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RESUMO 
  
Esta investigação teve como desígnio procurar elementos para que se possam 
proporcionar contribuições aos docentes para um trabalho igualmente 
satisfatório no campo de inclusão social, notadamente no que alude à criança 
hiperativa; o de saber qual a ação do educador na convivência com a criança 
hiperativa em sala de aula; e igualmente demonstrar como se sentem os 
docentes que desempenham uma ação didática com crianças hiperativas. A 
investigação constituiu em conduzir uma abordagem qualitativa. Tomaram 
parte como sujeitos dessa investigação oito docentes da rede pública de 
ensino, abrangidos com crianças hiperativas, visando alcançar por meio de 
questionamentos quanto ao papel do educador ante este fato acerca do 
Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade - TDAH. A ferramenta de 
recolhimento de elementos empregado neste estudo consistiu em 
questionamentos propostos aos educadores, os quais foram redarguidos 
particularmente. As divisões elegidas constituíram em: concepção de 
hiperatividade; convivência do educando hiperativo com educadores e colegas 
na sala de aula; obstáculos encontrados com discentes hiperativos; o anseio do 
docente ante a Educação Inclusiva; reflexo do hiperativo dentro da sala de 
aula; atividades que o hiperativo não aprecia ao perpetrar; tarefas escolares 
mais exultantes para o estudante hiperativo; preparo do educador em analogia 
à conduta da criança hiperativa; adesão da escola ao educador; e apoio da 
Secretaria de Educação para o aprimoramento do docente. Posteriormente a 
colheita, apreciação e altercação dos elementos depreendeu-se que é vital que 
se reconsidere a tese que diz respeito ao aprestamento do docente perante a 
dificuldade da criança com déficit de atenção/hiperatividade na acepção de que 
signifique habilitação para agir na Educação Inclusiva. Tornou-se notório que, 
os professores que prontamente atuam com criança hiperativa, apesar de se 
sentirem ansiosos, hesitantes e inaptos para a função que exercem. Como 
epílogo, resta adicionar que o trabalho do docente, dos pais, psicólogos, 
psicopedagogos e do estabelecimento de ensino, necessita de cuidado 
especial por parte da Secretaria de Educação. Todos trabalhando em conjunto 
poderão proporcionar um avanço na aprendizagem e na conjuntura integral da 
criança hiperativa e ocasionar subsídios preciosos para se chegar ao 
diagnóstico de hiperatividade. Concluiu-se que é de grande importância que o 
professor e a escola apresentem, ao menos, elementos básicos sobre TDAH, e 
igualmente a aparecimento dos sintomas, e suas decorrências em sala de aula.  
  
 

 

Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção Ensino-aprendizagem – 

Inclusão; Dificuldades.  
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RESUMEN 
  
Esta investigación tuvo como propósito buscar elementos para que se puedan 
aportar contribuciones a los docentes para un trabajo igualmente satisfactorio 
en el campo de inclusión social, notadamente en lo que alude al niño 
hiperactivo; el de saber cuál es la acción del educador en la convivencia con el 
niño hiperactivo en el aula; y también demostrar cómo se sienten los docentes 
que desempeñan una acción didáctica con niños hiperactivos. La investigación 
constituyó un enfoque cualitativo. En el caso de los niños hiperactivos, se trata 
de sujetos como sujetos de esta investigación, ocho docentes de la red pública 
de enseñanza, cubiertos con niños hiperactivos, buscando alcanzar por medio 
de cuestionamientos en cuanto al papel del educador ante este hecho acerca 
del trastorno de déficit de atención / Hiperactividad - TDAH. La herramienta de 
recogida de elementos empleado en este estudio consistió en 
cuestionamientos propuestos a los educadores, los cuales fueron redarguidos 
particularmente. Las divisiones elegidas constituyeron en: concepción de 
hiperactividad; convivencia del educando hiperactivo con educadores y colegas 
en el aula; obstáculos encontrados con los estudiantes hiperactivos; el anhelo 
del docente ante la Educación Inclusiva; reflejo del hiperactivo dentro del aula; 
actividades que el hiperactivo no aprecia al perpetrar; tareas escolares más 
exultantes para el estudiante hiperactivo; preparación del educador en analogía 
a la conducta del niño hiperactivo; la adhesión de la escuela al educador; y 
apoyo de la Secretaría de Educación para el perfeccionamiento del docente. 
Posteriormente la recolección, apreciación y alteración de los elementos se 
desprendió que es vital que se reconsidere la tesis que se refiere al 
apresamiento del docente ante la dificultad del niño con déficit de atención / 
hiperactividad en el sentido de que signifique habilitación para actuar en la 
Educación Inclusiva. Se hizo notorio que los profesores que prontamente 
actúan con un niño hiperactivo, a pesar de sentirse ansiosos, vacilantes e 
inaptos para la función que ejercen. Como epílogo, resta añadir que el trabajo 
del docente, de los padres, psicólogos, psicopedagogos y del establecimiento 
de enseñanza, necesita de especial cuidado por parte de la Secretaría de 
Educación. Todos trabajando juntos podrán proporcionar un avance en el 
aprendizaje y en la coyuntura integral del niño hiperactivo y ocasionar subsidios 
preciosos para llegar al diagnóstico de hiperactividad. Se considera de gran 
agudeza que el profesor y la escuela presenten al menos elementos básicos 
sobre TDAH, así como la aparición de los síntomas, y sus consecuencias en el 
aula. 
 
Palabras clave:  Trastorno de déficit de atención Enseñanza-aprendizaje; 

Inclusión; Dificultad. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade o compasso da vida na sociedade encontrar-se 

abundantemente apressado, apresentando mudanças significativas se 

confrontado com anos anteriores. Essa transformação acarretou inúmeros 

melhoramentos, contudo, determinados desafios, até mesmo incluso na 

atmosfera educacional. Deste modo, a sociedade transformou-se e nossas 

crianças igualmente mudaram. Compreendemos isso nomeadamente no 

espaço escolar, onde estas ocorrem ampla parte do seu período. 

A educação consecutivamente significará um desafio, porquanto todo 

indivíduo é singular e transporta em sua companhia suas características. No 

ambiente da sala de aula há reunidos diversidade de educandos, em cada 

aluno há a sua subjetividade, a sua forma de idealizar, competindo ao docente 

à ocupação de procurar métodos que consintam a todos, sem diferenciação. 

Entretanto, entendemos que na contemporaneidade o desafio encarado 

pelo docente consiste cada vez maior, uma vez que as salas de aula 

permanecem constantemente abarrotadas. Converteu-se corriqueiramente, 

escutarmos dos educadores enumerações acerca de seus alunos que não 

aprendem ou não almejam estudar. Determinados alunos creem na 

subsistência do transtorno, outros articulam ser ausência de disciplina em casa. 

Todavia o que conhecemos é que esses educandos não aprendem como 

necessitariam e em algumas ocasiões permanecem deslembrados num canto 

da sala, ausentando-se dos afazeres escolares e sendo levados 

sucessivamente para a direção por conduta inadequada. O que quer que seja o 

motivo, o fato é que a dificuldade permanece e necessitamos procurar uma 

dissolução para tal problema. 

O assunto fundamental que suscitou esse trabalho de pesquisa consiste 

em como o docente pode triunfar sobre os obstáculos que inibem o diagnóstico 

do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e impulsionar a 

autêntica integração, cooperando com o método de aprendizagem dos 

educandos. Atualmente em nossas escolas, copiosos estudantes exibem um 

acréscimo bem aquém do aguardado. Embora o educador empregue táticas 
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distinguidas, é como se existisse um impedimento entre os teores municiados e 

estes educandos. Certo número de alunos é diagnosticado com TDAH, outros 

não incluem qualquer vistoria clínica a respeito. 

Esse presente entendimento está sendo concretizado, porquanto é muito 

aparente o medo que um docente tem, ao adentrar na sala de aula e se 

encontrar com um educando que é portador de TDAH. De tal modo é muito 

respeitável advertir que esse aluno precisa sim ser inserido ao espaço escolar. 

E isso sucede porque o docente é o fundamental personagem para perpetrar 

com que essa inserção venha a dar certo, pelo fato de ser a pessoa cm mais 

contato com esse aluno do que sua própria família. 

Compreendendo igualmente que não é difícil encontrarmos crianças que 

passa mais tempo na escola do que com seus próprios familiares, e isso faz 

com que o educador conheça melhor suas habilidades e principalmente seus 

comportamentos diferentes. 

Queremos que com esse trabalho todos saibam que o grande desafio, 

podemos até dizer que é o primeiro desafio a ser encarado pelo professor, é 

identificar um aluno com TDAH e maior ainda é a hesitação dos pais em aceitar 

o pré-diagnóstico. 

Pois foi a partir disso que surgiu o grande desejo de falar sobre esse 

tema. Por isso separamos, pesquisamos e com muita dificuldade conseguimos 

colocar a tona algumas dicas sobre esse maravilhoso assunto, para mostrar 

também como agir, para ajudar na inclusão de alunos com TDAH nas salas de 

aula.  

A exordial instigação do docente perante esta circunstância é a 

complexidade do diagnóstico do TDAH, em consequência da sua 

nebulosidade. São inúmeros os que consideram esses educandos, incluindo 

alguns professores, que confessam que são apenas crianças com indisciplina, 

malcriadas e indolentes.  

A questão principal que desencadeou esta pergunta foi: Como distinguir 

uma criança unicamente descomedida de uma hiperativa? Qual a 

dissemelhança entre um educando abnegativo pelos estudos e outro com 
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déficit de atenção, ou com ambos, isto é, Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH)?  Quando será que o professor estará adequadamente 

capacitado para lidar com tantas adversidades que atropelam o que aprendeu 

na teoria com sua prática pedagógica?  

O exordial preconceito a ser sobrepujado permanece na agudeza da 

esfinge e acedência do diagnóstico. É necessário precaver os pais 

satisfatoriamente no que se refere à imprescindibilidade de procurar auxílio de 

especialista para seus filhos, de sorte que não deprecie ademais essa criança, 

concebendo a ela o sentimento de dessemelhante dos outros e impossibilitada 

de educar-se. 

A observação e a acuidade dessa pesquisa, por abordar um contexto 

que jaze contemporâneo em aproximadamente conglomeradas salas de aula. 

Não é incomum escutarmos clamores e lamentos dos profissionais da 

educação em consequência deste ou daquele educando desocupado e, além 

disso, obstaculiza. Em razão de que ele atua desta forma? Porventura é de 

aspiração de si? O que devemos desempenhar em quanto docente para 

transformar esse fato? Trabalhar com essas dificuldades determina do docente 

uma abrangência mais completa da criança, a procura de um bom 

discernimento, na definição de conseguir máxima peculiaridade no 

procedimento ensino-aprendizagem. 

 

O Objetivo Geral que norteou a pesquisa foi: 

 

• Demonstrar como descobrir, de uma forma fácil quando uma criança é 

portadora de TDAH. 

 

Tendo como Objetivos Específicos os seguintes: 

 

• Buscar entender como é possível identificar os sinais de que a criança de 

fato tem o TDAH. 
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• Compreender quais são os primeiros passos que o professor deve 

seguir para que ele possa ajudar na inclusão de um aluno com TDAH. 

• Mostrar que o professor não deve ter receio em não saber lidar com um 

aluno com TDAH em uma sala de aula.  

• Ajudar um professor a identificar que seu aluno possui algum déficit de 

atenção ou hiperativíssimo.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 De que maneiro o professor deve abordar o diagnóstico de tdah na 

escola? 

O TDAH no ambiente escolar constitui muito mais que um desafio para 

os docentes, mas um aprendizado que professores devem ter no desempenho 

de ensinar. Consiste em imprescindível conhecimento como os educadores 

podem auxiliar em ocorrências de educandos que exibem as particularidades 

desse transtorno. Posteriormente os pais, a escola que coexiste ao mesmo 

tempo com crianças e adolescentes. Deste modo, é formidável que exista 

vigilância aos pequenos alunos, porquanto tão-somente constituirá admissível 

detectar determinado enigma que jaza conexo à aprendizagem ou aos 

relacionamentos com os colegas de classe. 

Conforme Barkley (2008), em 1902, George Still, pediatra inglês, exibiu o 

TDAH, quando percebeu modificações no comportamento de múltiplas crianças 

a que prestava socorro, confiando que tais condutas não jaziam unidos a 

imperfeição educacionais, porém, a alguma coisa biológica, quase improvável 

de identificar. Essas crianças não constituiriam, presentemente, com TDAH, 

porquanto manifestavam deficiência mental, detrimentos cerebrais e epilepsia. 

Still ressaltou que elas apresentavam, em comum, ampla ansiedade, déficit de 

atenção e embaraços na aprendizagem. No grupo de hiperatividade e 

impulsividade, os sinais, consistir em:  

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). 

 

Essas particularidades carecem ser levadas em apreço para a 

reconhecimento de indícios e, rigorosamente com essa apreciação, o docente 

precisa ser eficiente para poder desenvolver táticas para auxiliar o aluno em 

seu procedimento de ensino-aprendizagem. 
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O despreparo docente leva ao fracasso escolar de ambas as partes e, 

em sua maioria, causa danos emocionais, cognitivos e sociais, pois, se houver 

uma má compreensão de determinada situação com o estudante com TDAH, 

ele poderá ficar mais agitado, inquieto e irritado, o que prejudica a 

comunicação entre professor – estudante - colegas. “Para lidar com os mais 

agitados, o professor deve propor atividades extras durante as aulas, segundo 

conselhos mais frequentes entre os especialistas. Eles devem pegar tudo para 

você no armário, apagar a lousa, buscar não sei o quê, não sei onde" 

(RICTCHER, 2012, p.1). 

 

Por causa da agitação do aluno com o TDAH, como aconselhado supra, 

o docente deve acautelar atividades além da sala de aula, da mesma maneira 

procurar a ajuda desse aluno afim de que se identifique-se benfeitor e dirige 

esse agitamento e ansiedade de maneira benéfica. Ainda que o aluno não 

apresente total aplicação ao distender as atividades alvitradas pelo docente, 

será capaz granjear benesse procedente, exclusivamente, da familiaridade com 

os utensílios. 

 Antunes (2001) descreve que a crianças encontram-se lesadas pela 

ausência de conhecimento de professores e/ou pais que acabam descrevendo-

as como hiperativas, visto que essa análise necessita ser concluso por um 

profissional da Saúde. São inúmeras as crianças que pais e educadores 

habitualmente classificam de “hiperativas” considerando-as que são 

exclusivamente, mais ágeis que seus pais e docentes ou que almejariam que 

decorressem dessa forma. 

Conforme afirma Borella (2002), o TDAH pode ser, de acordo com a 

genética, descoberto nos genes que compilam os aparelhos que acondicionam 

a oferta de dopamina e serotonina, hormônios localizados no corpo humano. 

Além disso, encontram-se os fatores biológicos, que não são genéticos, em 

meio aos quais se avultam a usança de álcool, drogas e definidos 

medicamentos simultaneamente à gestação, por parte da mãe, nascimentos 

extemporâneo, hemorragias intracranianas e ausência de oxigênio no decorrer 

do parto. E, apesar dos fatores ambientais que advém no desenvolvimento 

psicológico e emocional, da mesma maneira as desordens familiares, 



17 
 

transtorno mental nos pais, decadência socioeconômica e criminalidade por 

parte dos progenitores. 

No perpassar dos anos, a hiperatividade sofreu diferentes contrafações 

em sua terminologia, tendo como exemplo: síndrome da criança hiperativa, 

relutância hipercinética da infância, disfuncionamento cerebral ínfima, distúrbio 

de déficit de atenção e, em seguida, Transtorno de Atenção com 

Hiperatividade.  

De acordo com a LDB nº 9.394/96 em seu Capítulo V, artigo 58: A 

educação especial acena-se à particularidade de educação escolar 

“presenteada preferivelmente na rede regular de ensino para alunos portadores 

de necessidades especiais” (BRASIL, 1996). 

Estabelecida neste artigo, a Resolução nº 95, de 21-11-2000, do C.E.E., 

no seu artigo 1º, considera: “alunos com necessidades educacionais especiais 

aqueles que denotam expressivas altercações físicas, sensoriais ou intelectuais 

consecutivas de condições inatas ou obtidas, de maneira imutável ou 

passageiro, que procedam em obstáculos ou dificuldades na ampliação do seu 

procedimento de ensino-aprendizagem. ” Consequentemente, são crianças que 

não proporcionam particularidades subjetivas que pertence a um modelo social, 

intelectivo e comportamental crianças articuladas “habituais” (BRASIL, 2000). 

Existe uma conformidade popular de que a criança de que a 

performance não aborda um modelo de “normalidade”, constituindo-se muito 

desigual do aguardado, por causa disso, tornar-se digna de atenção especial, 

quer da parte dos pais, dos professores ou ainda dos profissionais da saúde. 

Entretanto, é essencial sublinhar que alunos portadores de 

necessidades especiais apresentam um acolhimento advocatício, como se 

pode perceber no Documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Brasília, 1999, alusivo às Adequações Curriculares – Táticas para a Educação 

de educandos com necessidades educacionais especiais. Constantemente, tal 

resguardo é obscuro em tal grau por parte dos familiares como de 

administradores e educadores e, bem como se tratam jovens e adultos, os 

empregadores que denegam a ascensão a uma tarefa. 
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2.1.2 O docente e sua ação no que se refere aos educandos que 

apresentam TDAH. 

Conforme com o que convivemos na sucessão dos dias, quando 

refletimos sobre a criança, imediatamente nos vem à imaginação muito 

agitamento, aleivosias, corre-corre, brincadeiras e muito cuidado com elas, 

entretanto o que vem afligindo pais e docentes são inúmeras crianças sendo 

descritas com TDAH e os mesmos, não compreenderem como enfrentar essas 

dificuldades ocasionas a essas crianças. 

Conforme expressado por Cypel (2007), é dificultoso determinar em que 

época a literatura passou a estabelecer as aparições de distração e 

hiperatividade como circunstâncias específicas ao sujeito. Essas crianças em 

tordo da década de 1930 concerniam em nossa sociedade e eram classificadas 

como “anormais”. Existia a apreensão, contudo não compreendiam 

precisamente como enfrentar a situação expostas com essas crianças. 

Entende-se que até mesmo hoje em dia copiosas pessoas permanecem não 

conseguindo lidar, especialmente pais e docentes. 

Ainda que investigações originadas no século XIX apenas em 1994 

principiam a acontecer um enraizamento em tal episódio. 

No Brasil essa evolução é um tanto desanimadora. 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 (SILVA 2003 p.208). 

 

Assim como o docente segue os educandos em seus avanços e 

obstáculos, torna-se muito mais simplificado aferir a circunstância em que se 

encontra os alunos. Consiste-se plausível que na ocorrência de uma criança ou 

com TDAH, o docente apreenda um tanto que o afasta do remanescente da 

classe. Todavia, existe determinadas desproporção dentre garotos e garotas 

com TDAH. 

Para um melhor aprendizado de um aluno com TDAH, o professor 
deve: Manter uma rotina constante e previsível: uma criança TDAH 
requer um meio estruturado que tenha regras claramente 
estabelecidas e que estabeleça limites ao seu comportamento (pois 
ela tem dificuldades de gerar sozinha essa estruturação e esse 
controle). Evite mudar horários o tempo todo, “trocar as regras do 
jogo” no que diz respeito às avaliações (MATTOS 2005 p. 105). 
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Textualmente, os educadores carecem, a começar de o princípio, 

constituir regulamentos com seus educandos e justapor propendendo obter 

desenlace adjacente ao educando com TDAH, posto que, as determinações 

poderão promover a metodologia de ensino. Constituiria curiosamente, além 

disso, o docente situar essas normas no geral, arquitetá-las unido aos 

estudantes para que apreendam a acuidade com tal característica para a boa 

coexistência da classe (MATOS, 2005). 

É importante que os pais e/ou educadores e professores sejam 
compreensivos e aprendam a enxergar o lado divertido dessas 
características, ajudando a criança a se concentrar no assunto em 
questão sem que ela se sinta inadequada. (SILVA, 2003, p.64) 

 

Todos os docentes têm comportamento a ser contemplado na sala de 

aula, uma usualidade, uma concepção, método e o objetivo desta pesquisa foi, 

justamente verificar como é feito esse planejamento quando existe um 

educando com TDAH na sala de aula. Trata-se da presença desse educando 

transformar a rotina da sala ou conserva-se da mesma configuração. Tendo em 

vista a alteração na concretização do trabalho, em qual exterioridade 

característica acontece a transformação. 

Segundo divulgado por Cordeiro (2011), a experiência do educando 

numa atmosfera familiar é muito respeitável, porquanto se ajuíza 

diametralmente em sua performance escolar. Quando casa os pais apresentam 

embaraço em constituir preceitos de procedimento, por este motivo poderá 

cooperar para acrescentamento dos comportamentos impróprios das crianças, 

especialmente as que dispõem TDAH, uma vez que elas não apresentarão 

alicerces para se dirigir, nem ciência sobre a discernimento de alcance e, à 

vista disso, não entenderão obedecê-lo no espaço escolar. 

De acordo com Belli (2008), o docente primordialmente precisa ser 

esperançoso, atencioso e complacente. Isto é, o educador há de ter ciência 

que deve respeitar as particularidades de seu educando para que obtenha 

efeito convincente do estudante com TDAH. O autor assegura ao mesmo 

tempo que o docente carece conceituar-se em uma pessoa ágil e resoluto 

perante o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade do educando e que 
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permaneça complementado para auxiliá-lo e considere sua ansiedade e ponha-

se no posicionamento de vigilante e prudência a suas atitudes. 

Todos os sujeitos com TDAH têm facilidade de desviar-se de uma 
tarefa provocado por algum outro estímulo, porém são capazes de 
prestar atenção por longo tempo em situações que envolvam 
novidades, alto valor de interesse pessoal, intimidação ou se ficarem 
a sós com um adulto; é o que chamamos de hiperfoco. (MATTOS 
2005, p. 166). 

De modo consequente, o docente necessita empregar-se com todas as 

disposições na procedência do educando no processo de ensino e 

aprendizagem, dos pactos, por exemplo. Segundo BELLI (2008, p.64) o 

docente necessita “[...] cientificar-se sobre o transtorno e requalificar-se 

repetidas vezes, ler livros, artigos e sustentar-se em conversação devotada 

com os profissionais de saúde particularizados no contexto. ” 

O educando com TDAH passa por obstáculos no processo de  

aprendizagem e o educador necessita ter ciência para responsabilizar-se com 

essas complexidades, igualmente buscar a mais perfeito atitude de acolher o 

educando, por intermédio de investigações, leituras de autores que examinam 

o transtorno, porquanto progressivamente, nos confrontamos com um maior 

número de estudantes diagnosticados com TDAH, o que acaba requerendo do 

docente uma gênese que lhe consinta atender a essa indiferença, se habitue 

com a imprescindibilidade de esclarecer inúmeras ocasiões o mesmo Conjunto 

de conceitos e ideias, até que o educando perceba, além disto lidar com a 

imponderação, com as condutas em desequilíbrio entre a calma e a insulto 

(SILVA, 2003). 

Cabem ao professor as seguintes regras: sempre elogie o aluno 
quando ele conseguir se comportar bem ou realizar uma tarefa difícil. 
É melhor do que puni-lo seguidas vezes e ele sair dos trilhos. Nestes 
casos, estimule-o a compensar os erros que cometeu. Se ele 
desorganizou uma estante, por exemplo, incentive-o a organizá-la. 
Isso terá um triplo efeito: Mostrar ao aluno qual é o comportamento 
correto, fazer se sentir útil e, consequentemente, diminuir sua 
frustração com o erro. (SILVA, 2003, p. 81). 

 

Constantemente o educador apreende no educando particularidades do 

TDAH, contudo, não é de sua competência realizar qualquer análise, caso 

constate sintomas constitutivos em algum educando, direcione a família a 

buscar subsídio. Quão grandemente ao mesmo tempo o tratamento médico 
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e/ou psicoterápico for principiado, menos impedimento ele apresentará em sua 

existência escolar que cogitarão na sua vida amadurecida. 

Segundo adverte Rohde (2000), que de tal modo essa criança estiver 

matriculada, a principal aprovisionamento que a escola precisa adotar é 

posicionar em um âmbito que apresente a mínima quantidade de estudantes. 

Por esta razão, pode promover o trabalho do docente, haja vista que esse 

educando constitui máxima aplicação e, de outro modo, pode permitir uma 

máxima rentabilidade do educando. 

Alguma das distinções do TDAH é a distração e são inúmeras as 

incertezas sobre e como realizar ante semelhante circunstância, o docente 

precisa admitir a atuação de sistematizar, não apenas do conjunto de conceitos 

e ideias, não obstante de toda diligência no ambiente escolar.  

2.3 Que procedimento o educador deva assumir ao desvendar que um 

educando apresenta TDAH? 

A falta de atenção dos educandos preocupa docentes e a sociedade em 

como um todo, que tendem a incluir os problemas da ausência de cuidado com 

TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, cujo vistoria clínica 

é cada vez mais repetido. O TDAH é uma conturbação por duas dimensões 

que submerge alerta e impetuosidade, comportamento irascível e exibe um 

arquétipo constante destas condutas, acometendo aproximadamente de 3 a 5 

% da população de crianças 4,5 em período escolástica e que exibem 

contrariedade na leitura e escrita (TEIXEIRA, 2008). 

Suas causas estão relacionadas a disfunções em transmissores 
neurais, onde uma substância que transmite as informações entre as 
células nervosas é a dopamina. Nos hiperativos existe uma disfunção 
na dopamina, a qual afeta especificamente uma parte anterior do lobo 
frontal do cérebro esta parte do cérebro é: responsável pelo 
comportamento e pelo controle de certos comportamentos tais como: 
atenção, capacidade de controlar impulsos, capacidade de “filtrar” as 
coisas que não interessam para aquilo que se está fazendo no 
momento, sejam elas externas (detratores do ambiente) ou internas 
(pensamentos), capacidade de controlar o grau de movimentação 
corporal, capacidade de se estimular sozinho para fazer as coisas, 
capacidade de controlar as emoções e não permitir que elas 
interfiram muito no que está fazendo entre outra (TEIXEIRA 2008, p. 
22) 
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Seguindo o raciocínio supracitado, o que acrisola porquanto 

ocasionando em dificuldades de equilíbrio da prudência, do entusiasmo com as 

atividades propostas, com a impetuosidade com os colegas de classe, com a 

inobediência às normas impostas e com a rentabilidade no ensino 

aprendizagem. Para tanto, a transferência do TDAH é hereditária, aonde de 

maneira aproximada 35% dos pais e 17% das mães dos hiperativos consistem 

ao mesmo tempo em crianças impetuosas. 

De acordo com Ferreira e Leite (2004), individualizam-na pela ausência 

de afluência “encontrar-se no mundo da lua”, disseminação e detrimento de 

objetos com desafetação. A propósito de a imponderação assinalam à 

irreflexão, interferência em interlocução dos ulteriores e contrapuser 

interrogações precedentemente tenha estado concluída. Ademais a ansiedade 

assinala-se pela deficiência de tenacidade, disposição de permanecer 

alterando de atividades sem concluí-las, agitamento demasiado, desordem, 

ausência de calma e estar movimentando as mãos e pés constantemente no 

momento em que se encontra abancados. 

O educador é um observante extraordinário dos educandos, e precisa 

achar-se eficiente evidenciando suas competências/potenciais, proporcionar 

seus reflexos, aguçar suas veemências pelo conhecimento/aprendizagem, e 

instruí-los com características compassivas, intelectivas e coerências 

almejáveis a pessoa humana. Carece apreciar os educandos ante as 

circunstâncias que lhe submergem para que assim sendo, possa pressupor 

(FERREIRA; LEITE, 2004). 

Verificar a duração dos sintomas de desatenção e/ou hiperatividade / impulsividade 

quando é iniciado o processo de diagnóstico de um quadro de TDAH. Esses sintomas devem 

ocorrer em vários ambientes da vida da criança (escola, casa) e manterem-se ao longo do 

período avaliado. O clínico que irá iniciar esse diagnóstico inicial deve ser alertado se os 

sintomas ocorrem em casa ou somente na escola para a possibilidade de ser devido a 

desestruturação da família ou de um sistema de ensino inadequado. Flutuações de 

características não podem ser consideradas como portador de TDAH (TEIXEIRA 2008, p. 20 - 

21) 

Precedentemente a qualquer tratamento característico precisa-se 

conduzir-se a uma averiguação anatomista na criança, com o propósito de 
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extinguir prováveis vistorias clínica equivocados de TDAH por contágio 

reentrante da caixa do tímpano, sinusite, dificuldades na visão e problemas 

com a audição e dificuldades neurológicas. Não há uma apreciação particular 

que distingue o TDAH, nem diferentes distúrbios como o Autismo e a 

Esquizofrenia. Além disso, o mais perfeito instrumento para adquirir 

informações é uma bem-intencionada reminiscência que é uma confabulação 

particularizada com os pais ou defensores. Por esse ângulo avigora Galvão: 

No cotidiano escolar são comuns as situações de conflito envolvendo 
professor e alunos. Turbulência e agitação motora, dispersão, crises 
emocionais, desentendimentos entre alunos e destes com o professor 
são alguns exemplos de dinâmicas conflitais que, com frequência, 
deixara a todos desamparados e sem saber o que fazer. Irritação, 
raiva, desespero e medo são manifestações que costumam 
acompanhar as crises, funcionando como “termômetro” do conflito 
(GALVÃO 1998, p. 103). 

 

Nessa perspectiva, é necessário ter prudência. Precisa-se apreender 

que um acontecimento é o estágio cognitivo da criança, outro episódio é as 

condutas que se despontam em razão do estágio. Sob outra perspectiva a 

criança apresenta o estimular de desenvolturas cognitivas, por outras palavras 

estas idoneidades culminam por afetar sua ansiedade e, por conseguinte, suas 

condutas particulares e comuns. 

2.3.1 O que fazer para conseguir a atenção do educando com TDAH? 

Encontra-se mais de uma forma de TDAH e no decurso dos tempos 

pode sobrelevar mudanças inesperadas. Acomete a criança na escola, em 

casa e na comunidade em geral, sucessivamente, lesando sua convivência 

com educadores, colegas e familiares. 

Segundo expressado por Rohde; Benczik (1999), onde proporciona três 

particularidades fundamentais: a distração, o agitamento e a impetuosidade. A 

criança com TDAH apresenta complexidade de concentração e espairece-se 

com simplicidade, deslembra suas obrigações, submerge ou posterga 

artefatos, apresenta complexidades em adotar doutrinas, em se estabelecer, 

profere em demasia, obstrui, não aufere apetecer, contestando a interrogações 

precedentemente à constituírem ordenações. 
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Constitui-se imprescindivelmente encontrar-se cauteloso quanto a 

comparecimento de sinais que são coexistentes a diferentes transtornos: 

comorbidades. Consternação, languidez e tipos pertinentes a dificuldade de 

aprendizagem que ocasionam sinais análogos aos acendidos pelo TDAH. Não 

obstante, significativamente consiste em se perpetrar um precavido histórico 

clínico e progressivo, aonde se compreende elementos levantados de 

docentes, pais e de adultos que interatuam de determinada forma com a 

criança aferida, uma sondagem do desempenho intelectivo, social, emocional e 

acadêmico e análise médica, comumente neuropediatra, tanto quanto exames 

psicológicos e/ou neurológicos (ROHDE; BENCZIK, 1999). 

Em concordância com Eidt; Tuleski (2007), o assunto é abstruso e 

abrange elementos com estrutura vasta e não exclusivamente individualizais. 

Este contexto evidencia, além disso, não existir consonância científica, 

permanecendo copiosas cavidades a dar-se completadas com averíguas ao 

mesmo tempo compreensivas, que atendam as desigualdades sociais e 

culturais. A apreciação da literatura sobre esse transtorno assinala obstáculo 

para o diagnóstico e interferência com crianças vistas como portadoras de 

T.D.A.H., em consequência da ausência de nitidez e sua limitação ante os 

outros quadros com indícios análogos, não havendo igualmente diligência 

sólida relativamente a das porvindouras decorrências do uso de medicação. 

A Terapia de crianças com TDAH pressupõe influência psicológica, 

pedagógica e médica, significando esta o ponto fundamental para o 

psicopedagogo, além de processos de alteração de condutas. Um 

questionamento que abranja todas as extensões que compreende capacitação 

dos pais em domínio da idiossincrasia; um planejamento pedagógico 

correspondente; convencimento subjetivo e para a família bem como cogente e 

medicamento igualmente imprescindível (EIDT; TULESKI, 2007). 

Em conformidade com Goldstein, (2006) o T.D.A.H. é periodicamente 

exposto, equivocadamente, como um espécime característico de dificuldade de 

aprendizagem. Contrariamente, compreende-se que as crianças com T.D.A.H. 

são hábil em adquirir uma desenvoltura, não obstante tem obstáculo para se 

sair convenientemente na escola em consequência ao embate que os sintomas 

deste transtorno apresentam acima de um desempenho correspondente. 
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Entretanto, de outra forma, 20% a 30% das crianças com T.D.A.H. igualmente 

exibem um dificuldade de aprendizagem, o que torna mais difícil, além disso, 

ao mesmo tempo o reconhecimento apropriado e o tratamento pertinente. 

Confiamos que o acontecimento na sala de aula pode determinar uma 

cadeia de interferências. A multiplicidade destas crianças pode conservar-se na 

classe normal, com encurtadas intercessões na atmosfera de sustentação da 

escola, transformação de currículo e táticas ajustadas à circunstância. O 

docente necessita, preliminarmente, reconhecer seus educandos para que 

possa esquematizar o que perpetrar no decorrer do andamento escolar. O 

conjunto de artifícios sugeridos vale a pena serem versado, todavia só 

constituirão verdadeiramente dinâmicos se ajustadas à aliança a que se 

propõem. 

Em harmonia com Eidt; Tuleski (2005), que se averigua nas qual criança 

tem submetida a diagnósticos e sido tratadas como hiperativas e/ou distraídas 

paulatinamente prematuramente, expondo-se como argumento corriqueiro para 

o insucesso escolar de um identificador significativo de crianças, conferindo-

lhes a culpabilidade pelo não aprender e excetuando de apreciação a 

conjuntura escolar, social, nas quais se encontram implantadas. 

A reabilitação daquelas crianças cujo diagnóstico cuidadoso afirma a 
configuração de um quadro de T.D.A.H., pode ser vista sob novas 
perspectivas, entendendo-se que a atenção e o controle voluntário do 
comportamento não se limitam às determinações biológicas, destaca-
se a utilização tanto da linguagem quanto da mediação de outros 
signos, visando auxiliar nos desenvolvimentos dessas funções 
psicológicas. Com isso pretende-se que a criança 8 adquira maior 
consciência de seu próprio comportamento. (EIDT, 2005, p. 216). 

 

Determinadas estratagemas operativas e dinâmicas para a sala de aula 

constituiriam na consignação de uma usualidade intensa, deliberando 

confessadamente as normas e perspectivas para o grupo, utilizando meios 

panorâmicos e auditivos, constituindo resultados plausíveis e legitimistas, que 

precisam ser abrangidas por todos, e sobrepô-las. 

2.3.2 O docente precisa ser ininterruptamente o intermediário 

Progressivamente os educadores desassossegam com o TDAH, 

porquanto e depois de ocasionar problemas na aprendizagem, o educando 
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exibe condutas impróprias em sala de aula. O docente atualmente necessita 

encontrar-se consciencioso de que é uma peça do todo que se cognomina 

educação e de tal modo como os dados, às tecnologias evolucionam, a 

educação igualmente precisa professar essa evolução e se atualizar. Por esta 

razão, o educador carece seguir esse desenvolvimento e transfigurar-se 

artefato desta inovação e modificação da escola, uma vez que jaze implantado 

na conjuntura e na vida deste estabelecimento de ensino (PIMENTA, 2000). 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 
social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da 
profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação de 
práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. 
Práticas que resistem a inovações porque prenhes de saberes válidos 
às necessidades da realidade (PIMENTA, 2000, p.19). 

 

A concepção teórica e prática do docente poderão cooperar para 

aperfeiçoar a peculiaridade do ensino, posto que, são as transfigurações Para 

tal, o ensino é uma prática social que resulta no método de educação 

intercedido pelo professor que acontece de modo sem artifícios, beneficiando a 

prosperidade cognitiva e afetuosa reverenciando as restrições (PIMENTA, 

2000). 

A escolha das tarefas deve ser feita no sentido de possibilitar que ela 
seja bem sucedida. Tornar as tarefas interessantes e fazer a 
recompensa valer a pena parece ser extremamente importante para 
as pessoas com TDAH. “Antes de tudo, deve-se a certeza de que 
está lidando com TDAH; o professor deve ter o apoio da escola e dos 
pais; estabeleça regras e repita as diretrizes; olhe sempre nos olhos e 
seja firme; Divida as grandes tarefas em tarefas menores; Sair da 
sala de aula por alguns instantes; Alimente as crianças com TDAH 
com encorajamento e elogios” (HALLOWEL; RATEY, 1998, p. 74-75). 

 

O docente contém desempenho de intermediário da aprendizagem e 

guia do rendimento da criança. O incentivo precisa ser o enfoco do trabalho, o 

apoio eficaz é respeitável para produzir estabilidade ao educando. O Vínculo 

oportuno dentre educando/educador constitui-se de suma acuidade para que 

exista discernimento por parte do aluno. 

Conforme Rohde; Benczik (1999) existem carência de uma supervisão 

pedagógica empreendida pelo docente, tendo em vista precaver interrupção na 

aprendizagem.  Adverte-se que o educador precisa encontrar-se precavido às 
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objeções exprimidas. O transtorno influencia múltiplas expressões da vida da 

criança, sendo capaz de proporcionar melhoras em copiosos sintomas. A 

junção dos fatos ocasiona considerações que podem amparar na assimilação 

das altercações, a assimilação, a concepção do dessemelhante, o 

consentimento da inserção. 

A aplicação de estratagema assessora o docente na administração da 

conduta do educando em sala de aula: enaltecimento dos pontos positivos, 

normas, gratificação e encorajamento. A escola procura florescer um trabalho 

coeso à realidade dos educandos focalizada no trabalho em agregação, 

tornando oportuna a influência mútua com a adesão de questionamentos, 

ambientes de convivência como utensílios no apoio de educandos e 

educadores, nos métodos cognitivos, com o propósito de agenciar a 

aprendizagem fundamentada no prestígio e consideração afetuosa. 

“A criança desenvolve inteligência pela sua capacidade de interação 
com o meio em que vive, seu desenvolvimento intelectual acontece 
gradativamente, podendo ser lento ou rápido dependendo da troca 
estabelecida com o próprio meio em que está inserida” (PIAGET, 
1978, p. 29). 

 

O docente conivente das aflições dos pais e da criança acende lugar 

para a perspectiva e convicção que preordenam ao empenho para triunfar nos 

obstáculos. Crianças consistem em perceptivas e necessitam de um espaço 

afável e atencioso para efetuarem efeitos convincentes. 

De acordo com o apregoado por a Ribeiro do Valle (2003) bom resultado 

e insucesso escolar da criança consistem em decorrências da influência mútua 

entre as particularidades singulares do desenvolvimento, idiossincrasia e 

incitamento, e típicos coeficientes ambientais localizados em casa e na escola. 

E compreende-se neste andamento, a ociosidade familiar para conduzir o 

desempenhar do filho, suas usualidades e suas conveniências, e atribuição do 

docente com a prática educativa. 

Para ajudar a criança hiperativa a ser bem sucedida, é essencial 
compreender o comportamento dessa criança, ver o mundo através 
dos olhos dela e fazer distinção entre comportamento que resulta da 
falta de capacidade e comportamento que resulta de desobediência 
(GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994, p.170). 
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O educador é contado como intermediário entre os educandos. 

Constituindo de tal modo, é sempre apropriado advertir que o docente precisa 

permanecer vigilante a todos os estudantes, especialmente com aqueles que 

não auferem o seguimento do conteúdo sobreposto em sala. É imprescindível 

advertir que a interferência apropriada para o TDAH submerge um quadro 

pluridisciplinar. 

Para ajudar as crianças hiperativas, necessita-se de intervenções 
precoces que podem representar um grande passo para minimizar o 
impacto negativo que o T.D.A.H. traz á vida da criança, dos pais e 
dos professores. Este transtorno, quando não tratado, pode associar-
se a experiências negativas de ordem social, pessoal, familiar e 
escolar, permanecendo durante a adolescência e a vida adulta 
(ROHDE; BENCZIK, 1999, p.64) 

Nesse ponto de vista, ser educador demanda, além da formação, 

responsabilidade e tenacidade, porquanto não é uma ocupação 

descomplicada. Diversos pesquisadores surgem empregando-se a reflexões 

que assinalem a configuração mais apropriada de lidar com o educando com 

TDAH no espaço da sala de aula tendo em vista o aprendizado com tal 

característica. 

O que se espera do professor, não é que este se torne um terapeuta 
ou psicólogo, mas sim um profissional completo com competências e 
saberes: Saber observar uma criança na situação de aprendizagem 
com ou sem instrumentos; Dominar um procedimento (observar), agir, 
corrigir entre outros, tirando partido das tentativas e erros; Saber levar 
em conta mais os ritmos dos indivíduos do que o calendário das 
instituições; Saber que como indivíduo diferente o que “funciona” para 
um pode não funcionar para outro; Dispor de bases teóricas em 
psicologia social do desenvolvimento e da aprendizagem”. 
(PERRENOUD, 2000, p.61) 

 

 Empenhar-se com esses transtornos demanda do docente uma 

abrangência mais completa da criança, a procura de um bom discernimento, na 

acepção de conseguir maior peculiaridade na metodologia ensino-

aprendizagem. O educador carece, fundamentalmente, perceber que o aluno 

não é um inconveniente, entretanto que afeta em tão alto grau a 

comportamento como a rentabilidade escolar deste educando.  
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3. METODOLOGIA  

3.1 Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio, no município de Guarantã do Norte - MT. O estudo foi realizado com os 

professores do Ensino Fundamental I e II que trabalham com alunos com 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

3.2 Tipos de pesquisa 

Este estudo foi desenvolvido por meio da pesquisa bibliográfica e de 

campo, com enfoque quantitativo e qualitativo, coeficiente de averiguação 

descritivo, relacionais e não experimental.  

A metodologia empregada na pesquisa estruturou todo o processo de 

organização, técnicas e instrumentais necessários para alcançar o nosso 

objetivo, sabendo que a metodologia está sempre coerente às questões 

problematizadoras, visando auxiliar na compreensão do fenômeno a ser 

estudado.  

O presente trabalho se apresentou como uma pesquisa qualitativa olhou 

para os dados presentes no dia a dia da comunidade escolar e procurou 

entender como as relações se estabeleciam e se configuravam no cotidiano 

investigado. 

Coesiva ao paradigma qualitativo, à problematização e aos objetivos 

anunciados, direcionamos a pesquisa para o estudo de caso, por meio do qual 

buscamos conhecer “como” a escola de uma forma geral e os professores de 

maneira mais específica, atua após receberem o diagnóstico multiprofissional 

das crianças com TDAH.  

Segundo indagação de Yin (2001) entende-se que o estudo de caso, 

concebe a estratégia elegida quando se assentam demandas do tipo como e 

porque, quando o pesquisador apresenta insuficiente influência sobre 

acontecimentos e assim como o enfoco se localiza em fenômenos atualizados 

implantados em determinado argumento da vida autêntica. (YIN, 2001.p.19).  
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O estudo de caso consiste deste modo, um trabalho circunspeto pelas 

semelhanças dos participadores e a conjuntura no qual permanecem 

implantados, contendo os corpora afluídos para uma apreciação fundamentada 

nas proeminências do cotidiano e nas percepções de seus influentes. Nesta 

obliquidade, os fatos analisados na pesquisa partem da realidade de escolas 

que assenhora crianças com diagnóstico de TDAH, e que auferiram devolutiva 

do transtorno. 

. Por conseguinte, consideraremos os atos e a atitude da escola frente a 

essas crianças e se o que as próprias apreendem da realidade que jazem 

implantadas compartilha com tais conjecturas. 

O desígnio do campo de averiguação não acontecerá de configuração 

contingente, contudo norteada pela idiossincrasia do fato em estudo. 

Constituindo igualmente, a conjunção de concretização da pesquisa será 

deliberada a partir do subsequente juízo crítico: escola da rede municipal de 

ensino que receberá a devolutiva do diagnóstico de crianças com TDAH. 

3.3 Coletas de dados 

Segundo a problematização e os objetivos instituídos para estudo, os 

abrangidos serão os diretores, pedagogos, docente que operam com as 

crianças diagnosticadas. A começar do desígnio de avaliar a ação do 

estabelecimento, aludido caso que elegeu igualmente as crianças 

diagnosticadas, suas percepções e aspectos a respeito das atuações da 

escola. 

As ferramentas empregadas serão questionários e observação, 

procurando identificar os problemas de aprendizagem e alfabetização de 

educandos portadores do TDAH do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual de l e ll graus Kreen Akarore – Guarantã do Norte - MT.  Os dados 

serão colhidos propendendo conseguir os objetivos alvitrados. Gráficos 

demonstrativos serão efetuados para apreciação e altercação. 

O foco central deste estudo apresenta a análise dos dados obtidos 

através de pesquisa realizada a partir de um questionário com perguntas 

fechadas aos professores que trabalham com alunos com TDAH em sala de 
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aula. Em colocação aos dados coletados e melhor análise, as informações 

obtidas foram exibidas em forma de gráficos promovendo uma melhor 

visualização e compreensão do assunto abordado. 

4. RESULTADO E DISCUÇÕES 

4.1  Análises de dados 

Após a coleta de dados, os mesmos foram analisados e posteriormente 

elaborados gráficos e descritos os resultados encontrados por meio da 

pesquisa de campo com os professores da escola em estudo e em seguida, 

discutidos com outros autores. 

Nessa etapa da pesquisa apresentamos o resultado de uma 

investigação na qual se encontra a síntese do trabalho. De acordo com Silva 

(2003) “Essa parte do relato da pesquisa apresentará um resumo dos 

resultados mais significativos da pesquisa, enfatizará aspectos considerados 

relevantes e a opinião final do pesquisador”. 

Portanto, de forma clara e objetiva apresentamos os dados que tenham 

sido comprovados e que possibilitem esclarecer as questões levantadas 

durante toda a pesquisa. 

 

1. Você acredita ter alunos com transtornos de déficit de atenção e 

hiperatividade em sala de aula? 
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De acordo com o resultado expresso no gráfico acima, a maioria 

totalizando 50% dos professores entrevistados tem conhecimento a respeito de 

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 como 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. 
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2. O aluno com TDAH deve receber um tratamento diferenciado por parte 

dos professores? 

 

Levando-se em consideração o resultado acima nota-se que um 

resultado expressivo correspondente a 67% dos professores entrevistados 

afirmam que existe a necessidade de um tratamento diferenciado as crianças 

com TDAH. 

A literatura consultada é implícita ao afirmar essa necessidade, como 

visto em Zimerman (2007) o TDAH se caracteriza por uma série de problemas 

relacionados com a falta de atenção, hiperatividade e impulsividade. Trata-se 

de um distúrbio considerado como comum na fase da infância ou adolescência 

que traz grandes influências na aprendizagem dos mesmos. Esses problemas 

resultam de um desenvolvimento não adequado e causam dificuldade na vida 

diária. 

De acordo com Rohde (1999) esse transtorno traz grandes problemas 

no dia-a-dia da criança ou do adolescente, refletindo diretamente nas pessoas 

que convivem com as mesmas. Ainda para este autor, o TDAH leva ainda as 

dificuldades emocionais, de relacionamento familiar e social, bem como a um 

baixo desempenho escolar. 
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Dessa maneira, 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 sugere um tratamento 

diferenciado e que envolve a escola e a família, trabalhando conjuntamente e 

visando uma maior atenção a esses alunos. 

 

3. A escola dar suporte para você trabalhar com este assunto referente ao 

TDAH? 

 

 

Conforme apresentou o resultado do gráfico acima, entre os 

professores que participaram da pesquisa, um total de 67% afirmou que a 

escola dar o suporte necessário para que se possa realizar um trabalho 

específico voltado ao atendimento das necessidades dos alunos com TDAH. 

Em Silveira (1996) entende-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 iguais a todos os estudantes, incluindo 

aqueles com deficiências severas, para que recebam serviços educacionais 

eficazes com os necessários serviços suplementares de aparelhos e apoios, 
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em classes adequadas à idade em escolas da vizinhança, a fim de prepara-los 

para uma vida produtiva como membros plenos da sociedade. 

Conforme 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 

distinções, necessidades e interesses, a sua autonomia intelectual o ritmo e 

suas condições de assimilação dos conteúdos curriculares. 

 

4. Quais as estratégias que o professor pode utilizar para potencializar a 

aprendizagem de alunos com TDAH em sala de aula? 

Considerando as respostas às estratégias que podem potencializar a 

aprendizagem dos alunos com TDAH foram encontradas algumas categorias 

que podem ser assim classificadas: 

1)Cuidado individual com o aluno e o reconhecimento das 
suas singularidades. 

Dar maior atenção. 
Aumentar sua autoestima. 
Valorizar a participação desses alunos de forma diferente. 
Sentar na primeira carteira para dispensar uma maior 
atenção a ele. 
Identificar e incluir sem deixar que ele perceba que é 
diferente, trata-lo de igual para igual. 
Acompanhá-lo mais de perto em suas atividades. 
 
2)Reconhecimento da singularidade do processo de 
aprender e proposições de intervenção. 
 
Utilizar métodos que prendem a atenção do aluno. 
Aulas diferenciadas. 
Trabalhar com todos de maneira igual e utilizar diversas 
técnicas que favoreça a todos o conhecimento. 
Conhecer a capacidade do aluno, não exigir além do que 
ele possa, e não querer que ele seja igual aos demais, 
porque eles não são. 
Atividades adaptadas. 
Trabalhar jogos pedagógicos, aulas diferenciadas. 
Realizar atividades que prendam sua atenção, e que 
exijam mais deles. 
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Levar para a sala o conhecimento que cada aluno precisa, 
ou seja, cada aluno possui uma necessidade de 
aprendizado, isso depende da análise de cada professor. 
Trabalhar com jogos, atendimento individual, motivação, 
utilizar vários métodos. 
Procurar novos métodos que possibilitem a sua 
aprendizagem. 
Dar mais a ele em relação a disciplina nas dificuldades 
encontradas no dia a dia, estruturar o ambiente para 
haver mais facilidade. 
Trabalhar com esse aluno por meio de incentivos com 
atividades diversificadas e com lúdico. 
Avaliação diferenciada. 
Explicando conteúdos de forma diferenciada a esses 
alunos, levando-os a uma participação maior com os 
colegas. 
 
3)Percepção de que sozinho não é possível, mas que 
uma rede de apoio faz-se necessário. 
 
Encaminhar para um médico, para a coordenação. 
Estar sempre em contato com os pais. 
 
4)Desconhecimento e desemplicação do professor. 
 
Não sei nada, preciso saber quais seriam as estratégias. 
Ainda é uma incógnita. Pois não há uma receita para isto, 
cada caso é uma particularidade específica. E nós, 
professores, não somos especializados para exercer e 
executar metodologias a esta comunidade escolar. 
Não tenho nem uma ideia. 

 

Notou-se que a grande maioria dos professores entrevistados tem 

conhecimento a respeito das técnicas mais usuais e indicadas ao trabalho com 

pessoas com TDAHA, em raros casos entre os pesquisados, foi verificado o 

total desconhecimento em relação a formas específicas de trabalho com essas 

crianças. É necessário lembrar sempre que crianças nessa situação passam  

por sérios problemas de convívio e de ajustamento social, cabendo ao 

professor ter conhecimento das técnicas que possibilitam a melhoria do 

processo de inclusão escolar (SILVA, 2009). 
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5. O que representa a presença desses alunos em sala de aula? 

 

 

A pesquisa trouxe um resultado expressivo no gráfico 4 demostrando 

que a maioria dos professores entrevistados admite que a maior dificuldade 

enfrentada é de caráter disciplinar (34%), outros 33% apontam que o grande 

problema é a necessidade de maior atenção que essas crianças requerem, 

enquanto que para 22% a maior dificuldade é de caráter metodológico, apenas 

11% dos entrevistados disseram que não tem problema algum com os alunos 

com TDAHA. 

Concedendo sua visão a respeito da questão levantada, e buscando 

amparo nos ensinamentos de Sena, Diniz e Neto (2007) observam-se a 

necessidade de claro aos professores que as pessoas com TDAH se 

caracterizam pela sua impulsividade incontrolável, o que as torna, de certa 

forma impopular. Com forme os 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. 

De acordo com Silveira (1996) o papel desempenhado pelo professor é 

um dos mais importantes do processo, é seu trabalho tanto disciplinar, 
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pedagógico e metodológico que pode modificar a postura e as atividades da 

comunidade em relação às crianças com necessidades especiais. 

6. Como é o ritmo da sala de aula com esses alunos? 

 

De acordo com o apurado na pesquisa o resultado do gráfico 5 

demonstra que 50% afirmaram que o ritmo das aulas é inconstante e somando-

se aos 25% que dizem que é problemático tem-se um quadro que demonstra 

muita preocupação em 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 entendimento de 

certas necessidades, isto posto, o despreparo dos docentes para lidar com os 

conflitos que surgem na sala 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 (Transtorno de Déficit 
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de Atenção e Hiperatividade) reagirem negativamente, tornando-se 

inadequados. 

 

7. Há algo que lhe cause angústia no processo de aprendizagem com esse 

aluno? 

 

 

Para um total de 57% 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 passa 

amenizar os problemas intra classe de aula, os professores devem se 

conscientizar das necessidades e pormenores do TDAH, procurando 

desenvolver metodologias de trabalho que facilitem a interação desses alunos 

com os colegas e com o próprio processo de ensino, para tanto, o uso de 

controle de comportamento é uma intervenção importante para essas crianças. 

Além do exposto pelo autor, ainda que combinadamente é possível 

utilizar-se da dinâmica das punições em um modelo intitulado “custo de 

resposta” tem obtido bons resultados em sua aplicação. O certo é que para 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 
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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 a 

vontade para participar do processo de ensino aprendizagem. Dentre um dos 

bons métodos está o de ter sempre nessas salas um professor auxiliar dando 

maior atenção a esse grupo em específico. 

Para 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 

“imã” para outras dificuldades que, em alguns casos, são mais graves que os 

déficits principais do TDAH. 

 

8. Quais as peculiaridades que você encontra no processo de ensino e 

aprendizagem com alunos com TDAH? 

 

O resultado expresso no gráfico 7 trouxe um total de 56% que 

afirmaram que o maior problema que eles enfrentam no convívio com alunos 

com TDAH é de caráter disciplinar, enquanto que para outros 22% é quanto a 

forma de avalia-los.  

Os professores e pais relatam, com frequência, que crianças com 

TDAH tem desempenho estudantil inferior ao dos colegas ditos como normais. 
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Como já citado anteriormente, essas crianças exibem taxas significativamente 

mais baixas de comportamento dedicadas a tarefas durante períodos de 

instrução e trabalho independente que os demonstrados por seus 

companheiros. Consequentemente, crianças com TDAH tem menos 

oportunidade para responder aos materiais didáticos e completam menos 

trabalho independente que seus colegas (DUPAUL; STONER, 2007). 

A avaliação do TDAH baseada na escola compreende múltiplas 

técnicas de uso em uma variedade de contextos e envolvendo diversas fontes 

de informações. Após o encaminhamento da criança por um professor para 

avalição de possível TDAH esta é conduzida e compreende cinco estágios: (1) 

triagem de sintomas de TDAH; (2) avaliação multimodal; (3) interpretação dos 

resultados para chegar a decisão de classificação; (4) desenvolvimento de um 

plano de tratamento; e (5) avaliação contínua do programa de intervenção. O 

objetivo da avaliação não é apenas chegar a um diagnóstico de TDAH mas 

determinar um plano de intervenção com probabilidade de ser bem sucedido 

com base nas informações coletadas. 

9. Você utiliza quais métodos para buscar uma maior participação do aluno 

com TDAH em sala de aula? 

 

Para a maioria dos entrevistados num total de 28% a técnica mais 

utilizada é a de manter essas crianças em carteiras próximas ao professor, 
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para 27% o respeito às dificuldades desses alunos, enquanto que para 18% o 

mais indicado é que se tenha uma estrutura e organização condizente com as 

necessidades de evolução do processo de aprendizagem. 

Sobre isto, resta tão-somente afirmar as instruções emanadas pela 

Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), aqui levantadas. 

Relembrando o quão necessário o desenvolvimento profissional do professor 

com auxílio e amparo com os demais componentes da equipe multiprofissional 

que deve acompanhar essas crianças. Deixando claro que todo esse aparato 

requer dos pais e responsáveis o máximo de atenção e colaboração, visto que 

se trata de um problema conforme foi explicitado por Mattos et al., (2006) em 

alguns casos, o transtorno persiste até a vida adulta, denotando que a melhora 

da hiperatividade e da impulsividade ao final da adolescência poderia ser 

parcial, sem remissão completa do transtorno, ao contrário do que 

anteriormente se acreditava. 

10. Você mantem contato direto quando necessário com os pais ou 

responsáveis pelas crianças com TDAH? 

 

 

O gráfico 9 acima, trouxe um resultado expressivo e positivo, pois, 

levando-se em consideração o somatório entre os entrevistados que disseram 
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fazer contato constante com os pais e responsáveis e aqueles que realizam 

contato as vezes, tem-se um total de 87%, demostrando que realmente deve 

existir uma congruidade de interesses no sentido de buscar o desenvolvimento 

dessas crianças. 

O desempenho escolar dessas crianças com TDAH é marcado pela 

instabilidade. Um exame nos boletins escolares ou nos registros dos 

professores pode ilustrar bem o problema. Se em um momento, ela é brilhante, 

em outros, inexplicavelmente, não consegue apreender os conteúdos 

ministrados. Tais momentos tão distintos, muitas vezes, acontecem em 

intervalos muito curtos. Não é incomum que se alterne de um dia para outro. A 

instabilidade de atenção é a causa desse sobe e desse no desempenho. 

Silva (2009) enfatiza que primeiramente é preciso que todos os pais ou 

cuidadores e professores tenham o conhecimento. Quanto mais eles 

estudarem, se informarem e se educarem sobre o problema de seus 

filhos/alunos, estarão mais preparados para lidar com eles de maneira 

apropriada. Conhecer como elas se comportam, porque e quando, saber 

principalmente o que frequentemente deflagra comportamentos indesejáveis e 

ter em mente que muitas vezes elas não tem a intenção ou consciência de que 

estão sendo inconvenientes, possibilitando uma ação de forma preventiva e 

também a controlarem seus próprios excessos de raiva em relação às 

mesmas, o que é bastante comum. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação foi alvo de inúmeros avanços, no sentido de acolher essa 

grande massa de pessoas em suas dependências e conceder aos mesmos o 

ensino, obedecendo às particularidades da capacidade de entendimento e as 

dificuldades de cada um. 

A ideia de uma educação para todos, carrega em si o desejo de uma 

sociedade baseada na equidade, na justiça, na igualdade e na 

interdependência, que assegure uma maior qualidade de vida para todos, sem 

discriminação de nenhum tipo. Que adote e acolha a diversidade como alicerce 

para o convívio social. 

Para tal, faz-se necessário que os profissionais da escola sejam 

capazes de oferecer oportunidade de entendimento educacional que prevejam 

as necessidades, as limitações, as potencialidades e os interesses de cada 

aluno, ou seja, direcionar o ensino de acordo com sua necessidade específica. 

De acordo com os achados na pesquisa direta, do presente estudo 

pode se observar o quanto ainda a questão da inclusão é permeada por certos 

condicionantes desfavoráveis, principalmente ao aluno que está sendo incluído 

na rede regular de ensino. De certa forma ainda falta preparo técnico, 

conhecimento aprofundado sobre o TDAH, bem como, viu-se pelas 

informações coletadas que um dos principais elementos que contribuem para a 

inclusão do TDAH, não vem sendo atingido pelos professores, a questão do 

diálogo, não somente com esses alunos, mas com todos que compõe o 

ambiente cotidiano dessas crianças. 

Pelo que se pode observar, muito ainda há de ser realizado, no que 

tange a formação do professor para lidar diretamente com esse tipo de aluno, 

não basta ter apenas o conhecimento teórico das características desse grupo 

de crianças, contudo o importante é saber como agir, buscando a total inclusão 

do mesmo no ambiente escolar. 

Dessa forma e entendo que os objetivos proposto na inicial, que 

resumidamente pretendiam Demonstrar como descobrir, de uma forma fácil 

quando uma criança é portadora de TDAH, e compreender quais são os 
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primeiros passos que o professor deve seguir para que ele aluno possa ser 

incluído no ensino regular. Tendo como principal palco de estudo a pesquisa 

direta com professores que atingiu o fim a que se destinou, já que se pode ter a 

clara noção das deficiências graves no cumprimento das determinações, 

quanto a se incluir no âmbito educacional, mantendo-se a qualidade e o devido 

respeito às diferenças. Como também, diante do que foi levantada na parte 

teórica deste trabalho de pesquisa a necessidade de maior conhecimento e 

formação continuada se tornam pontos cruciais para o atendimento dos 

preceitos legais vigentes no mundo como um todo. 

Por fim, cumpre destacar que esta pesquisa não esgota o tema, muito 

pelo contrário, o intuito para a sua elaboração, parte do princípio de abarcar 

ainda mais pessoas que venha a se interessar pelo assunto em tela e, dessa 

forma buscar, rapidamente que o processo de inclusão deixe de ser 

considerado como uma vontade e passe a ser uma realidade palpável e que 

gere frutos positivos. 
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APÊNDICE A. 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE GUARANTÃ DO NORTE – FSCGN 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM LÍNGUA PORTUGUESA E 

ESPANHOL 

 

Nome da pesquisadora: Daiane Canabarro 

 Data: ___/___/2018   

QUESTIONÁRIO A SER APLICADO A PROFESSORES SOBRE O TEMA “O 

PAPEL DO PROFESSOR NO CONVÍVIO COM A CRIANÇA HIPERATIVA”.  

 O objetivo desta pesquisa é conhecer a problemática da criança com TDAH, e 

qual o papel do professor diante dessa situação-problema.  O sigilo dos dados 

coletados pelo questionário será assegurado, sendo de interesse somente 

dessa pesquisadora.  Agradeço a todos os professores que contribuíram para 

meu estudo. E pela oportunidade de enriquecer os meus conhecimentos numa 

área tão pouco explorada.  

  

1. Você acredita ter alunos  com Transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade em sala de aula?   

(   ) Não 

(   ) Sim 

(   ) Não sei ao certo 

2. O aluno com TDAH deve receber um tratamento diferenciado por parte dos 

professores? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

(   ) Não sei ao certo 

 

3. A escola dar suporte para você trabalhar com este assunto referente 

TDAH? 
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(   ) Não  

(   ) Sim 

(   ) Às vezes 

4. Quais as estratégias que o professor pode utilizar para potencializar a 

aprendizagem de alunos com TDAH em sala de aula? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. O que representa a presença desses alunos em sala de aula? 

(   ) Dificuldade de caráter disciplinar 

(   ) Dificuldade de caráter metodológico 

(   ) Maior necessidade de atenção a essa criança 

(   ) Não tenho problemas 

6. Como é o ritmo da sala de aula com esses alunos? 

(   ) Normal 

(   ) Inconstante 

(   ) Problemático  

(   ) Não sei ao certo 

7. Há algo que lhe cause angústia no processo de aprendizagem com esse 

aluno? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

(   ) Não sei ao certo 

 

8. Quais as peculiaridades que você encontra no processo de ensino e 

aprendizagem com alunos com TDAH? 

(   ) Em relação a disciplina 

(   ) Falta de diálogo 

(   ) Dificuldade de avaliação do desempenho 

(   ) Nenhuma das anteriores 
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9. Você utiliza quais métodos para buscar uma maior participação do aluno 

com TDAH em sala de aula: 

(   ) Proporcionar estrutura e organização do ambiente  

(   ) Manter essa criança sempre próxima a você 

(   ) Respeitar as dificuldades desses alunos 

(   ) Recompensa pelo esforço 

(   ) Todas  

(   ) Nenhuma 

 

10. Você mantem contato direto quando necessário com os pais ou 

responsáveis pelas crianças com TDAH? 

(   ) Constantemente 

(   ) Às vezes 

(   ) Nunca 
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