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HIPERATIVIDADE

 Rosilaine  Maria  do  Nascimento  Oliveira1 
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                                                     RESUMO

O presente artigo apresenta reflexões, sobre as novas maneiras de se compreender 
a Inclusão do aluno com Déficit de Atenção e Hiperatividade no contexto da escola 
pública. A partir daí foram propostas ações reflexivas para melhor entender o aluno 
com  TDAH.  Sendo  que,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  levar  a  uma  reflexão  e 
conscientização dos professores da sala comum, com possibilidades de auxiliá-los 
na sua prática em sala de aula. Para tanto foi necessário um estudo dos teóricos 
acerca dos transtornos de Déficit  de Atenção e Hiperatividade TDAH no espaço 
escolar e a proposta a princípio seria a de identificação do aluno com TDAH através 
de sugestões de metodologias e estratégias diferenciadas para que possa ocorrer 
de fato a aprendizagem desse aluno.

Palavras-chaves: TDAH; Inclusão; Professor

1Professora de Inglês  no Colégio Estadual Maria Francisca de Souza  em Barra do Jacaré e autora 
do artigo PDE na Área de Educação Especial e Diversidade.
2 Professora Md. em Educação da Universidade Tuiuti do Paraná e Professora da Universidade 
Estadual do Norte do Paraná – Centro de Ciências Humanas e da Educação – CCHE. Campus 
Jacarezinho e orientadora do presente artigo.



                                       1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo apresentar os mais relevantes resultados 

obtidos  no Projeto  de  Intervenção Pedagógica  realizado  no ano de 2014,  como 

proposição  a  partir do  Programa  de  Desenvolvimento  Educacional  –  PDE,  da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Foi  elaborada  uma  Unidade  Didática,  cujo  material  possibilitou  estudos 

reflexivos acerca do aluno com TDAH, no contexto escolar.

Os conteúdos foram organizados através de uma reflexão por meio dos textos 

selecionados sobre TDAH. O material foi dividido nas seguintes unidades.

A  legislação,  Histórico  e  a  pessoa  com  transtorno  do  déficit  de 

Atenção/hiperatividade;Inclusão,  Transtorno  do  Déficit  de  Atenção:  Conceito, 

Sintomas, Tipos de Diagnóstico e Tratamento; Instrumentos de Verificação; Contexto 

Escolar e Intervenção (Família; Escola e Professor);

Acredita-seu que a formação e a capacitação de professores, foi uma ação 

que possibilitou conhecimentos a partir  dos textos reflexivos e um conhecimento 

maior do aluno com TDAH através  de estratégias e metodologias ocorrendo assim, 

uma aprendizagem significativa do aluno com TDAH.

2 A LEGISLAÇÃO, HISTÓRICO E A PESSOA COM TRANSTORNO DO DÉFICIT 

DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE

O Projeto de Lei do Senado nº 402, de 2008 sobre o TDAH. Dispõe sobre o 

diagnóstico e o tratamento da dislexia e do transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade na educação básica.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O poder Público deve manter programa de diagnóstico 
e tratamento de estudantes da educação básica com dislexia 
e  Transtorno  de Déficit  de Atenção com Hiperatividade na 
educação básica.

O Congresso Nacional decreta:
Art.  1º  O  poder  Público  deve  manter  programa  de 

diagnóstico e tratamento de estudantes da educação básica 



com  dislexia  e  Transtorno  de  Déficit  de  Atenção  com 
Hiperatividade TDAH.

Art. 2º O diagnóstico e o tratamento de que o art.  1º 
deve  ocorrer  por  meio  de  equipe  multidisciplinar,  da  qual 
participarão,  entre  outros,  educadores,  psicólogos, 
psicopedagogos, médicos e fonoaudiólogos.

Art.  3º  As  escolas  de  Educação  básica  devem 
assegurar  às  crianças  e  aos  adolescentes  com  dislexia  e 
TDAH  o  acesso  aos  recursos  didáticos  adequados  ao 
desenvolvimento de sua aprendizagem.

Art.  4º  Os  sistemas  de  ensino  devem  garantir  aos 
professores da educação básica cursos sobre diagnóstico e o 
tratamento  da  dislexia  e  do  TDAH,  de  forma  a  facilitar  o 
trabalho da equipe multidisciplinar de que trata o art. 2º.

Art. 5º. Esta Lei encontra em vigor no dia 1º de janeiro 
do ano subsequente ao da sua publicação.

Sala da Comissão, em 02 de março de 2010.
Senador Flávio Arns,Presidente.

3 HISTÓRICO

Em 1902 crianças que apresentavam comportamento agressivo, desafiante, 

indisciplinado,  cruel,  com  dificuldades  na  atenção  e  com  pouco  controle  foram 

descritos  pelo  médico  inglês  George  Frederick  Still  como  tendo  um “Defeito  no 

Controle Moral”. O médico sugeriu que essas crianças tinham uma dificuldade na 

inibição de respostas aos estímulos e identificou algum tipo de influência hereditária.

Posteriormente,  Meyer  (1904)  e,  ainda  Goldstein  (1936)  observaram 

comportamento similar ao descrito por Still em crianças que haviam sofrido lesões 

cerebrais traumáticas e sugeriram os termos Distúrbio Orgânico do Comportamento 

lesionado cerebral. Passaram a utilizar o rótulo de Lesão Cerebral Mínima (LCM).

Em  1937,  Bradley  observou  que  a  administração  de  anfetamina,  droga 

estimulante do sistema nervoso central, produzia nestas crianças muito agitadas, um 

efeito calmante com melhora do quadro, e esta resposta foi interpretada como uma 

“reação  paradoxal”,  pois  era  oposta  ao  que  seria  de  se  esperar.  Esta  “reação 

paradoxal”  foi  considerada  por  muitos  profissionais  como  uma  verdadeira  prova 

terapêutica, pois afirmavam que a criança ou adulto que demonstrasse um efeito 



calmante após receber anfetamina seria um Lesionado Cerebral, enquanto que os 

sujeitos normais deveriam demonstrar um efeito estimulante.

O termo Hiperatividade para se referir  a estas crianças foi  introduzido por 

Laufer e Denhoff, em 1957, e por Stella Chess, em 1960. A denominação de LCM foi  

abandonada  posteriormente,  após  a  realização   de  um  encontro  em  Oxford 

(Inglaterra), durante o qual se optou pela   utilização do termo Disfunção Cerebral 

Mínima (DCM).

Em  1980  o  Distúrbio  de  Déficit  de  Atenção  foi  incluído  no  DSM  –  III 

(Associação Americana de Psiquiatria, 1980). A terminologia foi modificada desde 

então, e a nomenclatura de diagnóstico atualmente em uso é “Distúrbio de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade” (Associação Americana de Psiquiatria, 1999).

A  Resolução  CNE/CBE  Nº  2.11/2001  (BRASIL,  2001),  institui  Diretrizes 

Nacionais. para a Educação Especial na Educação.

Art.  5º  Consideram-se  educandos  com  necessidades  educacionais 
especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem:
I – dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 
desenvolvimento  que  dificultem  o  acompanhamento  das  atividades 
curriculares, compreendidas em dois grupos. a) Aquelas não vinculadas a 
causas  orgânicas  específicas;  b)  Aquelas  relacionadas  a  condições, 
disfunções limitações ou deficiências,  II  – dificuldades de comunicação e 
sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de 
linguagem e códigos aplicáveis, III – altas habilidades/superdotação, grande 
facilidade de aprendizagem que o leve a dominar rapidamente os conceitos, 
procedimentos e atitudes.

Constatou-se  nesse  momento  o  envolvimento  dos  professores  do  ensino 

comum sobre o conhecimento do contexto histórico que envolve o aluno com TDAH, 

pois, foi realizado vários questionamentos e um maior envolvimento sobre o tema e 

os possíveis termos que podem ser identificados.

4   INCLUSÃO,  TRANSTORNO  DO  DÉFICIT  DE  ATENÇÃO:  CONCEITO, 

SINTOMAS, TIPOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.

Percebeu-se a necessidade da compreensão dos conceitos, identificação em 

relação aos professores sobre o aluno com TDAH.



O aluno com TDAH assim como aqueles com deficiência Intelectual, Física ou 

algum Transtorno, precisam de um olhar pedagógico especial.  Para tanto, a LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases – Brasil, Lei 9394/96, de 20 de dezembro de 1996),

assegurou aos alunos com necessidades especiais o direito a currículos, métodos, 

recursos educativos e de organização, específicos para atender suas necessidades. 

Mas não é apenas a LDB que garante a atenção ao aluno com dificuldades, a ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei nº 8.069 estabelece o direito às pessoas 

com  deficiências  em  receber  educação,  preferencialmente  na  rede  regular  de 

ensino.  Porém,  metodologias,  currículos  e  principalmente  avaliações,  devem 

respeitar limitações específicas, não apenas para crianças com TDAH, mas para 

todos os alunos que necessitem de ajuda mais elaborada: Na avaliação, deve se 

considerar a discrepância entre a capacidade real e o resultado que é apresentado 

na  escola.  Deve-se  considerar  a  impossibilidade  de  as  crianças  com  TDAH 

atenderem ao padrão temporal  que a escola pré-estabelece para o aprendizado, 

pois  o  transtorno gira  em torno da desatenção,  agitação (ou hiperatividade)  e a 

impulsividade (ROHDE, 1999).

De acordo com CARVALHO ( 2004), não basta incluir é preciso integrar o 

aluno na classe para que a aprendizagem aconteça, uma vez que a integração deve 

andar junto com a inclusão um completando o outro. Não se pode, em uma ideia 

inclusiva, dar rótulos ou utilizar modelos de alunos os diferenciado entre deficientes 

e não-deficientes.

Essa  rotulação  não  mais  existirá  quando  as  diferenças  forem  entendidas 

como algo  comum e quando aprendemos a  respeitá-las  e  valorizá-las,  livres  de 

comparações.  Só  que  para  que  isso  aconteça  principalmente  os  professores 

precisam  ter  uma  atitude  crítica  perante  a  sociedade  ou  então,  acontecerá  a 

exclusão dos incluídos dentro da sala de aula.

4.1 Conceito de TDAH

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade TDAH é um transtorno 

neurobiológico  de  causas  genéticas,  que  aparece  na  infância  e  frequentemente 



acompanha o indivíduo por  toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 

desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às vezes de DDA (Distúrbio 

do Déficit  de Atenção).  Em inglês,  também é chamado de ADD e ADHD ou de 

AD/HD. 

Segundo Barkley (2008 a, p.89).

Os  indivíduos  com  TDAH  costumam  ser  considerados  portadores  de 
dificuldades crônicas com a desatenção e/ou impulsividade-hiperatividade. 
Acredita-se que  representem essas  características  desde cedo  em suas 
vidas,  em  um  grau  excessivo  e  inadequado  para  a  idade  ou  nível  de 
desenvolvimento, e entre uma variedade de situações que excedem a sua 
capacidade  de  prestar  atenção,  restringir  movimentos,  inibir  impulsos  e 
regular o próprio comportamento no que diz respeito às regras, ao tempo e 
ao futuro.

Observou-se  uma  criança  pequena,  fica  fácil  ter-se  uma  ideia  do  que  é 

impulsividade,  porque nessa fase a criança naturalmente ainda não desenvolveu 

nenhum controle dos seus impulsos. Em outras palavras, ela não tem freio. Somente 

à medida que a criança cresce é que a educação vai criando esse freio interno da 

resposta imediata. No TDAH as reações tendem a ser imediatas, sem reflexão.

4.2 Desatenção

A  falha  da  atenção  pode  aparecer  de  diversas  formas.  A  pessoa  não 

consegue manter a concentração por muito tempo, quando começa a ler um livro, na 

metade da página não consegue lembrar o que acabou de ler. Até mesmo numa 

conversa é capaz de perder o fio da meada. A desatenção é responsável por erros 

tolos que o estudante comete em matérias que ele seguramente domina, mas que 

no momento da prova sua atenção caiu.

Outras vezes, a mente da pessoa com TDAH parece que não tem um “filtro”, 

e por isso qualquer estímulo é capaz de desviar sua atenção. Assim é que numa 

aula, por exemplo, basta passar alguém no corredor ou acontecer um ruído na rua 

para deixar a pessoa perdida em relação ao que está sendo falado pelo professor.

Outra forma de falha da atenção é quando não é capaz de dar um recado, 

simplesmente  por  não  se  lembrar  disso  no  exato  momento  em que  encontra  a 



pessoa a quem deveria ter dado o recado. No entanto basta alguém perguntar qual 

o recado que ela ficou de transmitir, que normalmente irá lembrá-lo.

4.3 Sintomas/Diagnóstico

Critérios diagnósticos do DSM – IV para TDAH

A. Ou (1) ou (2)

1) Seis (ou mais)  dos seguintes sintomas de desatenção persistem por 

pelo menos 6 meses, em grau mal-adaptativo e inconsistente com o 

nível de desenvolvimento: 

Desatenção:

a) Frequentemente  deixa  de  prestar  atenção  a  detalhes  ou  comete 

erros por descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras.

b) Com frequência tem dificuldades para manter a atenção em tarefas 

ou atividades lúdicas.

c) Com  frequência  tem  parece  não  escutar  quando  lhe  dirigem  a 

palavra.

d) Com frequência não segue instruções e não termina seus deveres 

escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais (não devido a 

comportamento  de  oposição  ou  incapacidade  de  compreender 

instruções).

e) Com frequência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades 

(por  ex:  brinquedos,  tarefas  escolares,  lápis,  livros  ou  outros 

materiais).

f) Com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades.

g) Com frequência evita, antipatiza ou reluta a envolver-se em tarefas 

que  exijam esforço  mental  constante  (como tarefas  escolares  ou 

deveres de casa).

h)  É facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa.

i) Com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias.

2 – seis (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperatividade persistirem 

por pelo menos 6 meses, em grau mal-adaptativo e inconsistente com o 

nível de desenvolvimento.



a) Frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira.

b) Frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou outras 

situações nas quais se espera que permaneça sentado.

c) Frequentemente  corre  ou  escala  em demasia,  em situações  nas 

quais isto  é inapropriado (em adolescentes e adultos,  pode estar 

limitado a sensações subjetivas de inquietação).

d) Com  frequência  tem  dificuldade  para  brincar  ou  se  envolver 

silenciosamente em atividades de lazer.

e) Está frequentemente “a mil” ou muitas vezes age como se estivesse 

“a todo vapor”.

f) Frequentemente fala em demasia.

Impulsividade

g)  Frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas 

terem sido completadas.

h) Com frequência tem dificuldade para aguardar sua vez.

i) Frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros (por 

ex: intromete-se em conversas ou brincadeiras).

B. Alguns  sintomas  de  hiperatividade/impulsividade  ou  desatenção  que 

causaram prejuízo estavam presentes antes dos 7 anos de idade.

C. Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois ou mais 

contextos (por ex: na escola [ou trabalho] e em casa).

D. Deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no 

funcionamento social, acadêmico ou ocupacional.

E. Os  sintomas  não  ocorrem  exclusivamente  durante  o  curso  de  um 

Transtorno  Invasivo  do  Desenvolvimento,  Esquizofrenia  ou  no  outro 

Transtorno Psicótico e não são melhor explicados por outro transtorno 

de  Ansiedade,  Transtorno  Dissociativo  ou  um  Transtorno  da 

Personalidade.

F. Alguns  sintomas  de  hiperatividade/impulsividade  ou  desatenção  que 

causaram prejuízo estavam presentes antes dos 7 anos de idade.

G. Deve haver claras e evidências de prejuízo clinicamente significativo no 

funcionamento social, acadêmico ou ocupacional.



H. Os  sintomas  não  ocorrem  exclusivamente  durante  o  curso  de  um 

Transtorno  Invasivo  do  Desenvolvimento,  Esquizofrenia  ou  outro 

Transtorno Psicótico e não são melhor explicados por outro transtorno 

mental  (por  ex:  Transtorno  do  Humor,  Transtorno  de  Ansiedade, 

Transtorno Dissociativo ou um Transtorno da Personalidade).

4.6 Critérios Diagnósticos

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação 

Psiquiátrica Americana 4ª Edição Texto Revisado (DSM IV – TR) contém os critérios 

clínicos consagrados para o diagnóstico do TDAH.

Segundo o DSM – IV TR propõe uma classificação do TDAH, onde a criança 

deve preencher critérios em pelo menos 6 itens de desatenção (tipo desatento) ou 6 

itens de hiperatividade e impulsividade (tipo hiperativo), ou com itens dos dois (tipo 

combinado).

Propõe também uma classificação uma classificação em 4 subcategorias.

a) TDAH predominante desatento: presença de seis ou mais sintomas de 

falta de atenção.

b) TDAH  predominante  hiperativo/impulsivo:  presença  de  seis  ou  mais 

sintomas de hiperatividade e impulsividade.  

c)   TDAH  tipo combinado: presença de seis ou mais sintomas de desatenção 

associados a seis ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade.

              d)  TDAH em remissão parcial: termo usado para indivíduos (geralmente 

adolescentes e adultos) que não teriam o mínimo de sintomas, mas que mesmo 

assim apresenta comprometimento funcional significado.

4.7 Tratamento 

               O   tratamento para TDAH, hiperatividade ou qualquer outro problema deve  

ser baseado em uma análise extensa das causas – um bom Diagnóstico Diferencial. 

Devem incluir também um plano de ação, com prioridades e objetivos de curto e  

longo  prazo.  No  caso  do  TDAH,  distração,  hiperatividade/impulsividade,  é 

necessário  um tratamento integrado,  dirigido  tanto aos déficits  de  base orgânica 



quanto  aos  comportamentais.  O quanto  se  inventará  em cada  área,  por  quanto 

tempo e com qual prioridade varia de acordo com o caso.

Após o diagnóstico feito por um profissional que entenda profundamente do 

assunto, o tratamento abrange psicoterapia estrutural e organizadora na criança ou 

no adulto, envolvendo toda dinâmica família, medicação quando necessário, muita 

informação e conscientização do que é TDAH.

Comprovadamente  a  terapia  cognitiva  comportamental  é  que dá melhores 

resultados.  O  terapeuta  deve  funcionar  como  um  treinador,  dando  instruções  e 

sinalizando (“perceba como está se perdendo em detalhes... como está desviando 

de seu objetivo...  ,  pare, volte  àquele assunto...”).  O foco da terapia deve ser  a 

mudança  de  velhos  hábitos  que  já  se  tornaram  vícios:  adiamento  crônico, 

desorganização,  pensamentos negativos, além do resgate da autoconfiança e da 

auto-estima, geralmente muito abalados. 

4.8 Instrumentos de verificação

Observou-se  que  os  instrumentos  que  comumente  são  utilizados  no 

diagnóstico do TDAH são: a entrevista, as escalas Weschler (WISC – III 2002 ou 

WAIS III), as técnicas grafo - projetivas, o Bender, Escala Benzick, os critérios do 

DSM IV e em alguns casos a lista de REY.

No caso de crianças em fase escolar, a entrevista clínica semi-dirigida com o 

paciente e/ou familiares nos fornece uma noção a respeito das relações que estas 

crianças  estabelecem  nos  ambientes  em   que  convive.  A  entrevista  visa  o 

levantamento  de  dados  relevantes  da  história  de  vida  pessoal  e  familiar,  e, 

sobretudo, os significados que a mãe ou o parente atribui a estes dados dando a 

clarificação da (s) queixa (s), a observação inicial do paciente e o levantamento    de  

critérios significativos pelo DSM – IV.

Foi possível, identificar os comportamentos apontados como “inadequados”, 

quem os percebe desta forma, e que os impactos os mesmos determinam na vida 

do paciente. As observações clínicas durante a testagem são também essenciais 

para a análise qualitativa.



Fatores como impulsividade motora,  preservação de movimentos,  falha na 

inibição de respostas e problemas de gerenciamento de atenção, podem justificar 

tais inabilidades, por isso, são frequentes a disgrafia e a falta de coordenação como 

sintomas presentes no TDAH.

Constatou-se  a  dificuldade  na  dinâmica  da  articulação 

futuro/presente/passado que  se  mostra  baseada  nos  déficits  da  percepção e  da 

sequênciação do tempo. O portador de TDAH pode até saber verbalizar o que deve 

ser feito, porém ele não parte para a ação de forma planejada, pois não mantém 

suas representações internas e,  por  isso,  busca um prazer/solução imediato.  Ou 

seja, a identidade dos membros dos grupos passa a ter os mesmos interesses e 

todos passam a agir de acordo com os interesses coletivos.

5 CONTEXTO ESCOLAR E INTERVENÇÃO  (FAMÍLIA, ESCOLA E PROFESSOR).

Estratégias que podem ajudar os pais de crianças com TDAH (GOLSTEIN e 

GOLDSTEIN; 1998):

1  –  Os  pais  devem  compreender  que  para  poder  controlar  em  casa  o 

comportamento  resultante  do  TDAH,  é  preciso  ter  um  conhecimento  correto  do 

distúrbio e suas implicações.

2 – Os pais devem desenvolver a capacidade de distinguir entre problemas 

que  resultam  de  incapacidade  e  problemas  que  resultam  de  recusa  ativa  em 

obedecer a ordens.

3 – Devem cuidar para que seus pedidos sejam feitos de maneira positiva 

mostrar para a criança o que deve começar a ser feito e evita que ela focalize em 

parar o que está fazendo.

4 – Os pais devem recompensar amplamente o comportamento adequado. 

Crianças  com  TDAH  exigem  respostas  imediatas,  frequentes,  previsíveis  e 

coerentes  aplicadas ao seu comportamento.  Da mesma maneira,  necessitam de 

mais tentativas para aprender corretamente. Quando a criança consegue completar 

uma  tarefa  ou  realiza  alguma  coisa  corretamente,  deve  ser  recompensado 

socialmente com algo tangível mais frequentemente que o normal.



Observar hábitos da família do portador de TDAH, segundo Russel (2002) as 

famílias devem atentar para alguns hábitos que devem evitados e outros que, por 

outro lado deve ser adotado para que os sintomas secundários, como: baixa auto-

estima e dificuldades com relacionamentos sejam minimizados. 

Além de orientar sobre a necessidade de maior firmeza e clareza em relação 

às  regras,  estes  pais  precisam  ainda  aprender  técnicas  para  o  manejo  dos 

comportamentos opositivos, freqüentemente apresentados por crianças com TDAH. 

O programa proposto por Barkley (1998) é desenvolvido em dez sessões de duas 

horas para pais individuais, famílias ou grupos .

Quadro  2.  Síntese  do Programa para  Treino  de  pais  em relação ao  manejo  do 

comportamento da criança ou adolescente com TDAH (Barkley, 1998).

Passos do programa

1. Fornecer Infornecer sobre o TDAH: características, evolução, prognóstico e 

etiologia  do  TDAH,  associadas  a  material  de  leituras  e  vídeo.  Auxilia  a 

modificar crenças incorretas sobre o problema.

2. Discutir  causas  do  comportamento  do  comportamento  opositivo:  a) 

Características  da criança:  saúde,  idade,  temperramento e dificuldades;  b) 

Características  dos  pais:  saúde,  idade,  temperamento  e  dificuldades;  c) 

Consequências  do  comportamento  opositivo  e  coercitivo;  d)  estressores 

familiares.

3. Desenvolverem um repertório reforçador e de atenção nos pais: orientar em 

relação ao papel do reforço sobre o comportomento d criança treinar os pais 

para  reforçar  comportamento  da  criança,  treinar  os  pais  para  reforçar 

comportamentos  adequados  e  ignorar  os  inadequados;  enfatizar  a 

necessidade de aumentar  substancialmente a frequência de reforços e de 

atenção  aos  comportamentos  socialmente  adequados  e  de  adesão  da 

criança.

4. Orientar  os  pais  e  prestarem atenção  nas  brincadeiras  e  comportamentos 

adequados, fornecer comandos diretos e aumentar a frequência de reforço 

para comportamentos adequados, treinar na utilização de comandos diretos: 

Ex: substituir questões como “Por que você não guarda seus brinquedos?” 



por comandos diretos:  “Guarde seus brinquedos na caixa”;  Treinar  para o 

fornecimento de atenção positiva a frequente e sistemática quando a criança 

quando  a  criança  engajar-se  em  atividades  adequadas  enquanto  os  pais 

realizam outras atividades.

5. Estabelecer um sistema de fichas de time-out para desobediência: Crianças 

com  TDAH  requerem  consequências  mais  frequentes  e  imediatas  para 

manter comportamentos adequados, que podem ser fornecidas por meio de 

um sistema de fichas.

6. Treinar na utilização de time-out para desobediência:treinar na utilização de 

custo  de  resposta  (time-out  do  reforço)  frente  a  comportamentosde 

desobediência,  a  ser  utilizado  logo  após  o  início  de  dois  tipos  de 

comportamentos inadequados por parte da criança, escolhidos anteriormente 

em acordo entre pais da criança.

7. Treinar  os  pais  para  utilizar  time-out  ampliado  para  comportamentos 

adicionais de desobediência.

8. Treinar  os  pais  para  manejar  problemas  de  comportamentos  exibidos  em 

locais públicos.

9. Auxiliar  os  pais  a  melhorar  o  comportamento  do  filho  na  escola;  relatório 

escolar diário.

10.Ensinar os pais a manejar problemas comportamentais futuros.

Ajudar com as Tarefas e Estudo em Casa:

A criança deve ser estimulada a realizar as tarefas escolares e a estudar em 

casa.  A família  pode desempenhar importante papel  neste sentido, esclarecendo 

sobre as consequências de estudar ou não, despertando o interesse e tornando o 

estudo compatível com as metas da própria criança. Além disso, é importante não 

cobrar resultados, mas sim desempenho Matos (2001).



O TDAH na Escola

Segundo Russel A.Barkley as crianças com TDAH tem grandes dificuldades 

de ajustamento diante das demandas da escola.  Um terço ou mais de todas as 

crianças  portadoras  de  TDAH ficarão  portadoras  de  TDAH ficarão  para  trás  na 

escola,  no  mínimo  uma  série,  durante  sua  carreira  escolar,  e  até  35%  nunca 

completará  o  ensino  médio.  As  notas  e  pontos  acadêmicos  conseguidos  estão 

significativamente  abaixo das notas e  pontos  de seus colegas de classe.   É de 

extrema importância que alunos com TDAH sejam motivados.

A primeira dúvida surge na hora de escolher a escola. Os pais buscam um 

estabelecimento especializado em “hiperatividade”, algo que não existe. 

Em segundo lugar,  a  escola que melhor  atende as necessidades de seus 

alunos com TDAH é aquela que busca desenvolver o potencial específico de cada 

um,  enfatizar  suas  características  únicas,  perceber  seus  pontos  fortes  e  tentar 

superar  os  pontos  fracos,  pois  esses  alunos  precisam  de  apoio  e  intervenção 

acadêmica com maior  intensidade.  Haverá a necessidade de acomodações,  que 

respeitem a especificidade das necessidades de cada um e, para isso, é preciso 

verificar  o  nível  de  conhecimento  da  direção  e  dos  preofessores  a  respeito  do 

assunto.

Os professores são, frequentemente, aqueles que mais facilmente percebem 

quando o aluno apresenta problemas de atenção, aprendizagem, comportamento ou 

emocionais/afetivos e sociais. É papel da escola procurar esclarecer as causas e 

problemas.

Na sala de aula sua estrutura poderá ser criativa, colorida, ativa e estimulante. 

A comunicação deve ser clara e precisa, regras bem definidas, expectativas bem 

explicadas,  recompensas,  consequências  coerentes  e  um  acompanhamento 

constante.

Atualmente, uma das grandes dificuldades enfrentadas pelo aluno com TDAH 

e sua família é a realização de tarefas de casa. Nesse sentido, os professsores 

precisam lembrar que um aluno com TDAH (e/ou com problemas de aprendizagem) 

leva  de  3  a  4  vezes  mais  tempo  para  fazer  uma  lição.  É  necessário  fazer 

adequações para que a quantidade de trabalho não exceda o limite. O objetivo da 



lição de casa é revisar e praticar os conteúdos. Acima de tudo, o dever de casa não 

deve ser  jamais um castigo  ou consequência  de comportamento  inadequado na 

escola.

6  DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 

Iniciei minhas atividades na Semana Pedagógica, onde a proposta de início 

foi motivacional cujo público alvo foi os professores, para que os mesmos pudessem 

ficar  sensibilizados  com  o  Projeto  de  Intervenção  na  escola,  através  da 

apresentação de slides.

Teve início o GTR 2014, onde atuei como professor-tutor, além de apresentar 

o Projeto e Produção Didática Pedagógica para os professores com o  Filme “Como 

Estrelas no Céu: Toda Criança Especial”. Onde fizemos um grande círculo para que 

todos pudessem expor suas opiniões sobre o filme, destacando a atitude dos

 professores e alunos sobre o menino. A maioria dos participantes reconheceu que 

até então passava despercebido esse tipo de aluno em sala de aula, por isso a 

necessidade de conhecermos a família de nossos alunos tidos como “diferentes”,  

para que possamos intervir de maneira significativa com estratégias diferenciadas 

para a boa aprendizagem desses alunos inclusos.

Foi proposto um questionário para os envolvidos no Projeto de Intervenção, 

como  forma  de  verificação  de  qual  nível  de  conhecimento  sobre  o  TDAH  os 

professores se encontravam. Analisou-se, portanto que a maioria dos professores 

que responderam o questionário alegou ter dificuldades, quando na identificação do 

aluno com TDAH. 

Os professores foram divididos em pequenos grupos para a realização do 

grupo de estudo, cujo, textos apresentados foram: A Criança com TDAH e a Escola; 

TDAH Algumas dicas para  os pais;  TDAH Depoimento;  ESCALA de CONNERS; 

NOVAS Diretrizes para o Tratamento do Déficit de Atenção/Hiperatividade; Avaliando 

o TDAH. Após a leitura dos textos que foram distribuídos aos grupos, foi proposto 

momentos reflexivos e onde cada grupo realizou uma exposição oral sobre o seu 

tema, tendo assim oportunidade de socializar suas ideias.



Os  professores  tiveram  a  oportunidade  de  assistirem  alguns  vídeos 

relacionados ao tema: TDAH, TESTE para pais e professores: seu filho é desatento 

e hiperativo; SAIBA como é o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção; 

COMO identificar  e  lidar  com o  Déficit  de  Atenção.  Acreditou-se  que  os  vídeos 

auxiliaram de forma positiva na identificação e possibilidade da realização de um 

bom trabalho não só na escola, mas também com os pais do aluno com TDAH.

No filme Somos todos Diferentes, a exibição desse filme teve como objetivo 

retratar que muitas vezes a falta de conhecimento e de observação do aluno em sala 

de aula poderá trazer sérias consequencias para um aluno com dificuldades.

Felizmente nessa história,  têm-se o perfil  de um professor  que possui  um 

olhar diferente, pois, no passado sofrera o mesmo que esse aluno. Então faz um 

trabalho  de  resgate  da  sua  auto-estima  e  um  trabalho  com  a  família.  Após,  a 

exibição do filme foram levantados alguns questionamentos. Pensou-se, que cada 

professor deverá adotar uma postura crítica em relação a muitos discursos referente 

à prática de alguns professores e rever qual é o seu papel na escola? 

6.2 GTR

Rede (GTR) 2014 foram necessárias e pertinentes sobre a Produção Didática 

Pedagógica onde foram postados alguns comentários aos quais foram relevantes.

Para alcançar o comprometimento dos envolvidos deve se envolver não só a 

escola, mas a família, essa responsabilidade é atribuída ao comprometimento de cada 

professor de ter um olhar diferenciado para cada aluno, proporcionando estratégias 

diferenciadas, trazendo assim, benefícios aos alunos com TDAH e uma aprendizagem 

mais significativa. 

O apoio da família é crucial no desempenho escolar, pai que acompanha a 

lição de casa. Mãe que não falta a nenhuma reunião. Pais cooperativos e atentos no  

desempenho escolar dos filhos na medida certa.



7  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificou-se que um dos principais sintomas do aluno com TDAH é obtida pela 

desatenção,  hiperatividade  e  impulsividade.  O  aluno  com  TDAH,  geralmente 

apresentou dificuldade em ter iniciativa, planejamento, autocontrole e conclusão nas 

tarefas.

Na  infância,  o  TDAH em geral  se  associa  a  dificuldades  na  escola  e  no 

relacionamento  com demais  crianças,  pais  e  professores.  As  crianças  são  tidas 

como, desligadas, desajeitadas e não param quietas por muito tempo.

Observou-se  que  há  três  tipos  como:  predominantemente  desatento, 

predominantemente  hiperativo/impulsivo,  o  tipo  combinado  é  o  mais  frequente. 

Constatou-se que após, os grupos de estudos, onde o trabalho com o aluno com 

TDAH deve ser tratado por uma equipe multidisciplinar e o envolvimento da classe 

comum e a família para ambos realizarem um trabalho em conjunto.

Há necessidade do diagnóstico o mais breve possível para que o aluno com 

TDAH  tenha  um  acompanhamento  para  que  o  mesmo  possa  melhorar  seu 

desempenho escolar.
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