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RESUMO: A Educação Inclusiva é uma política abrangente que 

visa eliminar nos processos educacionais, qualquer tipo de 
discriminação a grupo de pessoas, como por exemplo, de raça, de 
etnia, de grupo social, de religião. É importante questionarmos como 
vêm sendo tratado “as diferenças” no interior das escolas. O 
presente projeto tem por objetivo discutir e refletir com professores 
do citado Colégio como os mesmos desenvolvem o trabalho com 
alunos que apresentam necessidades especiais, em específico 
crianças e adolescentes que possuem o Transtorno Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH). É também intenção do projeto 
oferecer subsídios para trabalhar com alunos que não prosperam 
em sua aprendizagem, sentindo-se desmotivados e com a auto- 
estima abalada. 
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Inclusão. Alunos com TDAH. Apoio pedagógico. Professores da 
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A inclusão percorreu um longo caminho nestas últimas décadas, a 

sociedade desperta para a diversidade, e tem como objetivo adequar as 

escolas às necessidades de uma sociedade de oportunidades. 

A Política Nacional da Educação Especial apresenta uma educação 

inclusiva pautada na concepção de direitos humanos que mostra a igualdade e 

a diferença como valores indissociáveis. A inclusão vem garantir a toda as 

crianças com necessidades especiais o seu lugar de direito na sociedade. 

(MANTOAN, 1997) 

Falar em diversidade é não nos esquecermos que vivemos num mundo 

diverso e que ninguém é igual a ninguém, portanto é relevante questionarmos 

com vem sendo tratadas as “diferenças” no interior das escolas. 

Reafirmando o pensamento de Mantoan (1997) diferenças existem em 

todas as salas de aula. O ritmo e o nível de aprendizagem variam de aluno 

para aluno, independente de características físicas. 

Para instaurar uma condição de igualdade nas escolas não se concebe 

que todos os alunos sejam iguais em tudo, como é o caso do modelo escolar. 

Temos que considerar as suas desigualdades naturais e sociais, se igualdade 

traz problemas, as diferenças podem trazer muito mais. 

A igualdade de oportunidades tem sido a marca das políticas igualitárias 

e democráticas no âmbito educacional, isso não quer dizer que consegue 

resolver o problema das diferenças, elas escapam a esta proposta, diante das 

desigualdades naturais e sociais. 

A contribuição de Joseph Jacotot (in Mantoan, 1997) que nos trouxe um 

olhar original sobre a igualdade:  

 

Ele afirmava que a igualdade não seria alcançada a partir da 
desigualdade, como se espera atingi-la, até hoje, nas escolas, 
acreditava em uma outra igualdade, a igualdade de inteligência.(p. 
21)  
 
 

O autor defende que o indivíduo é capaz de adquirir conhecimentos, 

capaz de aprender, de conhecer. O conhecimento reside na mente do ser 

humano. 

Ele afirma que a libertação da inteligência proviria dessa igualdade, 

sendo ponto de partida e o início para qualquer tipo e nível de aprendizagem. O 



3 

 

professor não pode omitir essa capacidade de cada aluno tem diante do 

conteúdo ministrado. 

É necessário que as escolas adotem paradigma inclusivo, defendam e 

priorizem a qualidade de Ensino a todos os alunos especialmente para os que 

têm deficiências. 

Um passo importante se deu através da declaração de Salamanca 

(1994), documento que contextualiza a inclusão, um movimento mundial, tendo 

em vista promover a Educação para Todos, define políticas, princípios e 

práticas da Educação Especial, condiciona o acesso ao ensino regular àqueles 

alunos que possuem condições de acompanhar o estudo. 

No Brasil a LDB nº 9394/96, descreve no Capítulo V, Artigo 58, 59 e 60, 

garantindo a inclusão de alunos com necessidade especiais na rede pública de 

ensino, mesclando os enfoques clínico e pedagógico. 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 

escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 

especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 

serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 

alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 

regular. 

§3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 

início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais; 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 

II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 

nível exigido para a conclusão de ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 

para os superdotados; 
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III – professores com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino 

regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração 

na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 

revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 

articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 

apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 

psicomotora; 

V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 

suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino regular. 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 

critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 

especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de 

apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 

Parágrafo único. O Poder Público adotará como alternativa preferencial, 

ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na 

própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às 

instituições previstas neste artigo. 

De logo vemos o avanços do dispositivo da Lei acima, o atendimento é 

gratuito, portanto, pessoas em idade escolar são consideradas “educandos 

com necessidades especiais”, a responsabilidade dos educandos são de todos 

os que promovem a formação escolar. 

As Diretrizes Curriculares da Educação Especial do Estado do Paraná, 

consideram-se alunos com necessidades educacionais especiais alunos que 

apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações para 

acompanhar as tarefas propostas (não vinculadas a uma causa específica, ou 

relacionas a disfunções, limitações ou deficiências), condições de comunicação 

e sinalização diferenciadas dos demais alunos e altas habilidades. 

Vale lembrar que o aluno incluso aprenderá como todos, mas precisará 

às vezes de adaptações e ajuda dos demais, a inclusão é um trabalho de 

equipe envolve pais, professores, equipe pedagógica, direção enfim toda 

comunidade escolar. 
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Pais e professores diante da problemática preocupam-se em buscar 

uma escola, um sistema de ensino estruturado, capaz de garantir a assimilação 

e a permanência desses alunos com necessidades especiais na rede pública. 

O estudo a ser desenvolvido nesta Unidade Temática, Transtorno Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é relevante o conhecimento do Professor 

em torno do problema, para ele ser capaz de diferenciar a hiperatividade de um 

comportamento indisciplinado. Entende-se que através da realização dos 

estudos o professor busque estratégias facilitadoras como: incentivo e 

interação entre o grupo, atitudes de aceitação, atividades variadas e ajuda 

mútua. É também importante contribuir com a divulgação e esclarecimento 

sobre o TDAH, levando-os a reflexões e discussões acerca do trabalho 

pedagógico desenvolvido, bem como informações sobre eventuais 

possibilidades de lidarem com crianças e adolescentes diagnosticadas com 

hiperativos. 

 

TDAH: Definições, Causas e Sintomas 

 

O TDAH é um dos Transtornos mais freqüentes distúrbios que ocorrem 

em crianças e adolescentes, é um descontrole motor acentuado com 

movimentos bruscos e mudança de humor. 

Para Valle (2007) são muitas as razões encontradas para as dificuldades 

de aprendizagem dentre tantas o transtorno e déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH) é uma das principais queixas, seja no âmbito social, 

quanto no pedagógico, pois a criança não consegue manter a atenção e a 

hiperatividade a impossibilita um esforço mental prolongado durante os 

estudos. 

Topczewski (1999) define Hiperatividade como:  

A hiperatividade é um sintoma que não tem definição precisa aceita 
unicamente, mas todos concordam que compromete de modo 
marcante o comportamento do indivíduo.  
A hiperatividade é um desvio comportamental, caracterizado pela 
excessiva mudança de atitudes e de atividades, acarretando pouca 
consistência em cada tarefa a ser realizada. Portanto, isto incapacita 
o indivíduo para se manter quieto por um período de tempo 
necessário para que possa desenvolver as atividades comuns do seu 
dia a dia. Este padrão de comportamento se mostra incompatível com 
a organização do seu ambiente e com determinadas circunstâncias. 
Crianças e adolescentes hiperativos são frequentemente 
considerados como pessoas inconvenientes.(p.21)   
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Segundo Mattos (2005) o Transtorno do Déficit de Atenção é um 

problema que deve ser diagnosticado por um médico ou psicólogo, pois 

sempre é necessário o uso de medicamentos. Na escola professores e 

especialistas se baseiam pelos indicadores durante o ensino fundamental.  

Para Facion (2007), o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

continua sendo um problema clínico significativo com que se defrontam 

famílias, médicos, professores, pedagogos, psicólogos e educadores.  

De acordo com Bromberg (2001):  

 

O TDAH é uma deficiência neurobiológica de origem genética que 
afeta de 3% a 5% de todas as crianças em idade escolar. Até 
recentemente, acreditava-se que os sintomas de TDAH 
desapareciam na adolescência. Sabe-se que agora muitos sintomas 
acompanham o crescimento e 30% a 70% dos portadores podem vir 
a ter dificuldades emocionais profissionais e em seus 
relacionamentos sociais e afetivos na vida adulta. (p.04)  

 

Comungam com essa ideia os autores Kaplan, Sadock e Grebb quando 

dizem que cerca de 20% dos adultos sofrem com os sintomas do TDAH.  

Mattos (2005) acredita que:  

 

O TDAH é mais comum em meninos do que em meninas. Entretanto, 
como a forma hiperativa é mais comum no sexo masculino, os 
meninos tendem a “criar mais confusão” e incomodar mais a sala de 
aula, sendo então encaminhados para avaliação médica a pedido dos 
professores. (p.27)  

 

Nas 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental, nota-se uma agitação muito 

grande nos alunos, do sexo masculino, dificultando o despertar da atenção 

deste aluno na sala de aula.  

Conforme as ideias de Bromberg (2001), Facion (2007) e Mattos (2005)  

as características do TDAH aparecem na infância, o comportamento é crônico 

e com duração de no mínimo seis meses. As principais características para o 

reconhecimento do TDAH são hiperatividade, o distúrbio de atenção (ou 

concentração), a impulsividade e a agitação. 

Estes autores afirmam que a criança com TDAH pode ser desatenta, 

hiperativa, impulsiva, sendo que esse transtorno é classificado em três tipos 

clínicos: 
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-Predominante desatento; 

-Predominante hiperativo / impulsivo 

-Tipo misto ou Tipo combinado 

 

Predominante Desatento 

 

1- Não presta atenção aos detalhes e comete erros por descuido; 

2- Apresenta dificuldades em manter atenção (tanto na escola, e 

brincadeiras); 

3- Parece não ouvir quando lhe dirigem a palavra; 

4- Não segue instruções, dificuldades em terminar tarefas escolares 

e rotineiras; 

5- Apresenta dificuldades com organização; 

6- Evita ou reluta em dedicar-se a tarefas que exijam esforço mental; 

7- Distrai-se com facilidade, perde objetos necessários; 

8- Distrai-se facilmente com estímulos externos, é comum que pais e 

professores se queixem de que estas crianças parecem “sonharem acordadas”; 

9- Esquece as atividades diárias. 

 

Predominante/Hiperativo/Impulsivo 

 

1- Inquietação, mexendo as mãos e os pés ou se mexe muito na 

cadeira; 

2- Dificuldade em permanecer sentada; 

3- Corre sem destino em situações inapropriado (em adultos, há um 

sentimento subjetivo de inquietação); 

4- Dificuldades em engajar-se em atividades silenciosa; 

5- Fala excessivamente; 

6- Responde perguntas antes de elas serem formuladas; 

7- Age como se fosse movido a motor; 

8- Dificuldade em esperar sua vez; 

9- Interrompe e intromete nas conversas dos outros. 
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Tipo Misto ou Tipo Combinado 

 

A criança e o adolescente apresentam uma desatenção evidente, sendo 

acompanhada de uma hiperatividade e impulsividade, esta é a forma mais 

comum, no entanto causa mais problemas para o portador e também para os 

que convivem com ele. 

Estamos de acordo com a ideia de Mattos (2005), no que se refere que 

não existe uma única causa estabelecida, esse distúrbio existe uma 

participação genética, em torno de 90%. Alguns pesquisadores acreditam que 

à predisposição herdada dos pais podem somar a outros fatores externos. 

Segundo Mattos (2005), outro fator importante são os problemas 

obstétricos, não exatamente problemas emocionais e sim o sofrimento do feto 

na hora do parto. 

Facion (2007), afirma a suposição da ocorrência de um distúrbio da 

função do cérebro na primeira infância provocado por uma lesão pré, peri ou 

pós-natal no sistema nervoso central, podemos citar exemplo do tabagismo e o 

alcoolismo na fase pré natal.  

Em seus estudos Bromberg (2001) nos relata que uma criança com 

TDAH apresenta diversos problemas biológicos e psicológicos e podem 

contribuir com sintomas similares aos apresentados pelos portadores. É 

realizada uma avaliação para determinar a presença ou ausência de fatores 

concomitantes. Essa avaliação inclui testes de inteligência e o levantamento do 

comportamento acadêmico, social e emocional. Mede-se ainda o nível de 

impulsividade, incluindo-se avaliação dos pais e de professores.  

Por isso se faz necessário observar as considerações de Parolin (2010) 

onde a autora destaca que é comum a família e a escola após receber o 

diagnóstico clínico, o neuropediatra dará informações da situação orgânica. A 

autora afirma, quanto aos cuidados ao avaliarmos uma criança com 

hiperatividade, pois muitas vezes falta de limites da presença dos pais e de 

professores podem confundir e rotular inadequadamente. 

Bromberg (2001) nos relata que os pais das crianças com TDAH, 

possuem um nível de estresse e uma culpa, e apresenta um índice elevado de 

separações nessas famílias em decorrência do problema, é importante 
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conscientizar que a família não é responsável pelo problema, ele é de origem 

genética e tem que ser enfrentado. 

É muito comum o pai não aceitar o diagnóstico do médico, ele não aceita 

alegando comportamento próprio da idade. Já em outros casos há pais que 

consideram ser a mãe o foco maior do problema, culpando a mãe de não saber 

lidar de modo adequado com o filho. 

 

TDAH: Diagnóstico e Tratamento  

 

Estudos mostram que adultos com TDAH tendem a desenvolver 

problemas sérios de comportamentos, desempenho acadêmico e profissional 

pouco satisfatório, problemas com ansiedade e abuso de substâncias tóxicas. 

Compete à identificação do diagnóstico ao neurologista a prescrição de 

psicofármacos e a parceria com a escola em relação à compreensão do quadro 

clínico deste aluno requerendo certos cuidados no desenvolvimento global. 

Pois segundo Facion (2007) 

 

A experiência clínica com crianças e adolescentes com TDAH tem 
indicado claramente que elas precisam, mais que as outras, de 
Reforço Constante, para que os comportamentos esperados 
predominem. Aliás elas respondem melhor ao Reforço Positivo do 
que às estratégias punitivas. O reforço positivo aumenta a auto-
estima, fornecendo maiores subsídios para modificação dos 
comportamentos indesejáveis. (p.101) 

 

Para Facion (2007) o TDAH geralmente é diagnosticado quando a 

criança entra na escola, mesmo que o problema já exista antes. Esses 

sintomas podem persistir na adolescência e até na vida adulta, esse percentual 

varia em cerca de 15 a 20% dos casos, ainda que a hiperatividade apresente 

uma melhora. 

Os médicos vêem hoje o TDAH como um extremo dentro da diversidade 

do comportamento humano, depois de diagnosticado o transtorno, é necessário 

o trabalho envolvendo pais, professores e terapeutas. Segundo estudos o 

TDAH não é tratado com calmante, os psicoestimulantes são os medicamentos 

mais utilizados, apresentam uma melhora em relação ao comportamento 

impulsivo e hiperativo e com isso aumenta a sua capacidade de concentração. 
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Para que o diagnóstico seja realizado deverá ser recolhidos dados com 

professores e outros adultos que, de alguma forma tenha contato com a 

pessoa avaliada. 

Para Mattos (2005), o estudo com TDAH apresenta várias controvérsias, 

sendo isto saudável dentro da medicina, muitos estudos afirmam que somente 

a psicoterapia isolada não é alternativa, sendo necessária a complementação 

da medicação. 

Todas as pesquisas que foram realizadas demonstram que os 

medicamentos é a forma de tratamento mais eficaz, eles aumentam a 

quantidade de dopamina e noradrenalina encontrada em determinadas regiões 

do sistema nervoso central, na região frontal (parte anterior do cérebro). 

Mattos afirma que: 

 

A dopamina e a noradrenalina são substâncias normalmente 
produzidas e liberadas pelas células nervosas e servem para 
transmitir as informações entre elas, por isso são chamadas de 
neuro-transmissores e/ou noradrenalina parece estar envolvida no 
aparecimento dos sintomas de TDAH. ( p.148 ) 

 
Os medicamentos segundo o autor acima ajudam a normalizar os 

neurotransmissores enquanto estão sendo tomados, uma vez interrompidos 

tudo volta a estaca zero. 

Mattos (2005), afirma que além do tratamento farmacológico, a 

psicoterapia deve ser encarada como uma alternativa, uma medida 

complementar, ela está indicada quando existem problemas secundários ao 

TDAH, seja na escola, no trabalho, em casa ou socialmente, isto é necessário 

quando acontece quando a demora do diagnóstico correto. A psicoterapia não 

vai diminuir os sintomas do transtorno (desatenção, hiperatividade e 

impulsividade), mas vai ajudar que a pessoa com TDAH administre melhor 

esse sintoma no dia a dia. 

 

Quando a psicoterapia poderá ser indicada? 

 

Quando é associada a outros problemas secundários, ela deverá ser 

indicada quando: 
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1- Quando a criança e o adolescente têm dificuldades em 

aceitar regras e limites; 

2- Baixa auto-estima (comum em adultos e também em 

adolescentes) 

3- Depressão ou ansiedade (ocorrem em crianças, 

adolescentes e adultos) 

4- Dificuldades significativas de relacionamento interpessoal 

(comum em adolescentes e adultos). 

 

Souza (2011 apud VIDA E SAÚDE, p.32) vem relatar que o primeiro 

passo para lidar com crianças agitadas é diagnosticar se os cuidadores dela, 

também são agitados, é necessário que haja mudança de comportamento. O 

pediatra Dr. Sérgio Spalter diz que crianças precisam sentir-se seguras, 

confiantes e acolhidas. 

 

Dicas para ajudar uma criança agitada 

 

1- Acolha a criança reservando um tempo diário se possível 

para ela, 

2- Valorize as conquistas dela mesmo que pequenas, 

segundo sua avaliação, 

3- Tenha regras claras em casa para organizar a disciplina. 

Explique o que pode e o que não pode ser feito, 

4- Não se irrite quando a criança quebrar uma regra. Não fale 

dez vezes que ela errou, 

5- Se ela quebrar de novo a regra aplique a disciplina 

previamente combinada, 

6- Depois da disciplina não fique emburrado com a criança. 

Ao ser multado, por exemplo, por alta velocidade ninguém fica 

emburrado, pagamos a multa e pronto, 

7- Elogie muito a criança agitada quando ela fizer qualquer 

coisa certa, 
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8- Evite encher sua casa com muito bibelô, porcelanas, vasos 

de vidros, pois crianças hiperativas tem dificuldades com coordenação 

motora, 

 

 

Os medicamentos curam o TDAH? 

 

De acordo com Mattos (2005), os medicamentos não curam o TDAH, da 

mesma forma que os medicamentos para pressão não curam a hipertensão 

arterial, nem a insulina cura o diabetes, os medicamentos ajudam a normalizar 

os neurotransmissores. 

Quando o TDAH é diagnosticado na infância, e quando tratado de forma 

correta, com o passar do tempo o portador vai desenvolvendo uma capacidade 

de prestar mais atenção, controlar o comportamento, e administrar as 

deficiências pessoais. 

O tratamento precocemente ajuda a diminuir as conseqüências 

emocionais negativas e as dificuldades acadêmicas, a baixa auto-estima, o 

risco de abuso de drogas e a má adaptação social. 

Antigamente achava-se que o TDAH era uma doença infantil que 

desaparecia na adolescência, hoje sabemos que o TDAH pode persistir na vida 

adulta, quando isso acontece e modo significativo no adulto, o medicamento 

será tomado para toda a vida. O correto é a escolha correta da medicação  

Mas em alguns casos, segundo Mattos (2005), em algumas crianças, os 

sintomas podem desaparecer ou diminuir entre os 12 e o 20 anos de idade. A 

hiperatividade desaparece e a desatenção melhora muito, mas persiste na vida 

adulta, isso também ocorre com a impulsividade. Por isso o tratamento de uma 

criança ou adolescente deverá persistir enquanto os sintomas forem evidentes. 

Antes de o médico suspender a medicação, é necessário avaliar se realmente 

desapareceram os sintomas. 
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TDAH E A ESCOLA 

 

 

Segundo estudos o TDAH é apresentado de forma errônea, como 

problema de aprendizagem. Sabe-se que crianças e adolescentes com 
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Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade são capazes de aprender, 

mas tem dificuldades em obter sucesso nos estudos devido aos sintomas. 

Facion (2007), um dos grandes desafios dos pais é a escolha da escola 

que seu filho deverá freqüentar. O ideal é optar por uma escola inclusiva que 

acolha, aceite e se preocupe com o desenvolvimento global do aluno com 

TDAH, o ideal é perceber seus pontos fracos e tentar superá-los. A 

comunicação freqüente entre escola e família é muito importante. 

Parolin (2010), nos relata a duvida entre os professores em revelarem o 

transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e o perfil do aluno 

preguiçoso, em relação ao comportamento de um aluno agitado e disperso, ele 

demonstra falta de vontade de estudar terminar as lições, terminar uma prova. 

A pergunta freqüente é como esses alunos ficam horas e horas na frente do 

computador, ou tocando algum instrumento, eles não conseguem nem mesmo 

memorizar a tabuada, percebe-se que a criança e o adolescente são 

inteligentes e muito ágeis naquilo que é interessante para ela. 

As queixas dos pais e professores mostram uma dúvida muito grande, 

sendo eles tão ágeis e inteligentes, mas não consegue prestar atenção e 

efetuar suas tarefas escolares com sucesso. A incapacidade de prestar 

atenção ou ficar quieto leva os adultos a considerá-los malandros e são 

rotulados de irresponsáveis malandros, endiabrados, ou avoados e surdos. 

Pais e educadores vivem em conflitos e se sentem impotentes de entender o 

problema e até mesmo de ajudá-los. Não percebem o esforço que essas 

crianças e adolescentes fazem para obter sucesso em suas tarefas.  

O TDAH não afeta a inteligência do aluno, mas a sua aprendizagem, 

pois em uma seqüência de exercícios, operações ele possivelmente consiga 

fazer duas, consequentemente não veja as outras ou esqueça algum sinal. 

A impulsividade do aluno com TDAH é anormal, ele não consegue ficar 

quieto, diz coisas fora da hora, seus impulsos colocam em constantes atritos 

com professores e colegas. Apresenta descontrole emocional pela 

irritabilidade, pela agressividade e pelo choro. Algumas crianças e adolescente 

são retraídas, inibidas e frustam-se com facilidade. Com esse quadro os alunos 

com os sintomas do TDAH são vulneráveis ao fracasso escolar. 

Mattos (2005), faz uma alerta aos professores em relação ao aluno 

prestar atenção, fazer apenas o que lhe interessa, essa é uma das 
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características do transtorno. Outro aspecto muito importante é o professor 

saber distinguir: “incapacidade de vontade de atender a regras” (TDAH) com 

“falta de vontade de atender a regras” (problemas comportamentais), juntos 

podem ocasionar um problema ainda maior. 

Caro educador, Mattos (2005), nos mostra as dificuldades de 

aprendizagem que podem coexistir com o TDAH: 

 

1- Transtornos do Aprendizado 

 

1a. Transtorno da Leitura, também conhecido como “dislexia”, existem graus 

variáveis de dislexia, a forma mais grave (não sendo possível a alfabetização) 

e a forma mais leve. (dificuldades de leitura, leitura silabada, aos tropeços) em 

relação à escrita também apresenta graves problemas. 

 

1b. O transtorno da Expressão Escrita, também conhecida por “disgrafia”, além 

de a grafia ser ruim, varia a forma e tamanho da letra, uso incorreto do espaço 

no papel, dificuldades de se expressar, construção de frases sem sentido, com 

ordem inversa, sendo difícil a compreensão. 

 

1c. O Transtorno da Matemática, também chamado de “discalculia”. Uma 

dificuldade muito grande de operar conceitos matemáticos seja por escrito ou 

oralmente.  

 

2- Os Transtornos da Linguagem:  

 

Existem dois tipos, O primeiro é o expressivo, quando existe muita 

dificuldade de se expressar oralmente e por escrito. Essas crianças geralmente 

aprendem a falar muito tarde. Usam frases curtas, com vocabulário reduzido, 

(dificuldade no ditado e na redação). 

O segundo tipo é o expressivo-receptivo, além das dificuldades acima 

mencionadas, existe a dificuldade de compreensão, é muito comum à 

existência de problemas psiquiátricos. 
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Quais as principais dicas para um professor? 

 

- O professor deverá estabelecer uma rotina constante, com regras e 

limites estabelecidos. Evite mudar de horário, trocar regras de jogo no que diz 

respeito às avaliações (uma hora vale uma coisa, outra hora vale outra). 

- Desde o primeiro dia o professor deverá deixar claro, alguns 

professores utilizam um mural. 

- É importante o professor apresentar de forma clara, apresentar aquilo 

que está sendo dito também sob forma visual (slide, quadro negro). 

- A criança e o adolescente com TDAH necessitam um pouco mais de 

estimulação para dar certo, mas nada de muito exagerado, as rotinas são 

necessárias (evitem improvisos). 

- É importante conversar com a criança sobre suas dificuldades, 

envolvê-la nas discussões faz com que as mudanças se tornem um projeto 

conjunto. 

- O professor deverá tentar modificar o comportamento do aluno 

gradualmente, poderá reservadamente listar os comportamentos inadequados, 

o professor deverá escolher principalmente aqueles que sejam mais 

prejudiciais para o desempenho acadêmico ao apresentar melhora nesses 

comportamentos ele poderá estabelecer novas metas, (deverá acontecer 

devagar). 

- Ele tem que saber equilibrar exigência de cumprimento e obedecer a 

regras e flexibilização de comportamento. Quando houver infração a regras, é 

importante estar atento à existência de fatores atenuantes. (diminui a gravidade 

de uma falta isso deve ser bem explicitados ao aluno). 

- Tentar descobrir a melhor forma de utilização do material. 

- Trabalhar com grupos pequeno, com esse trabalho grande parte das 

crianças e adolescentes com TDAH consegue melhores resultados 

acadêmicos. 

- Avaliação freqüente sobre o impacto do comportamento do aluno sobre 

ele mesmo e sobre os outros ajuda bastante. 

- Despertar no aluno com TDAH o gosto pela leitura, através de 

assuntos e temas de seu interesse. 
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- Olhe sempre nos olhos, você poderá trazer o aluno de volta, um olhar 

pode tirar o aluno do seu devaneio. 

- Explique e dê o tratamento normal a fim de evitar um estigma. 

- Exercícios físicos, ginástica ajuda a liberar o excesso de energia. 

- O professor deverá preparar o aluno com TDAH a novas situações. Ela 

é muito sensível em relação às suas deficiências e facilmente se assusta ou se 

desencoraja. 

- Para melhor assimilação o professor poderá dividir as atividades em 

unidades menores. 

- Nunca provocar constrangimento ou menos desprezar o aluno. 

 

O professor deve procurar não rotular o aluno de “problema”, 

“indisciplinado” ou “desajustado”, pois o aluno poderá um auto conceito 

negativo. Levar em conta a história pessoal do aluno, tratando-o com respeito e 

compreensão. 

O professor deve estar consciente que dependendo da sua doação 

poderá exercer influência e ou/ negativa no aluno. 

A comunicação entre pais e professores deve ser frequentes, pois eles 

necessitam estabelecer prioridades, deve estar bem informados sobre o TDAH, 

pois muitos pais acham que a criança é esperta demais. 

Mattos (2005), afirma que os pais temem que os filhos fiquem marcados, 

rotulados como diferente, mas isso já é percebido por ela e também pelos 

demais alunos, é recomendado lidar direito com o problema, assim poderemos 

conseguir bons resultados, é natural querermos ser tão iguais aos outros, mas 

um tratamento diferenciado terá, certamente, efeitos sociais menos danosos do 

que não se fazer nada. 

A partir desta pesquisa acreditamos que as escolas necessitam de 

orientações sobre o TDAH, através de leitura, palestras sobre TDAH, voltada 

ao professor, e trabalhando em equipe, a inclusão de alunos com necessidades 

especiais é uma tarefa coletiva que não se constrói por lei ou por decreto, mas 

pela ação de todos os envolvidos no desenvolvimento deste educando. 

A efetivação de uma prática educacional inclusiva no cotidiano da escola 

não é garantia de inclusão, mas sim que a escola esteja preparada para dar 

conta de trabalhar com os alunos que chegam até ela. 



18 

 

De acordo com a matéria da revista Gestão em Rede (2006), a inclusão 

não é utópica, ela se concretizará à medida que os educadores acreditarem 

que sua ação pedagógica seja transformada em atitudes, planejamento, ação e 

avaliação, assim o aluno aprenderá na diversidade e em todos os ritmos. 
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