e os limites dentro da sala de 

aula e no ambiente escolar.  

Disciplina e comportamento em sala de aula: a maneira como os pais 

interagem com a criança não é fundamentalmente as causas do TDAH, entretanto é 

um fator que determina o nível de gravidade do problema que a criança hiperativa 

tem em casa. 

Consulta médica: uma das partes essenciais para a detecção do problema 

é o diagnóstico clínico e é parte essência do processo de avaliação. 

É interessante acrescentar que o TDAH possui diversas manifestações e 

apresentações como: condições ambientais, idade e características individuais e 
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isso faz com que o portador de TDAH formem um grupo amplo, heterogêneo e 

diverso, acabando assim por apresentar demandas especiais para a avaliação, 

dando subsídios para uma abordagem multidisciplinar, a utilização de instrumentos 

de natureza distintas que cogitem essas diferenças, a participação de especialistas 

de diversas áreas, com os relatos de professores, pais e familiares. Condemarin, et 

al., (2006, p.48-49) afirmam que: 

 
Não se conta com um teste único ou uma bateria de testes que permitam 
determinar a presença ou ausência do TDAH; portanto, trata-se de um 
diagnóstico clínico que se realiza a partir dos relatos dos pais e 
especialmente, dos professores e da avaliação neurológica, que permite 
determinar a maturidade ou as alterações no desenvolvimento da criança. 
(CONDEMARIN et. al., 2006, p. 48-49) 

 

Benczik (2002, p.56) relata que esse procedimento de avaliação diagnostica 

pode ser concretizado em quatro estágios, com objetivos e estratégias particulares 

característico de cada fase como mostra o quadro 1 abaixo: 

 

Quadro 1: Avaliação Diagnóstica 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Estágio 1º O objetivo é determinar exatamente qual a conduta chamada e o 

seu significado. As Estratégias empregadas são: entrevistas com os 

pais, com o professor e com a criança, o uso de questionários e 

listas de checagem e a observação direta. 

Estágio 2º Serão identificadas as variáveis que levarão à solução do 

problema e o desenvolvimento de um plano de intervenção, através 

de testes. O objetivo dos testes é medir as habilidades da criança em 

prestar atenção, planejar e se organizar, de modo a determinar se os 

interesses são devido a um déficit de habilidade ou desempenho e 

que variáveis mantém o comportamento-problema. 

Estágio 3º Através da avaliação, serão programadas as intervenções 

necessárias e sua monitoração, e, se o plano está sendo 

cuidadosamente seguido. Essa avaliação inclui treinamento e/ou 

orientação de pais, de professores e da criança, acerca do que é o 

TDAH; psicoterapia individual; acompanhamento psicopedagógico e 

o tratamento medicamentoso se necessário. 

Estágio 4º É o momento de reavaliação do problema, ou seja, verificar se os 



21 

 

objetivos da intervenção foram alcançados. 

Quadro 1: Processo de Avaliação Diagnóstica - Benczik (2002, p.56) 

 

É importante observar que são diversos motivos que nos mostram a 

importância de fazer um diagnóstico preciso e fazer o tratamento da criança que 

sofre de TDAH. O primeiro motivo para fazer esse tratamento tem o objetivo de 

evitar que a criança cresça estigmatizada como sendo o esquisito da turma, ou o 

aluno que os professores não gostam. O segundo motivo é para que essa criança 

não fique com seu desenvolvimento prejudicado na escola e seja atrasado em 

relação aos colegas, em uma sociedade cada vez mais competitiva. E por último o 

mais importante que é tentar minimizar as consequências futuras desse problema, 

como a disposição ao uso de drogas, que geralmente ocorre em adolescentes e 

adultos com esse tipo de problema.  

1.3.  Os critérios que podem auxiliar no Diagnóstico do TDAH   

Segundo Arce e Martins (2010, p.11) os sintomas em crianças com TDAH 

está apontado em três grupos: a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. O 

quadro abaixo nos mostra esta divisão: 

 

Quadro 2: Sintomas de TDAH 

Critérios diagnósticos para transtorno de déficit de atenção/hiperatividade 

Desatenção Hiperatividade Impulsividade 

a. Frequentemente não 

presta atenção ou comete 

erros por descuido em 

atividades escolares de 

trabalho ou outras. 

b. Frequentemente agita 

as mãos ou os pés ou se 

remexe na cadeira. 

a. Com frequência 

responde 

precipitadamente antes de 

se completarem as 

perguntas. 

b. Frequentemente tem 

dificuldades para manterá 

a atenção em um trabalho 

ou nas atividades lúdicas 

b. Com frequência sai de 

sua carteira em sala de 

aula, aquando se espera 

que permaneça sentado. 

b. Frequentemente tem 

dificuldades para aguardar 

sua vez. 

d. Frequentemente não 

segue instruções e não 

termina seus deveres 

escolares, tarefas 

domésticas ou deveres 

d. Frequentemente tem 

dificuldade para brincar ou 

se envolver 

silenciosamente em 

atividades de lazer. 
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profissionais (não devido a 

comportamento de 

oposição ou instruções. 

e. Frequentemente possui 

dificuldades para 

organizar seus trabalhos e 

atividades. 

e. Está frequentemente a 

“mil” ou muitas vezes age 

como se estivesse a “todo 

vapor” 

 

f. Frequentemente evita, 

antipatiza ou reluta e 

envolver-se em tarefas 

que exijam esforço mental 

constante (como tarefas 

escolares ou deveres de 

casa). 

f. Frequentemente fala em 

demasia. 

 

g. Com frequência perde 

coisas necessárias para 

tarefas ou atividades (por 

exemplo, brinquedos, 

tarefas escolares, lápis, 

livros ou outros materiais) 

  

h. Distrai-se facilmente, 

atraído por outros 

estímulos 

  

i. Com frequência 

esquece-se das atividades 

diárias 

  

Quadro 2: Sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade da American Psychiatric 
Association, 1944 – DSM-IV (Arca e Martins, 2010) 

 

Como o DSM-IV, citado por Arce e Martins, 2010, para terminar o 

diagnóstico, vários critérios devem ser analisados, quais sejam: os sintomas 

mencionados sempre precisam estar presentes há, no mínimo, seis meses; precisa 

ter algum prejuízo ocasionado pelos sintomas em dois ou mais contextos (por ex. 

escola e em casa); também é necessário que se tenha clareza da existência de 

prejuízo no funcionamento social, acadêmico e ocupacional; e esses prejuízos não 

podem ser mais bem explicados por outro transtorno mental e precisam estar 

presentes antes da idade de sete anos. 

Barkley é bastante decisivo quanto os limites da escala DSM-IV para 

avaliação do TDAH. O autor garante que O TDAH jamais deve ser diagnosticado 

meramente tendo por base os aguentes de uma criança nas escalas de 
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comportamento completadas por pais ou professores, ou seja, pelo simples 

preencher de seis ou mais ou mais itens nas distintas partes da tabela (BARKLEY, 

2002). 

Diante disso, podemos afirmar que é preciso ser criterioso ao identificarmos 

e diagnosticarmos uma criança com TDAH, pois são muitos os critérios que 

necessitam ser levados em conta para considerar uma criança hiperativa e 

especialmente, isso é um caso especificamente clínico. 

1.4. Possíveis Causas do TDAH 

Vários estudos vêm sendo feitos para saber verdadeiramente quais são as 

causas do TDAH, que podem ter sua origem genética ou biológica. Várias pesquisas 

sugerem que fatores ambientais e neurológicos podem estar entrelaçados, 

entretanto ainda não há uma concordância sobre o assunto. 

Inúmeros autores, como Cypel (2003), Benczik (2006), Condemarín et al 

(2006), Rohde (1999) e Goldstein & Goldstein (1994), Silva (2002), entre outros, 

afirmam que os conhecimentos na atualidade a respeito do TDAH não permitem 

ainda formar um fundamento preciso. Chama-se atenção a grande quantidade de 

hipóteses (etiológicas) coexistentes, sem que nenhuma delas seja suficiente em 

todos os casos: genética, traumática, infecciosa, tóxicas, perinatais, familiares e 

emocionais, dentre outras. 

Segundo esses autores entre as possíveis etiologias pautadas na literatura, 

para explicar as causas do TDAH encontram-se: 

Genética: De acordo com os autores supracitados, é a hipótese mais aceita 

ultimamente. Silva (2003) salienta que "os estudos científicos indicam que os fatores 

genéticos desempenham importante papel na gênese do TDAH". Já Condermarín et 

al. estima que 20% a 32% dos pais de crianças com TDAH têm esse transtorno. 

Garante ainda que existe outra descoberta que confirma a hipótese genética: é a 

que o TDAH nas meninas requer uma carga genética mais alta para aparecer do 

que em meninos. Goldtein (1994) afirma que: "Alguns pais hiperativos não têm 

crianças hiperativas, enquanto pais normais tem crianças com problemas sérios", ou 

seja, muitos são os fatores que determinarão se a criança será hiperativa. 

Fatores não-genéticos: Durante muito tempo, os sintomas do TDAH 

estiveram relacionados a algum tipo de lesão cerebral. Ou seja, como nem sempre 
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os casos podem ser explicados por algum fator genético, alguns investigadores 

sugeriram a presença de anormalidades durante a gestação e o parto. Tem-se visto 

que o uso de nicotina, álcool, drogas ou outros tóxicos, quando ingeridos durante a 

gravidez, podem causar alterações em algumas partes do cérebro do bebê. 

Pesquisas indicam que mães que fizeram o uso dessas substâncias no período 

gestacional têm mais chance de terem filhos com problemas de TDAH (Rodhe e 

Benczik, 2002). Além do pré parto observou-se outros fatores associados às 

complicações no parto e aos partos prematuros, entende-se que esses fatores não 

são suficientes para explicar a futura existência de um TDAH. 

Disfunções Neuroanatômicas: Condemarín et al. relata que algumas 

alterações na estrutura do cérebro podem ser a causa do TDAH, ele afirma ainda 

que: Foi evidenciado que alterações em áreas pré-frontais (essenciais nos 

processos de atenção, controle e impulsos, organização e atividade dirigida a um 

fim) geram a falta de atenção, desafabilidade e incapacidade para impedir uma 

resposta. Foram descritas alterações no córtex pré-frontal, que provocam 

inquietação motora, na medida em que esta cumpre uma função para a preparação 

dos movimentos voluntários, especialmente os que dependem de fatores externos, e 

também na supressão de respostas relativamente automática e alguns estímulos. 

Disfunções Neuroquímicas: Para Cypel (2003) têm algumas hipóteses que 

sugerem a existência de uma disfunção bioquímica relacionada aos chamados 

neurotransmissores, mas especificamente a noradrenalina e a dopamina, cuja 

concentração estaria diminuída na fenda sináptica. Cyplel (2003, p.32) explica ainda 

que: 

A sinapse é o local ou o ponto de contato no qual um neurônio liga-se a 
outro para que ocorra a transmissão dos estímulos, e essa transmissão é 
promovida e facilitada pela presença da substancia neurotransmissora. A 
baixa concentração nesse ponto faz com que os estímulos transmitam de 
forma inadequada um neurônio para o outro, havendo prejuízo na 
transmissão da informação. (CYPEL, 2003, p. 32)  

 
 

Fatores Familiares/Emocionais: Cypel (2003, p.15) acredita também que 

os fatores emocionais e a conjuntura familiar são de grande importância na 

determinação e sequência dos quadros de TDAH, e declara que os médicos dão 

pouca evidência a esse aspecto atribuindo o quadro a disfunções cerebrais. Já, 

Condemarín et al. (2006) salienta que "a atitude dos contextos familiar e escolar 

constitui um fator psicossocial determinante para a forma como a criança vive suas 
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dificuldades". Sendo assim, se faz necessário enfatizar que tanto o contexto familiar 

quanto o contexto escolar são de extrema importância nos casos de TDAH. 

Outros fatores causais: tanto outro fator etiológico tem sido determinado 

como fatores causais do TDAH, incluindo-se as doenças metabologias, infecciosas 

ou mesmo degenerativas do sistema nervos, e as intoxicações por chumbo, o efeito 

causal dos traumatismos cranianos também é controvertido, sendo duvidosa sua 

relação com o desencadeamento de quadros de desatenção e hiperatividade 

(CYPEL, 2003, p.37) 

Existem também alguns mitos criados para explicar a etiologia da 

hiperatividade como os aditivos químicos usados na alimentação das crianças, como 

corantes, conservantes e o açúcar, entretanto, nenhum deles mostrou relação com o 

TDAH. Fala-se também que o hormônio da tireoide pode ter relação causal do 

TDAH, assim como também a radiação proveniente das lâmpadas fluorescentes no 

comportamento das crianças em sala de aula, entretanto estudos mostram que não 

existe nexo causal em nenhum desses casos.  

Segundo Rodhe e Benczik (1999, p.55-56) realmente é possível que exista 

algo errado com a estrutura do cérebro das pessoas portadoras de TDAH: 

 
Os achados científicos têm indicado claramente a presença da disfunção 
em uma área do cérebro conhecida como região orbita/frontal em crianças e 
adolescentes com TDAH. Essa região é situada na parte da frente do 
cérebro. É uma das regiões responsáveis pela inibição do comportamento, 
pela atenção, pelo autocontrole e pelo planejamento para o futuro. A maioria 
das pesquisas tem demonstrado que existem alterações no funcionamento 
de algumas substancias encontradas nesses aéreos chamados de 
neurotransmissores, que possuem a função de “passar informações” de um 
neurônio a outro. (RODHE E BENCZIK, 1999, p. 55-56) 

   

Rodhe e Benczik (1999, p.72) relatam que acontecem algumas variações 

nos sintomas que se tornam mais evidentes de acordo com a faixa etária, ou seja, 

em crianças menores na faixa de 3 a 6 anos o sintoma mais evidenciado é a 

hiperatividade, isso acompanhado com a dificuldade de aceitar limites e frustrações.  

Já Zagury (2003, p.58) completa essa informação quando ressalva que é 

nessa faixa etária que muitas vezes ocorrem os comportamentos inadequados, 

entretanto esse comportamento não prejudica ninguém, e as emoções ao muito 

fortes e de pouco controle.  

Quando a criança chega na faixa etária entre 7 e 12 anos, se destaca uma 

junção bastante variada de sintomas com relação a distração ou desatenção, da 
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hiperatividade e da impulsividade. Já na adolescência fase essa que começa a partir 

dos 12 anos de idade os sintomas que se tornam mais evidentes são a desatenção 

e a impulsividade.   

Enquanto os pais subestimarem os filhos não teremos como dar um 

diagnóstico preciso, temos que ter atenção ao comportamento da criança para que 

assim se possa detectar o problema o mais rápido possível para que se possam 

amenizar os sintomas através do tratamento adequado. 
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CAPÍTULO II – UMA VISÃO AMPLA SOBRE O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 

ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - TDAH 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um transtorno 

no qual ainda existem inúmeros padrões que o rotulam a criança no âmbito escolar 

definindo-a como aluno mal-educado, indisciplinado e muitas vezes pouco 

inteligentes. Esse transtorno é responsável parte de frustrações das crianças e seus 

pais e essas crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com TDAH são 

rotineiramente rotulados de “problemáticos”, “malcriados”, “irresponsáveis”, 

“indisciplinados” ou até mesmo “pouco inteligentes”.  

A maior parte das coisas que se ouve a respeito do assunto tem uma 

conotação negativa e isso dar-se pelo fato desse transtorno permanecer sendo 

pouco conhecido, embora já existam vários estudos a respeito desses casos terem 

sido intensificados nas últimas décadas e na prática aprendemos que de 3% a 5% 

das crianças com idade escolar pode apresentar esse diagnóstico. 

O TDAH não é necessariamente um transtorno de aprendizagem, no 

entanto, seus sintomas, como: desatenção/hiperatividade e impulsividade a afetam a 

aprendizagem da criança e por isso ele é estudado mais especificamente como tal. 

Dentre os assuntos mais discutidos na Educação, destaca-se a diversidade 

do comportamento de estudantes, assim como suas dificuldades de aprendizagem. 

Nesse contexto, a hiperatividade, uma componente do Transtorno de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade, simplificada pela sigla TDAH, vem aumentando seu 

espaço nos ambientes escolares.  

Muitas vezes, os educadores se deparam com alunos que têm 

hiperatividade e não sabem como lidar com a situação na sala de aula, fazendo um 

pré-julgamento e confundindo seu TDAH com mau comportamento, o que prejudica, 

de forma significativa, o processo de ensino aprendizagem dos alunos. Este é 

analisado um fator preocupante, pois é no ambiente escolar que a maioria dos 

jovens tem contato com a leitura e a escrita, o que exige atenção e concentração. 

Segundo Barkley (2008, p.72), foi em 1902, que George Still, um pediatra 

inglês, apresentou o TDAH, no qual observava alterações no comportamento de 

várias crianças a que atendia, acreditando que tais comportamentos não estavam 

ligados a falhas educacionais, mas sim, a algo biológico, quase impossível de 

detectar. Essas crianças não seriam consideradas, atualmente, com TDAH, pois 
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apresentavam deficiência mental, lesões cerebrais e epilepsia. Still observou que 

elas tinham, em comum, grande inquietação, déficit de atenção dificuldades de 

aprendizagem. 

Conforme Barkley (2008, p.107), o reconhecimento internacional do TDAH 

se deve ao desenvolvimento de grupos de apoio para pais em muitos países e 

principalmente pelo acesso à Internet, meio de comunicação que, segundo ele, deve 

ganhar maior crédito, pois através dele as informações sobre o TDAH podem ser 

mostradas quase que instantaneamente a qualquer hora e lugar. Porém, nem todas 

as informações obtidas pela internet devem ser levadas em consideração, visto que 

há possibilidades de conter informações deturpadas. 

No decorrer dos anos, a hiperatividade sofreu muitas alterações em sua 

nomenclatura, tais como: síndrome da criança hiperativa, reação hipercinética da 

infância, disfunção cerebral mínima, distúrbio de déficit de atenção e, 

posteriormente, Transtorno de Atenção com Hiperatividade. Barkley (2008, p.115) 

conclui que:  

 
[...] o TDAH adquiriu maturidade como transtorno e tema de estudo 
científico sendo amplamente aceito pelos profissionais pediátricos e da 
saúde mental como uma deficiência legítima do desenvolvimento. 
Atualmente, ele é um dos transtornos da infância mais 
estudados[...].(BARKLEY, 2008, p.115) 
 
 

Conforme Borella (2002, p.102), o TDAH pode ser, geneticamente, 

encontrado nos genes que codificam os sistemas que regulam a oferta de dopamina 

e serotonina, hormônios encontrados no corpo humano. Ainda existem os fatores 

biológicos, que não são genéticos, dentre os quais se destacam o uso de álcool, 

drogas e determinados medicamentos durante a gestação, por parte da mãe, 

nascimentos prematuros, hemorragias intracranianas e falta de oxigênio durante o 

parto. E, ainda, os fatores ambientais que interferem no desenvolvimento psicológico 

e emocional, bem como conflitos familiares, transtorno mental nos pais, baixa 

condição socioeconômica, criminalidade por parte dos pais, entre outros. 

Segundo Associação Brasileira de Transtorno de Déficit de Atenção (ABDA) 

o TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, que aparece na 

infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida.  

Silva (2003, p.27) garante que o distúrbio do déficit de atenção (DDA) deriva 

de um funcionamento alterado no sistema neurológico cerebral, sendo as 
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substâncias químicas produzidas pelo cérebro, chamadas neurotransmissores, 

apresentadas alteradas quantitativa e/ou qualitativamente no interior dos sistemas 

cerebrais que são responsáveis pelas funções da atenção, impulsividade e atividade 

física e mental no comportamento humano.  

Silva (2003, p.35) assegura ainda, que as crianças parecem agitadas, 

movendo-se sem parar na sala de aula, em casa ou qualquer outro lugar. Às vezes, 

necessitam mover vários objetos ao mesmo tempo, derrubando muitos deles e, por 

esses fatos, recebem nomes pejorativos como “bicho-carpinteiro”, “desengonçado”, 

“pestinha”, “diabinho”, “desajeitado”, etc. Na fase adulta, essa agitação se apresenta 

menos saliente, mas continua. Não acaba com a adolescência. 

Teixeira (2011, p.234) relata que o TDAH é caracterizado basicamente por 

sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade e esses sintomas são 

responsáveis por muitos prejuízos na vida escolar dos jovens acometidos, além de 

problemas de relacionamento social e ocupacional. 

De acordo com Rohde e Benczik (1999, p.117), a hiperatividade é um 

problema de saúde mental que tem três características básicas: a distração, a 

agitação e a impulsividade. Esse transtorno pode levar a dificuldades emocionais, de 

relacionamento familiar e desempenho escolar, as quais prejudicam seu 

desempenho e aprendizagem de forma significativa.  

Uma criança com TDAH normalmente é desorganizada, comete erros por 

descuido, apresenta dificuldade para se concentrar e seguir ordens evita a execução 

de exercícios ou atividades que exijam muita atenção, é esquecida e se distrai com 

facilidade. Muitas vezes, parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra, 

não termina os deveres de casa e perde o material escolar, chaves, dinheiro e 

brinquedos. 

De acordo com Teixeira (2011 p.124): Essa criança também pode ser 

agitada e inquieta, não consegue permanecer sentada, abandona a cadeira em sala 

de aula ou durante o almoço. Está sempre a mil por hora, como se estivesse ligada 

em uma tomada 220 volts, fala em demasia e dificilmente brinca quieta; está 

constantemente gritando. 

Antunes (2001, p.127), em seu Glossário para educadores, afirma que 

existem crianças que são prejudicadas pela falta de conhecimento de educadores 

e/ou pais que acabam diagnosticando-as como hiperativas, uma vez que esse 
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diagnóstico deve ser concluído por um profissional da Saúde, como será apre-

sentado no decorrer deste trabalho, quando diz que hiperatividade é: 

 
Condição infantil de atividade excessiva e, aparentemente, incontrolável. 
Normalmente rotulam de “hiperativas” são apenas mais ativas que seus pais 
e professores foram ou desejariam que fossem. A hiperatividade somente 
se manifesta quando existem comprometimentos na manutenção da 
atenção para diferentes atividades. A criança, por exemplo, que não presta 
atenção à aula, mas presta muita atenção ao jogo, não revela distúrbio de 
atenção, típico da hiperatividade. A hiperatividade pode ser tratada com 
drogas relacionadas ao grupo das anfetaminas, somente ministradas por 
especialistas após a óbvia constatação dessa condição. Em muitos casos a 
hiperatividade permanece até o final da adolescência (ANTUNES, 2001, 
p.127). 

 

O TDAH com predomínio de sintomas de desatenção é mais frequente em 

meninas e parece apresentar, conjuntamente com o tipo combinado, uma taxa mais 

elevada de prejuízo escolar. Os pais e professores tem o costume de referir que 

essas crianças são capazes de se concentrarem horas em atividades, que são 

habilidosas (videogame, desmontar carrinhos) e que prestam atenção em tudo e em 

todos, mas são incapazes de se concentrar nas tarefas escolares. 

De acordo com o Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais 

(DSM. 1994, p.265) da Associação Americana de Psiquiatria, preparado para tornar 

o diagnóstico mais padronizado, o TDAH é subdividido em três tipos: TDAH com 

predomínio de sintomas de desatenção, TDAH com predominância de hiperatividade 

e TDAH de tipo combinado. 

Segundo o DSM (1994, p.267) o TDAH com predomínio de sintomas de 

desatenção é mais frequente em meninas e parece apresentar, conjuntamente com 

o tipo combinado, uma taxa mais elevada de prejuízo escolar. Os pais e professores 

costumam mencionar que essas crianças são capazes de se concentrarem horas 

em atividades, que são habilidosas (videogame, desmontar carrinhos) e que prestam 

atenção em tudo e em todos, mas são incapazes de se concentrar nas tarefas 

escolares. Assim, segundo a Associação Americana de Psiquiatria (DSM. 1994.p 

267) elas apresentam as seguintes características, que formam o módulo de 

sintomas de desatenção. 

Módulo A: Sintomas de desatenção (eles devem ocorrer frequentemente): • 
Frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por 
descuido em atividades escolares, trabalho ou outras; • Tem dificuldades 
para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas; • Parece não 
escutar quando lhe dirigem a palavra; • Não segue instruções nem termina 
seus deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais; • Tem 
dificuldade para organizar tarefas e atividades; • Evita envolver-se em 
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tarefas que exijam esforço mental constante; • Perde coisas necessárias 
para tarefas ou atividades; • É frequentemente distraído por estímulos 
alheios à tarefa; • Apresenta esquecimento em atividades diárias. 

 

No TDAH com predominância de hiperatividade/impulsividade na maioria 

das vezes as crianças são mais impulsivas e agressivas do que as crianças com os 

outros dois tipos. Exibem rejeição pelos colegas e são impopulares, não apresentam 

domínio do próprio corpo e suas ações parecem involuntárias, manifestando um 

desencontro entre o sentir e o pensar.  

São seis os principais sintomas da hiperatividade/impulsividade que formam 

o módulo B. 

 
Módulo B: – Seis (ou mais) sintomas de hiperatividade/impulsividade: 
Hiperatividade: • Frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na 
cadeira; • Abandona sua cadeira em sala de aula ou em outras situações 
nas quais se espera que permaneça sentado; • Corre ou escala em 
demasia, em situações nas quais isso é inapropriado; • Tem dificuldade 
para brincar ou se envolver silenciosamente em atividades de lazer; • Está 
frequentemente “a mil” ou “a todo vapor”; • Fala em demasia. 

 

E são quatro os principais sintomas de impulsividade, que formam o módulo 

C de sintomas: 

 
Impulsividade: •Frequentemente dá respostas precipitadas antes de as 
perguntas terem sido completadas; • Tem dificuldade para aguardar sua 
vez; •Interrompe ou intromete-se em assuntos de outros. •Não consegue 
aguardar a sua vez (nos jogos, na sala de aula, em filas, etc.); Segundo 
(Mattos 2004) existem três tipos de TDAH: 

 

Por fim, o terceiro tipo de TDHA, qual seja o tipo conjugado é caracterizado 

pelas pessoas que apresentam os dois conjuntos de critérios dos tipos desatentos e 

hiperativo/impulsivo. Nesses casos, os indivíduos apresentam maior prejuízo global 

de funcionamento. 

 
1. Forma predominante desatenta, quando existem mais sintomas do 
módulo A. Está é a forma mais comum da população em geral; 2. Forma 
predominante hiperativa/impulsiva, quando existem mais sintomas do 
módulo B. está é a forma mais rara; 3. Forma combinada, quando existem 
muitos sintomas do Módulo B, e está é a forma mais comum nos 
consultórios e ambulatórios, causa mais problemas para o portador 

 

Já para Amorim (2010, p.1-2), existem diversos tipos de TDAH: 

 

Tipo Desatento: Não enxerga detalhes ou faz erros por falta de cuidado, 
tem dificuldade em manter a atenção, parece não ouvir, sente dificuldade 
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em seguir instruções, tem dificuldade na organização, não gosta de tarefas 
que exigem um esforço mental prolongado, frequentemente perde os 
objetos necessários para uma atividade, distrai-se com facilidade e tem 
esquecimento nas atividades diárias. Hiperativo Impulsivo: Inquietação 
mexendo as mãos e os pés ou se remexendo na cadeira, dificuldade em 
permanecer sentado, corre sem sentido ou sobe nas coisas 
excessivamente, sente dificuldade de se engajar em uma atividade 
silenciosa, fala sem parar, responde às perguntas antes mesmo de serem 
terminadas, age a 200 por hora, não consegue esperar sua vez e 
interrompe constantemente. Combinado: Este tipo é caracterizado pelos 
dois tipos juntos, o desatento e o impulsivo. Esses tipos de hiperativos só 
são diagnosticados quando têm mais de seis sintomas. (AMORIM 2010, 
p.1-2), 

 

O que podemos perceber em relação aos sintomas é que existem sintomas 

de desatenção na forma hiperativa e sintomas de hiperatividade na forma desatenta. 

Entretanto Mattos (2004, p.32) acredita que existe sempre algum grau de 

desatenção, hiperatividade e impulsividade em todo portador de TDAH. 

Há diferentes perfis dentro do TDAH, e muitas das características que 

compõem esses perfis são confundidas com mau comportamento, o qual, se tratado 

de forma indevida, ou seja, se não for dada a atenção necessária e/ou ser ignorado, 

pode causar diversas consequências emocionais, sociais e/ou psicológicas.  

Borella (2002, p.57) acrescenta, ainda, o tipo não específico, que é quando 

as características apresentadas são insuficientes para se chegar a um diagnóstico 

completo, apesar de os sintomas desequilibrarem a rotina. 

Rohde e Beniczik, (1999, p.39/40) falam que no grupo de hiperatividade e 

impulsividade, os sintomas, são:  

 
Ficar remexendo as mãos e pés quando sentado; não parar sentado por 
muito tempo; pular na hora do diagnóstico, correr excessivamente em 
situações inadequadas, ou ter uma sensação interna de inquietude; ser 
muito barulhento para jogar, ou divertir-se; ser muito agitado; falar demais; 
responder às perguntas antes de terem sido terminadas; ter dificuldade de 
esperar a vez; intrometer-se em conversas ou jogos dos outros (ROHDE e 
BENCZIK, 1999 p. 39-40). 
 
 

Matos (2004, p.33) acredita que para se dizer que alguém tem a forma 

predominante desatenta, é necessário apresentar pelo menos seis dos nove 

sintomas daquele módulo. No caso da forma predominante hiperativa, e necessário 

apresentar pelo menos seis dos sintomas. Na forma combinada, é preciso 

apresentar pelo menos seis sintomas de cada um dos dois módulos.  

Segundo Teixeira (2011, p.2009) a impulsividade é um sintoma marcante do 

TDAH o que pode resultar em crianças e adolescentes muito irritados, com baixo 
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linear de frustração, que se envolvem constantemente em brigas com colegas e 

familiares.  

Essas características dever ser levadas em consideração para a 

identificação de sintomas e, junto com essa observação, o professor deve ser 

apropriado para formar estratégias que ajudem o aluno em seu processo de ensino-

aprendizagem. 

Existem outros critérios segundo Goldstein (2006, p. 47), que devem ser 

levados em conta, não esquecendo que, para chegar ao diagnóstico final, é preciso 

uma avaliação do profissional da Saúde. São eles: 

 
Persistência do comportamento há pelo menos seis meses; início precoce 
(antes dos 7 anos); os sintomas têm que ter repercussão na vida pessoal, 
social ou acadêmica; têm que estar presentes em, pelo menos, dois 
ambientes; frequência e gravidade maiores em relação a outras crianças da 
mesma idade; idade de 5 anos para diagnóstico. (GOLDSTEIN 2006, p. 47) 

 

Rhode e Benczik (1999, p.112) dizem que os médicos chamam de 

comorbidade à ocorrência, em conjunto, de dois ou mais problemas de saúde 

mental. Por exemplo, cerca de 50% das crianças e adolescentes com TDAH também 

apresentam problemas de comportamento como agressividade, mentiras, roubo, 

comportamento de oposição ou de desafio às regras e aos pedidos dos adultos. 

Entretanto a criança com TDAH apresenta grande dificuldade com regras e 

com autocontrole, ela vai se destacar entre as demais, e todas as outras crianças 

serão conscientes de quem ela é e de quantos problemas causa. Seu 

comportamento é imprevisível e não reativo às intervenções normais do professor. 

Isto, muitas vezes, leva a interpretar o comportamento da criança como 

desobediente.  

Quem convive com alguma criança ou adolescente com TDAH sabe que a 

agitação, a impulsividade e a desatenção características do distúrbio transformam o 

portador num especialista em desobedecer às regras. As dificuldades encontradas 

pelos educadores em sala de aula não devem ser atribuídas à tradicional "falta de 

limites" 

Apesar disso as dificuldades enfrentadas pelas crianças são consequências 

das limitações impostas pelo TDAH, e não de lapsos educacionais de pais ausentes 

ou de má-criação.  
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Parolin (2005 p.26) relata que as crianças com TDAH, até sabem o que 

deveriam fazer, mas devido sua inabilidade de controlar-se não agem como sabem 

que deveriam-agem sem pensar! ” Elas sabem que devem prestar atenção na aula, 

mas não prestam e levam-se sabendo que não deveriam levantar. Conforme relata 

Goldstein (1994 p.165): 

 
“As crianças com TDAH são capazes de aprender, mas têm dificuldades de 
se sair bem na escola devido ao impacto que os sintomas têm sobre uma 
boa atuação. Embora o QI possa ser o mesmo de seus colegas, o seu 
desempenho escolar será inexplicavelmente irregular, entretanto, esta ideia 
não leva em conta a dificuldade de ouvir, seguir instruções, prestar atenção 
e persistir até o final das tarefas, em suma, seu desempenho ficará abaixo 
do esperado para a idade. Este funcionamento abaixo do potencial pode 
acarretar ao longo do tempo uma sequência de eventos denominada 
"espiral escolar negativa", ou seja, trocas seguidas de escola, após 
repetências ou dificuldades disciplinares, geralmente indo, a cada troca, 
para escolas com menor "calibre", e que concentram uma maior prevalência 
de alunos com TDAH. O aluno inicia em um colégio particular, passa para 
uma escola pública após repetir o ano, adquire aversão à escola, demonstra 
não gostar de estudar, tendo como desfecho final uma escolaridade mais 
baixa na vida adulta. Mas isto pode ser potencialmente previsível, se for 
tratado desde o início. (GOLDSTEIN, 1994 P.165) 

 

Nota-se, entretanto, que a criança com TDAH exibe grandes dificuldade até 

mesmo em permanecer em certas escolas devidas seu comportamento. 

Para diagnosticar a presença de TDAH em um indivíduo com TDAH, é 

necessário a constatação feita por um profissional especializado; todavia, muitos 

sinais precisam ser manifestados para que se possa desconfiar da presença desse 

sintoma. Os sinais mais frequentes, e possíveis de detectar, apresentam-se desde 

os primeiros meses de vida, etapa em que o bebê se mostra insaciável, irritado, tem 

cólicas acentuadas e apresenta dificuldade de alimentação e sono, Silva (2003, p.1) 

reforça que: 

Quando pensamos em DDA, não devemos raciocinar como se 
estivéssemos diante de um cérebro “defeituoso”. Devemos, sim, olhar sob 
um foco diferenciado, pois, na verdade, o cérebro do DDA apresenta um 
funcionamento bastante peculiar, que acaba por trazer-lhe um 
comportamento típico, que pode ser responsável tanto por suas melhores 
características, como por suas maiores angústias de desacertos vitais. 
(SILCA, 2003, p.1) 

 

Com o decorrer dos anos, a criança se apresenta inquieta, desajustada e 

desobediente, que se irrita facilmente e com frequente insatisfação. Tais sintomas, 

muitas vezes, são comuns e podem ser confundidos com desvio de conduta. A 

adolescência é o período em que se acentuam a incapacidade de concentração, 
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distração frequente, impulsividade, desempenho escolar instável, muitas brigas com 

professores e colegas. Há, também, grande dificuldade em transformar ideias em 

ações, de expressar pontos de vista, humor muito volúvel e intolerância à frustração. 

Lima (2010, p.67) relata que:  

 

[...] nas provas, são visíveis os erros por distração (erram sinais, vírgulas, 
acentos, etc.). Esquecem recados, material escolar ou até mesmo o que 
estudaram na véspera da prova. Tendem a ser impulsivas (não esperam a 
vez, não lêem a pergunta até o final e já respondem, interrompem os outros, 
agem antes de pensar). Dificuldades com relação a horários, 
frequentemente não os cumprem. É comum apresentarem dificuldades em 
se organizar e planejar aquilo que querem ou precisam fazer. Dificuldades 
com relação à escala de prioridades. Seu desempenho sempre parece 
inferior ao esperado para a sua capacidade intelectual (LIMA, 2010, p.67). 

 

Conforme a Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA), explica, 

que geralmente uma média de 25% a 30% das crianças e adolescentes com TDAH 

apresentam problemas de aprendizagem secundários ou associados ao transtorno. 

Nesses casos reforço de conteúdo ou tratamento sintomatológico não irá resolver as 

brechas na aprendizagem, é imprescindível um trabalho de reconstrução das 

habilidades e conteúdo que ficaram para trás, que deve ser feito por um profissional 

especializado. Um trabalho diferenciado com essa criança será de grande valia para 

o sucesso de suas aprendizagens. 

Para que a criança TDAH tenha um desempenho acadêmico mais 

significativo, o professor tem um papel muito importância no processo de 

aprendizagem, para que o professor consiga trabalhar corretamente com esses 

alunos ele necessita, receber capacitação e orientação para trabalhar na educação 

dessas crianças, para que o problema não acentue, e com isso acarrete ainda mais 

a baixo autoestima desse aluno e a concepção que terão sobre a escola. Outro fator 

importante é o contato frequente do professor com os pais desses alunos, pois uma 

boa relação entre escola/família é essencial, especialmente nesses casos, onde a 

criança apresenta maior dificuldade. 

Smith; Strick (2001, p.41) relatam que: a consciência do professor, de que o 

transtorno restringe a habilidade da criança e seu lado tanto emocional, seu lado 

sensível e também o seu lado criativo, será de grande importância para o sucesso 

no desenvolvimento do seu trabalho.  

A maior dificuldade que a criança com TDAH apresenta é no processo de 

atenção seletiva. Isto exige um comportamento inibitório. Onde o aluno necessita 
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inibir todos as outras excitações do ambiente para poder focar atenção em um único 

local. Isto acontece devido ao déficit do comportamento inibitório no córtex pré-

frontal que é responsável por este freio inibitório.  

Segundo Fonseca (1995, p.376) estas habilidades amadurecem à medida 

que a criança cresce até a vida adulta, e são aberrantes em uma série de distúrbios 

neurológicos demonstraram que nas crianças com TDAH algumas áreas do córtex 

pré-frontal amadurecem mais tarde quando comparada com um grupo controle sem 

o distúrbio, sugerindo uma maturação lenta do córtex pré-frontal. É provável que o 

uso de psicoestimulantes acelere este processo de maturação.  

Para que o professor tenha sucesso com o aluno portador de TDAH é 

necessário que ele desenvolva aulas atraentes, para que a criança se sinta motivada 

e estimulada e com isso possa ficar parada, quieta e atenta por mais tempo, 

principalmente se os estímulos forem individualizados. 

Cardioli, et.al, 2015, p.572) fala que tratamento do TDAH na infância e na 

adolescência parece reduzir o risco do desenvolvimento de comorbidades 

psiquiátricas na vida adulta. Melhora a qualidade de vida e o funcionamento a longo 

prazo em várias áreas da vida das crianças, adolescentes e adultos com o 

transtorno e, em alguns aspectos, também em seus familiares. 

2.1. A inclusão das crianças com TDAH no ambiente escolar: família e escola 

uma parceria necessário 

Sabemos que a relação família e escola é essencial ao desenvolvimento de 

qualquer criança, especialmente para as que tem TDAH. As duas precisam 

participar conectadas no desenvolvimento da criança; a falta de conexão entre a 

família e a escola faz com que ambas sejam alheias às dificuldades que a criança 

possa estar enfrentando. “Escola e família constituem sistemas nos quais a criança 

está inserida e onde deve desempenhar papéis diversos, às vezes conflitantes”. 

(MARTURANO, 1999, p. 135) 

Quando a família e a escola trabalham juntas com a criança com esses  

transtornos, elas ajudam no seu tratamento, na sua socialização, não se 

esquecendo, entretanto, de que colocar limites é necessário, porque essa criança 

vive em uma sociedade cheia de normas e não se deve utilizar-se dessa patologia 

para atacar, para complicar a vida dos outros, visto que, hoje em dia, com o 
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progresso das pesquisas sobre a hiperatividade, o tratamento ameniza bastante os 

sintomas, proporcionando à criança com TDAH uma vida mais tranquila. Mas o 

tratamento só é eficiente quando há essa parceria, pais e escola juntos ajudando a 

criança a superar sua dificuldade de aprendizagem.  

Segundo Weiss (2001, p.26) 

 
É o que afirma Weiss: “Aprendizagem é um processo de construção que se 
dá na interação permanente do sujeito com o meio que o cerca, meio esse 
expresso inicialmente pela família, depois pelo acréscimo da escola ambos 
permeados pela sociedade em que estão. ”  
 
 

Escola e família trabalhando em conjunto aumentam a probabilidade de a 

criança ter uma experiência de vida escolar produtiva. A criança com TDAH tem 

dificuldades as quais os pais e a escola precisam trabalhar juntos para que esse 

aluno possa obter sucesso. Podemos entender isso quando Cavalcante afirma que 

“A colaboração entre pais e escola evolui no ambiente escolar e transforma a 

experiência educacional dos alunos numa vivência mais significativa”. 

(CAVALCANTE, 1998, p. 155). 

É de grande relevância que exista uma comunicação dos pais com o núcleo 

gestor da escola para compreender como a instituição lida com alunos com TDAH, e 

se os educadores contam com orientações características para ajudar o processo de 

aprendizagem de crianças que tenham déficit de atenção e hiperatividade. Eles 

precisam conhecer toda a proposta pedagógica que a escola proporciona, para que 

possam saber como seu filho com TDAH será avaliado. Quando a criança recebe 

um apoio, ela consegue desenvolver suas atividades, mesmo tendo suas limitações. 

Segundo Cunha (2007, p.87) a comunicação frequente entre a escola e a 

família é um fator importante para garantir esse relacionamento, para que tanto 

professores como pais possam trocar experiências relevantes para as horas difíceis. 

Saber o que está se passando durante o tempo que a criança está no outro 

ambiente ajuda a compor o quadro real da situação, e esse confiar no outro é que 

realmente estabelece a parceria. 

Um dos grandes problemas no processo ensino-aprendizagem enfrentadas 

pelas escolas na atualidade é referente ao TDAH. De acordo com Goldstein (2006, 

p.18), o TDAH é, frequentemente, apresentado, de forma errada, como um tipo 

específico de problema de aprendizagem. Ao contrário, sabe-se que as crianças 

com TDAH são capazes de aprender, mas têm dificuldades em se sair bem na 
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escola devido ao impacto que os sintomas desse transtorno têm sobre uma boa 

atuação. Porém, por outro lado, uma parte dessas crianças também mostra um 

problema de aprendizagem, o que complica ainda mais a identificação apropriada e 

o tratamento correto. 

A falta de conhecimento sobre o assunto causa equívocos no diagnóstico e 

na forma como conduzir a aprendizagem desse aluno. Para Barkley (2002, p.52), a 

criança com TDAH tem muitas dificuldades de adaptação diante das demandas da 

escola, em compensação, os professores encaram desafios proeminentes na sua 

prática pedagógica. 

O educador, no seu trabalho habitual, necessita aplicar estratégias 

pedagógicas usando diferentes recursos e metodologias para auxiliar o aluno, bem 

como unir a família nesse processo. Nesse sentido, Rohde (2003, p.206) afirma: 

 

O aluno com TDAH impulsiona o professor a uma constante reflexão sobre 
sua atuação pedagógica, obrigando-o a uma flexibilidade constante para 
adaptar seu ensino ao estilo de aprendizagem do aluno, atendendo, assim 
as suas necessidades educacionais individuais. (ROHDE, 2003, p. 206). 

 

Caso compreenda que as dificuldades continuam, é imprescindível uma 

avaliação com um especialista da área da saúde. Por isso, a família e a escola 

necessitam conversar para saber como melhor interferir e garantir que as mesmas 

condutas adotadas na escola serão postas em prática em casa. 

De acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA), é na 

escola que o TDAH mais se manifesta, porque, o sistema escolar é um ambiente 

das primeiras vivencias sociais da criança, é o período em que ela aprende a 

praticar seus valores, suas maneiras de comportamento, suas capacidades e, 

ocasionalmente, demonstrar algumas dificuldades. 

A abordagem pedagógica adotada pela escola pode ser um fator decisivo no 

processo de aprendizagem desses alunos, de maneira que o tempo desses alunos 

seja respeitado e que não tenham que alcançar expectativas além de suas 

possibilidades, não tendo comparação entre os demais, mas sim são vistos como 

um ser único com suas restrições e habilidades. Ao receber um aluno com TDAH, a 

estabelecimento de ensino deve repensar suas práticas metodológicas, pois, se não 

o fizer, não atenderá as necessidades desse aluno. Conhecer o transtorno também 
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é um fator importante para elaborar estratégias pedagógicas que beneficiarão o seu 

processo de aprendizagem.  

De acordo com Vygotsky (1991, p.110): “o aprendizado não é 

desenvolvimento, no entanto, o aprendizado organizado resulta em desenvolvimento 

mental e coloca em movimento diversos processos de desenvolvimento que, de 

outra forma, seriam impossíveis de acontecer” (VYGOTSKY, 1991, p. 101). 

A atuação da escola é de extrema importância, e a postura do educador 

diante do educando com o transtorno pode influenciar em seu processo de 

aprendizagem, podendo refletir de forma positiva ou negativa, dependendo de como 

essa relação ocorre. Segundo Ferreira (2005, p.46): 

 

A reflexão individual sobre a prática em sala de aula deve se somar ao 
conhecimento científico já existente sobre estratégias de ensino mais 
dinâmica e inovadora. [...] O conteúdo curricular pode se tornar mais 
acessível a todas as crianças. Jovens e adultos em escolarização se for 
trabalhado por meio de estratégias de ensino participativas e inovadoras 
que possibilitam ao educando aprender a aprender autônoma e 
colaborativamente. (FERREIRA, 2005, p. 46). 

 

A aprendizagem escolar é um processo extenso e pode ser mais complexo 

para algumas crianças que encontram dificuldades. Assim, o apoio da família é de 

extrema importância em todos os aspectos que envolvam a vida escolar de seus 

filhos. Não basta somente comprar materiais escolares e levar a criança à escola 

com o intento de que ela aprenda. É preciso, principalmente, dar apoio e demonstrar 

que está disponível a ajudar sempre que necessário. 

2.2. Professor, Família e Aluno: Conhecendo os seus papéis 

O professor por ser o mediador do conhecimento, ele deve compreender 

precisamente a sua responsabilidade educacional na vida do aluno com TDAH. 

Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção: 

O professor é um dos grandes observadores de crianças, é quem as 
conhece como poucos, pois consegue manter o olhar individual, mesmo em 
meio a uma “multidão”. Diferente de outros profissionais, ele é um dos 
poucos que enxerga a criança e o adolescente em sua rotina, na realidade 
em que ele está inserido. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO, 2013) 

 



40 

 

Belli (2008, p.76) afirma que o professor tem que estar em constante 

atenção com os alunos com esse transtorno, pois ele poderá ser a primeira pessoa a 

identificar os sintomas do TDAH. Ela ainda ressalva que não é o professor que 

realiza o diagnóstico desse aluno, ele deve somente alertar a família sobre o que 

está acontecendo e fazer o encaminhamento da criança para um profissional da 

área da saúde. O professor pode colaborar para a aprendizagem da criança com 

TDAH com atividades simples, mas de fundamental importância, e isso demanda 

dele duas características importantes, segundo Barkley (2002, p.49), o 

conhecimento sobre o transtorno e sua atitude diante do aluno.  

Benczik (2000, p. 49) afirma que: “Raros professores têm informação sobre 

o TDAH. Em muitos casos, eles têm uma percepção errada sobre a natureza, as 

causas, 0s aparecimentos dos sintomas e o que devem fazer”. O conhecimento 

sobre o transtorno é o principal passo para que o professor consiga ajudar a criança 

com TDAH no processo ensino-aprendizagem. 

Cada aluno com TDAH tem suas características de aprendizagem: como 

aprende melhor e quais são os seus recursos favoritos. Deste modo, é o educador 

que deve descobrir qual é a particularidade do seu educando e, a partir de aí mantê-

lo sempre inteirado em sua aula. 

Para Craft (2004, p. 156), “A melhor forma para agir com o aluno com esse 

transtorno é ensinar com a convicção de que o aluno poderá aprender”. É importante 

que o professor se encontre motivado para lidar com esses alunos, para que assim o 

trabalho ocorra de maneira positiva, com aquisição de bons resultados quanto à 

aprendizagem da criança. 

Outra protagonista no processo ensino-aprendizagem da criança com TDAH 

é a família, a principal responsável por dar à criança uma educação bem 

estruturada, que lhe faça pegar equilíbrio emocional, limites e responsabilidades. As 

atuações dos pais têm decorrência direta no desenvolvimento do filho dentro da sala 

de aula. Belli (2008, p.78) afirma que os pais de alunos com esse transtorno devem 

saber que o seu envolvimento na vida de seu filho precisará ser redobrado. Eles 

necessitam estar sempre dispostos para assumir o controle da situação e também 

para evitar qualquer tipo de preconceito e rejeição que a criança possa sofrer. 

Perpassando pelas pesquisas aqui desenvolvidas, nota-se que a família é 

vista como um ser operacional, contribuinte efetivo da educação dos filhos. Ela deve 

tentar colocar em prática em casa os mesmos procedimentos adotados na escola. 



41 

 

Por isso, os dois dividem responsabilidades para encarar os desafios da 

escolarização desse aluno. O apoio familiar é a base mais concreta para o processo 

ensino aprendizagem do TDAH, pois abrange afeto e dedicação. 

No aprendizado dos alunos com diagnóstico de TDAH, é imprescindível 

compreender em que nível operatório eles se encontram, para suas atividades 

serem acertadas de acordo com seu desempenho. Esses alunos devem ser 

estimulados com brincadeiras, jogos lúdicos e jogos com regras, que auxiliam o 

aluno no convívio social e a saber perder e ganhar. Esses alunos são bem 

desorganizados, devem ter uma pessoa que os auxilie a se organizarem melhor. 

Isso cabe ao profissional da área e aos familiares, para darem um tempo maior para 

se ajustarem em suas atividades. Saber entender o processo de aprendizado 

desses alunos é muito importante. 

A dificuldade de atenção é muito intensa, a distração vem com muita 

facilidade: se ele estuda no período da manhã, as primeiras horas são mais fáceis 

para esse aluno trabalhar em sala; com o passar das horas, a criança já começa a 

ficar um pouco agitado. No tempo em que esse aluno começar a ficar agitado, o 

profissional deve inventar estratégias para que ele mude o seu foco e faça coisas 

diversas para mudar sua rotina. 

Segundo Barkley (2002, p.235) “Crianças com TDAH têm grandes 

dificuldades de adequação diante das demandas da escola. Um terço ou mais de 

todas as crianças portadoras de TDAH ficarão para trás na escola, no mínimo uma 

série, durante sua carreira escolar. ”  

Isso ocorre devido à defasagem no sistema educacional brasileiro; não é 

sempre que temos profissionais completamente preparados para lidar com a 

situação. As salas com muitos alunos ocasionam um desconforto para o professor, 

caso ele tenha que dar uma atenção especial para um aluno com necessidades 

especiais. Na sala de aula, a criança com TDAH deve ser como as outras, ela irá 

fazer tudo que outra criança faz, só que em tempo maior. Atualmente, as escolas 

devem estar preparadas para receber os alunos de inclusão, pois eles fazem parte e 

têm direito de frequentar escolas regulares de qualidade. 
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2.3. Metodologias que podem ser utilizadas pelo professor para auxiliar no 

processo de ensino aprendizagem do aluno com TDAH 

A escola tem papel primordial na formação do indivíduo e o professor deve 

buscar métodos de ensino e procedimentos adequados que proporcionem a 

aprendizagem do aluno com TDAH, respeitando sua subjetividade, e incitando para 

que o aluno supere suas limitações, e Eidt e Ferracioli (2013, p.121) admitem esta 

ideia dizendo que, 

Na maior parte das vezes é apenas na escola que a criança terá contato 
com conteúdo sistematizados e ricos, distintos daqueles de seu cotidiano 
fora da instituição escolar. Essas atividades e conteúdos escolares lhe 
proporcionarão apropriações a que, dificilmente, teria acesso em casa ou 
em outros lugares, ao menos não com a mesma complexidade e, portanto, 
como vimos até aqui, que não impulsionarão o desenvolvimento de suas 
funções psicológicas superiores, cada vez mais próximas daquilo que há de 
mais elaborado no gênero humano. O educador tem a tarefa de organizar 
as mediações entre adultos e crianças, para que funções como a linguagem 
ou autodomínio do comportamento possam ser controladas cada vez mais 
conscientemente por ela. (EIDT E FERRACIOLI, 2013, p.121) 

 

Ou seja, é por meio de incitações de atividades complicadas que o homem 

desenvolve as funções psicológicas superiores e segundo Reis e Camargo (2008, 

p.127) a melhor medida para superar as dificuldades encontradas pelos alunos com 

TDAH em sala de aula é a transformação da atitude do professor, no sentido de 

deixar o ensino mais participativo, solidário, democrático, criativo e reflexivo, ao 

mesmo tempo em que as políticas educacionais devem colaborar para a promoção 

social de todos, em sua diversidade. Neste sentido Rohde e Benczik (1999, p.82) 

demostram determinadas ações que podem minimizar o impacto negativo do TDAH 

e ajudar no atendimento do aluno: 

 
(A) Esclarecimento familiar sobre o TDAH; (B) Intervenção psicoterápica 
com a criança ou adolescente; (C) Intervenção psicopedagógica e /ou de 
reforço de conteúdos; (D) Uso de medicação; (E) Orientação de manejo 
para a família; (F) Orientação de manejo para os professores. (ROHDE E 
BENCZIK, 1999, p.82) 
 

 

As autoras Bonadio e Mori (2013, p.96) fazem uma reflexão sobre os 

discursos de médicos psicológicos que adentram no dia-a-dia da escola que ao 

serem internalizados, passam a fazer parte dos discursos dos professores, dando 

voz aos esclarecimentos organicistas e reducionistas do não aprender, e ao mesmo 
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tempo, imobilizando o papel do professor como mediador entre o conhecimento 

científico e o aluno. Alguns professores aproveitam destes tipos de discursos e 

empregam como argumentos para justificar suas atuações em sala de aula e o 

fracasso escolar, afirma Assumpção (2011, p. 2), 

 

Há algum tempo a educação e a escola brasileira procura nos indivíduos a 
justificativas para as suas deficiências educacionais [...] Atualmente o 
fenômeno fracasso escolar tem sido camuflado pelas escolas, pois a 
ideologia posta nos índices estatísticos encobre a verdadeira realidade e, 
para justificar seu descompromisso, mais uma vez o sistema educacional 
coloca sobre os indivíduos o problema, agora transvestido por um 
transtorno, ou transtornos, os quais colocam sobre os indivíduos a culpa 
pelo seu fracasso escolar. (ASSUMPÇÃO, 2011, p.2) 

 

Esse tipo de desculpa infelizmente cresce diariamente de maneira 

significativa, crianças são qualificadas, transtornos são inventados, para esclarecer o 

fracasso escolar e a incapacidade de alguns profissionais da educação, neste 

sentido complementa Garrido (2009, p.1) 

A crença no fato de que as dificuldades para aprender são consequências 
de uma doença, faz girar uma grande engrenagem de encaminhamentos da 
escola à especialistas da área da saúde. Crianças consideradas como 
aquelas que aprendem menos ou não aprendem na escola são então 
submetidas a um sem-número de exames e testes que, ainda que 
questionáveis, confirmam supostas deficiências de aprendizagem. O mais 
grave dessa engrenagem é que ela serve exclusivamente para confirmar 
suspeitas de professores e médicos, como um objetivo em si mesmo. 
(GARRIDO, 2009, p.1) 

 

E muitas vezes como ilustra Bonadio e Mori (2013, p. 108) “O uso de 

remédios para amenizar tais sintomas se torna uma escolha mais momentânea e 

analisada eficaz pelos pais e pela escola, descartando o professor como mediador”. 

No entanto o educador é primordial para a aprendizagem e, por conseguinte, para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, pois beneficia o 

desenvolvimento e aprendizagem de seus alunos, com conhecimentos pedagógicos, 

intervenções adequadas a cada sujeito. 

O uso desses remédios como cita as autoras é na maior parte das vezes 

usado por cauda da falta de interesse do professor, eles optam por fazer uso dessa 

alternativa para ter menos trabalho, pois a alteração das práticas pedagógicas 

determinaria um tempo maior e intervenções em longo prazo, o que envolveria o 
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trabalho não só do professor, mas de toda a equipe pedagógica, Fortunato (2011, 

p.5) pondera como deve ser o olhar do educador, contrariando esse tipo de ação 

 

Um “olhar atento” sob o foco diferenciado em relação às crianças 
diagnosticadas com TDAH é o ponto de partida para o trabalho dos 
profissionais da educação frente a práticas pedagógicas adequadas. 
Compreender que o funcionamento do cérebro do TDAH é bastante peculiar 
e que isto acaba por trazer-lhe um comportamento típico, responsável tanto 
por suas melhores qualidades, como por suas maiores angústias e 
desacertos, é de fundamental importância para os professores. 
(FORTUNATO, 2011, p.5) 

 

Nesta perspectiva Farrel (2008, p.32) explana alguns métodos adequadas 

que permitem ao professor oportunizar aprendizagem do aluno com TDAH, práticas 

como: Encorajar o estudante TDAH a explorar os mais variados tipos de materiais 

sobre um um certo conteúdo/assunto que será trabalho/ensinado em sala de aula; 

Ajustar as lições propostas por estratégias de questionamentos, como uma mistura 

de perguntas abertas e fechadas, ou pela mescla de dados novos e difíceis com 

dados mais conhecidos a ser consolidados; Usar recursos e forma não comuns de 

apresentação dos conteúdos; Utilizar metodologia preferencialmente visual; 

Estimular a criatividade por meio de tarefas que exijam a exploração, criação e 

construção do aluno; Evitar as atividades “passivas” como questionários com 

respostas tipo “marcar x”; Ser claro e objetivo ao definir as regras de comportamento 

dentro da sala de aula, criando, juntamente com a turma, um “código de conduta” 

simples, com poucas palavras, para facilitar a memorização e escrever em uma 

tabela e expor em lugar visível. 

As crianças com TDAH aprendem melhor visualmente, deste modo, escrever 

palavras-chave ao mesmo tempo em que fala sobre o assunto, resulta no sucesso 

da prática pedagógica em relação à fixação do conteúdo pelo estudante. Por meio 

das ações expostas por Farrel (2008, p.38) é provável que o aluno com TDAH seja 

capaz de responder às atividades propostas com mais autonomia e alcance o 

objetivo de finalizá-las integralmente, crianças com TDAH gostam muito de 

novidades, de explorar o seu cotidiano. 

Contudo Belli (2008) chama a atenção dizendo que o professor 

primeiramente deve observar seus alunos, suspeitar de casos de TDAH em sua sala 

de aula, e caso perceba que algum aluno apresente os sintomas, deve informar á 
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família de suas suspeitas o quanto antes, para que possam buscar um diagnóstico 

preciso e, consequentemente, o tratamento adequado. 

Depois do diagnóstico a atitude do professor deve ser apropriada para 

atender as necessidades dos alunos TDAH, o professor precisa ser proativo, estar 

sempre se antecipando aos episódios, fazer uma previsão para se planejar uma 

ação, ou seja, é preciso avaliar o contexto, identificar e escolher alternativas e 

idealizar resultados num determinado momento e ambiente. 

O professor precisa ser democrático, amigo e empático: sempre se colocar 

lugar de seu aluno TDAH, procurando sentir como se ficasse na mesma situação e 

circunstância baseada por ele. Se coloque na vivência escolar do seu aluno, de 

forma real e objetiva. Dialogue e, sobretudo, procure escutá-lo. Ajude-o sempre que 

compreender que ele por si só não está conseguindo realizar algo, mesmo não 

verbalizando que necessita de sua ajuda, tenha sensibilidade para notar a 

necessidade de sua ação. Desta maneira Leite e Tuleski (2011, p.9) ressalvam a 

importância de o processo de ensino ter claro o porquê da transmissão de um certo 

conteúdos, 

 

Ao ensinar qualquer conteúdo ao estudante, é importante que este saiba 
qual a relevância daquilo que está sendo ensinado. Ao reconhecer 
determinado conteúdo (atividade) como necessário à sua vida, o estudante 
atribuirá sentido à atividade que implica no estudo daquele conteúdo e, 
consequentemente, fixará sua atenção e seu comportamento 
voluntariamente naquilo que está sendo ensinado. (LEITE E TULESKI, 
2011, p.9) 

Assim como são importantes os conteúdos e as metodologias, o professor, 

como descreve Belli (2008, p.172) deve planejar e organizar o espaço em sala de 

aula de maneira que atenda às necessidades e minimize as dificuldades de seu 

aluno TDAH buscando manter a rotina e constituir regras bem claras na sala de 

aula. Proporcionar um espaço acolhedor em sala de aula, botar a criança e/ou 

adolescente na frente, perto da mesa do professor, longe da janela e porta ou ao 

lado de colegas que não o distraiam. Em atividades em grupo, observar com quem 

ele melhor trabalha e procure manter esse grupo na maior parte das vezes, para que 

aconteça a aprendizagem necessária e favoreça relações sociais 

Através destas práticas citadas anteriormente por Farrel (2008); Belii (2008); 

Leite e Tuleski (2011) é presumível que o professor apresente êxito no processo de 

ensino aprendizagem, e como afirma Vygotsky e Luria (1996) o educador passa de 
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expectador de um transtorno para a qualidade de importante agente criador de 

mediações promotoras do processo de humanização de seus alunos. 

2.4. A afetividade como ponto essencial para a aprendizagem 

Ao adentrar no termo afetividade é preciso um amplo estudo sobre o tema. 

Na conjuntura contemporânea, as relações estão a cada dia, mais afastadas. Com a 

era da tecnologia e das redes sociais, que aproximam as pessoas por meio de 

contatos, mas as impedem de terem uma relação afetiva, olho no olho, abraços, 

troca de experiências e como os nossos avós nos expunham em rodas de 

conversas. Por isso é adequado entender o termo afetividade e como intervém nas 

relações sociais, familiares e políticas. 

É correto afirmar que o afeto exerce um papel primordial no funcionamento 

da inteligência e com relação a criança com TDAH esse afeto pode ajudar muito na 

aprendizagem. Sem afeto não haveria interesse, nem necessidade, nem motivação; 

e consequentemente, questões ou dificuldades jamais seriam colocados e não 

existiria inteligência. A afetividade é uma condição necessária na constituição da 

inteligência. Podemos avaliar de duas formas diferentes as relações entre 

afetividade e inteligência. A verdadeira essência da inteligência é a formação 

progressiva das estruturas operacionais e pré-operacionais. Na relação entre 

inteligência e afeto, podemos postular que o afeto faz ou pode causar a formação de 

estruturas cognitivas. 

Segundo Rossini (2001, p. 15) “o ser humano, pensa, sente, age. Ele pode 

ter um quociente intelectual (QI) altíssimo, porém, se as suas emoções ficarem 

abaladas, bloqueadas a sua ação poderá ser afetada, não será “forte, eficaz, 

produtiva”. Isso aplica a todo indivíduo e nas crianças em formação, ocorre uma 

ruptura no aprendizado, um bloqueio emocional, podendo influenciar o aprendizado 

do aluno a ponto de ele não conseguir avançar nos seus estudos, cabendo aos 

educadores intervir neste processo. Assim na visão da autora, qual é a proposta da 

pedagogia afetiva? 

 
As crianças devem ter oportunidades de desenvolver sua afetividade. É 
preciso dar-lhes condições para deve estar ligado ao ato afetivo, deve ser 
gostoso, prazeroso (ROSSINI, que seu emocional floresça, se expanda, 
ganhe espaço. A falta de afetividade leva á rejeição aos livros, a carência de 
motivação para aprendizagem, á ausência de vontade de crescer. Aprender 
2001, p.15). 
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A afetividade familiar deve ser a primeira forma de interação com o meio. À 

medida que a criança com esse transtorno interage com outras crianças, ela constrói 

relações, ela exibe uma gama de emoções que serão mediadas a princípio pela 

família, que traz o sentimento de conforto e prazer. Isso ocasionará a ela uma 

atmosfera confortável, desde que este seja favorável a aprendizagem desta criança. 

Segundo Zucchi (2006, p.32) apud por Lima e Sousa (1984, p. 9), “a 

afetividade abrange o estado de ânimo ou humor, os sentimentos, as emoções e as 

paixões, ou seja, a capacidade de experimentar, vivenciar sentimentos e emoções”. 

Sabemos que o ser humano é dotado dessas características que são positivas, e 

que é permiti crescer, mas é preciso praticá-las. 

Entretanto, essa relação professor-aluno permite impulsos motivadores 

quando explorada pelo professor, de forma correta; assim o aluno com desse 

transtorno vivenciará relações sociais que permeiam a vida do ser humano e o 

acarretam para uma melhor vivência. 

Então ao analisar essa relação afetiva direta ou indireta entre 

aluno/professor, esta poderá influenciar no comportamento do aluno com transtorno 

dentro do ambiente escolar; no entanto nota-se que os professores preferem 

distanciamento desta convivência ao invés de criar laços afetivos, pois esta 

aproximação pode provocar desconforto em sala de aula (LIMA, SOUSA, 1984). 

De forma inconsciente em suas ações o professor reprime aquele dito aluno 

tido como bagunceiro, sem conhecê-lo, sem conhecer seu problema, e sem ter laços 

afetivos com ele, e principalmente sem que aconteça uma tentativa de ajudá-lo. Os 

professores reconhecem que o lado afetivo é de grande valia, mas estão optando 

por deixar de lado, sem vivenciar ou praticar tal ação com seus alunos. 

Por outro lado, todas as emoções precisam ser empreendidas de forma 

prazerosa, pois assim a criança se sentirá segura, protegida e isso poderá resultar 

em aprendizagens significativas para a vida deste sujeito. 

A relação professor e aluno intensificam-se quando o processo de 

construção do conhecimento é pautado nas relações de afetividade. Existem trocas 

de emoções, de conhecimento, de respeito mútuo, quando bem conduzida pelo 

mestre o rendimento escolar tende a aumentar. 

A criança entende a hora que é cobrada, sabe quando pode chegar até o 

professor e fizer algum tipo de brincadeira, conversar sobre assuntos pessoais, ou 
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seja, ter uma boa comunicação, consolidando este laço de confiança afetiva entre 

ambos. 

Essa relação pautada na afetividade para crianças que apresentam algum 

tipo de desatenção ou até mesmo o déficit de atenção colabora para o 

amadurecimento da criança, no seu desenvolvimento cognitivo, raciocino lógico, 

memória e as demais habilidades que possam estar afetadas. 

Muitas vezes notamos que o aluno que é desatento ou não presta atenção 

nas aulas é hiperativo, até possui um quadro de déficit de atenção. Os professores 

se encontram sem condições de afirmar tal conduta, apenas quando esta criança for 

avaliada consegue-se entender tal ação praticada por ela. Antes disto não seria 

nada ético fazer pré-diagnóstico de maneira a expor a criança. 

2.5. A participação da família na escola 

A presença e a participação da família na escola são sempre importantes 

para todos os alunos, independentemente de ter ou não alguma dificuldade de 

aprendizagem. No caso dos alunos que exibem os sintomas do TDAH, é primordial 

que os pais participem e frequentem a escola para o bom desenvolvimento da 

criança e quando escola e família estabelecem um trabalho baseado na colaboração 

e no diálogo tudo se torna mais fácil. Familiares e professores devem trabalhar 

unidos, contribuindo um com o outro em prol do pleno aprendizado do aluno. 

Ao conversar com os pais sobre as dificuldades de seu filho, o professor 

deve ter muito cuidado para não apavorar os pais e não se precipitar-se dando 

diagnósticos, uma vez que estes diagnósticos só podem ser feitos por especialistas 

e após uma análise criteriosa de diversos elementos. Alguns pais se assustam ao 

ouvir do professor que seu filho precisa ser levado a um profissional especializado. 

Portanto, o professor nesse momento deve estar seguro do que está falando e 

demonstrar aos pais que tem entendimento sobre o assunto, elucidando alguns 

questionamentos que poderão surgir e que contribuirão para acalmá-los 

 

Nem sempre os pais admitem que o filho seja portador do TDAH. Visando à 
redução do impacto do transtorno na vida da criança, atitudes simples, 
como o estabelecimento de uma rotina estável em casa pode ajudar, já que 
proporciona menor quantidade de estímulos diários. A maioria dos pais, 
quando surpreendidos pela sugestão de procurarem ajuda profissional, fica 
amedrontada e, por vezes, resiste em fazê-lo. (FREITAS et al.,2010, p. 176-
177) 
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O papel dos pais é primordial no desenvolvimento da criança TDAH. Em 

casa ela deve seguir uma rotina bem organizada e não receber muitos estímulos 

que os deixarão mais agitados. Devem ter uma atmosfera tranquila e calma para 

fazer as tarefas, permitindo melhor concentração. O professor estando preparado e 

em sintonia com os pais poderá orientá-los sobre como lidar com seus filhos TDAHs. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a realização desse trabalho foi feita uma pesquisa de como estão 

sendo assistidos os alunos com TDAH baseando-se numa perspectiva ideológica e 

de estudo aprofundando sobre o tema ressaltando a importância de um diagnóstico 

precoce como fator relevante para a construção de um plano metodológico tendo 

como objetivo aprendizagem dessas crianças. A pesquisa será feita através de 

revisão bibliográfica no primeiro momento e também na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professora Edite Maia Machado, situada no Bairro Tibolo - município 

de Alto Santo-CE, a partir de um questionário que Segundo Parasuraman (1991), 

um questionário é tão somente um conjunto de questões, feito para gerar os dados 

necessários para se atingir os objetivos do projeto. Embora o mesmo autor afirme 

que nem todos os projetos de pesquisa utilizam essa forma de instrumento de coleta 

de dados, o questionário é muito importante na pesquisa científica, especialmente 

nas ciências sociais. 

Além disso, a pesquisa classifica-se como descritiva e qualitativa, de modo 

a. fazer o estudo, uma análise, um registro e a interpretação dos fatos do mundo 

físico, sem a manipulação ou interferência de terceiros relacionando a teoria e 

prática no processo da pesquisa científica.com o objetivo teorizar o assunto, 

explicando os motivos e processos por trás do assunto abordado. Como forma de 

coleta de dados, foi utilizada a entrevista com pais e professores de uma escola 

situada no bairro Tibolo do município de Alto Santo e após a coleta de dados, os 
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resultados serão expostos através de gráficos e a será feita uma junção e 

comparação das respostas com a literatura sobre o tema. 

3.1.  População da Amostra 

A população deste estudo foi constituída através de pesquisa bibliográfica, 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Edite Maia Machado, com 

um coordenador, cinco pais e cinco professores de educação infantil até o ensino 

fundamental I, se possível por meio de visita a escola e observação em sala de aula 

e através de questionários. 

 

3.2. Procedimento da coleta de dados 

A presente pesquisa será qualitativa/descritiva, será aplicado questionários 

através do google forms que irão ser respondidos pelo coordenador, professores e 

pais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Edite Maia Machado. O 

Projeto de pesquisa será desenvolvida na instituição citada, situada no Bairro Tibolo, 

Alto Santo - Ceará.  Para coleta de dados, será utilizada a entrevista com pais e 

professores de uma escola situada no bairro Tibolo do município de Alto Santo. 

Segundo Ferrão (2003, p.106), “[...] é uma Técnica de coleta de dados através de 

uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito, sem a 

presença do entrevistador” justifica-se a escolha desta ferramenta uma vez que 

facilita a tabulação e à análise dos dados que serão coletados. 

3.3. Procedimento da análise de dados 

Todos os dados coletados foram analisados à luz da teoria pertinente e 

posteriormente no programa Excel (2019) foram executados gráficos demonstrativos 

e devidamente analisados e comparados com os textos de autores da área em 

estudo 

3.4. Apresentação dos dados analisados 

3.4.1. Você acredita ter alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 
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em sala de aula? 

FONTE: AUTORAL 

De acordo com o resultado expresso no gráfico acima, a maioria totalizando 

73% das pessoas entrevistadas tem conhecimento sobre trabalharem com crianças 

que apresentam o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. 

Para Carvalho (2000) o professor, deve buscar no aluno especial o interesse 

em adquirir conhecimentos, essa criança deve ser vista como qualquer outra 

pessoa. E essa forma de rever o proceder torna o docente mais sensível e mais 

próximo. Enquanto que o aluno passa a ver no seu professor um ponto de 

convergência seguro, onde suas dúvidas podem ser retiradas sem nenhum tipo de 

constrangimento e pautada pelo interesse, no caso das crianças com TDAH, as 

mesmas necessitam sim de uma atenção especial, dada às características desse 

transtorno. O grau de entendimento do docente sobre como trabalhar com esses 

alunos devem passar primeiramente pelo reconhecimento da necessidade dessa 

atenção.  

Dupaul e Stoner (2007) trazem informações valiosas no que concerne a 

importância do professor na formação das crianças com TDAH, ressaltando, 

entretanto, que essa evolução independe somente do cotidiano escolar, é fator 

multidisciplinar, englobando acima de tudo o envolvimento familiar nesse processo.  

3.4.2. O aluno com TDAH deve receber um tratamento especial por parte dos 

professores? 
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Levando-se em consideração o resultado acima, tem-se que 80% dos 

professores que participaram dessa pesquisa acreditam que existe a necessidade 

de um tratamento diferenciado às crianças com TDAH. 

A literatura consultada é tácita ao afirmar essa necessidade, como visto em 

Zilmerman (2007) o TDAH se caracteriza por uma série de problemas relacionados 

com falta de atenção, hiperatividade e impulsividade. Trata-se de um distúrbio 

considerado como comum na fase da infância ou adolescência, que traz grandes 

influencias na aprendizagem dos mesmos. Esses problemas resultam de um 

desenvolvimento não adequado e causam dificuldades na vida diária. 

Para Rohde (1999) esse transtorno traz grandes problemas no cotidiano da 

criança ou do adolescente, refletindo diretamente nas pessoas que convivem com as 

mesmas. Enfatiza ainda o estudioso que o TDAH leva as dificuldades emocionais, 

de relacionamento familiar e social, bem como a um baixo desempenho escolar.  

Dessa forma a Associação Brasileira do Déficit de Atenção – ABDA, visando a 

melhoria dos níveis de qualidade de vida e buscando aprimorar o desempenho 

escolar das crianças com esse transtorno surge um tratamento diferenciado e que 

envolve o colégio e a família, trabalhando conjuntamente e visando uma maior 

atenção a esses alunos/filhos. 

3.4.3. A escola dá suporte para você trabalhar com este assunto referente ao 

TDAH? 

 FONTE: AUTORAL 
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Conforme apresentou o resultado do gráfico acima, entre os professores que 

participaram dessa pesquisa, um total de 37% afirmou que a escola dá o suporte 

necessário para que se possa realizar um trabalho específico voltado ao 

atendimento das necessidades dos alunos com TDAH. 

Em Silveira (1996) tem-se que a educação inclusiva é uma atitude de 

aceitação das diferenças, não uma simples colocação em sala de aula, ou seja, é 

uma provisão de oportunidades equitativas a todos os estudantes eficazes, com os 

necessários serviços suplementares de aparelhos e apoios, em classes adequadas 

à idade em escolas da vizinhança, a fim de prepara-los para uma vida produtiva 

como membros plenos da sociedade.  

Para Mantoan (1998) a educação inclusiva necessita de uma verdadeira 

transformação da escola, de tal modo que o aluno tenha a oportunidade de 

aprender, mas na condição de que sejam respeitados as suas peculiaridades, 

necessidades e interesses, a sua autonomia intelectual, o ritmo e suas condições de 

assimilação dos conteúdos curriculares.  

3.4.4. O que representa a presença desses alunos em sala de aula? 

 FONTE: AUTORAL 

 

A pesquisa trouxe um resultado expresso no gráfico 4, demonstrando que 
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encontrada é de caráter disciplinar (41%), outros 33% apontam que o grande 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Normal Inconstante Problemático Não sei ao certo 

13% 

51% 

23% 

13% 



55 

 

problema é a necessidade de maior atenção que essas crianças requerem, 

enquanto que para 23% a maior dificuldade é de caráter metodológico, apenas 3% 

disseram que não tem problema algum com os alunos com TDAH 

Concedendo sua visão sobre a questão levantada, e buscando amparo nos 

ensinamentos de Sena, Diniz e Neto (2007) observam-se a necessidade de deixar 

claro aos professores que as pessoas com TDAH se caracterizam pela sua 

impulsividade incontrolável, o que se torna, de certa forma impopular. Conforme os 

estudos dos estudos dos aludidos autores, essa síndrome é uma das mais comuns e 

sua predominância atinge entre 3 e 7% na população. Assim, é possível estimar que 

em uma sala de aula com 30 alunos, em média, tem-se um ou dois alunos com 

transtorno. 

Para Silveira (1996) o papel desempenhado pelo professor é um dos mais 

importantes do processo, é seu trabalho tanto disciplinar, pedagógico e 

metodológico que pode modificar a postura e as atividades da comunidade em 

relação às crianças com necessidades especiais.   

3.4.5. Como é o ritmo das aulas com esses alunos? 

 FONTE: AUTORAL 

 

De acordo com o apurado na pesquisa o resultado do gráfico 5 demonstra 
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relação ao aproveitamento escolar não só das crianças ditas normais, como 

também, das que são TDAH. 

Confrontando o resultado aqui conseguido com os estudos desenvolvidos por 

Reis e Camargo (2008), pode-se explicar tal situação problemática voltando à 

análise para uma questão estrutural da educação, ou seja, a formação continuada 

dos professores voltados ao atendimento de certas necessidades, isto posto, o 

despreparo dos docentes para lidar com os conflitos que surgem nas salas de aula 

contribui para a configuração do quadro. Além disso, geralmente, a proposta 

educacional da escola prevê um único tipo de enquadramento dos alunos no 

processo pedagógico.  

Sendo necessário relembrar que por não se adequarem ao padrão 

pedagógico convencional, é comum alunos com TDAH reagirem negativamente, 

tornando-se inadequados. 

3.4.6. Há algo que lhe cause angustia no processo de aprendizagem com esses 

alunos? 

 FONTE: AUTORAL 

 

Para um total de 74% dos professores entrevistados existe algum tipo de 

problema enfrentado cotidianamente no ambiente escolar em relação aos alunos 

com TDAH. Conforme ensinou Goldstein (2006) para que se possa amenizar os 

problemas intra classe de aula, os professores devem se conscientizar das 

necessidades e pormenores do TDAH, procurando desenvolver metodologias de 
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trabalho que facilitem a interação desses alunos com os colegas e com o próprio 

processo de ensino, para tanto, o uso do controle de comportamento é uma 

intervenção importante para tanto, o uso do controle de comportamento é uma 

intervenção importante para essas crianças. 

O certo é que para que o ambiente da sala de aula seja o mais harmônico 

possível, requer dos docentes atenção, responsabilidade e dedicação. Sabe-se que 

a grande parte das crianças com TDAH é capaz de frequentar a escola regular sem 

maiores problemas, desde que certos arranjos sejam feitos para recebe-lo e deixa-lo 

à vontade para participar do processo de ensino/ aprendizagem. Entre um dos bons 

métodos está o de ter sempre nessas salas um professor auxiliar dando maior 

atenção a esse grupo em especifico. 

Conforme Dupaul e Stoner (2007) alunos com TDAH apresentam risco de 

dificuldades significativas em uma variedade de áreas funcionais. É como se 

problemas de desatenção, impulsividade e hiperatividade servissem como um ima 

para outras dificuldades que, em alguns casos, são mais graves que os déficits 

principais do TDAH. 

3.5. Metodologias que podem ser utilizadas pelo professor para auxiliar no 

processo de ensino aprendizagem do aluno com TDAH 

A escola tem papel primordial na formação do indivíduo e o professor deve 

buscar métodos de ensino e procedimentos adequados que proporcionem a 

aprendizagem do aluno com TDAH, respeitando sua subjetividade, e incitando para 

que o aluno supere suas limitações, e Eidt e Ferracioli (2013, p.121) admitem esta 

ideia dizendo que, 

Na maior parte das vezes é apenas na escola que a criança terá 
contato com conteúdo sistematizados e ricos, distintos daqueles de 
seu cotidiano fora da instituição escolar. Essas atividades e 
conteúdos escolares lhe proporcionarão apropriações a que, 
dificilmente, teria acesso em casa ou em outros lugares, ao menos 
não com a mesma complexidade e, portanto, como vimos até aqui, 
que não impulsionarão o desenvolvimento de suas funções 
psicológicas superiores, cada vez mais próximas daquilo que há de 
mais elaborado no gênero humano. O educador tem a tarefa de 
organizar as mediações entre adultos e crianças, para que funções 
como a linguagem ou autodomínio do comportamento possam ser 
controladas cada vez mais conscientemente por ela. (EIDT E 
FERRACIOLI, 2013, p.121) 
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Ou seja, é por meio de incitações de atividades complicadas que o homem 

desenvolve as funções psicológicas superiores e segundo Reis e Camargo (2008, 

p.127) a melhor medida para superar as dificuldades encontradas pelos alunos com 

TDAH em sala de aula é a transformação da atitude do professor, no sentido de 

deixar o ensino mais participativo, solidário, democrático, criativo e reflexivo, ao 

mesmo tempo em que as políticas educacionais devem colaborar para a promoção 

social de todos, em sua diversidade. Neste sentido Rohde e Benczik (1999, p.82) 

demostram determinadas ações que podem minimizar o impacto negativo do TDAH 

e ajudar no atendimento do aluno: 

 
(A) Esclarecimento familiar sobre o TDAH; (B) Intervenção 
psicoterápica com a criança ou adolescente; (C) Intervenção 
psicopedagógica e /ou de reforço de conteúdos; (D) Uso de 
medicação; (E) Orientação de manejo para a família; (F) Orientação 
de manejo para os professores. (ROHDE E BENCZIK, 1999, p.82) 

 
 

As autoras Bonadio e Mori (2013, p.96) fazem uma reflexão sobre os 

discursos de médicos psicológicos que adentram no dia-a-dia da escola que ao 

serem internalizados, passam a fazer parte dos discursos dos professores, dando 

voz aos esclarecimentos organicistas e reducionistas do não aprender, e ao mesmo 

tempo, imobilizando o papel do professor como mediador entre o conhecimento 

científico e o aluno. Alguns professores aproveitam destes tipos de discursos e 

empregam como argumentos para justificar suas atuações em sala de aula e o 

fracasso escolar, afirma Assumpção (2011, p. 2), 

 

Há algum tempo a educação e a escola brasileira procura nos 
indivíduos a justificativas para as suas deficiências educacionais [...] 
Atualmente o fenômeno fracasso escolar tem sido camuflado pelas 
escolas, pois a ideologia posta nos índices estatísticos encobre a 
verdadeira realidade e, para justificar seu descompromisso, mais uma 
vez o sistema educacional coloca sobre os indivíduos o problema, 
agora transvestido por um transtorno, ou transtornos, os quais 
colocam sobre os indivíduos a culpa pelo seu fracasso escolar. 
(ASSUMPÇÃO, 2011, p.2) 

 

Esse tipo de desculpa infelizmente cresce diariamente de maneira 

significativa, crianças são qualificadas, transtornos são inventados, para esclarecer o 

fracasso escolar e a incapacidade de alguns profissionais da educação, neste 

sentido complementa Garrido (2009, p.1) 
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A crença no fato de que as dificuldades para aprender são 
consequências de uma doença, faz girar uma grande engrenagem de 
encaminhamentos da escola à especialistas da área da saúde. 
Crianças consideradas como aquelas que aprendem menos ou não 
aprendem na escola são então submetidas a um sem-número de 
exames e testes que, ainda que questionáveis, confirmam supostas 
deficiências de aprendizagem. O mais grave dessa engrenagem é 
que ela serve exclusivamente para confirmar suspeitas de 
professores e médicos, como um objetivo em si mesmo. (GARRIDO, 
2009, p.1) 

 

E muitas vezes como ilustra Bonadio e Mori (2013, p. 108) “O uso de 

remédios para amenizar tais sintomas se torna uma escolha mais momentânea e 

analisada eficaz pelos pais e pela escola, descartando o professor como mediador”. 

No entanto o educador é primordial para a aprendizagem e, por conseguinte, para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, pois beneficia o 

desenvolvimento e aprendizagem de seus alunos, com conhecimentos pedagógicos, 

intervenções adequadas a cada sujeito. 

O uso desses remédios como cita as autoras é na maior parte das vezes 

usado por cauda da falta de interesse do professor, eles optam por fazer uso dessa 

alternativa para ter menos trabalho, pois a alteração das práticas pedagógicas 

determinaria um tempo maior e intervenções em longo prazo, o que envolveria o 

trabalho não só do professor, mas de toda a equipe pedagógica, Fortunato (2011, 

p.5) pondera como deve ser o olhar do educador, contrariando esse tipo de ação 

 

Um “olhar atento” sob o foco diferenciado em relação às crianças 
diagnosticadas com TDAH é o ponto de partida para o trabalho dos 
profissionais da educação frente a práticas pedagógicas adequadas. 
Compreender que o funcionamento do cérebro do TDAH é bastante peculiar 
e que isto acaba por trazer-lhe um comportamento típico, responsável tanto 
por suas melhores qualidades, como por suas maiores angústias e 
desacertos, é de fundamental importância para os professores. 
(FORTUNATO, 2011, p.5) 

 

Nesta perspectiva Farrel (2008, p.32) explana alguns métodos adequadas 

que permitem ao professor oportunizar aprendizagem do aluno com TDAH, práticas 

como: Encorajar o estudante TDAH a explorar os mais variados tipos de materiais 

sobre um um certo conteúdo/assunto que será trabalho/ensinado em sala de aula; 

Ajustar as lições propostas por estratégias de questionamentos, como uma mistura 

de perguntas abertas e fechadas, ou pela mescla de dados novos e difíceis com 

dados mais conhecidos a ser consolidados; Usar recursos e forma não comuns de 
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apresentação dos conteúdos; Utilizar metodologia preferencialmente visual; 

Estimular a criatividade por meio de tarefas que exijam a exploração, criação e 

construção do aluno; Evitar as atividades “passivas” como questionários com 

respostas tipo “marcar x”; Ser claro e objetivo ao definir as regras de comportamento 

dentro da sala de aula, criando, juntamente com a turma, um “código de conduta” 

simples, com poucas palavras, para facilitar a memorização e escrever em uma 

tabela e expor em lugar visível. 

As crianças com TDAH aprendem melhor visualmente, deste modo, escrever 

palavras-chave ao mesmo tempo em que fala sobre o assunto, resulta no sucesso 

da prática pedagógica em relação à fixação do conteúdo pelo estudante. Por meio 

das ações expostas por Farrel (2008, p.38) é provável que o aluno com TDAH seja 

capaz de responder às atividades propostas com mais autonomia e alcance o 

objetivo de finalizá-las integralmente, crianças com TDAH gostam muito de 

novidades, de explorar o seu cotidiano. 

Contudo Belli (2008) chama a atenção dizendo que o professor 

primeiramente deve observar seus alunos, suspeitar de casos de TDAH em sua sala 

de aula, e caso perceba que algum aluno apresente os sintomas, deve informar á 

família de suas suspeitas o quanto antes, para que possam buscar um diagnóstico 

preciso e, consequentemente, o tratamento adequado. 

Depois do diagnóstico a atitude do professor deve ser apropriada para 

atender as necessidades dos alunos TDAH, o professor precisa ser proativo, estar 

sempre se antecipando aos episódios, fazer uma previsão para se planejar uma 

ação, ou seja, é preciso avaliar o contexto, identificar e escolher alternativas e 

idealizar resultados num determinado momento e ambiente. 

O professor precisa ser democrático, amigo e empático: sempre se colocar 

lugar de seu aluno TDAH, procurando sentir como se ficasse na mesma situação e 

circunstância baseada por ele. Se coloque na vivência escolar do seu aluno, de 

forma real e objetiva. Dialogue e, sobretudo, procure escutá-lo. Ajude-o sempre que 

compreender que ele por si só não está conseguindo realizar algo, mesmo não 

verbalizando que necessita de sua ajuda, tenha sensibilidade para notar a 

necessidade de sua ação. Desta maneira Leite e Tuleski (2011, p.9) ressalvam a 

importância de o processo de ensino ter claro o porquê da transmissão de um certo 

conteúdos, 
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Ao ensinar qualquer conteúdo ao estudante, é importante que este saiba 
qual a relevância daquilo que está sendo ensinado. Ao reconhecer 
determinado conteúdo (atividade) como necessário à sua vida, o estudante 
atribuirá sentido à atividade que implica no estudo daquele conteúdo e, 
consequentemente, fixará sua atenção e seu comportamento 
voluntariamente naquilo que está sendo ensinado. (LEITE E TULESKI, 
2011, p.9) 

 

Assim como são importantes os conteúdos e as metodologias, o professor, 

como descreve Belli (2008, p.172) deve planejar e organizar o espaço em sala de 

aula de maneira que atenda às necessidades e minimize as dificuldades de seu 

aluno TDAH buscando manter a rotina e constituir regras bem claras na sala de 

aula. Proporcionar um espaço acolhedor em sala de aula, botar a criança e/ou 

adolescente na frente, perto da mesa do professor, longe da janela e porta ou ao 

lado de colegas que não o distraiam. Em atividades em grupo, observar com quem 

ele melhor trabalha e procure manter esse grupo na maior parte das vezes, para que 

aconteça a aprendizagem necessária e favoreça relações sociais 

Através destas práticas citadas anteriormente por Farrel (2008); Belii (2008); 

Leite e Tuleski (2011) é presumível que o professor apresente êxito no processo de 

ensino aprendizagem, e como afirma Vygotsky e Luria (1996) o educador passa de 

expectador de um transtorno para a qualidade de importante agente criador de 

mediações promotoras do processo de humanização de seus alunos. 

3.6. A afetividade como ponto essencial para a aprendizagem 

Ao adentrar no termo afetividade é preciso um amplo estudo sobre o tema. 

Na conjuntura contemporânea, as relações estão a cada dia, mais afastadas. Com a 

era da tecnologia e das redes sociais, que aproximam as pessoas por meio de 

contatos, mas as impedem de terem uma relação afetiva, olho no olho, abraços, 

troca de experiências e como os nossos avós nos expunham em rodas de 

conversas. Por isso é adequado entender o termo afetividade e como intervém nas 

relações sociais, familiares e políticas. 

É correto afirmar que o afeto exerce um papel primordial no funcionamento 

da inteligência e com relação a criança com TDAH esse afeto pode ajudar muito na 

aprendizagem. Sem afeto não haveria interesse, nem necessidade, nem motivação; 

e consequentemente, questões ou dificuldades jamais seriam colocados e não 

existiria inteligência. A afetividade é uma condição necessária na constituição da 
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inteligência. Podemos avaliar de duas formas diferentes as relações entre 

afetividade e inteligência. A verdadeira essência da inteligência é a formação 

progressiva das estruturas operacionais e pré-operacionais. Na relação entre 

inteligência e afeto, podemos postular que o afeto faz ou pode causar a formação de 

estruturas cognitivas. 

Segundo Rossini (2001, p. 15) “o ser humano, pensa, sente, age. Ele pode 

ter um quociente intelectual (QI) altíssimo, porém, se as suas emoções ficarem 

abaladas, bloqueadas a sua ação poderá ser afetada, não será “forte, eficaz, 

produtiva”. Isso aplica a todo indivíduo e nas crianças em formação, ocorre uma 

ruptura no aprendizado, um bloqueio emocional, podendo influenciar o aprendizado 

do aluno a ponto de ele não conseguir avançar nos seus estudos, cabendo aos 

educadores intervir neste processo. Assim na visão da autora, qual é a proposta da 

pedagogia afetiva? 

 
As crianças devem ter oportunidades de desenvolver sua afetividade. É 
preciso dar-lhes condições para deve estar ligado ao ato afetivo, deve ser 
gostoso, prazeroso (ROSSINI, que seu emocional floresça, se expanda, 
ganhe espaço. A falta de afetividade leva á rejeição aos livros, a carência de 
motivação para aprendizagem, á ausência de vontade de crescer. Aprender 
2001, p.15). 

 

A afetividade familiar deve ser a primeira forma de interação com o meio. À 

medida que a criança com esse transtorno interage com outras crianças, ela constrói 

relações, ela exibe uma gama de emoções que serão mediadas a princípio pela 

família, que traz o sentimento de conforto e prazer. Isso ocasionará a ela uma 

atmosfera confortável, desde que este seja favorável a aprendizagem desta criança. 

Segundo Zucchi (2006, p.32) apud por Lima e Sousa (1984, p. 9), “a 

afetividade abrange o estado de ânimo ou humor, os sentimentos, as emoções e as 

paixões, ou seja, a capacidade de experimentar, vivenciar sentimentos e emoções”. 

Sabemos que o ser humano é dotado dessas características que são positivas, e 

que é permiti crescer, mas é preciso praticá-las. 

Entretanto, essa relação professor-aluno permite impulsos motivadores 

quando explorada pelo professor, de forma correta; assim o aluno com desse 

transtorno vivenciará relações sociais que permeiam a vida do ser humano e o 

acarretam para uma melhor vivência. 

Então ao analisar essa relação afetiva direta ou indireta entre 

aluno/professor, esta poderá influenciar no comportamento do aluno com transtorno 
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dentro do ambiente escolar; no entanto nota-se que os professores preferem 

distanciamento desta convivência ao invés de criar laços afetivos, pois esta 

aproximação pode provocar desconforto em sala de aula (LIMA, SOUSA, 1984). 

De forma inconsciente em suas ações o professor reprime aquele dito aluno 

tido como bagunceiro, sem conhecê-lo, sem conhecer seu problema, e sem ter laços 

afetivos com ele, e principalmente sem que aconteça uma tentativa de ajudá-lo. Os 

professores reconhecem que o lado afetivo é de grande valia, mas estão optando 

por deixar de lado, sem vivenciar ou praticar tal ação com seus alunos. 

Por outro lado, todas as emoções precisam ser empreendidas de forma 

prazerosa, pois assim a criança se sentirá segura, protegida e isso poderá resultar 

em aprendizagens significativas para a vida deste sujeito. 

A relação professor e aluno intensificam-se quando o processo de 

construção do conhecimento é pautado nas relações de afetividade. Existem trocas 

de emoções, de conhecimento, de respeito mútuo, quando bem conduzida pelo 

mestre o rendimento escolar tende a aumentar. 

A criança entende a hora que é cobrada, sabe quando pode chegar até o 

professor e fizer algum tipo de brincadeira, conversar sobre assuntos pessoais, ou 

seja, ter uma boa comunicação, consolidando este laço de confiança afetiva entre 

ambos. 

Essa relação pautada na afetividade para crianças que apresentam algum 

tipo de desatenção ou até mesmo o déficit de atenção colabora para o 

amadurecimento da criança, no seu desenvolvimento cognitivo, raciocino lógico, 

memória e as demais habilidades que possam estar afetadas. 

Muitas vezes notamos que o aluno que é desatento ou não presta atenção 

nas aulas é hiperativo, até possui um quadro de déficit de atenção. Os professores 

se encontram sem condições de afirmar tal conduta, apenas quando esta criança for 

avaliada consegue-se entender tal ação praticada por ela. Antes disto não seria 

nada ético fazer pré-diagnóstico de maneira a expor a criança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O foco desse trabalho foi analisar como se dá a aprendizagem da criança 

com TDAH, suas dificuldades e desafios, bem como o envolvimento dos pais nesse 

processo, o trabalho de intervenções feito pela escola e se profissionais envolvidos 

estão preparados para receber essa criança. 

Ao longo do estudo, conseguimos compreender que a característica 

individual que essa criança apresenta como impulsividade, agitação e dificuldade em 

manter o foco de atenção, não são vontades próprias, não é porque a criança é 

maldosa, mas sim uma causa de um transtorno que pode ser de origem genética ou 

biológica, de acordo com os vários estudos realizados para se descobrir essas 

causas. Assim sendo, essas crianças não podem ser rotuladas pelas pessoas do 

meio em que vivem. 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um transtorno 

complicado, pois apresenta vários aspectos e por isso deve ser analisado e 

estudados com o auxílio dos pais/familiares e especialmente da escola. Verificamos 

que essa parceria, quando bem-feita, ajuda a criança com TDAH a se desenvolver, 

como as demais crianças. 

Constatamos que, quando há o afeto da família, e a criança vive em um lar 

harmonioso no qual a criança se sente segura e protegida, ligadas a uma educação 

de qualidade em que sejam garantidos os direitos do aluno com necessidades 

educacionais especiais, essa criança se desenvolve com mais facilidade e 

dignidade. A escola deve ofertar a essa criança um atendimento educacional 

especializado. 

É de grande importância família e escola trabalharem unidos, pois as duas 

são as peças fundamentais para o desenvolvimento da criança com TDAH. É o 

amparo e a segurança da família ligada ao atendimento educacional especializado 

da escola. 

Com isso, concluímos que a parceria família e escola são primordiais, mas, 

para que isso aconteça, os profissionais da educação necessitam de formação 
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adequada que contemple a inclusão em sala de aula. Necessitam também distinguir 

o TDAH e suas particularidades, para que possam fazer uma intervenção apropriada 

em parceria com os pais. É imprescindível também empenho e comprometimento do 

professor na busca de uma formação continuada. 

Não é fácil para a instituição e, em especial, para o educador, uma vez que é 

necessário que ele pense sua metodologia, tendo consciência de que age em um 

sistema educacional inclusivo, mas que podem ocorrer falhas. E as famílias também 

devem ter essa consciência, para que unidas possam procurar alternativas que 

atendam às necessidades da criança com TDAH, para o seu melhor 

desenvolvimento e bem-estar. 

Com isso teremos a possibilidade de obter resultados satisfatórios na vida 

escolar da criança com TDAH, quando se têm professores e coordenadores 

envolvidos e empenhados a pensar estratégias e intervenções, e, acima de tudo a 

colocá-las em prática. E que tenham a competência de autoavaliar sua prática 

pedagógica todos os dias, distinguindo e analisando as especialidades que se 

deparam na escola todos os dias.  

É de suma importância acrescentar, é claro, o apoio e a participação ativa da 

família de seus professores, predispostos ao diálogo e a fortalecer a cada dia esta 

parceria em prol da criança. Por meio da relação das instituições família e escola, 

protegidas por especialistas na área da saúde, a criança com TDAH terá um trajeto 

de conquistas e vitórias em seu desenvolvimento escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 

 
 

AAKER David A. et al. Marketing research. 7th ed. New York: John Wiley & Sons, 
Inc., 2001. ANDRADE, E.R.; SCHEUER, C. Análise da eficácia do metilfenidato 
usando a versão abreviada do questionário de Conners em transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade. Arquivos de Neuropsiquiatria, v. 62, n. 1, p. 81-85. 2004. 
        
  
ARCE, A.; MARTINS, L. M. Quem tem medo da educação infantil? Campinas, SP: 
Editora Alínea, 2010.  
 
ANDRADE, Enio Roberto. Quadro clínico do transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade. In: RODHE, Luís Augusto; MATTOS, P. et al. Princípios e 
práticas em transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Porto Alegre: Artmed, 
2006. 
 
AQUINO, J.N; NAPOLE, N. TDAH na escola: conhecimento e atuação do professor 
de educação física. 2008. 87 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura plena 
em Educação Física) - Academia de Ensino Superior, Sorocaba, 2008. 
 
ARAÚJO, Paulo. Déficit de Atenção: um diagnóstico que você pode fazer. Nova 
Escola, Brasília, v. 19, n. 172, Acesso em novembro 2021. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DÉFICIT DE ATENÇÃO. O que é TDAH. [S.l]: 
ABDA, 2014. Disponível em: <http://www.tdah.org.br/br/sobre-tdah/o-que-e-o-
tdah.html>. Acesso em novembro 2021. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DÉFICIT DE ATENÇÃO. Relação professor, escola, 
aluno e família: a educação unida para o sucesso! [S. l.]: ABDA, 24 maio 2013. 
Disponível em: < http://www.tdah.org.br/br/dicas-sobre-tdah/dicas-para-educadores 
html>. Acesso em novembro 2021. 
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.  
 
BARBY, A. A. de O. M., ROSSATO, M. (Org). Tópicos especiais para a inclusão 
educacional. Maringá: EDUEM, 2005. 
 
BENCZIK, E. B. P. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: atualização 
diagnóstica e terapêutica. São Paulo: casa do Psicólogo, 2010. 
 



67 

 

BARKLEY, Russel. A. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH): guia 
completo para pais professores e profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed, 
2002. 
 
BARROSO, André Luís Ruggiero. Instrumentos de pesquisa científica qualitativa: 
vantagens, limitações, fidedignidade e confiabilidade. EF Desports Revista Digital. 
Buenos Aires, Año 17, n. 172, Sep. 2012. Disponível em: 
<http://www.efdeportes.com/efd172/instrumentos-de-pesquisa-cientifica-
qualitativa.htm>. html>. Acesso em novembro 2021. 
 
BELLI, Alexandra Amadio. TDAH e agora? São Paulo: STS, 2008.  
 
BENCZIK, Edyleine B. P. Manual da escola de transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade: versão para professores. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2000. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação a Distância. Salto para o 
futuro: educação especial: tendências atuais. Brasília, 1999. 
 
CAMARGO JR, K.R. Biomedicina, Saber & Ciência: uma abordagem crítica. São 
Paulo: Hucitec, 2003.  
 
COLLARES, C.A.L.; MOYSÉS, M.A.A. Preconceitos no cotidiano escolar: ensino e 
medicalização. São Paulo: Cortez, 1996 
 
DSM-IV-TR. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. 4 ed. (rev). 
Porto Alegre: Artmed, 2002.  
 
EIDT, N. M.; FERRACIOLI, M. U. O ensino escolar e o desenvolvimento da atenção 
e da vontade. Editora Alínea. Campinas, 2010. 
 
___________.; O papel da educação escolar no desenvolvimento da vontade da 
criança. In: II Encontro Brasileiro de Educação e Marxismo (EBEM), Curitiba, PR, 
2006. 
 
___________.; TULESKI, S.C. Discutindo a medicalização brutal em uma sociedade 
hiperativa. In: FACCI, M. G. D.; MEIRA, M. Psicologia histórico cultural; contribuições 
para o encontro entre a subjetividade e a educação. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2007. 
 
FIORE, M.A. Medicalização do corpo na infância: considerações acerca do 
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Mnemosine, v. 1, n. 1, 2005.   
   
FACION, J. R. Transtornos Invasivos de Desenvolvimento e Transtornos de 
Comportamento Disruptivo. Editora IBPEX. Curitiba, 2006.      
 
GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2008.  
 
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 



68 

 

 
GUARIDO, R. A medicalização do sofrimento psíquico: considerações sobre o 
discurso psiquiátrico e seus efeitos na educação. Educação e Pesquisa, v. 33, n. 1, 
2007. 
 
HACKING, I. Múltipla personalidade e as ciências da memória. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2000. 
  
______. O autismo: o nome, o conhecimento, as instituições, os autistas - e suas 
interações. In: RUSSO, M.;CAPONI, S. (Org.). Estudos de filosofia e história das 
ciências biomédicas. São Paulo: Discurso Editorial, 2006.  
 
ILLICH, I. A expropriação da saúde: nêmesis da medicina. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira S.A., 1975. 
  
JOSÉ, E. da A.; COELHO, M. T. Problemas de aprendizagem. 12 ed. São Paulo: 
Ática, 2008. (Série Educação). 
 
LECOURT, D. Normas. In: RUSSO, M.; CAPONI, S. (Org.). Estudos de filosofia e 
história das ciências biomédicas. São Paulo: Discurso Editorial, 2006.  
 
LEGNANI, V.N.; ALMEIDA, S. F. C. A construção da infância: entre os saberes 
científicos e as práticas sociais. Estilos da Clínica, v. IX, n. 16, 2004 
 
NOGUEIRA, M. O. G. Dificuldades de aprendizagem: um olhar psicopedagógico. 
Curitiba: IBPEX, 2011 
 
PHELAN, T.W. TDA/TDAH: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 1. ed. 
São Paulo: M Books do Brasil, 2005.  
 
TESSER, C.D. A verdade na biomedicina, reações adversas e efeitos colaterais: 
uma reflexão introdutória. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 17, n. 3, 2007.  
 
RIZZUTTI, S. Aspectos neurobiológicos do transtorno de hiperatividade e 
desatenção. In. MONTIEL, J. M. CAPOVILLA. F. C. (Org.). Atualização em 
transtornos de aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009.   
       
TOPCZEWSKI, A. Hiperatividade: como lidar? São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. 
 
TRIVINOS, A. N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais. A pesquisa 
qualitativa em Educação. São Paulo: Editora Atlas S.A, 1987. 
 
VASCONCELOS, M.M. et al. Prevalência do transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade numa escola pública primária. Arquivos de Neuropsiquiatria, 
v. 61, n. 1, 2003. 
 
YIN, R. K. Estudo de Caso: Planejamento e métodos. Tradução de Daniel Grassi. 3. 
ed. Porto Alegre: 2005. 


