
i 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR DE ALUNOS COM 

TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE: PROPOSTAS DE 

INTERVENÇÃO EM TRÊS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA 

 

 

 

 

 

MARIA DE JESUS QUEIROZ ALENCAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA-CEARÁ 

2010 

 



ii 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR DE ALUNOS COM 

TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH): 

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO EM TRÊS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DE FORTALEZA 

  

 

 

 

 

MARIA DE JESUS QUEIROZ ALENCAR 

 

 

 

Tese apresentada à Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de 

Educação (FACED) da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), como exigência parcial para a obtenção do título de 

doutor em educação. 

 

                                                              Orientadora: Profa. Dra. Maristela Lage Alencar 

 

 

 

 

Fortaleza-Ceará 

2010 



 

 

 

 

 

“Lecturis salutem” 

Ficha Catalográfica elaborada por 
Telma Regina Abreu Camboim – Bibliotecária – CRB-3/593 
tregina@ufc.br 
Biblioteca de Ciências Humanas – UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A354t  Alencar, Maria de Jesus Queiroz. 

        O trabalho pedagógico do professor de alunos com transtorno do 

déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) [manuscrito] : propostas 

de intervenção em três escolas da rede pública municipal de 

Fortaleza / por Maria de Jesus Queiroz Alencar. – 2010. 

         282f. : il. ; 31 cm. 

         Cópia de computador (printout(s)). 

        Tese(Doutorado) – Universidade Federal do Ceará,Faculdade  

de Educação,Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, 

Fortaleza(CE),17/12/2010. 

         Orientação: Profª. Drª. Maristela Lage Alencar. 

         Inclui bibliografia. 

 
1-CRIANÇAS COM DISTÚRBIO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO – EDUCAÇÃO – 

FORTALEZA(CE). 2-DISTÚRBIO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM 

HIPERATIVIDADE – FORTALEZA(CE). 3-CRIANÇAS HIPERATIVAS – 

EDUCAÇÃO – FORTALEZA(CE). 4-PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

– FORMAÇÃO – FORTALEZA(CE). 5-AMBIENTE DE SALA DE AULA – 

FORTALEZA(CE). 6- PRÁTICA DE ENSINO.I-Alencar, Maristela Lage, orientador. 

II.Universidade Federal do Ceará.Programa de Pós-Graduação em Educação 

Brasileira.III-Título. 

 

     CDD(22ª ed.) 371.940834098131 
52/11 

 



iii 

 

O TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR DE ALUNOS COM TRANSTORNO 

DO DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH): PROPOSTAS DE 

INTERVENÇÃO EM TRÊS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA 

  

 

 

Maria de Jesus Queiroz Alencar 

 

Esta tese foi submetida à apreciação da Banca Examinadora como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Doutor em Educação, outorgado pela Universidade 

Federal do Ceará, e encontra-se à disposição dos interessados na Biblioteca do Centro de 

Humanidades da mencionada instituição. 

A citação de qualquer trecho desta tese é permitida desde que seja feita em conformidade com 

as normas da ética científica. 

 

                             ________________________________ 

                            Maria de Jesus Queiroz Alencar 

 

TESE APROVADA EM: ____/____/____ 

 

______________________________________________ 

Profa. Dra. Maristela Lage Alencar - Presidente 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Rita de Cássia Paiva Magalhães- Membro 

 

 

_______________________________________________ 

                                              Prof. Dra. Lia Matos Brito de Albuquerque- Membro 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Nicolino Trompieri  Filho - Membro 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Tânia Vicente Viana - Membro 



iv 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, grande artífice dessa conquista, fortaleza e amparo nas noites escuras.  

 

Aos meus pais, Luis Barbosa de Alencar e Silvia Queiroz Alencar, cujo exemplo 

de integridade, persistência e amor me sustentaram. 

 

À Professora Doutora Maristela Lage Alencar, mestra e amiga, exemplo de 

vitalidade e persistência, pelo afeto e conhecimento que continuamente me proporciona. 

 

Aos meus irmãos João Luis, Adriano e André e irmãs adquiridas Betânia e 

Michelly, recordando os incontáveis momentos de escuta e incentivo, as soluções encontradas 

e partilhadas nas dificuldades. 

 

Aos sobrinhos Matheus Luiz, Beatrice e Letícia que encheram nossa casa de 

alegria e festa. 

   

À Professora Doutora Lia Matos Brito de Alburquerque, exemplo de singeleza, 

desprendimento de si, doação, cujas valiosas contribuições concretizaram a realização deste 

trabalho.  

 

Às amigas Maria Ester, Iracema, Joana Adelaide e Sinara, presenças solidárias 

nos momentos de solidão com os livros e nas longas conversas carregadas de ânimo e 

coragem.  

 

 

Às professoras e à equipe gestora das três escolas investigadas; o acolhimento, a 

disposição possibilitaram desvendar um pouco mais essa instigante temática. 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

RESUMO 

 

 

O estudo investigativo avaliou o trabalho pedagógico do professor de alunos com Transtorno 

do Deficit de Atenção/Hiperatividade, com o intuito de constituir, de forma colaborativa 

propostas de intervenção em sala de aula. Investigou os conhecimentos prévios dos docentes e 

as necessidades de formação alusivas a esse transtorno; as atividades interventivas realizadas 

com esses alunos; as estratégias de ensino e de comportamento desenvolvidas pelo professor 

em sala de aula; aprofundou os subsídios teóricos dos docentes acerca do transtorno nos 

espaços de formação e elaborou propostas de intervenção no manejo de comportamento e 

trabalho pedagógico. Na infância, o transtorno é considerado um dos mais frequentes na idade 

escolar, pois atinge de 3% a 6% da população estudantil. Tal transtorno é um problema básico 

de inibição e autoregulação. Desatenção, impulsividade, excessiva atividade motora, em graus 

inadequados à etapa do desenvolvimento da pessoa compõem a tríade sintomatológica desse 

transtorno. Tais características interferem no desempenho escolar do aluno que atinge 

resultados inferiores às suas capacidades, no decorrer do seu percurso acadêmico. Maximizar 

possibilidades de êxito escolar para esse aprendiz requer pensar uma variedade de estratégias 

comportamentais e de aprendizagem. Nesse sentido, realizou-se um estudo qualitativo por 

meio da pesquisa colaborativa com seis sujeitos – três professoras do Atendimento 

Educacional Especializado e três da sala regular – em três escolas da rede pública Municipal 

de Fortaleza. No primeiro momento, teve-se a intenção de averiguar as estratégias cognitivas 

e comportamentais desenvolvidas em sala de aula. Aplicou-se um questionário inicial com os 

colaboradores, seguido de observações colaborativas nas salas de aulas e sessões reflexivas 

(rodas de conversa). Os resultados indicaram um quadro conceitual superficial em relação ao 

tema e, por conseguinte, a prática pedagógica era inadequada às especificidades de 

aprendizagem dos alunos com esse transtorno. Os professores desenvolviam estratégias 

cognitivas e comportamentais de forma empírica, à base de tentativas e acertos, sem um 

suporte teórico consistente. De posse dessas informações, elaborou-se um plano de 

intervenção de forma conjunta com os colaboradores para atender as necessidades específicas 

dos alunos investigados.  

 

 

    

Palavras-chave: Transtorno do Deficit de Atenção/Hiperatividade; Avaliação de 

aprendizagem; Estratégias cognitivas e comportamentais. 
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ABSTRACT 

 

This investigative study assessed the pedagogical work of teachers of students with Attention 

Deficit Disorder / Hyperactivity, in order to build  collaborative proposals for intervention in 

the classroom. First, the teachers' prior knowledge and training necessary to work with    this 

disorder  were  investigated; the interventive activities  with these students; teaching strategies 

and behavior developed by teachers in the classroom; it was given a deeper  theoretical 

support to teachers concerning the disorder in the areas of training and proposals for 

intervention in behavior management and educational work were elaborated. In childhood, the 

disorder is considered one of the most common in school age, since it affects 3% to 6% of the 

student population. This disorder is basically a problem of inhibition and self-regulatory 

inattention, impulsivity, excessive motor activity, in degrees that are inadequate to the stage 

of development of the individual form  the symptomatic  triad of this disorder. Such 

characteristics affect the school performance of the student who achieves results below his/her 

abilities in the course of his academic career. To maximize the chances of success at school 

for this apprentice requires a variety of behavioral and learning strategies. Accordingly, we 

carried out a qualitative study through collaborative research with six subjects - three teachers 

of specialized schooling and three in the regular classroom - in three public schools in the 

City of Fortaleza. At first, it was intended to investigate the cognitive and behavioral 

strategies developed in the classroom. We applied an initial questionnaire with collaborators, 

followed by remarks collaborative classroom and reflection sessions (rounds of conversation). 

The results indicated a conceptual surface over the issue and, therefore, the teaching practice 

was inappropriate to the specific learning of students with this disorder. The teachers 

developed cognitive and behavioral strategies empirically, based on trials and errors, without 

a consistent theoretical support. Based on the data collected the researcher developed an 

action plan jointly with the collaborators to meet the specific needs of the students 

investigated. 

 

Keywords: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, assessment of learning, cognitive and 

behavioral strategies 
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RÉSUMÉ 

 

L'étude a évalué le travail pédagogique de l‘enseignant d‘élèves avec le trouble de 

déficit de l'attention / hyperactivité, afin de construire, de manière collaborative des 

propositions d'intervention dans la salle de classe. Elle a étudié les connaissances préalables 

des enseignants et les besoins de formation concernant ce trouble. Les activités 

interventionnistes menées avec ces élèves; les stratégies d'enseignement et de comportement 

élaborées par les enseignants en classe; elle a approfondi le support théorique des enseignants 

sur le trouble dans les espaces de formation et elle a préparé des propositions d'intervention en 

gestion des comportements et travail éducatif. Dans l'enfance, le trouble est considéré comme 

l'un des plus communs en âge scolaire, car il affecte de 3% à 6% de la population étudiante. 

Ce trouble est un problème de base de l'inhibition et l'autorégulation. L'inattention, 

l'impulsivité, l'activité motrice excessive, à des degrés inadéquats à l'étape du développement 

de l'individu constituent la triade symptomatique de ce trouble. Ces caractéristiques affectent 

le rendement scolaire de l'étudiant qui obtient des résultats inférieurs à ses capacités au cours 

de sa carrière universitaire. Maximiser les chances de réussite scolaire pour cet apprenti exige 

une variété de stratégies comportementales et d'apprentissage. En conséquence, nous avons 

réalisé une étude qualitative à travers la recherche collaborative avec six sujets - trois 

enseignants de l'enseignement spécialisé et trois de la classe régulière - dans trois écoles 

publiques de la ville de Fortaleza. Dans un premier temps, nous avons eu l‘intention de 

vérifier les stratégies cognitives et comportementales développées dans la salle de classe. 

Nous avons appliqué un questionnaire initial avec les collaborateurs suivis de remarques 

collaboratives dans les salles de classe et des séances de réflexion (séries de conversations). 

Les résultats ont indiqué un cadre conceptuel superficiel sur la question et, par conséquent, la 

pratique de l'enseignement n'était pas appropriée aux spécificités d'apprentissage des élèves 

atteints de ce trouble. Les enseignants élaboraient des stratégies cognitives et 

comportementales de façon empirique, sur la base de tentatives, et réussites sans un support 

théorique cohérent. Avec ces informations, le chercheur a élaboré un plan d'action en 

partenariat avec les collaborateurs pour répondre aux besoins spécifiques des élèves 

interrogés. 

Mots-clés: Trouble de déficit de l'attention / hyperactivité, l'évaluation 

d'apprentissage, stratégies cognitive et comportementales. 
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INTRODUÇÃO 

 

Deixem-me ver se Philip é capaz de ser um bom rapaz 

Deixem-me ver se ele vai saber sentar-se quieto na hora de comer. 
Assim papai mandou Phil se comportar; e muito séria mamãe parecia estar, 

Mas Phil das Mãozinhas sem Paz, não fica sentado quieto jamais. 

Remexe-se, o corpo, as mãozinhas e também dá risadinhas, 

E então, posso declarar para frente e para trás põe-se a balançar, 
Inclinando sua cadeira como se fosse um cavalinho de madeira. 

[...] cada vez mais selvagem essa criança 

Até que a cadeira cai de vez no chão. 
Philip grita com toda força do pulmão, segura-se na toalha, mas agora, 

Agora mesmo é que a coisa piora. 

No chão cai tudo, e como cai 
Copos, garfos, facas e tudo mais 

[...] Philip se encontra em maus lençóis...
1
 

(Jornal inglês Lancet em 1904). 

 

Nos tempos atuais, vislumbra-se a escola enlaçada na resistência silenciosa e velada à 

diversidade: oposição tácita ao diferente. O paradigma da homogeneidade procura forjar as 

consciências daqueles que defendem uma educação para todos. Essa conjuntura possui raízes 

profundas, fincadas na trajetória histórica da criança considerada diferente. O transtorno de 

deficit de atenção/hiperatividade (TDAH) refere-se a um dos distúrbios de 

neurodesenvolvimento mais frequentes na infância, oferecendo, com efeito, um impacto na 

vida escolar e familiar. O TDAH, conceito procedente da área médica, mais conhecido como 

hiperatividade, é tema de incontáveis estudos e pesquisas nas últimas décadas, no entanto, 

permanece ainda difuso no campo conceitual. Estima-se que, em cada sala de aula, se esconde 

uma criança com TDAH disfarçada, como aquele aluno desordenado, desatento, 

excessivamente agitado, indolente, que vive nas nuvens (BARKLEY, 2000; GOLDSTEIN; 

GOLDSTEIN, 1998).  

 ―Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a via láctea, estrada tão bonita [...] voltar 

pra casa em nosso lindo balão azul‖
2
. Essa viagem corresponde ao trajeto rotineiro que alunos 

com o diagnóstico de TDAH percorrem no ambiente escolar, nomeadamente quando 

confrontado a situações tediosas que apresam a extraordinária energia que carrega dentro de 

si. Personagens incompreendidas pela incompatibilidade aos padrões e às normas de uma 

sociedade, estigmatizadas por suas excentricidades, rotuladas por suas características 

                                                
1 Poema cômico considerado o primeiro relato do TDAH, publicado no jornal inglês Lancet, em 1904 

(HALLOWELL; RATEY, 1998:319). 
2 Música: Lindo balão azul (Guilherme Arantes). 



15 

 

peculiares, daqueles que conseguiram ver a cauda do cometa, revolucionaram áreas da ciência 

e da expressão artística: Einstein (1879-1955), que transformou sua ilimitada imaginação num 

precioso legado à humanidade; Da Vinci (1452-1519), que se movia por uma inquietação, 

inexplicavelmente desbravadora, deixando uma infinidade de obras inconclusas; Beethoven 

(1770-1827) por ter produzido extraordinárias composições, sobrevindas de sua mente 

irrequieta, apesar de sua surdez; Van Gogh (1853-1890), que com os olhos de uma alma 

sensível, pintava quadros contemplando um universo particular; e Mozart (1756-1791), que, 

nas sinfonias e sonatas compostas, cativou o mundo com melodias admiráveis. Essas notáveis 

figuras, com possíveis diagnósticos de TDAH foram, em parte, relegadas ao ostracismo, 

resultante de um meio que desconhecia seu mundo interior. Entrevejamos como a herança 

cultural e científica da humanidade seria modesta sem as contribuições que nos regalaram 

(ALENCAR, 2006; PHELAN, 2005; SILVA, 2007).   

As primeiras acepções de crianças que apresentavam quadros semelhantes ao que se 

descreve, atualmente, como TDAH surgiram na segunda metade do século XIX. Em 1860, 

eram referenciadas como portadoras da deficiência da consciência moral (HALLOWELL; 

RATEY, 1999; LOPES; NOGUEIRA, 1998; MATOS et al., 2003; RODHE; HALPERNY, 

2004). Os escritos iniciais sistemáticos alusivos às crianças com dificuldades relativas ao 

controle dos impulsos, indisciplinadas e agressivas, surgem nos finais do século XIX e início 

do XX.  A primeira descrição do transtorno foi efetuada pelo pediatra George Still, no jornal 

médico Lancet: descreve as crianças portadoras de defeitos mórbidos no controlo geral. 

(BARKLEY, 2000). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.394/96), de acordo com um documento 

elaborado pela Secretaria de Educação Especial (BRASIL, 1994, p.13) agregava esse 

transtorno às condutas típicas e estava incluído na Educação Especial. Recentemente, a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008), excluiu esse transtorno do público-alvo atendido pela Educação Especial − deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação − sendo então 

considerado como Transtorno Funcional do Desenvolvimento (CENSO 2010). 

O TDAH pode ser compreendido, também, como um deficit no desenvolvimento da 

inibição comportamental, que, por sua vez, tem um impacto adverso sobre a formação e o 

funcionamento das funções executivas e, em consequência, compromete o controle sobre o 

comportamento motor. O funcionamento da região frontal do cérebro, responsável pelas 

funções executivas, encontra-se sensivelmente comprometido, afetando áreas do 
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planejamento e organização das atividades, memória operacional, resolução de problemas, 

formação de conceitos, inibição de comportamentos, automonitoramento, autocontrole, 

flexibilidade cognitiva, manutenção do esforço sustentado, regulação de comportamentos e 

foco atencional (CYPEL, 2006; GUARDIOLA, 2006). A pessoa com esse transtorno 

apresenta proficiência aquém em habilidades executivas, daí se encontrar em desvantagem em 

relação aos seus pares no desenvolvimento da inibição comportamental. Em suma, 

apresentam um deficit evolutivo na inibição comportamental e nas funções executivas 

(autorregulação) que dela dependem (BARKLEY, 2000, 2008). 

O TDAH não constitui dificuldade específica de aprendizagem, tampouco está 

relacionado a baixa inteligência. Hallowell e Ratey (1999, p.18) recordam-se de que ―[...] essa 

inteligência fica emaranhada no interior. Desfazer o emaranhado para que a linha corra mais 

fácil pode exigir mais paciência e perseverança do que essas pessoas são capazes de suportar‖. 

O aluno, por não conseguir concluir tarefas, cumprir prazos, seguir objetivos propostos, 

apresentar realizações acadêmicas deficitárias, dessa forma, encontra-se exposto ao fracasso 

escolar e ao julgamento alheio. À vista desses entraves, o professor precisa auxiliá-lo a 

desenvolver habilidades, descobrir meios, encontrar caminhos e atalhos possíveis que 

facilitem sua aprendizagem. As estratégias de ensino devem promover estratégias de 

aprendizagem no aluno, no entanto, para o aprendiz com esse transtorno, torna-se 

imprescindível ampliá-las rumo a uma aprendizagem planejada (POZO et al., 2004; 

BORGES, 2005).  

A clássica tríade sintomatológica dessa síndrome caracteriza-se por desatenção, 

hiperatividade e impulsividade. Tais características interferem, sobremaneira, nas situações 

escolares, pois representam grande impacto no percurso educacional do aluno. A desatenção 

resulta em elevado número de erros nas atividades escolares, dificulta a compreensão, 

restringe a capacidade de fixação e organização das informações; a impulsividade conduz às 

respostas apressadas e incompletas, o que prejudica a dinâmica da sala de aula em virtude das 

interpelações frequentes; a movimentação constante, fala excessiva, realização de várias 

atividades ao mesmo tempo e envolvimento com situações de risco em busca de estímulos 

fortes. Os desdobramentos dessas características desencadeiam abissais percalços, nas esferas 

cognitiva e socioafetiva. As estruturas cognitivas − percepção, memória, atenção − 

encontram-se frontalmente comprometidas, resultando em severas dificuldades na 

aprendizagem; de igual modo, as relações socioafetivas se encontram, em grande parte, 

deterioradas (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000, 2008; BORGES, 2005; GOLDSTEIN; 



17 

 

GOLDSTEIN, 1998; HALLOWELL; RATEY, 1999; PHELAN, 2005; RODHE et al., 2000; 

SILVA, 2007; TOPCZEWSKI, 1999). 

A vida escolar do alunado com TDAH representa gigantesco desafio ao professor, pois 

desestrutura a rotina das aulas, suscita extenuação física e emocional (ALENCAR, 2006). A 

recorrência e gravidade dos comportamentos disruptivos e, quase sempre, do baixo 

desempenho cognitivo, provocam frustração e sensação de impotência do professor, que tenta 

administrar sua sala de aula. Logo, auxiliar o docente no manejo das condutas desse aprendiz 

e maximizar suas possibilidades de êxito escolar requer pensar uma variedade de estratégias 

comportamentais e de aprendizagem.  

Cabe ao professor, portanto, investigar sua prática, ponderando as ações para 

reorientar seu trabalho pedagógico, instrumentalizando-se teoricamente; e fortalecer-se 

emocionalmente, de modo a reunir condições para intervir na vida escolar desses alunos. 

Oferecer subsídios teóricos e práticos a esse profissional, para a composição de um quadro de 

estratégias adequado ao manejo do comportamento e aprendizagem, justifica a relevância 

deste trabalho investigativo, além de contribuir para elucidar as controvérsias teóricas, ainda 

assentadas na escola e sociedade sobre esse transtorno.  

Este estudo pretendeu imergir no universo de professores da sala do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) e sala de aula regular com o intuito de investigar a prática 

pedagógica, de averiguar as estratégias cognitivas e comportamentais desenvolvidas com o 

aluno com TDAH e formular de maneira colaborativa, estratégias alternativas de intervenção. 

A pesquisa foi desenvolvida em dois momentos distintos, consecutivos e complementares: I) 

acompanhamento/formação com um grupo de 16professoras do AEE e II) monitoramento de 

três dessas docentes em suas respectivas escolas. 

A pesquisa estabeleceu como objetivos específicos: avaliar os conhecimentos prévios 

dos docentes e as necessidades de formação referentes ao TDAH; identificar as atividades 

interventivas realizadas com os alunos com esse transtorno; investigar as estratégias 

cognitivas e de comportamento desenvolvidas pelo professor em sala de aula; aprofundar os 

subsídios teóricos acerca desse transtorno por meio de uma oficina de formação para os 

docentes. Nessa direção, almejamos avaliar o trabalho pedagógico do professor de alunos com 

essa especificidade e elaborar propostas de intervenção em sala de aula. 

Com efeito, a problemática norteadora situou-se nas seguintes questões: que 

referenciais teóricos as professoras do AEE e as de salas regulares detêm sobre o TDAH? 

Como ocorre o atendimento de alunos com TDAH na escola (formas de intervenção, 



18 

 

atividades diferenciadas)? Quais estratégias de manejo de comportamento e de ensino os 

professores desenvolvem com os alunos?  

Convém ressalvar alguns pressupostos que orientaram este estudo investigativo. As 

metodologias de pesquisa, que tomam os sujeitos da prática como colaboradores e coautores, 

ganham notoriedade (JESUS, 2010). Nessa perspectiva, o professor assume o papel de 

colaborador na medida em que reflete sobre sua prática e dela extrai saberes à sua docência e, 

assim, ressignifica a relação entre conhecimento e prática.  Esse profissional não deve, 

apenas, executar instruções e propostas elaboradas por personagens afastados do contexto 

escolar; mas ser capaz de ponderar e avaliar problemas, tomar decisões e produzir saberes que 

ressignificam sua prática, que foi reelaborada pela reflexão na ação: antes, durante e depois 

da atuação (GARRIDO, PIMENTA; MOURA, 2004). Deste modo, o espaço escolar e a 

prática pedagógica constituem seu espaço de formação, pois o professor investiga, reflete sua 

ação, reformula suas estratégias e reconstitui sua prática (ZEICHNER, 1993). A pesquisa 

colaborativa, opção metodológica desta investigação, sustenta-se em dois pilares: pesquisa e 

formação.  

A apresentação da pesquisa atende a uma sequência temática que teve por objetivo 

fornecer subsídios, oferecer lastro teórico a reflexão. O segundo capítulo – logo após esta 

introdução, que é o primeiro– patenteia uma ampla revisão teórica sobre o TDAH, que 

promove incursões sobre os antecedentes históricos do transtorno. Abordamos sua natureza e 

os fundamentos de uma teoria de autorregulação. Logo após, destacam-se as características 

primárias, os subtipos com base no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais – DSM IV e, 

por fim, os recursos e instrumentos que auxiliam o processo educativo do aluno com TDAH. 

O terceiro capítulo enfoca as estratégias cognitivas e comportamentais que constituem 

o cerne da investigação e, em grande parte, apresenta ao professor estratégias e subsídios 

necessários à condução do aluno em sala de aula; aborda o conceito de estratégia, seguido dos 

princípios norteadores para um trabalho interventivo. Além disso, descreve as diferentes 

estratégias cognitivas para favorecer a aprendizagem discente e as estratégias 

comportamentais que facilitam o manejo de condutas. Por fim, menciona as orientações gerais 

que podem ser adotadas pela escola no trabalho com o aluno com TDAH. 

O quarto módulo versa sobre o saber que o professor consolida com esteio na prática 

pedagógica, tendo a reflexão como principal ferramenta, enfocando a tendência crítico-

reflexiva, na formação continuada do docente. Adota a perspectiva do professor como 

coprotagonista nos processos de autoformação. 



19 

 

O quinto capítulo descreve o percurso metodológico, demarca a natureza da 

investigação, o universo pesquisado, delimita o ambiente, fontes de informação, instrumentos 

e técnicas de coletas de dados, realiza uma descrição dos procedimentos, além de nomear as 

formas de registro. Descreve as três escolas investigadas, suas condições físicas e organização 

interna, ressalta as formas de atendimento aos alunos com TDAH e registra o AEE, objetivos 

e atribuições. 

O sexto realiza a primeira aproximação do campo de estudo, descrevendo a 

investigação-piloto e as oficinas de formação com o grupo de professoras do AEE. Ao longo 

de cinco meses, realizamos um trabalho colaborativo com um grupo de 16 professoras do 

AEE, responsáveis pelo atendimento em 30 escolas da Secretária Executiva Regional I, de 

Fortaleza - Ceará. Destaca a discussão inicial com esse grupo de professoras na busca de 

responder às seguintes questões: quais as maiores dificuldades enfrentadas em sala de aula em 

relação ao deficit de atenção e a hiperatividade observadas nos alunos? Que situações ocorrem 

com frequência em sala de aula, referentes ao TDAH? Quais as maiores necessidades em 

relação à sua prática pedagógica? Essa experiência primeira ofereceu subsídios que 

orientaram a execução da pesquisa em três dessas instituições. 

O sétimo capítulo aprecia as informações coletadas com suporte na análise das 

observações e rodas de conversa (sessões reflexivas) nessas três escolas. Delineia o perfil dos 

sujeitos participantes e discentes observados. Apresenta as estratégias cognitivas e 

comportamentais identificadas na observação em sala de aula e propostas nas rodas de 

conversa. Com o auxílio dos colaboradores (professoras do AEE e regulares), desvendam-se 

as questões norteadoras da pesquisa e esboçamos um plano de intervenção para o aluno com 

TDAH.  
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2. A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO TRANSTORNO DO DÉFICIT DE 

ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE 

 

 

A trajetória histórica do Transtorno do Deficit de Atenção/Hiperatividade – TDAH 

encontra-se atrelada às mudanças ocorridas no conceito de educação, especificamente, a 

educação especial; revela um percurso em que conceitos, normatizações e formas de 

atendimento foram modificados a depender do contexto sócio- histórico- político e científico. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.394/96), de acordo com um documento elaborado 

pela Secretaria de Educação Especial (BRASIL, 1994, p.13) agregava esse transtorno às 

condutas típicas, contido na Educação Especial: ―[...] manifestações de comportamento típicas 

de portadores de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que 

ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social e que requeira 

atendimento educacional especializado‖. Recentemente, a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) excluiu esse transtorno do 

público-alvo da educação especial: hodiernamente, incluso como Transtorno Funcional do 

Desenvolvimento - nomenclatura em que o TDAH se encontra inserido −, não se caracteriza 

como objeto dessa modalidade de ensino (deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/ superdotação).  

No decurso do capítulo, a propósito, realizaremos rápida incursão do TDAH, na 

trajetória da educação especial até o conhecimento – histórico, etiologia, subtipos, 

características − desse transtorno.    

A escola na contemporaneidade ainda se encontra atrelada à oposição silenciosa e 

dissimulada da desigualdade − paradigma da homogeneidade − por tramar as consciências 

daqueles que defendem uma educação para todos. Essa conjuntura possui raízes profundas, 

fincadas na própria história da criança considerada diferente, por despertar curiosidade, 

inquietação e, por vezes, rejeição intensa. 

Na Antiguidade, o diferente, o estranho, era afastado do meio social e, até morto; leis 

permitiam que os recém-nascidos com sinais de debilidade fossem sacrificados. Na Roma 

Antiga, havia princípios normativos que concediam o direito aos pais de matar seus filhos 

anormais. Não muito diferente, na Idade Média, eram frequentes os apedrejamentos ou a 

morte de deficientes e alguns poucos serviam para divertir os seus senhores; contudo por 

força do cristianismo, casas de assistências a essas pessoas eram mantidas pelos senhores 
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feudais. A Revolução Francesa com seu ideário Liberdade/Igualdade/Fraternidade, por sua 

vez, acolheu tais pessoas com certa compaixão, destinando-as a manicômios e instituições 

asilares. Desde então, esta abordagem assistencialista evoluiu até os dias de hoje. As práticas 

segregacionistas que perduraram ao longo dos tempos − pessoas alijadas da sociedade − 

fortaleceram os estigmas sociais e a consolidação de uma educação excludente (CABRAL, 

2003; STAINBACK; STAINBACK, 1999).  

A pedagogia da exclusão inclui origens remotas, condizente com a visão de homem e 

de mundo em vigor no contexto circundante (EDLER CARVALHO, 2007). A escola, 

outrossim, caracterizou-se como instituição de natureza excludente: delimita o acesso do 

diferente, legitimando a exclusão em suas políticas e práticas educacionais e reproduzindo a 

exclusão social. Na verdade, embora os sistemas de ensino universalizem os acessos, 

continuam, todavia, marginalizando aqueles considerados fora dos padrões homogeneizantes 

da escola. Logo, coexistiram, a princípio, na formulação histórica das políticas públicas duas 

vertentes: assistencialista/caritativa que preconizava a criação de instituições especializadas e 

a defesa desses ambientes, como privilegiados favorecedores de desenvolvimento e 

aprendizagem e sociedade inclusiva que contempla os direitos de pessoas com deficiência, 

rompendo com a organização dos preceitos paralelos de ensino especial (BRASIL, 2001). 

A concepção assistencialista/caritativa teve origem na Modernidade, com a ascensão 

do cristianismo. Os deficientes, em menor grau, são suprimidos da sociedade, sendo 

associados à ideia de pecado, castigos; surgem os mosteiros e instituições que acolhem essas 

pessoas, geralmente contando com o apoio da família. Os conceitos de ―doença‖ e 

―deficiência‖ se diferenciam e aparecem abrigos que procuram sua reabilitação, com o intuito 

de torná-las o mais ―normal‖ possível. Essa concepção de normalidade passa a permear as 

políticas públicas, haja vista valorizarem a criação de instituições especializadas à oferta do 

atendimento médico−clinico, desconsiderando o âmbito educacional (FREITAS, 2009; 

GLAT; BLANCO, 2007). 

A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional 

especializado substitutivo do ensino comum, resultando na criação de instituições 

especializadas, escolas especiais e classes especiais para receber esse público. Convém 

ressaltar que o atendimento oferecido, nesses estabelecimentos, era de ordem eminentemente 

clínico−terapêutica (BRASIL, 2008). Trilhou-se um longo caminho até a oferta de um 

atendimento de caráter educacional, destacando-se, dentre as garantias, subtraídas das pessoas 

com deficiência, o direito à educação (BEZERRA, 2007). 
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No Brasil, as primeiras informações sobre a atenção às pessoas com deficiência 

remontam à época do Império. Na primeira Constituição do Brasil, o documento oficial 

apenas reportava-se – não deliberava – a favor da educação de todos. Esse dispositivo legal, 

de caráter eminentemente excludente, eximia o Poder público de sua oferta, uma vez que, 

restringia o acesso à educação somente a uma elite sociopolítica do País. De acordo com 

Mazzota (2005), sobrevieram dois períodos considerados constituintes da educação especial 

no Brasil: I) de 1854 a 1956 e; II) de 1957 a 1993. O primeiro era marcado por iniciativas 

oficiais e particulares, restrito a uma pequena minoria, considerada um ―favor‖, efetivado por 

pessoas abnegadas e, o segundo foi assinalado por iniciativas oficiais de âmbito nacional. 

De 1961em diante, os textos legislativos passaram a abordar mais explicitamente as 

questões relativas às pessoas com deficiência. A Lei 4.024, desse mesmo ano, afirmava que 

―no que for possível‖, as crianças com necessidades especiais deveriam ser atendidas na rede 

regular de ensino (BRASIL, 2008). Nessa década, tendo como horizonte a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, passou-se a buscar um novo modelo no trato de pessoas 

com deficiência. A despeito do princípio da ―normalização‖ – pessoas diferentes podiam ser 

normalizadas, ou seja, capacitadas para a vida no espaço comum da sociedade – foram dados 

passos significativos na direção de uma escola para todos, segundo a perspectiva inclusiva 

(BRASIL, 2004). 

A Constituição de 1988, com efeito, buscou transformar o olhar excludente, que se 

observava até então, àqueles com necessidades educacionais especiais, mediante artigos que 

contemplavam essa realidade e garantias mais explicitas. Na sequência, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9394/96 dedica um capítulo à educação especial, registrando as 

obrigações das instituições sobre a adequação do ensino aos alunos com necessidades 

especiais, dentre as quais o TDAH, embora esse distúrbio não seja mencionado. Define a 

educação especial como modalidade de ensino oferecida preferencialmente na rede regular, os 

quais terão acesso, quando necessário, a serviços de apoio especializado, na escola regular. 

Delibera que o atendimento seja realizado em classes, escolas ou serviços especializados, 

sempre que, em virtude das condições do aluno, não seja possível sua integração nas classes 

comuns (BRASIL, 1996). 

As leis máximas do nosso País que deliberam sobre educação − a Constituição 

Federal
3
 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, valorizam a educação como 

                                                
3 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) III- 

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino. 
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um meio para garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, qualificando-a para o trabalho e o 

exercício da cidadania; todavia, não garantem o acesso e o escopo da educação especial.  

No ano de 1994, o Ministério da Educação regulamentou a Política Nacional de 

Educação Especial que segue os postulados da Constituição, no artigo 205, em que declara ―a 

educação como um direito de todos‖, ratificada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA. Esse dispositivo legal fundamenta-se na concepção integracionista
4
. Sugere em seu 

texto o direito à educação somente aqueles que acompanharem o mesmo ritmo dos ―alunos 

ditos normais‖. Não propõe, no entanto, uma reformulação das práticas educacionais, 

mantendo a responsabilidade da educação dos alunos com necessidades especiais 

exclusivamente na educação especial. Por conseguinte, não garante a escolarização da pessoa 

com deficiência. Importa reiterar, ainda que esse documento agrupa o TDAH no conceito de 

conduta típica (ALENCAR, 2006; BENCZIK; BROMBERG, 2003;  BRASIL, 1994; 

SOUSA, 2003). 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Especial na Educação Básica 

(2001) representa, outrossim, um avanço em relação a LDB 9394/96, quando determina que 

os sistemas de ensino matriculem todos os alunos, indistintamente, e que as escolas se 

organizem, reestruturem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais. Esse ordenamento jurídico busca, assim, superar a ambiguidade do termo 

―preferencialmente‖ inscrito na LDB e, ainda, propõe a ampliação do caráter da educação 

especial para o atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à 

escolarização. 

 No Plano de Desenvolvimento da Educação (2007), o Governo Federal assume a 

escolarização da pessoa com deficiência, propondo programas que atuem na promoção de 

condições de acessibilidade física e pedagógica. Esse dispositivo legal representou um avanço 

significativo no atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais e contribuiu, 

enormemente, para a redefinição da educação especial em três vertentes: i) diferencia a 

escolarização do Atendimento Educacional Especializado (AEE); ii) redefine o papel da 

educação especial como modalidade de ensino, não substitutiva à escolarização; e iii) permite 

a educação especial assumir sua característica de transversalidade, sendo necessária nas 

demais modalidades de ensino. 

Tais pressupostos já estão agregados à Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) que traz como objetivo assegurar a inclusão escolar 

                                                
4 O aluno deve se ajustar à escola e não esta ao aluno.  
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de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação (BRASIL, 2008). Essa política alude à atuação da educação especial 

articulada à educação comum, sem, no entanto, substituí-la.  

Cabe aqui mencionar que, na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, o Transtorno do Deficit de Atenção/Hiperatividade – TDAH situa-se 

excluído daqueles que são contemplados com o atendimento educacional especializado, a 

despeito de todos os desafios que esse transtorno resulta no cotidiano escolar. Como referimos 

anteriormente, encontrava-se agregado a essa clientela atendida como condutas típicas 

(BRASIL, 1996, 2008). 

Mantoan (2008) assevera que, nesta última década, nosso País se destacou pela 

vanguarda acerca dos projetos inclusivos. Comungamos com essa proposta de educação 

especial, na perspectiva inclusiva; distingue-se das demais, por assegurar a educação a todos 

os alunos em escolas comuns de ensino regular com a devida complementação do ensino 

especial. Essa inovação, preceituada na Política Nacional de Educação Especial, não apenas 

redimensiona a educação especial, como instiga a escola comum a reestruturar suas práticas 

pedagógicas e rediscutir suas concepções de ensino e aprendizagem. Tal documento demarca 

o que constitui competência da escola comum e a responsabilidade da educação especial, 

exigindo que os sistemas de ensino se organizem para proporcionar a todos os alunos não 

apenas o acesso e a permanência na escola, mas, ainda, disponibilizar os serviços 

educacionais necessários para garantir a aprendizagem escolar. Romper com o paradigma da 

homogeneidade e proporcionar práticas que atendam à diversidade da sala de aula 

referenciada no principio da heterogeneidade. 

Nessa perspectiva, a vertente da sociedade inclusiva diz respeito à superação da lógica 

da exclusão, implicando uma transformação estrutural e cultural da escola e sociedade. Todas 

as crianças devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades ou diferenças: 

princípio da inclusão. Procura responder às suas necessidades individuais, além de acomodar 

e respeitar seus estilos de aprendizagem. Logo, a educação inclusiva constitui um paradigma 

educacional alicerçado na concepção de direitos humanos, que propaga a diferença como 

valor constitutivo do tecido social (BRASIL, 2004; BAPTISTA; JESUS, 2009; EDLER 

CARVALHO, 2007; GLAT; BLANCO, 2007). 

O aluno com TDAH apresenta características e necessidades educacionais muito 

específicas, não somente referentes à sua etapa do desenvolvimento, mas, sobretudo, 

demandas exclusivas para aprender, requerendo um trabalho sistemático por parte dos 
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profissionais da educação. A esse respeito, Glat e Blanco (2007) caracterizam as necessidades 

educacionais como demandas apresentadas pelos sujeitos para aprender o que constitui 

importante para a sua faixa etária, e necessidades educacionais especiais como compromissos 

específicos do sujeito, que para aprender carece de formas diferentes de interação pedagógica. 

De fato, o aluno com esse transtorno, embora excluído do escopo da educação especial, 

solicita uma atenção individualizada e trabalhos interventivos. 

 

 

2.1  O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade – TDAH 

 

 

O transtorno de deficit de atenção/hiperatividade (TDAH) constitui um dos mais 

especulados e discutidos nas últimas décadas e, consequentemente, controverso. Na infância, 

segundo a literatura, refere-se a uma das desordens mentais mais frequentes na idade escolar, 

atingindo de 3% a 6% da população estudantil.  Professores, psicólogos, médicos e 

investigadores consagram importância distinta a esse problema, que embora ainda difuso no 

campo conceitual, oferece um impacto na vida escolar e familiar. Há consenso sobre as 

particulares exigências que o contexto escolar e social requisita dessas crianças.  

Tal transtorno configura um problema básico de inibição e autorregulação 

(BARKLEY, 2000, 2008; BROWN, 2007; HALLOWELL; RATEY, 1999; RODHE; 

MATOS, 2003). Esses indivíduos demonstram dificuldades na inibição dos impulsos: ―Falta-

lhes a pequena pausa entre o impulso e a ação que possibilita que a maioria das pessoas pare e 

pense‖ (HALLOWELL; RATEY, 1999, p.30). O deficit fundamental nesse transtorno 

consiste na incapacidade de modular a resposta ao estímulo, impulsividade e desatenção 

(RODHE; HALPERNY, 2005). Para Barkley (2000), um dos seus aspectos mais inquietantes 

diz respeito à evolução com o crescimento: 80% das crianças em idade escolar permanecerão 

com essa desordem na adolescência e entre 30 e 65% continuarão a apresentá-lo na vida 

adulta (BARKLEY, 2000; LOPES, 1998; LOPES; NOGUEIRA, 1998; MATOS, et al., 2003; 

RODHE; HALPERNY, 2005; SCHWARTZMAN, 2001; VASCONCELOS, et al., 2003). 

Com efeito, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (IV) considera 

que: 

A característica essencial do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade é um 
padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade, mais freqüente e severo do que 

aquele tipicamente observado em indivíduos em nível equivalente de 

desenvolvimento. Alguns sintomas hiperativo-impulsivos que causam prejuízo 
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podem ter estado presentes antes dos sete anos, mas muitos indivíduos são 

diagnosticados depois, após a presença dos sintomas por alguns anos. (p.77)  

 

O meio científico entende que o TDAH se refere a três problemas primários: i) 

dificuldade em manter a atenção; ii) controle ou inibição de impulsos; e iii) atividade motora 

excessiva (ANTONY; RIBEIRO, 2004; BELTRAN, 1995; BARKLEY, 2000; BENCZIK; 

BROMBERG, 2003; BROWN, 2007; CONDEMARIN, 2006; CONNERS, 2009; DUPAUL; 

STONER, 2007; GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1998; HALLOWELL; RATEY, 1999; 

LOPES; NOGUEIRA, 1998; MATOS,  et al., 2003;  PHELAN, 2004; RIEF, 1998; ROHDE; 

MATTOS, 2003; SCHWARTZMAN, 2001; TOPCZEWSKI, 1999). Outros profissionais 

reconhecem que tais sujeitos manifestam, ainda, dois problemas adicionais: i) dificuldade para 

seguir regras e instruções e ii) variabilidade extrema nas respostas a situações relacionadas às 

tarefas. Concordam com o fato de que a inibição do comportamento representa o problema 

central para a maioria das crianças portadoras desse transtorno (BARKLEY, 2000; 

NOGUEIRA; LOPES, 1998; DUPAUL; STORNER, 2007).  

 

 

2.2. Histórico do Transtorno do Deficit de Atenção/Hiperatividade 

 

 

O percurso histórico do TDAH cobre quase um século de publicações clínicas e 

científicas no intuito de desvendar esse transtorno. Uma das primeiras referências a uma 

criança com TDAH, no dizer de Barkley (2008), remonta ao ano de 1865, na poesia do 

médico alemão Heinrich Hoffman, que se dedicava a escrever poemas sobre doenças infantis 

que encontrava em sua prática clínica. Segundo esse autor, no entanto, o crédito científico 

fora dado a George Still e Alfred Tredgold, considerados os primeiros estudiosos a dedicar 

atenção clínica a uma condição comportamental infantil, que se aproximava do que hoje se 

conhece como hiperatividade. Still declarou que a gratificação imediata do eu constituía o 

principal atributo dessas crianças assim como a pouca volição inibitória; observava ainda a 

insensibilidade a punições e reprimendas, acreditando que apresentavam um ―defeito no 

controle moral‖. 

O esforço de investigação realizado por Still e Tregold repercutiu enormemente na 

maneira de compreender o comportamento infantil da época; refletiu, ainda, no 

desenvolvimento das atuais concepções dos distúrbios do desenvolvimento da criança. No 
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século XIX ou mesmo antes, a impulsividade, a agitação motora excessiva era vista como 

defeito moral, sendo os pais considerados responsáveis por esse comportamento. O tratamento 

dispensado a essas crianças era quase sempre à base de punições físicas. Cabe aqui mencionar 

que os manuais de Pediatria da época traziam descrições de como bater em uma criança e 

orientações quanto à necessidade desse procedimento no seu trato. À proporção que os 

estudiosos desse tempo começaram a considerar não ser um defeito moral o desencadeador 

desses comportamentos em crianças, ocorre gradual mudança na forma como se compreende 

esse transtorno (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 1998, 2000, 2008; LOPES, 1998; 

HALLOWELL; RATEY, 1999). 

Os primeiros escritos sistemáticos alusivos a crianças com dificuldades relativas ao 

controle dos impulsos, indisciplinadas e agressivas, surgem nos finais do século XIX e início 

do XX.  A primeira descrição do transtorno foi efetuada pelo pediatra George Still, no jornal 

médico Lancet: descreve as crianças portadoras de defeitos mórbidos no controlo geral. Sua 

investigação teve início em 1902, quando observou um grupo de 20 crianças que se 

apresentavam incapazes de assimilar regras e limites, com sintomas de inquietação, 

desatenção e impaciência. Especulou a ideia de que deveria haver uma base biológica para 

esse comportamento desmedido – ―[...] uma propensão à corrupção moral geneticamente 

herdada‖. (HALLOWELL; RATEY, 1999, p.320) Despertou a atenção o fato de algumas 

crianças desse grupo terem sido educadas num ambiente familiar considerado saudável: 

relações sociais favoráveis e esmerado cuidado parental. Still propôs que a Genética e a 

Biologia fossem consideradas no estudo dessas crianças.  Estava convencido da origem 

orgânica do problema, referindo pormenorizadamente anomalias físicas destas crianças: 

tamanho anormal da cabeça, malformações no palato, propensão a infecções. Convém 

assinalar que os modelos neuropsicológicos mais recentes, embora num outro plano, não se 

distanciam da linha de pensamento desse estudioso (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 1998, 

2000, 2008; BENCZIK, 2002; LOPES, 1998; HALLOWELL; RATEY, 1999; MATOS, et al., 

2003; SCHWARTZMAN, 2001). 

Nos Estados Unidos, com a deflagração de uma crise de encefalite aguda nos anos de 

1917 e 1918, profissionais de área de saúde perceberam que havia um grupo de crianças que 

sobreviveram à enfermidade, mas que apresentavam sequelas cognitivas e comportamentais 

significativas. Essas crianças eram descritas como limitadas na atenção, regulação das 

atividades e capacidade de controlar os impulsos. Essas características manifestadas, nesse 

grupo, apresentavam o que hoje se intitula a tríade diagnóstica − desatenção, impulsividade, 
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hiperatividade − dos sintomas do TDAH. Foi então aventada a ideia de que esses 

comportamentos resultavam de um mesmo nível de prejuízo cerebral causado pelo processo 

de doença (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 1998; BENCZIK, 2002; GOLDSTEIN; 

GOLDSTEIN, 1990; LOPES, 1998; SCHWARTZMAN, 2001).   

O conceito de lesão cerebral persistiu até meados da década de 1960, mas cedeu 

espaço à ideia de perturbação comportamental hipercinética. Acreditava-se que os 

mecanismos cerebrais, embora estruturalmente intactos, apresentavam disfunções causadas 

por lesão ou disfunção do diencéfalo (LOPES; NOGUEIRA, 1998). Este conceito anunciou a 

idéia de disfunção cerebral mínima proposta por Clements e Peters. O conceito disfunção 

cerebral mínima foi alvo de várias críticas e, somente mais tarde, a atividade motora excessiva 

foi compreendida como o componente essencial do distúrbio. A nomenclatura foi reformulada 

para reação hipercinética da infância (DSM-II 1968
5
; HALLOWELL; RATEY, 1999; 

RODHE; HALPERNY, 2004; LOPES, 1998; SCHWARTZMAN, 2001).   

A década de 1970 caracterizou-se por uma autêntica explosão no número de estudos 

sobre o TDAH, sendo publicados inúmeros trabalhos sobre a hiperatividade, nos quais ainda 

se admitia que a atividade motora excessiva representava o sintoma primário (LOPES, 1998; 

LOPES; NOGUEIRA, 1998). Barkley (2008) refere que uma renomada pesquisadora sugeriu 

que os problemas primários dessas crianças seriam o deficit na conservação da atenção e do 

controle do impulso e não a hiperatividade. Essa estudiosa postulou a idéia de que quatro 

grandes déficits explicariam os sintomas do TDAH: ―i) manutenção da atenção e do esforço; 

ii) inibição das respostas impulsivas; iii) modulação dos níveis de excitação para satisfazer as 

demandas situacionais e; iv) inclinação para buscar esforço imediato‖. (P. 25). Esse modelo 

foi o mais próximo de um paradigma científico para compor esse transtorno, servindo de norte 

para as pesquisas nessa área durante um longo período. Desde então, ocorreu uma mudança 

no foco de interesse para a atenção e a impulsividade. Em seguida, Weiss, citado por Barkley 

(2008), demonstrou, com os estudos e pesquisas longitudinais, que poderia ocorrer uma 

diminuição no nível de atividade, com o passar dos anos, mas que as dificuldades com a 

atenção e o controle dos impulsos prosseguiriam até a vida adulta. Em decorrência, 

principalmente, do seu trabalho, o transtorno foi renomeado, em 1980, como distúrbio do 

déficit de atenção (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000, 2008; LOPES, 1998; LOPES; 

NOGUEIRA, 1998; HALLOWELL; RATEY, 1999; SCHWARTZMAN, 2001). 

                                                
5A sigla  DSM –II refere-se ao Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da American 

Psychiatric Association.  
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Em decorrência dessas pesquisas, o DSM-III (1980) modifica a expressão reação 

hipercinética da infância para distúrbio de deficit de atenção (DDA), denominação que 

apresenta os problemas de atenção como sintoma central. Considera, ainda, subtipos do 

distúrbio de deficit de atenção com base na presença ou ausência de hiperatividade – distúrbio 

de deficit de atenção com hiperatividade (DDA + H) e distúrbio de deficit de atenção sem 

hiperatividade (DDA – H). A Classificação Internacional das Doenças − CID-9 − manteve 

uma denominação semelhante – Síndrome Hipercinética (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 

2000b, 2008c; LOPES; NOGUEIRA, 1998; HALLOWELL; RATEY, 1999; RODHE et al., 

2000; SCHWARTZMAN, 2001). 

Ao mesmo tempo, na década de 1970, acompanhamos uma vasta publicação de 

trabalhos sobre esse transtorno; na década de 1980, essa tendência se acentuou 

progressivamente, tornando o TDAH o mais estudado distúrbio da infância. Ademais, nessa 

década, considerada autêntica ―idade do ouro‖, foi observado um crescente empenho na 

explicitação dos critérios diagnósticos do distúrbio e na área da terapia. Insurgiu nesse 

período, um modelo apropriado de intervenção: a terapia cognitivo-comportamental. Inspirada 

nos trabalhos de Luria (1966), reforça a dificuldade das crianças em fazer uso da linguagem 

como meio de controlar o comportamento, utilizar o discurso interno, elaborar estratégias 

para resolver problemas, antecipar sequências e consequências de ações (LOPES, 1998; 

RODHE; MATOS, 2002). 

Na década de 1980 encerrou com uma compreensão do TDAH como um transtorno de 

natureza crônica, com forte predisposição biológica ou hereditária e um impacto significativo 

sobre as realizações escolares e sociais das crianças. Acreditava-se, ainda, que a gravidade e a 

consequência poderiam ser potencializadas por fatores ambientais. Essa visão foi sendo 

enfraquecida por evidências crescentes de hereditariedade e aproximou-se cada vez mais da 

premissa de que os comportamentos disruptivos decorriam de uma deficiência de base 

biológica (BARKLEY, 2008). 

O DSM-III, revisado em 1987, enfatizou novamente a hiperatividade, alterando a 

denominação do transtorno para distúrbio de hiperatividade com deficit de atenção. Já em 

1993, a CID-10 manteve a nomenclatura como transtornos hipercinéticos (LOPES, 1998; 

LOPES; NOGUEIRA, 1998).  

Durante a década de 1990, observou-se aumento relevante das pesquisas sobre a base 

neurológica e genética do transtorno, parecendo razoável considerá-lo mais influenciado por 

fatores neurológicos e genéticos do que por sociais ou ambientais para compreender suas 
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causas potenciais. Nessa década, amadureceu a compreensão de que talvez ―[...] um déficit 

em inibição comportamental seja a característica do TDAH que o distingue de forma mais 

clara dos outros transtornos mentais e do desenvolvimento‖. (BARKLEY, 2008, p. 48). O 

DSM-IV, em 1994, propôs a denominação transtorno de déficit de atenção/ hiperatividade, 

utilizando como critério dois grupos de sintomas com o mesmo peso diagnóstico: desatenção 

e hiperatividade/ impulsividade. O DSM-IV mantém a designação de TDAH, acrescida, 

entretanto, de três possíveis subtipos: I) combinado; II) predominantemente desatento; e III) 

predominantemente hiperativo-impulsivo. Esse Manual propõe que essas características sejam 

observadas por períodos mais ou menos prolongados, nos contextos em que mais 

frequentemente ocorrem e que esses sintomas sejam verificados em pelo menos dois 

contextos: casa e escola. É aceito, ainda, o diagnóstico de transtorno de deficit de atenção 

tipo residual para os adultos que apresentam sinais e sintomas que persistem ao longo dos 

anos (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000, 2008; BASTOS; BUENO, 1999; DSM, 1994; 

HALLOWELL; RATEY, 1999; LOPES, 1998; PHELAN, 2005; RODHE et al., 2000; 

SCHWARTZMAN, 2001). 

No período de 2000 até o presente, observa-se a continuidade das pesquisas da década 

anterior nas áreas da hereditariedade, genética molecular, entre outras. A base hereditária do 

TDAH não apenas foi estabelecida por muitos estudos e artigos recentes como um problema 

de inibição comportamental (BARKLEY, 2008). Cumpre destacar a menção a um avanço 

histórico nessa década: criação, em 2002, da Declaração de Consenso Internacional sobre o 

TDAH, subscrita por mais de 80 dos principais cientistas especializados mundialmente no 

transtorno. 

O percurso histórico do conceito do TDAH, bem como as principais discussões e 

progressos nessa área, nos situam perante um universo conceitual ainda em elaboração. O 

DSM-III, DSM-III-R e DSM-IV, nos Estados Unidos, e o CID-9 e CID-10, na Europa, 

representaram grandes avanços na compreensão e diagnóstico desse transtorno, uma vez que 

forneceram elementos e critérios para a sua identificação. Existem ainda, todavia, 

controvérsias quanto à sua definição e às dimensões que o caracterizam.  
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2.3. Natureza do transtorno  

 

 

A despeito das inumeráveis pesquisas realizadas sobre o TDAH nas últimas décadas, 

esse universo conceitual ainda é perpassado por inúmeras interrogações e incertezas. A 

investigação científica depara um vasto campo, que abrange desde aspectos genéticos e 

neurológicos até psicológicos e socioambientais (BARKLEY, 2000; RODHE; MATOS, 

2003).  

Na época presente, a maioria dos estudiosos acredita que esse distúrbio procede de um 

mau funcionamento neurobiológico. Um volume crescente de pesquisas aponta os problemas 

de atenção, controle de impulsos e atividade motora excessiva como resultado do 

funcionamento inadequado de determinadas áreas do cérebro (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 

1998; HALLOWELL; RATEY, 1999; LOPEZ, 1998; MATOS, 2003; RHODE; 

HALPERNY, 2004; PHELAN, 2005; SCHWARTZMAN, 2001; SZOBOT; STONE, 2003).  

Indícios recentes consideram o TDAH como síndrome de origem genética, na qual o sistema 

biológico experimentou algum tipo de mudança química, neuroanatômica ou maturacional 

que entra em desequilíbrio e compromete a capacidade de prestar atenção seletiva que o 

circunda. ―O mundo se transforma em um lugar sem placas de transito, o indivíduo, em um 

carro que precisa com urgência de revisão geral; dizemos, ainda, um carro sem freio, 

desgovernado‖. (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000b, 2008c; GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 

1999; HALLOWELL; RATEY, 1999, p. 330; NARBONA; SÁNCHEZ-CARPINTERO, 

2004). 

Não obstante o grande número de estudos realizados
6
, as causas precisas do TDAH até 

então, efetivamente, são desconhecidas. Pesquisas recentes
7
 destacam a participação 

predominante de fatores neurobiológicos:  

[...] indicam claramente que a área anterior do cérebro, conhecida como 

região fronto-orbital, e suas diversas conexões feitas através de feixes, de 
fibras nervosas para a estrutura denominada núcleo caudado (parte do corpo 

estriado), que se conecta com a porção mais distante na parte de trás do 

cérebro chamado de sistema límbico, pode ser responsável pelo 
desenvolvimento do TDAH. Essas áreas do cérebro são as que nos auxiliam 

a inibir nosso comportamento, a mantermos a atenção e a inibir nossas 

respostas. Também nos permitem inibir e controlar emoções e motivação, 

bem como nos ajudam a usar a linguagem para controlar nosso 
comportamento e planejar o futuro (BARKLEY, 2000, p.85).  

                                                
6 Lou et al., (1984); Hallowell; Ratey, 1999. 
7Barkley,2002; Matos, 2003 Schwartzman, 2001; Ratey; Johnson, 1997. 
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―O cérebro fala consigo mesmo usando dois sistemas, substância química e elétrica‖. 

(FISHER; BECKLEY, 1999, p. 2). Comunica-se quimicamente por meio dos 

neurotransmissores. Esses mensageiros do cérebro permitem a comunicação de um neurônio 

para outro transmitindo informações, mensagens entre diferentes estruturas cerebrais. 

Ademais, o cérebro se compõe de quatro lóbulos ou áreas: fronteiriço, parietal, temporal e 

occipital. O fronteiriço representa o ―presidente‖ ou ―supervisor‖, integrando informações de 

outras áreas do cérebro, como quem reúne os ―ingredientes‖ para fazer um bolo. O parietal é a 

área sensória e de associação onde a informação é processada. ―[...] é uma área capaz de 

executar várias funções diferentes‖ (P.8). As regiões envolvidas no TDAH são as fronteiriças 

e parietais. Os neurotransmissores dopamina (responsável pelo controle inibitório e funções 

executivas, como a memória de trabalho) e noraepinefrina (responde pela regulação da 

atenção seletiva) atuam principalmente nesses lóbulos. As áreas fronteiriças e parietais são 

afetadas pela perda ou diminuição desses neurotransmissores. “O trabalho da dopamina e 

norepinefrina é estimulação e agilidade, e quando as substâncias não estiverem 

completamente disponíveis, o cérebro não é despertado e é alertado em essência, está 

dormindo‖. (FISHER; BECKLEY, 1999, p.4). Assim, ocorrendo um desequilíbrio químico, é 

possível dizer que estas áreas estão adormecidas, não realizando de forma satisfatória o 

trabalho a elas atribuído (FISHER; BECKLEY, 1999; NARBONA; SÁNCHEZ-

CARPINTERO, 2004; RHODE; HALPERNY, 2004; RATEY; JOHNSON, 1997).   

Com efeito, ―deficiências no córtex pré-frontal (e suas conexões com outros centros 

cerebrais) resultam num tipo de supervisor preguiçoso‖. (PHELAN, 2005, p. 61). Desse 

modo, as atividades da pessoa com TDAH serão desorganizadas, desordenadas, dispersas, 

aleatórias e com freqüência, excessivamente emocionais. Convém destacar, também, que o 

córtex pré-frontal consiste na região responsável pela coordenação e organização de atos num 

tempo determinado, ações essenciais para que sejam atingidos os objetivos e metas (RODHE; 

MATOS, 2003; PHELAN, 2005). 

Por sua vez, a região fronteiriça compõe a parte mais evoluída e complexa do cérebro: 

responsável por supervisionar as funções executivas
8
. Constitui o sistema de supervisão 

responsável por mecanismos: 1) senso de tempo —  percepção de comprimento de tempo; 2) 

planejamento e organização — a habilidade para planejar e organizar algo; 3) sequenciação de 

                                                
8As funções executivas são a memoria de trabalho não verbal, a internalização da fala (memória de 

trabalho verbal), a autorregulação e a reconstituição (BARKLEY, 2008). 
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habilidade para ver coisas em uma ordem sequencial; 4) flexibilidade cognitiva— habilidade 

para ser flexível, considerando soluções alternativas para um problema; 5) preservação; 6) 

resolução de problemas resolver questões com soluções eficazes para o problema 

(ALENCAR, 2006; FISHER; BECKLEY, 1999, p.13). Em indivíduos com TDAH, esses 

mecanismos, encontram-se comprometidos.  

Hallowell e Ratey (1999) consideram a hipótese de que grande parte dos sintomas do 

TDAH surgem porque o cérebro perde a capacidade de pisar nos freios de maneira 

satisfatória. Isso decorre de uma perturbação nos processos inibitórios do córtex. Tal 

ineficiência não permite ao cérebro bloquear respostas inadequadas. ―A inibição fracassa; a 

impulsividade e a hiperatividade emergem‖. (P.326).  

Há evidências de que o TDAH envolva a subatividade nas áreas do cérebro 

responsáveis pelo controle da atividade motora e da atenção. Achados recentes indicam que: 

[...] indivíduos com transtorno do déficit de atenção/hiperatividade 
apresentam níveis mais baixos de metabolismo no cérebro do que os demais, 

e acrescenta ainda que as maiores diferenças encontram-se nas áreas do 

córtex pré-motor e do córtex pré-frontal superior, que controlam a atividade 

motora e a atenção.[...] O metabolismo reduzido provavelmente reflete 
baixos níveis de atividade nas áreas do cérebro que são responsáveis pela 

inibição e quando a inibição é reduzida o comportamento motor e a atenção 

correm descontrolados. (HOLMES, 2007, p.332).   

 

Importa referir, com efeito, que o componente genético junto ao neurológico aparece 

como responsável pelo autocontrole deficiente observado. Pesquisadores, como Hallowell e 

Ratey (1999), consideram que ―[...] o fator genético é a razão principal. Fatores ambientais 

podem agravá-lo, mas não são os causadores‖ (p.28). Afirma-se que as causas ambientais 

podem potencializar uma predisposição latente para o TDAH, no entanto, não são 

responsáveis por desencadear o transtorno. 

Os paradigmas de pesquisadores da área convergem para a origem do transtorno como 

uma deficiência central na inibição de respostas ou aversão à espera.  Alicerçado nos 

estudiosos, Barkley (2008) elaborou uma teoria que expressa como premissa o fato de que o 

TDAH resulta de um retardo evolutivo decorrente de processos relacionados com a inibição 

da resposta. Esse autor assevera que a ―[...] inibição comportamental é essencial à 

internalização ou privatização do comportamento público e à execução efetiva de quatro 

funções executivas que controlam o sistema motor no início e na realização de 

comportamentos voltados para objetivos e orientados para o futuro‖. (P. 311). Essa teoria 

propõe que um deficit na inibição do comportamento produzirá impacto adverso sobre o 
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funcionamento executivo, autorregulação e organização temporal do comportamento 

relacionado com o futuro. Dessa forma, esse paradigma não contradiz as tentativas de 

arquitetar uma teoria sobre a natureza do TDAH, mas complementa e amplia na medida em 

que inclui os conceitos de autocontrole e funcionamento executivo. Qualquer teoria sobre esse 

transtorno, continua o autor, deve relacionar suas características primárias com o conceito de 

funções executivas ou metacognitivas, isso porque a maior parte dos deficits cognitivos 

relacionados ao TDAH parecem ser encontrados no campo da autorregulação ou das funções 

executivas. 

Não obstante, o esforço em desvendar o mecanismo exato subjacente ao TDAH 

permanece desconhecido, no caso, nenhuma lesão em especial e gene específico identificado 

que deflagre o TDAH. “Até o momento não conseguimos identificar as formas exatas de 

funcionamento do cérebro subjacentes ao TDAH, em parte devido à extraordinária 

complexidade do sistema atencional‖. (HALLOWELL; RATEY, 1999, p. 330). 

A natureza neurológica e genética do TDAH opõe-se diretamente às idéias e crenças 

defendidas de que o autocontrole e o livre-arbítrio são determinados e forjados em sua 

formação. Essa base teórica serve de sustentação para compreender esse fenômeno de modo 

menos empírico, preconceituoso e mais científico.  

 

 

2.4. Uma teoria de auto-regulação e o TDAH 

 

 

O TDAH revela deficiências no desenvolvimento, estrutura e funcionamento do córtex 

pré-frontal sendo considerado um transtorno da autorregulação (BARKLEY, 1998a, 2000b, 

2008c; BROWN, 2007; HALLOWELL; RATEY, 1999; MIRANDAS; CASAS, 2004; 

RODHE; MATOS, 2003). Na compreensão desse transtorno, Barkley (2008) agrega dois 

condicionantes – inibição comportamental e funcionamento executivo − propondo um modelo 

que desvela como a autorregulação deve se desenvolver, mostrando como está relacionada à 

inibição comportamental (córtex pré-frontal), e explica, ainda, como o funcionamento 

executivo está relacionado a esses construtos. Em resumo, a inibição propicia uma demora ou 

espera na reação aos acontecimentos, desconectando parcialmente a situação da resposta a ser 

dada. Nesse retardamento, surgem ações autodirigidas que agem para modificar o 

comportamento, de modo a priorizar as consequências futuras sobre as implicações imediatas. 
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O TDAH pode ser compreendido, também, como um deficit no desenvolvimento da 

inibição comportamental, que, por sua vez, tem um impacto adverso sobre a formação e o 

funcionamento das funções executivas e, consequentemente, compromete o controle sobre o 

comportamento motor. Os indivíduos com esse transtorno revelam menos proficiência em 

habilidades executivas, porque estão em desvantagem aos seus pares no desenvolvimento da 

inibição comportamental. Em suma, apresentam um deficit evolutivo na inibição 

comportamental e nas funções executivas (autorregulação) que dela dependem (BARKLEY, 

2000b, 2008c). 

 

 

2.4.1 A inibição comportamental 

 

 

O ser humano possui a capacidade de esperar por períodos muito mais longos do que 

outras espécies antes de dar uma resposta, segundo Bronowsky, citado por Barkley (2000, 

2008). No fim do primeiro ano de vida e continuando pelos próximos 20 a 30 anos, esse 

mecanismo de inibição se desenvolve. Na proporção que amadurecemos, somos capazes de 

protelar nossa reação ante a acontecimentos por períodos cada vez mais longos. A capacidade 

de inibir nossa ansiedade imediata para responder e esperar por um tempo permite-nos criar 

um senso de passado e um sentido de futuro; falar para nós mesmos e usar esse discurso para 

controlar nosso comportamento; separar emoções de informações ante nossa avaliação de 

eventos e quebrar as informações ou mensagens que chegam em partes.  

As alterações no controle dos impulsos constitui um traço característico dos indivíduos 

com TDAH e compromete sobremaneira a realização de atividades da vida prática. Na 

atualidade, o modelo sugerido por Barkley (2008) propõe a inibição comportamental como 

primeiro componente, sendo crítica para o desenvolvimento e desempenho das quatro funções 

executivas. Essas funções podem transferir o controle do comportamento imediato para tipos 

de informações representadas internamente, por meio de sua influência sobre o último 

componente: o controle motor. Na compreensão do TDAH, percorreremos um caminho no 

seu desvendamento, conceituando o que são inibição comportamental, autorregulação e 

funções executivas. 

Ainda, segundo Barkley (2008), a inibição comportamental, de natureza 

muldimensional, se refere a três processos inter-relacionados que compõem um construto 
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único: i) inibir a resposta predominante a um evento; ii) interromper uma reação já em 

andamento; e iii) proteger, de perturbações por outros eventos e reações (controle de 

interferências), esse período de latência
9
 e as respostas autodirigidas ocorridas. A 

autorregulação tem início com a inibição da resposta predominante ou interrupção de uma 

reação que não esteja se revelando efetiva. Essa inibição ou interrupção possibilita um retardo 

na reação/resposta, durante a qual as funções executivas podem ocorrer. A inibição 

comportamental não realiza as quatro funções executivas diretamente, mas abre caminho para 

sua realização, protegendo-as de interferências que, por sua vez, produzem efeitos diretos no 

controle motor. 

―Prevenir a ocorrência de uma resposta predominante é crítico para o autocontrole‖ 

(BARKLEY, 2008, p.314). Essa questão reflete uma luta entre o agora externo e o futuro 

hipotético, representado internamente. Esse futuro não poderá influenciar o comportamento 

atual do indivíduo, caso não consiga inibir sua reação imediata ao evento. A inibição (de 

respostas predominantes, que chamou de ‗inibição executiva‖, possivelmente seja o processo 

mais comprometido no TDAH (BARKLEY, 2008). 

A capacidade de interromper uma seqüência de comportamentos em andamento 

constituiu-se crucial para a autorregulação. Assim, essa capacidade reflete uma interação da 

inibição com a memória de trabalho, criando sensibilidade a erros e a aparência de 

flexibilidade no comportamento ante a uma tarefa. Uma vez interrompida, a espera na 

resposta é usada para promover ações autodirigidas das funções executivas. 

O terceiro processo inibitório designa o controle de interferências. Arroga-se tão 

importante para a autorregulação quanto os demais processos inibitórios, sobretudo, durante a 

espera para responder; pois esse momento é particularmente vulnerável a fontes internas e 

externas de interferências. Eventos novos que se desdobram no entorno podem comprometer 

o funcionamento das funções executivas que ocorrem durante esse período de espera. O 

sistema inibitório possui a função de apoiar e proteger as funções executivas e influenciar 

diretamente sobre o sistema de controle motor (BARKLEY, 2008). 

Convém preceituar a necessidade por uma gratificação imediata, pois o sistema 

inibitório se encontra deficiente, que não dispõem de parco e/ou nenhum mecanismo, que lhes 

permita inibir um desejo, esperar, ver no futuro. Em razão de uma falta de senso de tempo, 

não concebem um senso de futuro, sendo incapazes de protelar a ação.  ―Não são completadas 

coisas que levam muito tempo para completar, devido à inabilidade em ver ou visualizar algo 

                                                
9 A latência ou espera é um antirreforço ou aborrecimento e, assim os indivíduos com TDAH 

podem agir para acabar ou fugir dessa adversidade (BARKLEY, 2008, p.313). 
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longo. Fica mais fácil deixar e começar qualquer outra coisa‖. (FISHER; BECKLEY, 1999, 

p.54); nessa perspectiva, quando encontram dificuldades na realização de uma tarefa, 

decorrente da inexistência de uma estrutura, que os faça aderir e manter-se nessa atividade. 

Assim posto, resulta da incapacidade para estabelecer e executar metas, completar o que 

começaram: tudo está subjugado ao que é mais fácil.    

 

 

2.4.2 A autorregulação 

 

 

A inibição comportamental constitui condição imprescindível para criar um espaço 

entre um evento e a reação a ele, resultando numa quebra no arranjo normal de estímulo-

resposta e inserindo uma pausa ou período de espera. Não é provável ocorrer autocontrole 

sem essa quebra ou dissociação, visto que é exatamente nesse período que podem ocorrer às 

ações autodirigidas que constituem o autocontrole. ―O autocontrole é definido como qualquer 

resposta ou série de respostas do indivíduo que mude o seu próprio comportamento, de 

maneira a alterar a probabilidade de uma conseqüência posterior‖. (BARKLEY, 2008, p.316). 

Alguns aspectos fundamentais, que se encontram implícitos, nessa definição, merecem ser 

referidos: I) a autorregulação é dirigida ao indivíduo e não ao evento externo, é autodirigida; 

II) as ações regulatórias visam a alterar o comportamento subsequente; III) deverá ter 

desenvolvido uma preferência por resultados maiores e de longa duração sobre os resultados 

de curto prazo, que, em geral, são menores; se não conceber o futuro ou valorizar as 

consequências posteriores não haverá motivo para o autocontrole; IV) as ações regulatórias 

têm como característica intrínseca reduzir os períodos de espera (latência) entre os eventos e 

as respostas. Daí não haverá necessidade de autorregulação se houver pouco ou nenhum 

tempo entre a situação e reação (BARKLEY, 2008). 

 

 

2.4.3 As funções executivas 

 

 

De acordo com o modelo proposto por Barkley (2008), as funções executivas possuem 

papel imprescindível na compreensão desse transtorno. Convém recordar que a inibição 
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comportamental delonga o tempo de reação a uma situação e oferece tempo para o 

autocontrole agir. Desse modo, as ações autodirigidas que acontecem durante o adiamento na 

resposta constituem as funções executivas. Esse autor define a expressão ―funções 

executivas‖ como uma ―[...] classe específica de ações autodirigidas do indivíduo, que são 

usadas para a auto-regulação relacionada com o futuro‖. (BARKLEY, 2008, p.317) e 

preceitua quatro dessas ações autodirigidas: a memória de trabalho não verbal, a memória de 

trabalho verbal, regulação emocional e planejamento. 

Cabe aqui mencionar que essas funções executivas não ocorrem de forma repentina ou 

simultânea ao desenvolvimento humano. Contrariamente, se desenvolvem em estádios e 

obedecem a uma seqüência coordenada durante o amadurecimento humano. Barkley (2008) 

acrescenta que, na infância, somente existe uma delas, enquanto, em idades maiores, evolui 

até que apresente as quatro formas de autocontrole. Esse teórico acredita que a inibição 

comportamental surja em primeiro lugar, provavelmente concomitante à memória de trabalho 

não verbal, seguida pela internalização da fala e do afeto e, por último, pelo componente de 

reconstituição. 

A inibição abre caminho para a atuação das quatro funções executivas, que 

proporcionam um controle maior sobre o comportamento, mediante as informações internas 

que produzem. Em relação a pessoa com TDAH, foi apresentado e discutido que reage 

impulsivamente perante estímulo, não aproveitando para utilizar as quatro funções executivas 

que são a essência da autorregulação. ―As funções executivas incluem a memória operacional 

(manter fatos relevantes em mente), discurso interno (falar consigo mesmo), regulação 

emocional (acalmar-se ou motivar-se) e reconstituição (criar uma solução ou resposta útil)‖ 

(PHELAN, 2004, p.32). Deixam de utilizar essas funções, desenvolvem habilidades 

executivas com o passar dos anos (PHELAN, 2004; SCHWARTZMAN, 2001). 

As funções executivas são conceituadas por Cypel (2006) como: 

Participam da sua consecução um espectro amplo de processos cognitivos, 

destacando-se o estado de alerta, a atenção sustentada e seletiva, o tempo de 
reação, a fluência e flexibilidade do pensamento. Tais condições possibilitam 

a busca de soluções para novos problemas propostos, atuando no 

planejamento e regulando o comportamento adaptativo com a finalidade de 
atingir um objetivo determinado (P.373). 

 

Barkley (2008) considera que essas quatro funções compartilham um propósito 

comum: internalizar ou privatizar o comportamento, de maneira a antecipar mudanças e guiar 

o comportamento para o futuro previsto. Partilham, ainda, de uma característica comum: todas 
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representam formas privadas e encobertas de comportamento que, em determinado momento 

do desenvolvimento do homem, foram comportamentos inteiramente abertos e usados para se 

adaptar ao ambiente e às pessoas. Voltam-se para o self (autodirigidas) como forma de 

controlar o próprio comportamento e se tornar cada vez mais ocultado, privatizado ou 

―internalizado‖ em sua forma ao longo da evolução humana. 

A função atencional tem papel imperativo no desempenho das funções executivas, 

devendo ser considerada como parte integrante desse sistema funcional. A atenção constitui 

estrutura básica para a realização dos objetivos determinados, incluindo-se no processo com 

os seus subtipos: estado de alerta, atenção seletiva, compartilhada e os mecanismos inibitórios 

que favorecem a exclusão dos estímulos (CYPEL, 2008). 

À proporção que essas funções executivas se desenvolvem na criança, observa-se uma 

mudança gradual na orientação e no controle do seu comportamento. Barkley (2008) 

considera pelo menos quatro mudanças progressivamente evidenciadas: I) mudança do 

controle externo para ser orientado por formas internas; II) modificação do ser controlado por 

outras pessoas para o autocontrole; III) mudança do concentrar-se no agora (eventos do 

momento) para o concentrar-se no futuro; e IV) valorizar o desenvolvimento da gratificação 

retardada − consequências posteriores e maiores.       

Por fim, na idade adulta, a pessoa chega ao ápice da autorregulação (maturidade 

social) sendo orientado por informações internas. Costuma controlar a si mesma, revelando, 

principalmente, comportamentos direcionados a objetivos e eventos futuros e preocupando-se 

em maximizar as consequências futuras de seus atos mais do que as imediatas. 

 

 

2.4.4 Memória de trabalho não verbal 

 

 

Uma habilidade que aparece na maioria dos modelos de funcionamento executivo e 

que se encontra alterada em crianças com TDAH é a memória de trabalho. Essa capacidade 

diz respeito à forma especial de memória que implica a recordação e o processamento da 

informação armazenada na memória a curto prazo, com o intuito de planejar e executar ações 

futuras (PFIFFNER; BARKLEY; DUPAUL, 2008).  

A memória de trabalho não-verbal constitui função executiva inicial, porque mediante 

a visão e audição, vão sendo armazenados e selecionados imagens e sons. Segundo Cypel 
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(2006), ativa-se e trabalha por meio de dois mecanismos principais: a função retrospectiva, 

com o resgate das informações registradas na mente naquele momento e a função prospectiva, 

que organiza a ação motora com base nos conhecimentos anteriores. ―Essa ação conjunta 

conduz à sensação de temporalidade, gerando os conceitos de passado e futuro‖. (p.381). 

Logo, a função executiva proporciona a oportunidade, na sequência do processo de 

aprendizado, pela observação das ações de outras pessoas ou, ainda, pela perseverança na 

reflexão, procurando evitar erros e desenvolver a capacidade para pensar. Cumpre ressaltar 

que, pessoas com TDAH parecem não aprender com os próprios erros, precisamente por 

terem uma noção de tempo comprometida (HALLOWELL; RATEY, 1999).  

Essa função executiva é compreendida, também, como a capacidade de ter em mente 

ou preparadas as informações apresentadas internamente, que serão usadas para conter uma 

reação. Barkley (2008) considera essa estrutura como ―a ação sensório-motora do indivíduo 

para consigo mesmo‖. (p. 319). No decorrer do desenvolvimento, utiliza todas as formas de 

comportamento sensorial para armazenar um contingente significativo de informações 

internas; faz um arquivo progressivamente maior dessas representações sensoriais, que podem 

ser reativados na medida em que sejam requeridos para orientar suas ações. A capacidade de 

reativar sons, imagens do passado e de prolongar sua existência na mente constitui a base para 

uma percepção tardia – experiência anterior para ajudar a selecionar a melhor resposta para 

um evento. A percepção tardia tem a função adicional de previsão ou antecipação. 

Notadamente, a pessoa com esse transtorno age sem a devida consideração para com a 

percepção tardia, previsões e preparações antecipatórias para prever o futuro iminente. Assim 

sendo, é menos provável que pare e pense antes de agir.  

Refletir sobre experiências anteriores nos permite criar o que Bronowsky (1977) 

denominou futuros hipotéticos. Formulamos hipóteses, suposições, porquanto pensamos sobre 

nosso passado e o utilizamos para ponderar ideias sobre o futuro. Desse modo, usamos o 

senso do passado para criar um senso de futuro. Assim, inferimos sobre o que pode ocorrer a 

partir do senso de passado. Nesse sentido, a teoria de Bronowsky (1977) afirma que pessoas 

com TDAH devem possuir um sentido mais limitado do passado e, como conseqüência, um 

senso mais estreito do futuro. Crianças com TDAH não parecem aprender com os próprios 

erros e sucessos. Barkley (2000) considera que, em virtude da rapidez em responder a um 

estímulo e a uma situação, não conseguem se transportar às experiências passadas e ponderar 

sobre o que poderiam acrescentar aos eventos presentes. Isso significa que crianças com 

TDAH possuem uma visão míope do futuro. São criaturas do momento (ALENCAR, 2006; 
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BARKLEY, 2000, 2008; HALLOWELL; RATEY, 1999; NARBONA; SÁNCHEZ-

CARPINTERO, 2004; MATOS et al., 2003; RODHE; BENCZIK, 1999). 

A capacidade de armazenar informações na mente e projetá-las adiante no tempo, com 

vistas a prever o futuro contribui para o próprio sentido consciente de tempo, usando esse 

sentido de tempo para reger o comportamento e torná-lo mais adequado para realizar 

preparativos a fim de agir no momento oportuno no futuro. No seu nível mais amplo, isso 

representa o controle do tempo, ou de si mesmo em relação ao tempo e às atividades a serem 

executadas. Essa estrutura encontra-se comprometida no indivíduo com TDAH, sendo 

frequentes queixas de procrastinação, falta de pontualidade, dificuldade de organizar o tempo 

(BARKLEY, 2008). 

Nessa perspectiva, ―O senso alterado de tempo nos portadores de TDAH, [...] faz com 

que se sintam como se o tempo estivesse passando muito mais vagarosamente do que passa na 

realidade. [...] Sem senso de futuro é difícil protelar a gratificação‖. (BARKLEY, 2000, p. 

69). Para eles significa que a maioria dos acontecimentos parece levar mais tempo do que 

esperam. “A falta de senso de tempo cria nenhum conceito de um futuro. O tempo é agora e 

somente agora‖. (FISHER; BECKLEY, 1999, p.14). Sem uma percepção do futuro, é difícil 

adiar a recompensa; se não vislumbra o que vem depois, parece complexo retardar a resposta 

e prorrogar a satisfação (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2008; BROWN, 2007; FISHER; 

BECKLEY, 1999; HALLOWELL; RATEY, 1999; RODHE; BENCZIK, 2003). 

Vale o fato de a criança com TDAH possui uma noção de tempo diferente das outras. 

O tempo lhe escapa das mãos, sendo incapaz de lidar com ele com a mesma eficácia e 

eficiência das demais da sua faixa etária. Da perspectiva da criança é sempre agora, o 

momento e, se ela somente consegue enfocar o momento, faz sentido agir impulsivamente. A 

criança com esse transtorno quer fazer o que é prazeroso no momento, e esquivar-se do que 

não reforce o desejado naquela ocasião. Essa situação, no entanto, pode ser complicada, pois é 

incapaz de se libertar do controle do momento e se permitir receber a influência do futuro. 

(BASTOS; BUENO, 1999; BARKLEY, 1998, 2000; BROWN, 2007; HALLOWELL; 

RATEY, 1999; PHELAN, 2004; RODHE et al., 2000; SCHWARTZMAN, 2001). 

Por sua vez, a retenção de sequência de eventos na memória de trabalho parece 

proporcionar a base para estruturar um sentido de tempo: capacidade de controlar o 

comportamento em relação ao tempo, administrando-o eficientemente. Logo, o esforço de 

armazenar a sequência dos eventos exige uma atenção focada.  
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Por fim, a memória de trabalho, a percepção tardia, a previsão e controle do tempo 

podem colaborar efetivamente para o desenvolvimento de uma preferência maior por 

gratificações proteladas em vez de imediatas. Essa preferência parece ser um prerrequisito 

para o desenvolvimento do autocontrole, visto que seu objetivo primário constitui a 

maximização das consequências futuras sobre as imediatas. Ademais, ao longo do 

desenvolvimento humano, tende a desenvolver a capacidade de organizar e direcionar o 

comportamento para eventos cada vez mais distantes do presente imediato, voltados para o 

futuro (BARKLEY, 2008). 

 

 

2.4.5 Memória de trabalho verbal (fala internalizada) 

 

 

A fala internalizada constitui ferramenta essencial para o desenvolvimento do 

autocontrole. A esse respeito, Bronowsky, mencionado por Barkley (2000), indica que todas 

as outras espécies utilizam a linguagem para comunicação, mas somente os humanos 

desenvolveram a capacidade de usá-la para se comunicar consigo próprios. A linguagem tanto 

expressa o pensamento como ajuda a organizá-lo, constituindo-se um marco no 

desenvolvimento do homem.  Barkley (2000) considera que dar tempo para falar conosco 

mesmo possibilita a capacidade de retardar nossas respostas. Sobre essa questão, Vygotsky 

(1999) considera que 

[...] a capacitação especificamente humana para a linguagem habilita as 

crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de tarefas 
difíceis, a superarem a ação impulsiva, a planejarem a solução para um 

problema antes de sua execução e a controlarem seu próprio comportamento. 

[...] As funções cognitivas e comunicativas da linguagem tornam-se então, 
então a base de uma forma nova e superior de atividade nas crianças, 

distinguindo-as dos animais. (P.31). 

 

Cypel (2006), referindo-se à fala consigo próprio, que constitui a memória operacional 

verbal, acrescenta: 

Nessa circunstância, o indivíduo internaliza as vivências lingüísticas [...] 

tanto receptivas como expressivas. Adquire a capacidade de funcionar como 

os seus semelhantes, podendo utilizá-la para instruir-se, refletir e questionar, 
modificar seu comportamento [...] Passa a ter competência para estabelecer 

regras próprias e de convivência com os outros, preparando-se para os 

aprendizados mais complexos. (P.382). 
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Na evolução do discurso direcionado a si próprio, a pessoa passa da ação de apenas 

descrever os eventos para o de direcionar, dar instruções a si mesmo. A fala progressivamente 

deixa de ser direcionada às outras pessoas nos primeiros anos da infância e se torna 

autodirigida, mas ainda aberta, por volta dos três a cinco anos e, finalmente, a auto fala 

encoberta, da metade para o fim da infância. Com essa internalização progressiva, ocorrem o 

distanciamento da fala aberta (descrição) para a auto instrução, bem como a capacidade 

crescente da linguagem de orientar o comportamento motor. Consequentemente, sucede a 

possibilidade de orientar e controlar o comportamento mediante instruções autodirigidas. 

Como resultado, o autodiscurso direciona o comportamento, atitudes, libertando-o da 

influência dominadora dos acontecimentos externos imediatos, auxiliando-nos a permanecer 

centrados em nossos planos e objetivos (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000, 2008; 

RODHE; MATOS, 2003; SILVA, 2003). 

Barkley (2000) denomina de comportamento guiado por normas a habilidade de usar a 

linguagem para controlar o comportamento. Tais comportamentos nos auxiliam em situações 

momentâneas e circunstâncias imediatas a não responder de forma inconsequente e arbitrária; 

e, ainda, a inibir uma resposta e esperar, valendo-se de regras já construídas, quebrando-as em 

partes e combinando suas informações com as de outras regras. Pode-se garantir que as áreas 

do autodiscurso e comportamento guiado pelas regras são deficientes em indivíduos com 

TDAH. Daí a explicação e as razões pelas quais crianças com esse transtorno falam 

excessivamente, se comparadas às outras crianças – discurso menos interiorizado 

(ALENCAR, 2006). 

―A realização do trabalho inconsciente é uma marca legítima do TDAH‖. 

(BARKLEY, 2000, p.71). No seguimento às regras, devem ser capazes de perseverar no que 

fazem e comportar-se de forma apropriada, mesmo que as recompensas não sejam imediatas, 

sendo plausível protelar as gratificações. O mesmo não ocorre com a pessoa com TDAH, 

sendo provável que perca o caminho das regras em busca de situações recompensadoras, 

sendo constantemente controlado pela promessa do que o agrada mais no momento. Quase 

sempre, é rotulada como imatura, por facilmente se deixar controlar por eventos 

momentâneos e conseqüências imediatas, haja vista a inabilidade de seguir regras, falar 

consigo próprias, usar procedimentos, normas para controlar o próprio comportamento e, 

eventualmente, estabelecer as próprias regras (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 1998, 2000;  

RODHE; BENCZIK, 1999; RODHE; MATOS, 2003; SILVA, 2003).  
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 Vygotsky (1999) argumenta sobre a reciprocidade que pode ocorrer entre a fala 

privada e o autocontrole. Segundo ele, o controle inibitório contribui para a internalização da 

fala, que, por sua vez, colabora para um autodomínio e autonomia. Apesar dessa 

reciprocidade, atribuem à inibição comportamental a primazia desses processos.  

A capacidade de falar consigo em um semidiálogo alude a aspectos relevantes na 

capacidade de autorregulação. Barkley (2008) considera que a fala autodirigida proporciona 

uma forma de reflexão por meio da qual o indivíduo descreve, contempla verbalmente um 

evento ou situação antes de responder a ele. A fala interior proporciona ainda uma forma de 

autoquestionamento por meio da linguagem, possibilitando uma interrogação dos eventos 

passados, constituindo-se, assim, num meio de formular soluções, articular planos. Por fim, 

esse autor acentua a possibilidade de criação de metarregras: gerar regras sobre regras, em um 

sistema que se assemelha ao conceito de metacognição (BARKLEY, 2008; FLAVELL, 

1993). 

Convém ressaltar que as crianças com TDAH têm deficiências na capacidade de 

linguagem e, particularmente, da fala autodirigida de orientar o comportamento motor. 

Apresentam mais fala pública e menos fala privada, uma vez que pensam em voz alta, 

enquanto os outros estão pensando de modo interior. Na fala interior, utilizam-na para 

internalizar uma tarefa, conter a distração, organizar o pensamento fazer auto-regulação; esse 

tipo de fala ajuda a compensar a ausência de uma estrutura interna, comum ao indivíduo com 

esse transtorno (HALLOWELL; RATEY, 1999). Além disso, a auto fala também possibilita 

um caminho para a resolução de problemas, porque permite que a pessoa comum se 

interrogue sobre como evocar de sua memória informações e experiências úteis; 

diferentemente com aquele com o transtorno, esse auto questionamento na resolução de 

problemas parece ser menos proficiente (BARKLEY, 2008). 

Especula-se também que a dificuldade na internalização da fala resulte no 

desenvolvimento moral pobre e incapacidade de socialização das regras do grupo social. Caso 

a fala não seja internalizada, as regras que ela transmite também não o serão. Ademais, uma 

parte do desenvolvimento moral envolve internalizar regras de condutas codificadas, de 

maneira que indivíduos com TDAH encontram grandes desafios (BARKLEY, 2008). 

Como conseqüência do desenvolvimento das memórias não verbal e verbal, ocorre a 

internalização da linguagem.  Vale ressalvar que o desenvolvimento e estruturação das 

funções executivas estão particularmente relacionados a esse processo, que evolui para a fala 

privada, o que favorece a inibição e uma melhor organização nas respostas, pois reduzem a 
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impulsividade e propiciam melhores condições de convivência social (CYPEL, 2006). A 

internalização da linguagem contribui para o desenvolvimento a capacidade de autorregulação 

e de autocrítica, imprescindíveis para os indivíduos com esse transtorno.   

 

 

2.4.6 Autorregulação do afeto 

 

 

O ser humano possui a capacidade de manifestar emoção ou motivação como parte de 

ações privadas e autodirigidas. Proporciona o impulso, na ausência de gratificações externas, 

que sustenta nossa persistência na ação. Constitui consenso, também, o fato de que os eventos 

externos que sobrevêm evoca reações emocionais, juntamente com respostas motoras. Logo, a 

habilidade de inibir e protelar respostas a situações traz consigo a capacidade de postergar a 

manifestação das reações emocionais desencadeadas pelo evento.  A postergação de uma 

resposta predominante possibilita um tempo de autorregulação para uso de comportamentos 

produzidos internamente (fala interior, imaginação, experiências anteriores) e o atraso na 

resposta emocional permite que ela seja revisada e, por vezes, modificada.  O homem, nesse 

ínterim, detém a possibilidade de moderar, alterar as próprias reações emocionais aos 

acontecimentos. A esse respeito Barkley (2008) pondera: 

Pode-se alcançar a modificação da resposta emocional antes de sua 
demonstração pública por meio da imaginação privada, na qual se usam 

imagens como carga emocional diferente a fim de compensar as que podem 

ser sido associadas inicialmente ao evento. Por exemplo, um evento externo 
que seja muito frustrante e irritante pode nos levar a postergar a nossa 

resposta emocional, dando-nos tempo para falar conosco em particular, para 

que nos acalmemos, usemos imagens e palavras que sejam tranquilizadoras e 
positivas e, assim, possamos abrandar ou reduzir bastante a expressão 

emocional possível. Esse uso da ação privada para contrapor ou 

contrabalançar a carga emocional inicial de eventos externos contribui para o 

desenvolvimento do autocontrole emocional. (P.324) 

 

 

Isto permite que o componente afetivo de um evento seja separado e modificado 

durante o tempo de espera da resposta. Dessa maneira, a resposta não apenas se torna mais 

pensada, consciente e com tom emocional a ela associado, porque a resposta impulsiva, 

normalmente, tem uma carga emocional mais crua, irracional do que emitida depois de um 

período de espera e autorregulação. Barkley (2008) considera que a postergação da resposta 

emocional e a sua autorregulação parecem aferir ao indivíduo a capacidade de objetividade e 
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de considerar a perspectiva do outro na resposta a um evento. Por último, no decorrer do 

desenvolvimento as emoções autodirigidas, podem assumir uma forma progressivamente mais 

encoberta, internalizada, e revelam pouco ou nenhuma manifestação observável. 

De acordo com Barkley (2000, 2008), o homem é capaz de desenvolver um 

autocontrole emocional − internalização das suas emoções − e, ainda essa habilidade ante os 

eventos pode levá-lo a modificá-las antes de exibi-las aos outros. Segundo esse autor, ―[...] 

crianças que podem internalizar suas emoções estão automaticamente desenvolvendo a 

habilidade para internalizar sua motivação. Essa facilidade é a origem do que muitas pessoas 

denominam motivação intrínseca e do que outros podem denominar impulso, persistência‖ 

(P.74). Assim, considera-se que crianças com TDAH apresentam dificuldades em persistir e 

perseverar em projetos, o que constitui problema de automotivação ou motivação intrínseca; 

representa um obstáculo penoso criar motivações individuais, internas e persistir em suas 

atividades, objetivos, instruções, quando oferecido apenas um pequeno incentivo ou 

motivação. Quase sempre dependem de fontes externas de motivação para permanecerem 

numa atividade. Por conseguinte, ajudar uma criança com TDAH a realizar uma tarefa 

significa proporcionar meios adicionais de motivação (ALENCAR 2006; BARKLEY, 2000b, 

2008c; POZO, 2002). 

Urge reforçar, por conseguinte, a idéia de que crianças com TDAH encontram 

dificuldades para moderar e autorregular seus estados emocionais, revelando, assim, mais 

emoções pesadas e impulsivas do que as crianças comuns. Nesse sentido, torna-se evidente a 

necessidade de criar e sustentar a automotivação por constituir outro desafio vivenciado por 

esses indivíduos incapazes de persistir ante as metas estabelecidas na ausência de 

consequências externas (BARKLEY, 2008). 

Desse modo, são mais reféns dessas consequências externas para sua motivação e 

perseverança em relação aos objetivos do que os demais. Em parte, o TDAH poderia também 

ser definido como um Transtorno do Deficit de Motivação, explicando por conseguem manter 

sua atenção e atividade em tarefas que proporcionem consequências externas ou que 

consideram prazerosas, instigantes, diferentemente, em atividades domésticas ou pouco 

excitantes, que não apresentam um padrão de consequências frequentes. Encontram 

dificuldades em regular seus estados emocionais e estados de excitação (BARKLEY, 2008). 
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2.4.7 Planejamento e reconstituição 

 

 

A função executiva diz respeito, primeiramente, a duas importantes atividades inter-

relacionadas: análise e síntese. A análise se refere à capacidade de separar as unidades de 

sequências comportamentais e a síntese acena para a capacidade de recombinar unidades 

comportamentais com vistas a criar comportamentos com base em experiências. Os seres 

humanos apresentam admirável capacidade de analisar (desmembrar) seu repertório 

comportamental vivenciado e sintetizar (recombinar) os seus componentes em novas 

sequências de comportamentos. A fluência verbal constitui manifestação dessa capacidade 

reconstitutiva, ficando evidente na habilidade da pessoa de combinar, de forma rápida e 

eficaz, as unidades de linguagem para elaborar uma variedade de respostas verbais. 

Sempre que se pretender atingir um objetivo, a função reconstitutiva poderá agir sobre 

as estruturas previamente adquiridas, para auxiliar na consolidação de novas estruturas 

complexas, que poderão ser de grande valia na sua consecução. De certo modo, a função 

reconstitutiva colabora para a flexibilidade e criatividade de comportamentos voltados para 

os objetivos: capacidade de combinar respostas potenciais para a resolução de um problema. 

Segundo Barkley (2008), essas novas combinações de respostas, de certo modo, simulação 

comportamental, que podem ser elaboradas, verificadas de forma encoberta, privada antes de 

sua execução constituir uma definição razoável do que seja planejamento. 

Pessoas com TDAH encontram dificuldades em aprender com as próprias experiências 

(ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000, 2008; HALLOWELL; RATEY, 1999; SILVA, 2007). 

O sistema de avaliação trabalha de forma deficiente, pois não utiliza uma informação 

apreendida para modificar seu comportamento. Não aprendem com seus erros, enganos, 

podendo repetir o mesmo procedimento que não foi adequado numa mesma situação. Não têm 

a habilidade para repensar uma situação, inventar uma aproximação diferente, refletir outras 

possibilidades. Percebe-se uma incapacidade para ser flexível – coisas são pretas ou brancas, 

nunca cinza. A flexibilidade cognitiva para encontrar soluções diversas e resolver problemas 

encontra-se ausente nos sujeitos com essa desordem. Fisher e Beckley (1999) ponderam que  

Relações interpessoais são altamente afetadas por esta rigidez. A inabilidade 

para trocar o pensamento deles/delas torna-se difícil ver o ponto de vista do 
outro e ver o quadro inteiro. Como resultado, eles não estão dispostos para 

escutar as pessoas significantes ao redor deles (p. 53).   
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Convém acrescentar que, de acordo com Fisher e Beckley (1999), a sequência 

constitui um problema para pessoas com TDAH. Acrescentam ainda que ―[...] não existe a 

idéia de uma coisa que conduz a outra em uma ordem seqüente. Eles não podem ver os passos 

para alcançar as metas deles/delas, nem como organizar esses passos dentro de uma ordem‖. 

(P.21). A inabilidade para organizar atividades numa sequência resulta em sérias dificuldades, 

sobretudo, para a aprendizagem. 

A habilidade para organizar e planejar representa outro problema identificado com 

esse subtipo. Organizar tempo, tarefas, quarto de dormir são atividades para as quais se 

encontram incapacitados de desenvolver. Planejar tarefas constitui outra limitação, por não 

disporem de uma ideia de futuro, resultante da falta de senso de tempo, que dificulta o ato de 

planejar para que possa acontecer. Devem, portanto, ser fornecidas instruções muito 

específicas para as pessoas com TDAH. As tarefas precisam ser quebradas em passos 

determinados com uma ordem específica e prioridades fixadas (ALENCAR, 2006; 

BARKLEY, 2000, 2008; BORGES, 2005; CYPEL, 2006; FISHER; BECKLEY, 1999; 

HALLOWELL; RATEY, 1999; PHELAN, 2004; RODHE; BENCZIK, 1999; ROHDE; 

MATTOS, 2003). 

Barkley (2008) acrescenta que a capacidade de decompor estruturas e recombiná-las 

em novas sequências aplica-se às nossas sequências comportamentais. As crianças ditas 

normais avançam do jogo manual e verbal para formas encobertas, internas, aprendendo a 

manipular os conteúdos não verbais e verbais da memória de trabalho, decompô-los e 

recombiná-los em novas reorganização. Apresentam demora na interiorização do jogo manual 

e verbal para formas encobertas. Revelam uma necessidade maior de manipular o material 

manualmente ou de brincar com a linguagem de forma aberta, enquanto realizam tarefas ou 

resolvem problemas. Por conseguinte, são menos proficientes na resolução de problemas do 

que indivíduos sem esse transtorno. 

Essa unidade executiva não se aplica somente ao planejamento e à recombinação na 

busca de atingir objetivos, mas constitui, muito provavelmente, a fonte do pensamento crítico 

– o mecanismo pelo qual formas opostas de informações, opções de reação e consequências 

são ponderadas. Diz respeito, ainda, a um meio de autodefesa social, mediante o qual 

podemos responder e nos defender contra as tentativas de sermos influenciados para 

interesses pessoais. Para pessoas com TDAH, isso significa serem menos capazes de usar a 

autodefesa social, menos hábeis para avaliar criticamente a tentativa de influência social das 
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pessoas e, assim, mais ingênuos e manipuláveis para os interesses individuais (BARKLEY, 

2008). 

 

 

2.4.8 Controle/sintaxe motora 

 

 

As funções executivas produzem efeitos observáveis sobre as respostas oferecidas e o 

controle do comportamento perante os eventos. Na realização de tarefas ou consecução de 

objetivos, essa regulação interna do comportamento, as atitudes motoras convergem para o 

alcance dessas metas, minimizando ou mesmo suprimindo estruturas comportamentais 

internas que dispersem desse alvo.  

Ademais, Barkley (2008) considera que na execução de comportamentos voltados a 

objetivos, ―[...] os aspectos da memória de trabalho relacionados com a autoconsciência 

permitem que o indivíduo tenha em mente o feedback das últimas respostas (função 

retrospectiva), de maneira a influenciar (função prospectiva) as respostas subseqüentes, 

criando assim uma sensibilidade a erros‖.(P.329). 

 

 

2.5. O lugar da atenção sustentada 

 

 

O homem é capaz de sustentar sua atenção por períodos determinados. O esforço 

contínuo para resistir ao desejo de romper a atenção de uma tarefa, que esteja sendo executada 

para realizar outra, constitui o que denominamos de atenção sustentada (CASAS et. al, 2001). 

A atenção sustentada pode ser classificada como: I) persistência para objetivos e II) resposta 

dependente do contexto ou moldada por contingências. A primeira é orientada por meios 

externos e sua origem se encontra na autorregulação e na interação das funções executivas, 

sendo mediada de maneira interna (encoberta), sobretudo, na autorregulação da motivação e 

do esforço; a segunda é moldada pelas contingências imediatas e mantida pelas consequências 

externas predominantes da ação. Sobre os tipos de atenção sustentada, Barkley (2008) 

considera ―[...] o primeiro tipo de persistência (orientada por fatores internos e voltada para 

objetivos), e não a segunda forma de atenção sustentada (regulada por fatores externos e 
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moldada pelas contingências), é que consideramos prejudicado no TDAH‖. (p.329). Desse 

modo, parece mais compreensível por que crianças com esse transtorno conseguem prestar 

atenção em videogames ou outras atividades de que gostem por longos períodos, enquanto 

não conseguem persistir em suas tarefas de casa por mais do que alguns minutos. 

Em indivíduos com TDAH, a capacidade de manter a atenção necessita que seja 

também capaz de inibir seus desejos, de modo que sustentá-la pode se referir ao problema de 

frear respostas em situações ao seu redor. “[...] a hiperatividade e a impulsividade observadas 

em crianças com TDAH são parte do mesmo problema subjacente – um problema com a 

inibição de comportamento.‖ (BARKLEY, 2000, p.59). Assim posto, as pessoas com TDAH 

acham mais difícil resistir à tentação da distração, sustentando a inibição de seu desejo de 

realizar outras coisas. Consideram-se incapazes de retornar à tarefa em que estavam 

trabalhando quando interrompidas, haja vista a dificuldade de inibir o desejo de responder a 

outras situações ao seu redor, que podem ser mais atrativas ou irresistíveis. Por esta razão, 

manter a atenção representa conservar a inibição, sendo possivelmente o problema de inibição 

a explicação do problema de atenção no TDAH. Esse transtorno poderia ser até mesmo 

renomeado como transtorno de inibição de comportamento (ALENCAR, 2006; 

BARKLEY,1998a, 2000b; BORGES, 2005; PHELAN, 2004; ROHDE; MATTOS, 2003). 

 

 

2.6 O TDAH e suas características 

 

 

O TDAH costuma ser considerado uma dificuldade crônica que se revela desde a mais 

tenra idade e apresenta características em um grau excessivo ou inadequado para a idade ou 

nível de desenvolvimento, excedem a sua capacidade de prestar atenção, inibir impulsos, 

restringir movimentos e regular o próprio comportamento.  

―Falta-lhes a pequena pausa entre o impulso e a ação que possibilita que a maioria das 

pessoas pare e pense‖. (HALLOWELL; RATEY, p.30). O deficit fundamental nesse 

transtorno refere-se à incapacidade de modular a resposta ao estímulo: impulsividade e 

desatenção (RODHE; HALPERNY, 2004). Configura-se o distúrbio do 

neurodesenvolvimento mais comum na infância. De acordo com Barkley (2000), um dos 

aspectos mais inquietantes desse transtorno diz respeito à sua evolução com o crescimento, 

pois 80% das crianças em idade escolar permanecerão com essa desordem na adolescência e 
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entre 30 e 65% continuarão a apresentá-lo na vida adulta (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 

2000; LOPES, 1998; LOPES; NOGUEIRA, 1998; RODHE; HALPERNY, 2004; 

SCHWARTZMAN, 2001; VASCONCELOS et al., 2003). 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (IV) considera que 

A característica essencial do Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade é um padrão persistente de desatenção e/ou 
hiperatividade, mais freqüente e severo do que aquele tipicamente observado 

em indivíduos em nível equivalente de desenvolvimento. Alguns sintomas 

hiperativo-impulsivos que causam prejuízo podem ter estado presentes antes 
dos sete anos, mas muitos indivíduos são diagnosticados depois, após a 

presença dos sintomas por alguns anos (P.77).  

 

Em suma, o meio científico, indubitavelmente, postula que o TDAH se refere a três 

problemas sobre a capacidade de controle comportamental: I) dificuldade em manter a 

atenção; II) controle ou inibição de impulsos e III) atividade motora excessiva (ALENCAR, 

2006; BARKLEY, 2000, 2008; BROWN, 2007; CONDEMARIN, 2006; CONNERS, 2008; 

DUPAUL; STONER, 2007; HALLOWELL; RATEY, 1999; MATOS, et al., 2003; PHELAN, 

2004; ROHDE; MATTOS, 2003; ROTTA; N. T.; OHLWEILER, L.; RIESGO, R. S.2006; 

SCHWARTZMAN, 2001; SZOBOT; STONE, 2003). Outros profissionais reconhecem que 

esse transtorno apresenta dois problemas adicionais: I) dificuldade para seguir regras e 

instruções e II) variabilidade extrema nas respostas a situações relacionadas às tarefas. 

Concordam, por conseguinte, na idéia de que a inibição do comportamento constitui o 

problema central para a maioria das crianças com TDAH (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 

2000a, 2008b). Começaremos revisando a natureza dos principais construtos sintomáticos que 

formam a essência do transtorno. 

 

 

2.6.1 Desatenção 

 

 

Os pais e professores, comumente, descrevem a desatenção como: ―parece não ouvir‖, 

―não termina as tarefas‖, ―sonha acordado‖, ―costuma perder as coisas‖, ―distrai-se 

facilmente‖, ―não consegue trabalhar sem supervisão‖, ―precisa de mais direcionamento‖, 

―muda de uma atividade incompleta para outra‖, ―parece confuso ou estar nas nuvens‖. Os 

estudiosos da área reconhecem que ―[...] o construto da atenção é multidimensional e pode se 
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referir ao estado de alerta, excitação, atenção prolongada, distração ou tempo de apreensão 

entre outros‖. (BARKLEY, 2008, p.90).  

Ante a abundância de informações sensoriais a que somos a todo instante expostos a 

atenção funciona como um importante filtro. A esse respeito Sternberg (2000) assinala:  

A atenção é o fenômeno pelo qual processamos ativamente uma quantidade 

limitada de informações do enorme montante de informações disponíveis 
através dos sentidos, de nossas memórias armazenadas e de outros processos 

cognitivos [...] Obscurecendo as luzes sobre muitos estímulos externos 

(sensações) e internos (pensamentos e memórias), podemos realçar os 
estímulos que nos interessam. Esse foco aumentado amplia a probabilidade 

de que possamos responder rápida e corretamente os estímulos interessantes 

(P. 78). 

 

Esse mesmo autor aponta quatro funções principais do sistema de atenção: I) atenção 

seletiva - selecionamos prestar atenção a alguns estímulos e ignorar outros; II) vigilância - 

esperamos atentamente identificar o aparecimento de um estímulo específico; III) sondagem - 

buscamos ativamente estímulos particulares; e IV) atenção dividida, em que distribuímos 

nossos recursos de atenção para realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. López e Molina 

(2001) destacam aspectos outros da atenção que coincidem: seletiva, sustentada e dividida
10

.  

Outrossim, as maiores dificuldades do aluno com TDAH relacionadas à atenção dizem 

respeito à persistência do esforço ou com a capacidade de manter a atenção a tarefas, a 

chamada vigília. Essas dificuldades quanto à persistência são evidenciadas em momentos de 

brincadeira, revelada por períodos de curta duração e com variação de brinquedos; sendo 

exposta de forma mais dramática nas situações que exigem atenção a tarefas consideradas 

enfadonhas, maçantes e repetitivas. Não obstante, tarefas escolares desinteressantes e 

complexas e leituras extensas constituem grandes desafios para pessoas com esse transtorno. 

Verificou-se que conseguem um período de atenção breve, um tempo limitado para as ações 

                                                
10

 A função seletiva da atenção permite que nossa ação esteja dirigida para a concretização de 

objetivos e metas determinadas. Focalizar a atenção em um estímulo em detrimento de outros 

caracteriza a atenção seletiva ou focalizada. Atenção sustentada refere-se à habilidade em manter a 

atenção em um mesmo estímulo ou tarefa por um extenso período; imprescindível no desempenho de 
tarefas prolongadas e monótonas. O conceito de alerta refere-se a processos implicados em suprimir 

atividades concorrentes e irrelevantes em um momento determinado e em estabelecer o estado de 

vigilância que permita a pessoa estar pronta para atuar. Este sistema de alerta é equivalente à atenção 

sustentada. Quando se precisa atender a vários estímulos ao mesmo tempo, distribuindo a atenção para 
responder às solicitações, temos a atenção dividida. Implica a capacidade de realizar várias atividades 

ao mesmo tempo. A função de atenção, encarregada de coordenar a realização de tarefas concorrentes 

para efetivar objetivos, chama-se função executiva e de controle e está relacionada com a atenção 
dividida (BORGES, 2005; LÓPES; MOLINA, 2001; SCHWARTZMAN, 2001). 
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que são lhe solicitadas (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000, 2008; HALLOWELL; 

RATEY, 1999; PHELAN, 2004; RODHE; MATOS, 2003; RODHE; BENCZIK, 1999; 

SCHWARTZMAN, 2001; SILVA, 2007). 

 Sobre a manutenção da atenção e permanência da pessoa com TDAH em atividades 

longas, Barkley (2000) assinala que 

A incapacidade de prosseguir em tarefas enfadonhas é um sinal de 
imaturidade. [...] As crianças parecem falar consigo mesmas sobre a 
importância do trabalho, relembrando quais recompensas podem ganhar 

mais tarde por completar sua tarefa ou quais punições podem receber caso 

não a realizem, e encontrando formas de fazer o trabalho de maneira mais 

interessante. [...]. Crianças com TDAH, em contraste, tendem a optar por 
fazer pequenos trabalhos no presente momento em troca de uma recompensa 

menor, embora mais imediata, em vez de trabalhar mais por uma 

recompensa maior disponível apenas adiante (P.53). 

 

A distração ou a propensão a responder aos eventos externos que não estejam 

relacionados com a tarefa principal constitui outro problema referente à atenção. Phelan 

(2004) defende a idéia de que a dificuldade da atenção pode ser compreendida como uma 

tendência à distração, isso porque essas crianças reagem automaticamente a qualquer estímulo 

novo. Cabe aqui referir que, as crianças com esse transtorno passam muito mais tempo alheias 

do que delicadas às suas tarefas, dando a impressão de que têm maior propensão a se distrair, 

quando apenas são incapazes de persistir tanto quanto as outras. O problema central parece 

envolver uma persistência menor do esforço ou resposta a tarefas que tenham pouco interesse 

intrínseco ou consequências imediatas para a sua conclusão (BARKLEY, 2008).  

Por conseguinte, apresentam um problema de adiamento de gratificação, dificuldades 

em delongar recompensas. Quando enfrentam tarefas ou situações em que são incentivadas a 

esperar por gratificações e trabalhar no intuito de alcançar um objetivo de longo prazo e maior 

gratificação, optam, quase sempre, pela recompensa menor e imediata, haja vista demandar 

menos trabalho. São habilidosos em encontrar ―atalhos‖ na consecução de objetivos, 

aplicando a menor quantidade de esforço possível e levando a menor quantidade de tempo 

para realizar tarefas consideradas enfadonhas, desestimulantes. Compreender essa 

problemática do adiamento de recompensas é imprescindível para auxiliar crianças com 

TDAH no manejo do comportamento em sala de aula.  

A oscilação no sistema atencional do indivíduo com TDAH, alternando períodos de 

pouquíssima a demasiada atenção e mudança de um extremo de atenção ao outro, sugere 

considerar ser o problema mais uma inconsistência de atenção, do que um deficit absoluto 

(RATEY; JOHNSON, 1997; SILVA, 2008). Alguns estudiosos desaprovam o rótulo deficit de 
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atenção, lembrando: esse aluno se desliga em silêncio, sonha acordado, todavia consegue 

manter o hiperfoco naquilo que lhe interessa. Sobre a desatenção, o DSM-IV (1994) 

acrescenta:  

A desatenção pode manifestar-se em situações escolares, profissionais ou 
sociais. Os indivíduos com este transtorno podem não prestar muita atenção 

a detalhes ou podem cometer erros por falta de cuidados nos trabalhos 

escolares ou outras tarefas. O trabalho freqüentemente é confuso e realizado 
sem meticulosidade nem consideração adequada. Os indivíduos com 

freqüência têm dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades 

lúdicas e consideram difícil persistir em tarefas até o seu término. Eles 

freqüentemente dão a impressão de estar com a mente em outro local, ou não 
escutarem o que recém foi dito. Os indivíduos diagnosticados com este 

transtorno podem iniciar uma tarefa, passar para outra, depois voltar à 

atenção para outra coisa antes de completarem qualquer uma de suas 
incumbências. (P.77). 

 

Igualmente, não está claro, ainda, para alguns autores se esse desvio de atenção 

representa verdadeira distração (orientação para estímulos externos), falta de esforço ou 

motivação para prestar atenção ou desinibição comportamental (não seguir regras ou 

instruções quando há outras atividades gratificantes). 

Barkley (2008) fala de outro construto ou sintomas de desatenção não considerados na 

atual lista de sintomas de desatenção do DSM. Ainda assim, esse subconjunto de sintomas é 

usado para identificar outro subtipo de crianças desatentas. Assinala que as crianças possuem 

um tempo cognitivo lento, e seus pais e professores as avaliam como mais lentas, passivas, 

hipoativas, sonhadoras, preguiçosas, confusas e nas nuvens. Essas crianças apresentam menos 

sintomas externalizantes e mais ansiedade, depressão, recolhimento social, além de deficits no 

processamento das informações, na recuperação de memórias. As pesquisas sugerem que 

sejam reconhecidas duas dimensões distintas da desatenção; a primeira descrita como o 

conjunto de sintomas de desatenção apresentado no DSM e, a segunda como forma letárgica e 

passiva, delineada como o tempo cognitivo lento. 

Na medida em que sujeitos com TDAH crescem, existe a expectativa de que sejam 

capazes de realizar atividades consideradas tediosas, aborrecidas, desmotivantes ou que 

exijam muito esforço, com pouca ou nenhuma assistência. A esse respeito, Barkley (2000) 

verificou que, nessa capacidade, eles ficarão para trás, ―[...] talvez algo em torno de 30% ou 

mais. Isso significa que uma criança de 10 anos com TDAH, por exemplo, pode ter um 

período de atenção equivalente ao de uma outra de sete sem o TDAH‖. (P.51). Logo, essas 

pessoas carecem de auxiliem, supervisionem, ajudem-nos a estruturar suas tarefas e 

comportamentos (BARKLEY, 2000). 
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2.6.2. Impulsividade 

 

 

Assim como a atenção, a impulsividade apresenta natureza multidimensional. Desse 

modo, descontrole comportamental, funcionamento executivo fraco, inibição prolongada 

frágil, incapacidade de retardar uma resposta ou gratificação são formas de impulsividade 

associadas ao TDAH. As evidências científicas aponta, cada vez mais, para a desinibição 

comportamental e não a atenção como marca fundamental desse transtorno; assinalam, ainda, 

que essa má regulação inibitória do comportamento pode resultar em alguns dos problemas de 

atenção, frequentemente, observados nessas crianças, como sua maior propensão à distração. 

―[...] alguns dos problemas de atenção podem ser secundários de um transtorno de regulação e 

inibição comportamentais, em vez de haver um déficit primário e distinto separado dessa 

desinibição‖. (BARKLEY, 2008, p.92). 

Pessoas com TDAH apresentam dificuldades para conter suas respostas em uma 

situação e pensar antes de executar uma ação. Respondem sem esperar que a orientação seja 

completada ou sem compreender adequadamente o que devem fazer, resultando em erros por 

falta de cuidados ou negligência. Quase sempre não consideram as consequências 

potencialmente negativas ou até destrutivas associadas a determinadas situações ou 

comportamentos; seus atos impulsivos podem ir dos simples aos extremamente perigosos. 

Repetidas vezes interrompem os outros em sua fala, são excessivas e falam alto, 

monopolizando situações. Respondem ao que os outros dizem de forma impulsiva, às vezes, 

emocionalmente. Costumam agir com rapidez diante de uma ideia que lhes vem, sem 

considerar que se encontram no meio de algo que estão fazendo e que deve ser finalizado 

primeiro. (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000, 2008; BORGES, 2005; BROWN, 2007; 

HALLOWELL; RATEY, 1999; PHELAN, 2004; SCHWARTZMAN, 2001; SILVA, 2007; 

ROHDE; MATTOS, 2003; RODHE; BENCZIK, 1999). 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais caracteriza esse problema 

primário do TDAH, destacando que 

A impulsividade manifesta-se como impaciência, dificuldade para protelar 
respostas, responder precipitadamente, antes de as perguntas terem sido 

completadas, dificuldade para aguardar sua vez e interrupção freqüente ou 

intrusão nos assuntos de outros, a ponto de causar dificuldades em contextos 
sociais, escolares ou profissionais. Outros podem queixar-se de dificuldade 

para se expressar adequadamente. Os indivíduos com este transtorno 

tipicamente fazem comentários inoportunos, interrompem demais os outros, 

metem-se em assuntos alheios, agarram objetos de outros, pegam coisas que 
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não deveriam tocar e fazem palhaçadas.  A impulsividade pode levar a 

acidentes e ao envolvimento em atividades potencialmente perigosas, sem 

consideração quanto às possíveis conseqüências (p.78). 

 

 Nos campos escolar e social, tais comportamentos apresentam desdobramentos 

desafiantes para educadores e pais, quase sempre sendo compreendidos como ríspidos, 

insensíveis, indolentes. Como ressaltamos, pessoas esse distúrbio não costumam considerar 

de antemão as consequências que podem decorrer de sua ação; portanto, está explicado por 

que são mais propensas a conflitos sociais, acidentes do que outras: não pensam nas 

implicações futuras de sua ação. Ante a uma situação nova, não são capazes de dar um tempo 

para parar, olhar o que está acontecendo, ouvir o que sendo dito e somente depois reagir de 

forma adequada; explodem imediatamente e fazem o que lhes venha à cabeça, de forma 

natural ou automática. Enquanto outros anteveem as consequências, indivíduos com TDAH 

frequentemente se lançam ao acaso (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000, 2008; FISHER; 

BECKLEY, 1999; HALLOWELL; RATEY, 1999; MATOS, et al., 2003; PHELAN, 2004; 

SCHWARTZMAN, 2001; ROHDE; MATTOS, 2003).     

 Nos dias atuais, discute-se que a desinibição comportamental constitui a questão 

central desse transtorno. Vale evidenciar que Barkley (2008) enfatiza característica como 

diferenciadora de outros distúrbios clínicos, mais até do que a desatenção. Observe-se, ainda, 

que as características que melhor distinguem essas pessoas das demais dizem respeito às 

falhas relativas ao controle dos impulsos e atividade motora excessiva.  

 

 

2.6.3 Hiperatividade 

 

 

―Age como que movido por um motor‖, ―a todo vapor, é elétrico‖, ―salta 

excessivamente‖, ―constantemente escalando tudo‖, ―está sempre murmurando ou fazendo 

sons estranhos‖, ―fala demais‖, ―não consegue ficar parada‖ são algumas das descrições 

referidas por pais e professores para distinguir a agitação psicomotora ou a hiperatividade, 

que é a terceira característica do TDAH: a dificuldade de controlar impulsos. Esse atributo 

pode aparecer como inquietação, impaciência, ritmo desnecessário, movimentação e conversa 

excessiva, sendo um traço comportamental difícil de ignorar. A questão central dessa 

característica não diz respeito, tanto ao elevado nível de atividade motora, mas à dificuldade 
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de controlar esse comportamento em situações que socialmente o exigem. A hiperatividade 

pode ser observada, ainda, em outros distúrbios do comportamento humano: quadro de 

ansiedade, depressão, manias, autismo, em problemas de aprendizagem, dentre outros 

(BARKLEY, 2000; BORGES, 2005; BROWN, 2007; FISHER; BECKLEY, 1999; 

HALLOWELL; RATEY, 1999; LOPES; NOGUEIRA, 1998; PHELAN, 2004; RODHE; 

BENCZIK, 1999; ROHDE; MATTOS, 2003; SCHWARTZMAN, 2001).  

Com efeito, as crianças com TDAH são mais agitadas, inquietas do que as outras 

crianças, ao longo do dia e mesmo durante o sono. Os níveis de atividade de crianças com 

TDAH, nas primeiras horas da manhã, podem ser equivalentes aos de crianças saudáveis, 

entretanto, tendem a se diferenciar ao longo do dia. Existem evidências de que a 

hiperatividade constitui uma forma de busca de estimulação, verificada no aumento da 

frequencia dos três sintomas em ambientes enfadonhos e pouco estimulantes e na diminuição, 

quando aumentada a estimulação no ambiente (BARKLEY, 2008). 

Barkley (2008), quando defende a ideia de que a excessiva atividade motora não 

constitui dimensão diferente do comprometimento comportamental, mais especificamente, 

inabilidade de inibição dessas crianças. Conforme discutido, esse fator, em vez da desatenção, 

constitui o que melhor distingue o TDAH de outros quadros clínicos e transtornos. 

Recomenda, também, que se atribua maior peso à classe comportamental de características 

impulsivas-imperativas do que à desatenção, ao conceituar esse transtorno; a frágil 

autorregulação e inibição comportamental parecem ser os fatores que mais caracterizam esse 

transtorno. 

Pais que veem seus filhos mudando de assento, tamborilando as mãos ou batendo os 

pés, ritmando e tornando-se impacientes e frustrados durante períodos de espera, sabem que 

esse comportamento diverge do padrão. Professores que observam essas crianças, movendo-

se freneticamente, perambulando pela sala, falando ao mesmo tempo, manipulando objetos 

irrelevantes para sua tarefa, emitindo sons ou cantando, enquanto deveriam estar sentadas 

como as outras, compreendem que tal conduta não é comum à maioria das crianças. Logo, 

crianças com TDAH são incapazes de regular ou controlar seu nível de atividade, 

permanecendo à mercê das solicitações do momento (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000, 

BORGES, 2005; BROWN, 2007; HALLOWELL; RATEY, 1999; PHELAN, 2004; ROHDE; 

MATTOS, 2003).  

Importa ressalvar que a atividade motora excessiva não constitui a característica mais 

proeminente para compreender crianças com TDAH, mas ―[...] um padrão de resposta 
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comportamental exacerbado‖. (BARKLEY, 2000, p.59). Em situações nas quais outras 

crianças ficariam inibidas, essas agem de forma rápida, intensa, respondendo 

desembaraçadamente às situações que lhes são propostas. São muito mais propensas a 

responder aos episódios ao seu redor em qualquer ocasião, por isso, são também descritas 

como hiper-responsivas (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000; PHELAN, 2004; RODHE; 

BENCZIK, 1999; ROHDE; MATTOS, 2003).  

Afora as três características descritas como resultantes do TDAH, Barkley (2000) 

descreve, também, duas outras: dificuldade em seguir regras e instruções e variabilidade 

extrema em suas respostas a situações (particularmente tarefas ligadas ao trabalho). 

Tal como anotou Barkley (2000), o comportamento do homem é governado mais por 

direções e instruções, seguindo orientações e aderindo a normas e regras, do que pelo que 

ocorre à sua volta, o que não se verifica em crianças com TDAH. Com frequencia, ficam 

alheias ou engajam-se em atividades não relacionadas às que lhe foram solicitadas; são 

norteadas pelo que acontece ao seu redor. Essa incapacidade em seguir regras e instruções 

está relacionada ao problema subjacente de impulsividade. Anota, ainda: 

[...] Não está muito claro se a impulsividade cria o problema por causar uma 
disrupção no seguimento das regras, quando se deseja mudar para uma 

atividade mais competitiva, ou quando a impulsividade é a base de uma 

capacidade debilitada de linguagem para guiar e controlar ou controlar o 
comportamento. Luto com esse dilema por mais de uma década, e nunca 

fiquei realmente seguro sobre qual surgiu primeiro – a falta de inibição do 

comportamento ou a diminuição do controle do comportamento através da 
linguagem, especificamente regras ou instruções. (BARKLEY, 2000, p.61). 

 

Como ressalvamos, a linguagem auxilia na organização do pensamento e, 

conseqüentemente, na ação. Dessa maneira, crianças com melhores habilidades verbais são na 

maioria das vezes menos impulsivos e mais reflexivos na execução de tarefas, quando 

comparadas àquelas com linguagem menos desenvolvida. O discurso autodirigido ajuda a 

frear condutas impulsivas, a controlar o comportamento. Barkley (2000) considera que o 

problema de inibição de respostas, observado naqueles com TDAH, surge primeiro, 

interferindo posteriormente no uso do autodiscurso direcionado para o autocontrole; 

impedindo que crianças com esse transtorno o empregam eficazmente. 

Destarte, a excessiva variação no desempenho de tarefas é considerada um sintoma 

primário do TDAH. Crianças com esse transtorno variam, substancialmente, na quantidade de 

problemas que completam e na exatidão do desempenho. Por serem mais influenciadas pelo 

momento do que por um plano ou por uma norma estabelecida, seu trabalho dependerá das 
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circunstâncias da situação. No senso comum, essa variabilidade no desempenho de tarefas 

conduz à ideia de que as crianças com TDAH são preguiçosas, negligentes (BARKLEY, 

2000; LOPES; NOGUEIRA, 1998; PHELAN, 2004). 

Irrefutavelmente, somente o homem é capaz de controlar a si mesmo e direcionar seu 

comportamento. As dificuldades enfrentadas por crianças com TDAH não são oriundas da 

falta de habilidades, mas do autocontrole. As características primárias do TDAH refletem um 

problema sério de inibição de comportamento que compromete o funcionamento das funções 

executivas, que operam sobre o autocontrole, desorganizando as respostas motoras ante os 

eventos (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000, 2008; PHELAN, 2004). 

 

 

2.7  Subtipos - predominantemente desatento e hiperativo/impulsivo 

 

 

No decorrer da história, este transtorno aparece com variações na sua terminologia, 

incluindo algumas denominações como reação hipercinética da infância, no DSM-II; 

distúrbio do deficit de atenção com/sem hiperatividade, no DSM-III
11

;
 

distúrbio de 

hiperatividade com deficit de atenção, no DSM-III-R;
 
transtornos hipercinéticos, na CID-10. 

Segundo a nomenclatura atual, em vigor desde 1994, com a publicação da quarta edição do 

DSM-IV, essa síndrome passou a ser chamada de transtorno do deficit de 

atenção/hiperatividade, compreendendo três subtipos: TDAH com predomínio de sintomas de 

desatenção; com predomínio de sintomas de hiperatividade/impulsividade; e o tipo 

combinado/misto.   

Esses subtipos apresentam expectativas diferentes quanto ao desempenho acadêmico, 

relações familiares, interação social, performance profissional decorrente de características, 

habilidades, dificuldades diferenciadas. A compreensão do TDAH subdividido nos tipos 

possibilita o acompanhamento pormenorizado, direcionando o foco de intervenção segundo 

especificidades individuais.  

O TDAH com predomínio de desatenção envolve um problema de lentidão na 

capacidade cognitiva e atividade motora, dificuldades para ler, escrever, apresentando 

obstáculos quanto à orientação espacial, desatenção para perceber o inteiro, medir distâncias. 

Esse subtipo surge mais frequentemente no sexo feminino e parece apresentar com o tipo 

                                                
11 O DSM-III distingue dois subtipos do transtorno baseados na ausência ou presença da 

hiperatividade (LOPES; NOGUEIRA, 1998).  
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combinado um índice mais alto de comprometimento acadêmico (ALENCAR, 2006; 

FISHER; BECKLEY, 1999; HALLOWELL; RATEY, 1999; MATOS, 2001; RODHE; 

MATOS, 2003). 

O transtorno do deficit de atenção sem hiperatividade tem como característica 

predominante a desatenção; hipoatividade, letargia, confusão excessiva ou nebulosidade 

mental, problemas de memória, velocidade cognitiva lenta são características desse subtipo. 

Raramente são agressivos ou impulsivos. São os sonhadores, os que tendem a esquecer o que 

estão fazendo, que sentam nas últimas carteiras da sala de aula, com o pensamento distante, 

enquanto olham pela janela. ―Desligam-se em silêncio‖ (HALLOWELL; RATEY, 1999, 

p.189). Dificilmente são notados e, quando vistos, são compreendidos como ansiosos ou 

deprimidos. Conversam mais com eles próprios do que com outros e são incapazes de 

focalizar sua atenção na expressão facial de uma pessoa para ouvir o que está sendo dito 

(FISHER; BECKLEY, 1999; HALLOWELL; RATEY, 1999; RODHE; RATEY, 2003). 

―O problema primário desta desordem é a inabilidade para sustentar a atenção com o 

passar do tempo e manter a atenção focalizada e concentrada numa tarefa‖. (FISHER; 

BECKLEY, 1999, p.17). O TDA sem hiperatividade é visto como a menos severa das duas 

desordens, nem sempre reconhecível, resumindo-se num problema de focalizar a atenção. 

Essa alteração na atenção constitui fenômeno silencioso, que ocorre de forma sutil. ―Elas 

escapolem em silêncio, sem fazer o barulho que fazem os companheiros hiperativos, mas 

escapolem do mesmo jeito‖. (HALLOWELL; RATEY, 1999, p.189). Cabe mencionar o 

desafio que é diagnosticar esse distúrbio em função da natureza reclusa e privada dessas 

pessoas. Rodhe e Matos (2003) acrescentam que indivíduos desatentos podem apresentar um 

padrão mais elevado de isolamento social e reclusão. O retraimento oferece oportunidades 

limitadas de convivência, aprendizado das habilidades sociais. Demonstram a tendência de 

querer fazer tudo com perfeição; a ideia é compensar os deficits desse transtorno, fazendo 

com esmero tudo o que lhes solicitem.  

O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade detém como principais 

características a impulsividade e a atividade motora excessiva. Esses indivíduos têm 

comportamentos associados com desordem de conduta, atitudes desafiantes, opositoras, 

antissociais, ausência de controle emocional, de um sistema interno de valores, necessidade de 

motivação externa, baixa tolerância à frustração. ―A área fronteiriça do cérebro está dormindo 

e não está disponível. Como resultado, não há sinal de parada e nenhum presidente para 

controlar as coisas‖. (FISHER; BECKLEY, 1999, p.20). Pessoas com esse transtorno não se 
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preocupam com as consequências do seu comportamento, permanecem desatentos quanto às 

suas atitudes, não sendo capazes de projetar seu impacto. 

Destarte, necessitamos de algum grau de previsibilidade, rotina, organização e 

planejamento de uma estrutura externa. Pessoas com TDAH precisam muito mais do que a 

maioria das pessoas. ―Seu mundo interior anseia por placas de sinalização e por pautas [...] 

Precisam tanto de estrutura externa porque lhes falta estrutura interna‖. (HALLOWELL; 

RATEY, 1999, p.119). Portanto, uma eficiente estrutura externa ajuda a prover a deficiente 

estrutura interna dos indivíduos com esse transtorno (BARKLEY, 2000).   

A maioria das pessoas reflete antes de concretizar uma ação e suas conseqüências são 

rememoradas anteriormente à sua execução. Indivíduos com TDAH pensam em um 

comportamento e o realizam antes de considerar os resultados de tal ação, de rever os 

processos desencadeados por esse comportamento. ―A impulsividade é uma característica 

primária desse transtorno, que envolve a ausência do neurotransmissor serotonina‖. (FISHER; 

BECKLEY, 1999, p.57). Não utilizam a fala interior como um mecanismo regulador da sua 

ação. 

Exige aludir que existe uma tendência em concentrar a atenção nos aspectos 

cognitivos do TDAH, nas consequências para a vida acadêmica do seu portador, 

desconsiderando o impacto desse distúrbio nas relações sociais. Com frequência, não 

capturam os sinais e mensagens sociais importantes no contato com os outros, podendo 

parecer entediados, indiferentes, autocentrados ou até mesmo hostis, quando na realidade são 

apenas confusos ou alheios ao que acontece ao redor (HALLOWELL; RATEY, 1999; 

RODHE; MATOS, 2003). 

O tipo com predomínio de hiperatividade/impulsividade manifesta-se mais agressivo 

que os indivíduos do outro subtipo, sofrendo pela não-aceitação dos colegas e 

impopularidade. Com freqüência, essas crianças são rejeitadas, enquanto aquelas do tipo 

predominantemente desatento são ignoradas. Tais dificuldades sociais resultam em 

isolamento e forçam-nas, muitas vezes, a procurar crianças mais novas, em razão do grau 

inferior de maturidade em relação a sua idade cronológica e por serem fisicamente maiores 

não oferecendo a elas resistências, oposições (HALLOWELL; RATEY, 1999; PHELAN, 

2004). 

Indivíduos com predomínio do tipo combinado apresentam maior comprometimento 

no funcionamento global, quando comparados aos dois outros grupos. As atitudes e 
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comportamentos referidos anteriormente nos dois tipos de TDAH podem ser encontrados 

reunidos: transtorno em sua forma combinada. 

Vejamos, ainda, características outras presentes descritas por alguns autores,
12

 

identificando atitudes, comportamentos referentes a cada um desses subtipos. Estas categorias 

não são rígidas e estanques, mas um arcabouço do que caracteriza esse transtorno. 

Utilizaremos as nomenclaturas ordinariamente adotadas para esse distúrbio, contidas no 

DSM-III- com/sem hiperatividade. 

Indivíduos sem hiperatividade costumam mentir com frequência para não desagradar 

os outros. Preocupam-se em demasia com as opiniões a seu respeito. Diferentemente, 

naqueles com hiperatividade, não há nenhum medo envolvido, nenhuma pressão social, pois 

eles não se preocupam com o que pensam acerca de si.  

O medo extremo de indivíduos sem hiperatividade, de que fiquem bravos com eles, 

situa-os como manipuladores excelentes; na maioria das vezes são muito reservados, 

confiando na manipulação para adquirir o que precisam. Já aqueles com hiperatividade, em 

virtude do modo rígido de pensar, da dificuldade de negociar, são impelidos a manipular os 

outros. Veem como um jogo ou brincadeira, na maioria das vezes, uma necessidade para se 

afirmarem. 

A agitação nos indivíduos sem hiperatividade é a conseqüência de elevado grau de 

ansiedade. Ansiosos, tendem a movimentar-se constantemente e, por isso, com frequência são 

diagnosticados de forma incorreta. A base da hiperatividade aparente é a ansiedade e não a 

atividade motora relacionada ao TDAH. Por sua vez, os indivíduos com hiperatividade, 

correm em vez de passear, movem-se rapidamente, não apresentando nenhuma reação de 

ansiedade. Esses mantêm uma movimentação excessiva, não aparentando cansaço, utilizando 

uma energia que parece inesgotável. 

Na área de planejamento e organização, pessoas sem hiperatividade não apresentam 

verdadeiramente um problema, entretanto podem parecer ter dificuldades em organizar e 

planejar em virtude da desatenção, resolução lenta de tarefas. Parecem desorganizados porque 

não conseguem completar seus trabalhos e tendem a planejar menos em razão do baixo amor-

                                                
12BARKLEY, 1998, 2000, 2008; BASTOS; BUENO, 1999; BELTRAN, 1995; BORGES, 2005; 

HALLOWELL; RATEY, 1999; MATOS, et al. 2003; POZO, 2002;  PHELAN, 2004; RODHE; BENCZIK, 

1999; ROHDE; MATTOS, 2003; SCHWARTZMAN, 2001; SILVA, 2008. 
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próprio. Aqueles com hiperatividade, todavia, apresentam inabilidade para planejar e 

organizar. 

Pessoas sem hiperatividade não levam a cabo suas tarefas, movem-se de uma atividade 

inacabada a outra. Isto pode ocorrer em razão do problema de foco contínuo. Evitam metas e 

conclusão de tarefa. A ausência de seguimento tende a acontecer quando perdem o interesse. 

Eles requerem uma motivação externa para substituir a perda de motivação interna, portanto, 

necessitam de constantes estímulos. O que iniciou como uma excitante tarefa, rapidamente, 

passa a ser uma enfadonha atividade a concluir.   

A baixa tolerância à frustração é uma característica de indivíduos sem hiperatividade. 

Por sua vez, aqueles com hiperatividade apresentam tolerância pequena para problemas ou 

qualquer tarefa que requerem um esforço. A tolerância aumenta se houver recompensa para 

seus esforços.  

Quando estão desatentos, absorvem a informação de forma quebrada, incompleta, 

ocorrendo uma comunicação pobre: a informação entra em câmara lenta em seus cérebros. 

―A velocidade de pensamento lenta resulta em conversações que levam um período mais 

longo de tempo e desempenho que estão em geral mais lento‖. (FISHER; BECKLEY, 1999, 

p.42). Tendem a ter mais conversações com eles próprios do que com qualquer um outro. 

Aqueles com hiperatividade apresentam dificuldades para comunicar-se com outros e 

estabelecer vínculos.  

A distração é comum nos sujeitos com TDA, que estando trabalhando numa tarefa, 

surgindo outra para realizar, tranqüilamente, partem para fazê-la e deixam a primeira 

inacabada. Não é um movimento de corrida de uma tarefa para outra, mas um vaguear sem 

foco ou conclusão. Habitualmente guardam numerosas pilhas de coisas não concluídas. 

Embora sejam suscetíveis aos estímulos externos, encontram-se mais distraídos por seus 

pensamentos: eles estão sempre pensando em algo. Enfadam-se depressa, indo de uma 

atividade para outra com rapidez. São deveras vulneráveis aos barulhos externos. 

A ineficiência no processamento da informação e a tendência à distração, em 

consequência do fluxo constante de pensamentos, levam os indivíduos com TDA ao 

esquecimento do que vão dizer. Em conseqüência, interrompem por não se lembrarem do que 

iriam falar, sem ser de forma rude. Responderão bruscamente a uma pergunta pela mesma 

razão. Se os fizermos esperar, repetidas vezes dirão que esqueceram o que desejariam falar. 

Não gostam de esperar, nem pensam que deveriam ter que esperar: se têm algo a dizer, não se 
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preocupam se interrompem conversações, dirão de forma precipitada respostas e são 

descontrolados.    

Perder ou esquecer coisas torna-se uma ocorrência comum em indivíduos sem 

hiperatividade, em consequência da dificuldade em processar as informações. Recebem 

pedaços perdidos de informações. Deixam de se lembrar de coisas ou as perdem, em 

decorrência da distração (um homem achou os óculos dele no refrigerador) ou porque 

perderam a informação. Enquanto são descritos como esquecendo, o que pode ocorrer ainda é 

que não sabem o que fazer primeiro. Assim, é importante pedir uma coisa de cada vez no 

lugar de fazer vários pedidos juntos. Igualmente, indivíduos com hiperatividade tendem a 

esquecer de coisas ou perdê-las pelas mesmas razões: distração, prejuízo na informação 

recebida e dificuldade em organizar o que fazer em primeiro lugar. Movimentam-se tão 

excessivamente que fica difícil absorverem a informação. 

Pessoas com TDA apresentam pouca disposição para atividades físicas ousadas, 

instigantes, o que é visto como um dos meios para eles escaparem da ansiedade e pensamento 

constantes. Não são emoções fortes que estão procurando, mas o alívio da ansiedade. 

Diversamente, aqueles com TDAH almejam excitação. Quanto mais amedrontador e perigoso, 

melhor para eles. Realizam coisas que outros teriam medo de fazer. Não têm medo de tentar 

algo novo. Como decorrência, suas vidas refletem esta necessidade constante por excitação, 

sentindo-se incomodados quando tudo permanece muito tranquilo. 

De acordo com Lopes (1998), crianças com TDAH estão expostas ao fracasso, até 

mesmo a reprovação, isso porque, no ambiente da sala de aula, suas dificuldades refletem no 

rendimento escolar. São rejeitadas, por seus colegas, professores e recebem comentários 

negativos dos pais, em razão de sua impulsividade, descontrole, atividade excessiva. O quadro 

descrito de desempenho escolar pobre e relações sociais comprometidas situam-nas em risco 

de evoluir para o que se designou de desânimo aprendido
13

. 

A vulnerabilidade nas relações sociais exprime uma característica das crianças com 

TDAH. A auto estima dessas crianças é comprometida, em decorrência – sobretudo, no 

contexto escolar - do confronto com normas, regras, disciplina, tarefas prolongadas dentre 

outras, onde os deficits refletem mais aparentes (LOPES, 1998).  

Considerados negligentes, tímidos, introvertidos, imaturos, procurando pessoas mais 

jovens se relacionarem por se sentirem mais confortáveis, acusados de não ouvir, essas são 

características do TDA sem hiperatividade. Em virtude de problemas de processamento da 

                                                
13 O desânimo aprendido refere-se à percepção, pelo aluno, de incapacidade na resolução de 

algumas atividades (LITCH; KISTNER, 1986 apud LOPES, 1998). 
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informação que chega a eles, amiúde apresentam dificuldades de saber como agir, falar num 

ambiente social. Os indivíduos com TDAH são, quase sempre, rejeitados em decorrência dos 

modos sociais impróprios.  

Desatentos, assoberbados por uma infinidade de estímulos e impossibilitados de 

separar o que é irrelevante, vivem a experiência do caos em muitas situações do cotidiano. A 

despeito disso, observa-se tolerância maior a contextos problemáticos, desafiantes em sujeitos 

com esse transtorno.  Não obstante todas as dificuldades que essa confusão ocasiona, esse 

estado pode colaborar no processo criativo. A criatividade constitui característica comumente 

encontrada em indivíduos com TDAH. Essa habilidade criadora é favorecida também pela 

impulsividade. ―O que é a criatividade senão a impulsividade que deu certo? [...] Isso quer 

dizer que são espontâneos resultados de um impulso, e não de um curso planejado de ação‖. 

(HALLOWELL; RATEY, 1999, p.218). Não se planeja ter um pensamento criativo; tais 

pensamentos fluem sem as ―amarras regulatórias‖ que normalmente observamos nos ditos 

normais. (BARKLEY, 2000; HALLOWELL; RATEY, 1999; SILVA, 2007). 

Nessa perspectiva, a capacidade de hiperconcentrar-se numa atividade constitui outra 

característica que favorece a criatividade entre pessoas com TDAH. Discutimos a ideia de que 

a mente com TDAH se dispersa, distrai-se quando não se encontra motivada, sendo adequado 

asseverar que uma vez envolvida, permanece atenta, mantém sua atenção. O sujeito com esse 

distúrbio é capaz de permanecer horas sentado, executando uma mesma atividade. Além 

disso, a hiper-reatividade coopera extraordinariamente para a criatividade, uma vez que esses 

indivíduos reagem sempre. Mesmo quando aparentam tranquilidade, calma, estão agitadas por 

dentro, sempre em movimento (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000; HALLOWELL; 

RATEY, 1999). 

Hallowell e Ratey (1999) aludem que a ―caça‖ por estímulos fortes, emoções intensas, 

é característico da TDAH. Anseiam por novidade e excitação; demonstram preferir uma vida 

animada e acelerada. Sem dúvida, o contentamento e o risco em produzir uma algazarra em 

sala de aula parecem significar gratificação maior do que ser avaliado como um aluno bom. 

Segundo os autores, uma das razões pelas quais procuram estímulos fortes reside no fato de 

não conseguirem suportar por tempo delongado a tensão de uma emoção comum. Quando 

entediados, aborrecidos, solitários, procuram a ação rápida em busca de alívio. Irradiam 

energia, estando sempre em busca de prazer. São aqueles que se atrevem ir onde ninguém 

jamais esteve.  
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Outra questão que convém destacar diz respeito à confusão teórica e aproximação 

entre o TDAH e os transtornos de aprendizagem (TA) o que constitui um dos mais intrigantes 

e complexos problemas que se apresentam à comunidade educativa (LOPES, 1998). Apesar 

de todo o esforço de caracterização e conceituação desses dois transtornos ao longo das 

décadas, verifica-se, ainda, uma linha tênue no contorno de suas fronteiras − crianças com 

TDAH exibem grande probabilidade de apresentarem problemas de aprendizagem e vice-

versa.  

Apesar dos entraves para explicar as aproximações entre o TDAH e o transtorno de 

aprendizagem, elevados índices de comorbidade são constatados. Phelan (2004) propõe que 

aproximadamente 35% dos indivíduos com TDAH podem vir a apresentar o TA e 25% desses 

o TDAH. Lopes (1998) considera que uma criança com TDAH tem significativa 

probabilidade de apresentar dificuldades no seu desempenho acadêmico, supostamente em 

decorrência da sua falta de organização, inquietação, desatenção; e, por outro lado, uma 

criança com TA tem igualmente possibilidade (poderá ultrapassar os 40%) de apresentar 

características do TDAH, interferindo em sua adaptação ao contexto escolar. Ocorre, 

entretanto, que muitas crianças com TDAH não exibem problemas de aprendizagem e vice-

versa. O primeiro se manifesta, antes de tudo, um problema de comportamento, atitudes, 

embora com implicações na aprendizagem; o último, por sua vez, pode demonstrar as 

características do transtorno e secundariamente problemas de comportamento, representando 

uma resposta reativa às dificuldades que se mostram (LOPES, 1998). Nesses casos, constitui 

evidente problema de diagnóstico diferencial decidir qual dos problemas se manifestou 

primeiro e, desses, qual assume maior importância. Assim, generaliza-se a convicção de uma 

relação bidirecional entre estes dois transtornos e que sua associação representa um 

prognóstico preocupante (ALENCAR, 2006; PHELAN, 2004; RIESGO, 2006). 

A respeito das dificuldades de aprendizagem Benczik e Bromberg (2003) as definem 

como sendo naturais e secundárias. As naturais dizem respeito às oscilações no rendimento 

escolar relacionadas a aspectos evolutivos do discente ou em consequência de procedimentos 

de ensino ineficientes, exigências da escola, de eventuais conflitos familiares; as secundárias, 

incluindo-se o TDAH, se relacionam a ―[...] alterações de aprendizagem que decorrem de 

outros problemas detectados e que atuam primariamente sobre o desenvolvimento humano 

normal e secundariamente sobre as aprendizagens específicas‖ ( BENCZIK; BROMBERG, 

2003, p.108). Hallowell e Ratey (1999) postulam a ideia de que o TDAH ―[...] não é um 

distúrbio específico de aprendizagem; ele não inviabiliza qualquer função cognitiva – é mais 
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amplo que isso‖ (p.202). Segundo esses autores, uma vez que esse transtorno atinge as áreas 

da cognição qualquer dificuldade específica de aprendizagem – Matemática, leitura − tende a 

ser acentuada. Os sintomas primários do TDAH podem mascarar dificuldades na leitura, 

imitando a dislexia; no entanto, são dois distúrbios distintos, que podem coexistir ou ocorrer 

de forma independente.  

Por outro lado, fazer a distinção entre o TDAH e os transtornos de aprendizagem não 

constitui tarefa simples, no entanto, alguns indicativos podem contribuir para esclarecer essas 

diferenças: I) a história de desenvolvimento – a grande maioria das crianças com TA não 

apresenta na infância os sintomas de hiperatividade, impulsividade; contudo, esses 

comportamentos podem aparecer em crianças que têm apenas TA (anos e anos de fracasso no 

percurso acadêmico); II) se nos primeiros anos escolares ocorrerem frequentes queixas sobre 

a tendência à distração e limitada capacidade de atenção do indivíduo, o diagnóstico tenderá 

mais para o TDAH; III) a administração de medicamentos eliminará vários sintomas do 

TDAH, descartando, portanto, a possibilidade do TA, uma vez que é discutida a eficácia do 

uso de medicação nesse transtorno (ALENCAR, 2006; PHELAN, 2004).  

Nos últimos 20 anos, ampla discussão relativa ao diagnóstico diferencial do TDAH em 

distinguir, especificamente, se esse transtorno é separável dos distúrbios disruptivos de 

comportamento
14

 − conduta e oposição, das dificuldades de aprendizagem.   Lopes (1998), 

citando Barkley (1990), assinala que a denominação, distúrbios disruptivos do 

comportamento, diz respeito a dificuldades vinculadas a impulsividade, desafio, desatenção, 

perturbação, atividade motora exacerbada. A despeito das controvérsias, ficou determinado 

que a desatenção e a impulsividade são características diferenciáveis dos comportamentos 

desafiadores, agressivos, antissociais. Dessa maneira, a desatenção, a impulsividade e a 

hiperatividade são considerados como características do TDAH, enquanto os comportamentos 

desafiadores, agressivos, antissociais (incluindo roubos, agressões físicas, mentiras) são 

descritos como transtornos de conduta e de oposição. Estes últimos, apesar da coexistência 

com o TDAH representam problemas mais severos, persistentes e indesejáveis socialmente 

(LOPES, 1998; RIESGO, 2006).  

Por fim, visitar os saberes constituídos acerca do TDAH, sem a pretensão de abrangê-

los ou esgotá-los em sua complexidade, mas com o intuito de oferecer subsídios teóricos 

sobre essa instigante e controversa temática e a colaborar na reflexão do professor e de outros 

profissionais envolvidos com essa discussão. Nessa perspectiva, abordaremos a seguir, as 

                                                
14 A literatura especializada designa como distúrbios exteriorizados de comportamento ou 

distúrbios disruptivos de comportamento de acordo com o DSM–III-R (LOPES, 1998). 
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mais recorrentes estratégias cognitivas e comportamentais que podem auxiliar o profissional 

da educação no seu manejo no espaço escolar. 

 

  

2.8 Recursos e instrumentos que auxiliam o processo educativo 

 

 

As características do TDAH desdobram-se num impacto educacional e social 

profundo, afetando enormemente a vida do aluno. A ausência de uma estrutura interna reporta 

à urgência de favorecer uma estrutura externa. ―A estrutura é uma questão central no 

tratamento do TDAH‖. (HALLOWELL; RATEY, 1999, p.263). A palavra estrutura pode 

parecer inapropriada, evocando imagens de esquemas, medições, roteiros; os resultados na 

vida acadêmica e social são incontestes. O rigor da estrutura beneficia a expressão criativa, o 

potencial de aprendizagem (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000; PHELAN, 2004; SILVA, 

2007).  

Oferecer estrutura à criança com TDAH constitui tarefa imprescindível. Isso significa: 

organizar a sala de aula de tal forma que a criança saiba o que deve fazer, o que se espera 

dela. Essas crianças encontram dificuldades em se estruturar sozinhas. Enquanto outras, por 

exemplo, voltam do recreio e se lembram de iniciar a próxima tarefa, a criança com TDAH 

retorna e se envolve em qualquer outra atividade que seja mais interessante. Estruturar 

significa estabelecer uma rotina, fazer as mesmas coisas em igual hora e idêntico lugar, 

fornecer instruções verbais antes de iniciar uma tarefa (ALENCAR, 2006; PHELAN, 2004). 

Hallowell e Ratey (1999) consideram que um sistema de controle externo constitui 

necessidade imperiosa, sobretudo para os indivíduos com esse transtorno: 

A estrutura está relacionada a listas, lembretes, anotações, cadernos de 
apontamentos, sistemas de arquivamento, quadros de avisos, cronogramas, 

recibos, caixas de entrada e saída de correspondência, secretárias eletrônicas, 

sistemas de computação, despertadores de mesa e pulso. A estrutura diz 

respeito ao conjunto de controles externos que a pessoa estabelece para 
compensar seus controles internos, nos quais não pode confiar. A maioria 

das pessoas com TDAH não podem depender de seus controles internos para 

manter as coisas em ordem e para manter suas tarefas dentro do cronograma. 
(P.264). 

 

Esses autores sugerem, ainda, um esquema de organização da vida da pessoa com 

TDAH, que chamam de planejamento-padrão. Esse sistema opera no mesmo princípio dos 
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saques automáticos em uma conta bancária: tornando automáticas as retiradas da conta, não se 

precisa planejá-las a todo instante. Introduzem-se certos compromissos ou obrigações 

regulares no padrão de uma semana, de maneira a atendê-los automaticamente; inicia-se 

fazendo uma lista dessas tarefas regulares; em seguida, organiza-se uma grade da semana, 

encaixando cada obrigação fixa em um tempo regular. Por exemplo, pode ser determinado 

que às terças-feiras será feita à revisão de Matemática e nas quintas se procederá à de 

Português. Esses compromissos fincarão raízes, de tal modo que a terça-feira se torna o dia de 

estudar Matemática. O indivíduo decidiu de antemão e não por impulso, sabendo o que fazer e 

quando fazer. O planejamento-padrão ajuda a colocar nos trilhos sua vida (ALENCAR, 2006; 

BENCZIK, 2002), característica imprescindível para que ocorra aprendizagem. 

 Depreende-se, portanto, o duplo desafio que se descortina: para esses alunos, aprender 

e, para o professor, ensinar. Nessa perspectiva, discutiremos, a seguir, estratégias que podem 

auxiliar, sobremaneira, o docente a desenvolver seu trabalho pedagógico no espaço escolar.  

Nomeamos estratégias comportamentais que se referem às táticas no manejo do 

comportamento, e cognitivas são procedimentos que auxiliam no ensino e aprendizagem. 
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3. ESTRATÉGIAS COGNITIVAS E COMPORTAMENTAIS  

 

 

O TDAH não constitui dificuldade específica de aprendizagem, tampouco está 

relacionado à baixa inteligência; a princípio, muitos com esse transtorno são notadamente 

inteligentes. Hallowell e Ratey (1999) recordam que ―[...] essa inteligência fica emaranhada 

no interior. Desfazer o emaranhado para que a linha corra mais fácil pode exigir mais 

paciência e perseverança do que essas pessoas são capazes de suportar‖ .(p.18). Quase sempre 

são expostas ao fracasso e ao julgamento alheio por não conseguirem concluir tarefas, 

cumprir prazos, seguir objetivos propostos, apresentar realizações acadêmicas deficitárias; em 

virtude dessas fragilidades, chegam até mesmo à reprovação, isso porque no ambiente da sala 

de aula as características do transtorno repercutem no seu rendimento escolar. Por 

conseguinte, o desempenho escolar baixo põe em risco sua evolução: o designado desânimo 

aprendido
15

.  

Assim posto, a auto estima dessas crianças é comprometida em decorrência, 

sobretudo, do confronto com normas e regras, lentidão na realização das atividades 

acadêmicas, incompreensão de seus pares, inabilidade nas relações sociais, dentre outras. Não 

raro, esses comportamentos conduzem à rejeição dos colegas, professores, dos pais, por serem 

desafiantes de superação; parecem conduzir as crianças com TDAH para o que alguns 

estudiosos denominam de profecia autorrealizada 
16

. 

No desenvolvimento educacional, observam-se os desdobramentos das características 

desse transtorno, resultando em grande impacto no desempenho acadêmico. Barkley (2000) 

concluiu em seus estudos que o rendimento escolar do aluno com TDAH se configura 

inferior, com aproximadamente um terço ou mais dessas crianças ficando para trás na escola, 

no mínimo uma série, e cerca de 35% não concluindo o ensino médio. Demonstram atraso no 

desenvolvimento intelectual se comparadas a pessoas sem esse transtorno. De acordo com 

Goldstein e Goldstein (1998), cerca de 20 a 30% apresentam dificuldades especificas que 

interferem na sua capacidade de aprender.   

Nesse contexto evidenciam um desempenho escolar significativamente inferior às suas 

capacidades, advindo supostamente da impulsividade, limitações no sistema de atenção e, 

                                                
15

 O desânimo aprendido refere-se à percepção, pelo aluno, de incapacidade na resolução de algumas 

atividades ( LOPES, 1998). 
16

 A crença de não ser capaz de resolver um problema produz os comportamentos que confirmam essa 

crença (LOPES, 1998).  
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sobretudo, excessiva atividade motora no espaço escolar (LOPES, 1998). Essas características 

primárias intervêm, sobremaneira, nas situações escolares: I) a desatenção provoca grande 

número de erros, reduz o tempo dedicado ao estudo, dificulta a compreensão do que é 

apresentado, diminui a capacidade de fixação e organização das informações na memória; II) 

a impulsividade promove o adiantamento em responder os questionamentos de forma 

incompleta e/ou incorreta, prejudicando, significativamente, a dinâmica das atividades em 

virtude das interrupções frequentes; III) a hiperatividade, por fim, desencadeia a 

movimentação constante em sala, fala excessiva, tarefas inconclusas, dentre outras 

(ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000, 2008; BORGES, 2005; BROWN, 2007; DUPAUL; 

STORNER, 2007; GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1998; PHELAN, 2004; RODHE; MATOS, 

2003; SILVA, 2007; TOPCZEWSKI, 1999). Em contraposição, Borges (2005) esclarece que 

esse aluno em condições apropriadas seria capaz de aprender e chegar a resultados 

semelhantes aos colegas da mesma faixa etária e escolaridade.  

O indivíduo com TDAH, em razão dessas características, encontra dificuldades de 

coletar informações do meio, manipulá-las, processá-las, tomar decisões e formular ações 

relativas às suas necessidades. A desorganização do pensamento obstaculiza a recolha das 

informações e, consequentemente, sua sistematização, de modo funcional: embora recorra aos 

dados armazenados na memória, não elabora estratégias apropriadas a cada situação de 

aprendizagem (BORGES, 2005). Por sua parte, sabe-se que em crianças com esse transtorno, 

algumas áreas do funcionamento cognitivo, embora não apresentem incapacidades reais, 

encontram-se deficitárias quando comparadas àquelasconsideradas normais. Com efeito, o 

comprometimento na memória, percepção e sistema atencional − mecanismos cognitivos 

estreitamente envolvidos no transtorno − do aluno com TDAH resulta num desempenho 

escolar pouco produtivo e/ou limitado. Pozo (2002) considera esses mecanismos cognitivos − 

motivação, memória e percepção − como processos a auxiliares da aprendizagem. 

(ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000; BORGES, 2005; TOPCZEWSKI, 1999). 

Em razão das implicações que o TDAH resulta para o percurso acadêmico desse 

aluno, urge pensar ações educativas que colaborem na sua inclusão no espaço escolar e no 

processo de aprendizagem. Abordagens interventivas, a propósito, podem envolver distintos 

enfoques: médicos, psicológicos e educativos. Gargallo e Lopes et al. (2004) ponderam que a 

revisão de literatura especializada indica três abordagens que se revelam como especialmente 

eficazes no manejo do TDAH: uso de medicação psicoestimulante, modificação de condutas 
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e, mais recentemente, terapia cognitiva de conduta. Alguns autores
17

 assinalam a importância 

de propor adaptações educativas, estratégias cognitivas para lograr melhoras na conduta e, 

sobretudo, no rendimento acadêmico desse aprendiz. Os parcos resultados no tratamento, 

sobretudo quando adotam um procedimento isolado, tem revelado a necessidade de um 

enfoque multidisciplinar que supere proposta reducionistas e parciais. Assim sendo, este 

capítulo se propõe trabalhar num enfoque educativo, resgatando perspectivas na teoria 

cognitiva de conduta, que podem ser aplicadas no indivíduo com TDAH, ao mesmo tempo 

buscando possibilidades de intervenção na área da aprendizagem.  

Gargallo e Lopes et al. (2004) propõem um modelo de abordagem multidisciplinar que 

desloca o foco da redução ou amortização da conduta problemática preconizada nos modelos 

mais tradicionais de intervenção. Ante intervenções cujas ações se reduzem a procedimentos 

isolados, desconectados, esse autor propõe ampliação que abranja diversas condutas. As 

características mais importantes deste enfoque multidimensional
18

 são, assim, mencionadas: I) 

persistir na prevenção; II) intensificar o papel ativo dos pais e professores; III) intervir de 

forma consistente em uma modificação do contexto; IV) incluir programas educativos; V) 

tratamento psicofarmacológico; e VI) estimular mudanças no decorrer do ciclo vital. 

 

 

 

 

 

                                                
17

 ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000; 2008; BORGES, 2005; CONDEMARIN; CONNERS 2009; 
DUPAUL; STONER, 2007; GARGALLO; LOPES et. al., 2004; HALLOWELL; RATEY, 1999; 

RIEF, 1998; SILVA, 2007. 
18

 I) Muito do que uma intervenção direta e pontual, que se produz ante o aparecimento de uma 

conduta desatenta e perturbadora desaparece ante a redução dela mesma (reativa), é interessante se 
centrar na prevenção mediante mudanças no ambiente e no desenvolvimento de habilidades da criança 

(proativa); II) ante ao psicólogo experto que planeja levar a cabo a intervenção e solicita em algumas 

ocasiões a ajuda dos pais e professores para implementá-la, estes têm um papel de participantes 
incluídos na mesma. Assim, a intervenção leva a cabo as pessoas relacionadas diretamente com a 

criança; III) [...] o esforço deve centrar-se na identificação de modificação de deficiências contextuais 

e pontencialização dos aspectos positivos do meio desde um enfoque sistêmico, mediante mudanças 
em aspectos amplos do contexto vital do sujeito ; IV) [...] é fundamental ensinar a criança a gerar 

novas condutas que resolvam as condutas problemáticas, mediante programas de desenvolvimento de 

habilidades sociais, autocontrole, solução de problemas etc.; V) naqueles casos mais graves, em que a 

intervenção psicopedagógica não foi suficiente, devendo propor-se um tratamento farmacológico. É 
importante ter em conta que a intervenção com psicofármocos [...] deverá sempre acompanhar-se de 

outros tratamentos condutuais e cognitivos e; VI) esta intervenção se produz de forma continuada e 

persegue mudanças a longo de todo o ciclo vital, tendo em conta que as características e necessidades 
que podem surgir nas distintas etapas evolutivas da criança hiperativa (:308/309) (tradução nossa). 
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3.1 O que são estratégias? 

 

 

Do grego strategía, e do latim strategia, o termo estratégia refere-se à arte de 

aproveitar ou explorar as condições e meios disponíveis, com o fim de atingir objetivos 

determinados (ANASTASIOU; ALVES, 2004). As estratégias não preceituam ou detalham o 

rumo de uma ação, mas, como aludiu Valls (1990) citado por Solé (1998:69) ―[...] são 

suspeitas inteligentes, embora arriscadas, sobre o caminho mais adequado que devemos 

seguir‖. Nisbett e Shucksmith (1987) definem as estratégias como consequências de 

procedimentos ou atividades que se escolhem com o propósito de facilitar a aquisição, 

armazenamento e/ou uso da informação. Pozo (2002) ainda conceitua as estratégias como 

―[...] procedimentos que se aplicam de modo controlado, dentro de um plano projetado 

deliberadamente com o fim de conseguir uma meta fixada‖. (p.235).     

Dansereau (1985) nomeou dois tipos de estratégias: primárias e  de apoio ou 

secundárias
19

. Neste estudo, optamos por esse tipo último de estratégia, que tem como alvo 

ampliar e incrementar as possibilidades de aprendizagem, aprimorando as condições em que é 

produzida. Nessa modalidade, ―[...] inclui estratégias para potencializar a motivação, atenção, 

concentração e, em geral, o aproveitamento dos próprios recursos cognitivos‖. (p.181). As 

estratégias de apoio são dirigidas a preparar o ambiente de trabalho (ORANTES, 2000). Esse 

ambiente refere-se não somente à estrutura externa onde ocorre o processo de aprendizagem, 

mas, sobretudo, à estrutura interna do aprendiz. Apoiam, oferecem suporte, preparam as 

condições para que a aprendizagem ocorra satisfatoriamente. No caso específico do aluno com 

TDAH, as estratégias cognitivas e comportamentais constituem eficientes procedimentos que 

auxiliam o docente a desenvolver sua prática pedagógica (ALENCAR, 2006; NISBET; 

SCHUCKSMITH, 1987; POZO, 1995; ORANTES, 2000). 

 

                                                
19

 As primárias, também conceituadas cognitivas, referem-se ao material de aprendizagem, 
dirigidas à compreensão e retenção dos elementos principais de um conteúdo e como complemento 

necessário à recuperação e utilização dos saberes apreendidos em situações práticas. As estratégias de 

apoio, por outro lado, disponibilizam ao aluno condições de um ambiente adequado ao estudo, 

propondo as seguintes funções: organizar e programar atividades, controlar a concentração no 
transcorrer dessas atividades e verificar os objetivos pretendidos; de modo a envolver os diferentes 

aspectos relacionados à aprendizagem do aluno, além dessas estratégias já referidas, podem ser 

agregadas três novas formas: as motivacionais, de cooperação e de busca de informação (ALENCAR, 
2006; ORANTES, 2000). 
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3.1.1 Estratégias comportamentais 

 

 

Em razão da frequência e da gravidade dos comportamentos disruptivos e quase 

sempre do baixo desempenho cognitivo exibidos por esses estudantes, percebe-se a frustração 

e a impotência dos professores enquanto tentam administrar suas salas de aula. Essas emoções 

podem ser esperadas e validadas pelos profissionais e pais que interagem com esses 

professores. 

Crianças com TDAH apresentam, também, dificuldades nas áreas do comportamento 

em sala de aula e desempenho acadêmico. Maximizar a probabilidade de sucesso escolar 

exige pensar uma variedade de estratégias comportamentais e de aprendizagem, visando à 

prevenção e ao manejo dos problemas nessas áreas.  

Antes de adentrarmos nossa discussão sobre as estratégias comportamentais, 

consideramos relevante fazer algumas ponderações acerca da Terapia Cognitivo-

Comportamental (TCC), avaliada como uma das intervenções promissoras para o tratamento 

de vários transtornos mentais da infância e adolescência. Na intervenção com o TDAH sua 

eficiência parece ser limitada pela natureza neurobiológica do transtorno e grau de resposta dos 

psicofármocos. Os resultados têm se revelado tímidos, sobretudo nos sintomas primários, 

apesar de respostas animadoras no trato de comorbidades, como ansiedade e depressão. Essa 

terapia pode ser a alternativa razoável para aqueles que se opõem ao tratamento 

psicofarmacológico. Em resumo, o TCC tem como objetivo amortizar o sofrimento psicológico 

e o comportamento inapropriado, almejando modificar processos comportamentais e 

cognitivos. Seus elementos constitutivos originam-se, quer das teorias cognitivas, quer das 

comportamentais (LYSZKOWSKI; RODHE, 2009). 

Constitui nosso objetivo, de fato, fazer referência a alguns importantes teóricos dessa 

abordagem. Nessa perspectiva, Skinner postulou a Teoria do Condicionamento Operante que 

enfatiza a ―[...] relação entre os antecedentes (condições desencadeadoras), as conseqüências 

(reforço) e o comportamento‖. (p.720). Esse teórico é considerado a expressão célebre do 

behaviorismo,
20

 que apresenta o condicionamento operante como conceito-chave do seu 

                                                
20 Corrente que dominou o pensamento e a prática da Psicologia, em escolas e consultórios, até os anos 
1950. Restringe seu estudo ao comportamento (behavior, em inglês) tomado como um conjunto de 

reações dos organismos aos estímulos externos. Seu princípio é que só é possível teorizar e agir sobre 

o que é cientificamente observável. Defendem a aprendizagem como um processo de mudança de 
comportamento. Defendeu a eficiência do reforço positivo e a idéia de que todo o comportamento é 

determinado pelo ambiente. 
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pensamento; assevere que é um mecanismo de aprendizagem de novos comportamentos, 

processo que definiu de modelagem; apresenta, por sua vez, o reforço como instrumento 

fundamental (LYSZKOWSKI; RODHE, 2009; KNAPP, 2002). 

Nessa abordagem, Brandura (1997) desenvolveu a Teoria da Aprendizagem Social, na 

qual os processos cognitivos são intermediários na relação estímulo-resposta e o meio é 

reconhecido no processo de aprendizagem, defendendo como estratégia interventiva o modelo 

de autocontrole com base na auto-observação, auto avaliação e autorreforço. Considera a 

observação das atitudes e comportamentos de outra pessoa como importante na aprendizagem 

de novos padrões comportamentais. Nessa mesma linha, Meichenbaum citado por Lyszkowski 

e Rodhe (2009), refere-se ao conceito de treinamento auto instrucional, preconizando que o 

comportamento está sob o domínio do pensamento ou do diálogo interior; destaca o uso de 

técnicas de autocontrole no manejo do aluno com TDAH. 

Conforme nos adverte Lyszkowski e Rodhe (2009), na intervenção de crianças e 

adolescentes com TDAH, são considerados os prejuízos que os sintomas primários e 

secundários resultam para suas vidas − social e escolar − sobretudo, àqueles que apresentam 

comorbidades com transtornos externalizantes (desafiador opositor, conduta) e internalizantes 

(depressão, ansiedade). Em crianças com sintomas internalizantes, as dificuldades são 

referentes às distorções cognitivas, propondo intervenções que se preocupem em aumentar o 

nível de consciência acerca das questões disfuncionais e seus desdobramentos sobre o 

comportamento e as emoções; propõem técnicas de automonitoramento, identificação de 

pensamentos distorcidos e reestruturação cognitiva. Já em crianças com sintomas 

externalizantes, que constituem aqueles que apresentam deficits cognitivos – falhas na 

capacidade de planejamento, solução de problemas, autocontrole e relacionamento interpessoal 

− as intervenções têm como foco o ensino de novas capacidades cognitivas e comportamentais, 

desenvolvendo técnicas como solução de problemas, treinamento auto instrutivo, diálogo 

interno e autorreforço. 

A TCC mostra como princípio básico ―[...] entender como interpretam cognitivamente 

eventos e experiências e quais padrões de comportamento tornam-se repetitivos ao longo da 

história de cada criança ou adolescente‖ (p.721). Essa abordagem é baseada em um modelo 

colaborativo em que o indivíduo tem um papel ativo na identificação de seus objetivos, 

experimentando, testando, monitorando seu desempenho. Os pais/professores precisam 

estimular uma parceria para que possa compreender e resolver melhor seus problemas, 

descobrindo outras maneiras de pensar e agir, novos caminhos. Estimula, com efeito, a 
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autodescoberta e o autoquestionamento, em que é animado a desafiar e aprender por meio de 

processos de testagem de hipóteses (LYSZKOWSKI; RODHE, 2009). 

A maioria das pesquisas na área de intervenções para crianças com TDAH concentra-

se em estratégias referentes ao manejo do comportamento social e conduta no espaço escolar 

para desenvolver habilidades sociais, estratégias de inserção no meio circundante, bem como 

potencializar a conquista acadêmica pois o desempenho escolar constitui abissal desafio na 

inclusão dessas pessoas. As dificuldades acadêmicas e sociais, na verdade, entrecruzam-se na 

sala de aula. Assim, lidar de modo eficiente e educativo com os problemas de comportamento 

e acadêmicos exige a adoção de planos de apoio ao professor e a estruturação de um programa 

de intervenção com os discentes.   

A finalidade última de utilizar a TCC diz respeito a ajudar crianças a alcançar 

autonomia na regulação de seu comportamento e consequente independência do adulto. Sobre 

essa autonomia, Orjales (2007) refere: 

[...] uma autonomia física (nos hábitos da vida diária, a ordem, etc.), 
cognitiva (na capacidade para selecionar a informação relevante da 

irrelevante, auto-avaliação, autocorreção, seleção de estratégias, etc.), e 

emocional (independente dos adultos, com uma auto-estima sadia e relações 
satisfatórias com as pessoas que a rodeiam). (p.303). 

 

De início, constatamos que os profissionais da escola, ordinariamente, utilizam 

procedimentos reativos e punitivos para manejar o comportamento disruptivo dos alunos. A 

reprimenda verbal e/ou a remoção do aluno da aula constitui a intervenção mais comum 

observada na pesquisa. Tais procedimentos, no entanto, somente alcançam êxito quando 

usados com frugalidade e com afeto mínimo. Nessa conjuntura, a abordagem mais propensa 

ao sucesso deve conter estratégias preventivas e reativas. Vale dizer, por oportuno, que nas 

reativas devem ser coibidos os enfoques punitivos, tendendo para a oferta de reforço positivo, 

gratificações quando ocorrerem comportamentos adequados (DUPAUL; STONER, 2007). 

Em suma, na livre escolha e adoção de estratégias de intervenção, as necessidades do 

indivíduo devem ser consideradas, bem como interações colaborativas entre professores e 

outros profissionais da escola: intervenções eficientes. 
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3.1.1.1 Princípios norteadoras para a intervenção 

 

 

  Na implementação de programas de intervenção comportamental é preciso, antes de 

tudo, uma avaliação criteriosa acerca dos comportamentos observados, bem como daqueles 

nos quais se pretende intervir. Essa investigação deve ir além do diagnóstico e identificar os 

comportamentos que se tenciona modificar − condutas, dificuldades acadêmicas, habilidades 

sociais −, de modo a prever e optar por quais intervenções comportamentais. 

Tais intervenções comportamentais na sala de aula abrangem modificações no 

ambiente físico da sala, atividades acadêmicas, intervenções de autocontrole. O 

comprometimento na autorregulação do comportamento em função do funcionamento 

deficiente do seu controle inibitório sugere a necessidade de observar alguns princípios nesse 

trabalho interventivo. Por certo, antes de refletir sobre as estratégias comportamentais e 

cognitivas, discutiremos os princípios que devem orientar o trabalho docente em sala de aula: 

O conhecimento das regras e instruções de sala deve ocorrer de forma clara e 

objetiva, apresentando-as não apenas de forma oral, mas visível e externa. O aluno com 

TDAH precisa ser incentivado a repetir em voz alta para demonstrar que as compreendeu e 

pronunciar em voz baixa para si mesmo, enquanto segue as instruções. Sobremaneira, a fala 

externa e interna ajuda a organizar suas ações. É temerário confiar em que o aprendiz recorde 

as regras apenas com base em lembretes verbais. As instruções fornecidas para realização das 

atividades acadêmicas, sobretudo nas tarefas de casa e atividades relacionadas, devem ser 

anunciadas uma de cada vez, tendo-se o cuidado em dividir as mais complexas em unidades 

menores. Convém ressaltar, ainda, que a quantidade de trabalho necessitará ser reduzida, 

privilegiando as questões mais relevantes (PFIFFNER; BARKLEY; DU PAUL, 2008). 

O manejo eficiente do comportamento do aluno com TDAH poderá ser observado na 

medida da imediaticidade na adoção das consequências das ações. Tais demoras fragilizam a 

sua eficácia, a aplicação imediata e sistemática configura, aliás, crucial. Tal não se refere 

apenas a gratificações, mas, sobretudo, a punições, que podem ser leves e brandas, caso 

ocorram, o mais rápido possível, após o comportamento inadequado. ―A justiça rápida, e não 

rígida, é a essência da punição efetiva‖. (BARKLEY, 2008, p.566). Ademais, em função do 

seu deficit motivacional, essas consequências precisam ocorrer não apenas de forma rápida, 

mas frequente; comentários habituais e a aplicação próxima das consequências parecem 

auxiliar na adesão às regras ao longo do tempo. 
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Um princípio estruturante na aplicação de intervenções eficientes consiste na ação 

atrelada à exibição do comportamento. As estratégias precisam ser implementadas em estreita 

proximidade do comportamento alvo. Intervenções muito distanciadas, em tempo e lugar do 

evento que se deseja modelar, tendem a ser menos bem-sucedidas. 

A esse respeito, DuPaul e Stoner (2007) asseveram que o feedback freqüente e 

específico ao aluno colabora para otimizar seu desempenho em sala, uma vez que 

demonstram uma tendência para escolher recompensas menores e mais imediatas em 

detrimento de outras, maiores e mais demoradas, após o término de trabalhos acadêmicos. 

―[...] as contingências precisam ocorrer no momento de exibição do comportamento visado.‖ 

(p.132). 

 Condemarin (2006) avoca que o aspecto central para modificação de atitudes e 

mudanças consiste em oferecer uma retroalimentação clara e específica, imediatamente, após 

a realização de alguma conduta considerada satisfatória; depois ensiná-la a fazer um registro 

de seus progressos, de modo a sentir, por seu meio, o controle sobre a situação. A 

retroalimentação pode, ainda, consistir em elogios sempre acompanhada de uma descrição 

explícita da atividade ou conduta positiva que a criança tenha realizado. Quando a conduta 

requerer uma modificação mais imediata, pode-se recorrer a programas formais de mudança 

de comportamento.  

Convém destacar que os tipos de conseqüências do aluno com TDAH necessitam ser 

de exigência maior do que aquelas dispensadas para controlar o comportamento de crianças 

normais. A insensibilidade das crianças com TDAH referente às conseqüências de suas 

reações indica que quando selecionadas, para um programa de controle comportamental 

devem apresentar expressivo valor de reforço, para incentivar o aluno a ter o comportamento 

esperado; logo, meros elogios ou reprimendas ocasionais são ineficientes (PFIFFNER; 

BARKLEY; DUPAUL, 2008). 

Pfiffner, Barkley e DuPaul (2008) acrescentam que anterior a implementação de uma 

punição, carece existir um grau adequado e amplo de incentivos no ambiente ou tarefa, de 

maneira a reforçar o comportamento adequado. Assim, a punição precisa permanecer num 

equilíbrio relativo com as gratificações, de modo a não comprometer a eficiência do 

programa. Sugere, ainda, que sejam estabelecidos programas de reforços poderosos e instituí-

los ao longo de uma ou duas semanas antes de se implementar a punição, de maneira que essa 

punição tenha a máxima efetividade. ―O positivo antes do negativo é a ordem do dia para as 

crianças com TDAH‖ (p.567). 
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Outrossim, importa reforçar a necessidade em utilizar mais incentivos do que sanções; 

nortear a conduta do professor em sala de que é imprescindível ser positivo em vez de 

negativo, além de consistente na aplicação de normas e regras. A inconsistência e a 

imprevisibilidade na resposta do professor, ante as condutas da criança, constitui um ponto de 

fragilidade na consecução dos objetivos pretendidos. A consistência diz respeito à mesma 

postura e intensidade na resposta em diferentes contextos diante da conduta da criança 

(CONDEMARIN, 2006; CUNNINGHAM; CUNNINGHAM, 2008). 

DuPaul e Stoner (2007) acrescentam também que o principal componente de um 

programa de intervenção baseada no comportamento para problemas relacionados ao TDAH 

representa o reforço positivo. As atividades preferidas pelo aluno (tempo para atividades 

livres e uso do computador) devem ser usadas como reforços, em vez de recompensas 

tangíveis (adesivos e itens consumíveis), sempre que possível. Importa considerar que, a 

eficiência na utilização dos privilégios está atrelada um procedimento de preparação. ―A 

preparação envolve a revisão conjunta, pelo professor e aluno, de possíveis privilégios em 

sala de aula antes do início do trabalho acadêmico‖ (p.133). 

  As gratificações ou reforços específicos devem ser modificados com certa 

freqüência, em função da satisfação mais imediata dos indivíduos com esse transtorno para as 

conseqüências das suas ações, sobretudo, as gratificações. Um dado reforço pode parecer 

eficiente durante um período determinado, todavia, pode perder seu valor de reforço mais, 

rápida, do que com um aluno dito normal. Os menus de gratificações precisam ser 

modificados periodicamente a fim de preservar o sucesso do programa. Os sistemas de fichas, 

por exemplo, podem ser mantidos por todo o ano escolar com perda mínima de força, desde 

que os reforços sejam alterados com freqüência. 

 Outro importante princípio diz respeito ao planejamento futuro das atividades do 

aluno a previsão de suas ações. Os professores devem organizar, estruturar antecipadamente 

suas ações, sobretudo, no período de transições entre tarefas ou classes, para garantir que as 

crianças compreendam as mudanças nas regras e conseqüências iminentes. O docente precisa, 

ainda, incentivar o aluno a rememorar as regras de conduta da situação: repetindo oralmente e 

recordando as gratificações e punições acordadas antes de começarem a nova atividade. É 

consenso que essas auto instruções isoladas tenham uma eficácia duradoura, no entanto, 

quando combinadas com outras estratégias interventivas, podem constituir-se em um apoio 

considerável para o manejo de comportamento de alunos com TDAH em sala de aula. 
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Urge distinguir ser a estrutura da sala de aula organizada e, sobretudo, previsível. A 

desorganização interior da criança com TDAH necessita ser reduzida por um ambiente 

externo desordenado. Essa criança resiste tenazmente à mudança. A elaboração de um quadro 

de tarefas e regras da sala, de tabela de reforços para cada atividade, podem facilitar a adesão 

da criança às normas da sala de aula, bem como sua inserção no ambiente escolar 

(BARKLEY, 2000; BENCZIK; BROMBERG, 2003; HALLOWELL; RATEY, 1999; 

LOPES; NOGUEIRA, 1998).  

  Os problemas no funcionamento executivo associado ao TDAH desembocam na 

inabilidade de regulação do comportamento por informações internas (discursos autodirigido) 

e menos monitorado pela autoconsciência, sendo imprescindível, portanto, oferecer e 

supervisionar pistas externas sobre as exigências de seu comportamento e feedback mais 

imediato de seu desempenho ao longo do dia escolar. 

  As intervenções comportamentais exigem um monitoramento contínuo e 

modificações ao longo do tempo para alcançar máxima efetividade. A partir disso, pode-se 

desenvolver uma variedade de programas de manejo de comportamento. Intervenções 

comportamentais, revisadas a seguir, devem ser incorporadas às atividades de ensino. 

  Os princípios condutuais descritos sugerem que a aprendizagem de comportamentos 

e atitudes encontra-se fortemente relacionada com as conseqüências de suas ações e respostas 

que recebe dos outros. Ademais, avaliar as condutas iniciais, comportamentos estabelecidos e 

atitudes que pretendem ser trabalhadas constituem um norteamento para balizar o trabalho 

interventivo.  

 

 

3.2 Estratégias de Manejo Comportamental 

 

 

O TDAH definido como um déficit biológico na persistência do esforço, inibição da 

conduta e a motivação compromete a aprendizagem do aluno (BARKLEY, 2008). Cerca de 

20% dessas crianças exibem transtorno da aprendizagem ou déficit em habilidades escolares. 

O modelo de intervenção pensado para atenuar essas dificuldades, dentre outros, refere-se ao 

desenvolvimento de um programa de manejo comportamental, de forma a melhorar o 

repertório condutual que a criança tenha à sua disposição (GARGALLO; LOPES et al., 2004). 
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Consequentemente, o manejo comportamental no espaço da sala de aula e a aplicação do 

reforço, como vimos, constitui uma ferramenta crucial: o aluno necessita receber reforços com 

mais persistência que os alunos ditos normais (CONDEMARIN, 2006). Por definição, ―[...] um 

reforço positivo é um evento, condição ou estímulo que aumenta a probabilidade futura da ação 

ou comportamento que ocorre imediatamente antes desse reforço‖ (DUPAUL; STONER, 2007, 

p.134). Se a criança sentada quieta na cadeira, recebe um elogio dos pais ou professores, esse 

ato foi reforçado positivamente pelo elogio; da mesma forma, caso grite e a atenção dispensada 

(seja com comentários ou gritos) aumenta seus gritos, também ocorreu reforço positivo. ―Esse 

tipo de reforço ocorre quando as conseqüências do comportamento agem para aumentá-lo‖ 

(CONNERS, 2009, p. 73/74). 

Em decorrência da incapacidade de sustentar o nível de esforço, interesse com um 

reforço fraco, menor suscetibilidade a gratificações e recompensas, os estudantes com TDAH, 

ordinariamente, precisam de um reforço mais potente e sistemático, sob a forma de privilégios 

ou participação em atividades especiais, de maneira a modificar o comportamento em sala 

(DUPAUL; STONER, 2007; CONDEMARIN, 2006; RIEF, 1998). 

Os programas formais de mudança de comportamento necessitam da utilização de uma 

ou mais estratégias comportamentais - reforço por fichas, contrato de contingência, custo da 

resposta, reforço positivo, reforço negativo, time out -, as quais, com efeito, podem auxiliar o 

professor no manejo em sala.   

A concepção de um sistema de reforço por fichas envolve algumas etapas, que precisam 

ser atentamente observadas, de maneira a garantir o êxito do programa: identificação de uma ou 

mais situações problemáticas em sala de aula a serem examinadas; escolha do comportamento 

que se quer alcançar; determinação dos tipos de reforços (fichas) que serão usados - incluir 

fichas de várias cores, adesivos ou pontos em um mural; definição dos valores de 

comportamentos alvo, ou seja, o número de fichas conquistadas pela cumprimento de cada 

objetivo atingido; elaboração conjunta (professor e aluno) de um menu de privilégios ou 

atividades na sala de aula pelos quais as fichas podem ser trocadas; demonstração para às 

crianças o valor das fichas que deverão ser trocadas por gratificações (privilégios, atividades 

diferentes) em sala de aula no decorrer do dia; ordenação dos passos para a execução de um 

programa de fichas (CONNERS, 2009; ORJALES, 2007).  

As crianças menores demonstram preferir recompensas tangíveis, enquanto as mais 

velhas e adolescentes fazem a escolha por pontos ou estrelinhas. Com crianças em idade 

infantil, o uso de reforços primários contingentes da ocorrência do comportamento apropriado, 
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constitui-se o mais recomendável (CONNERS, 2009). Esse programa possui, ainda, um 

componente de custo da resposta, no qual o estudante perde pontos por comportamento 

indevidos (BARKLEY, 2008). 

O sucesso, em parte, do programa está associado à identificação de gratificações e 

conseqüências fortes para o aprendiz. O professor deve obter essas informações por meio de 

entrevistas com a criança quanto, aos tipos de atividades ou gratificações que gostaria de 

receber, ou ainda, identificar suas atividades prediletas. O monitoramento das atividades que 

costuma realizar em seu tempo livre fornecerá pistas importantes quanto a esse quadro de 

recompensas. Tais programas de gratificação necessitam ser pensados, quer para crianças com o 

transtorno, quer para a classe como um todo. Os programas de grupo direcionados a toda a 

turma possuem as vantagens de não destacar o aluno com TDAH, além de beneficiar todos 

(BARKLEY, 2008; GARGALLO; LOPES et al., 2004; ORJALES, 2007). 

O uso da mesma gratificação por um longo período pode gerar desinteresse. As 

gratificações são muito mais eficientes se forem renovadas e alteradas com regularidade. 

Recomenda-se o uso de um ―menu de gratificações‖ (uma lista de atividades, privilégios ou 

objetos variados) e permitir que o aluno selecione as suas próprias gratificações 

(GARGALLO; LOPES et al., 2004). O ―papel de embrulho‖ da gratificação é importante 

(pôsteres coloridos, fichas criativas) além do entusiasmo do professor. 

Vejamos, a seguir, exemplos de programas sugeridos e desenvolvidos por Pfiffner, 

Barkley e DuPaul (2008):   

 Bom trabalho. Adesivos de ―bom trabalho‖ são distribuídos para os alunos e/ou em 

grupo referente à apresentação de habilidades comportamentais/acadêmicas esperadas. Os 

adesivos são colados na Tabela do Bom Trabalho. Quando a turma alcançar um número 

determinado de adesivos, ganha uma festa para o grupo ( ―Festa do Bom Trabalho‖); 

 Sistema de pinos. Indicado para crianças menores, o professor programa um timer para 

um período breve (2 a 5 minutos). Caso o aluno observe todas as regras combinadas até que o 

timer dispare, ganha um pino, que é guardado em um copo. Sempre que a criança descumprir 

uma regra, o professor ganha um pino e rearma o timer. Ao final do tempo estabelecido, caso o 

aluno tiver mais pinos que o professor, escolhe uma atividade para realizar; 

 Cartões (material visual) afixado na mesa do aluno. Os cartões devem ser divididos 

em colunas para comportamentos positivos e negativos ou apresentar gravuras correspondentes 

ao progresso. Ao final da aula, aqueles que obtiveram níveis mais altos podem ganhar 

gratificações tangíveis; 
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 Loterias e leilões. Os alunos ganham vales por uma variedade de comportamentos 

desejáveis ao longo da aula e trocam por apostas na loteria ou por objetos durante leilões da 

classe, realizados ao menos uma vez por semana; 

 Contingências por equipe. As crianças são divididas em equipes, mesas ou filas e 

ganham ou perdem pontos para a sua equipe, a depender do comportamento em sala. A equipe 

com maior números de pontos positivos recebe os privilégios em grupo; 

 Jogo do bom comportamento. A turma é dividida em duas ou mais equipes. Cada 

grupo obtém marcas por violações de regras por membros individuais da equipe. Seguido um 

período determinado, as equipes ganham uma gratificação caso suas marcas não excederem um 

determinado número. 

―As fichas são portáteis, de modo que se pode administrá-las em qualquer situação e 

distribuí-las imediatamente após o comportamento desejável‖ (PFIFFNER; BARKLEY; 

DUPAUL, 2008, p.574). O programa de fichas permite uma variedade de atividades e 

gratificações, contudo, exige para seu êxito, instituir metas adequadas e realizáveis. Em 

algumas situações, a gratificação está associada ao desempenho exemplar, meta improvável 

para algumas crianças que apresentam problemas graves de atenção e comportamento; caso os 

critérios para a gratificação sejam demasiados elevados, a criança provavelmente desanimará 

e desistirá. Assim sendo, convém oferecer gratificações por aproximações do objetivo final, 

de modo a garantir o alcance do objetivo pela criança e, na medida em que o desempenho 

melhora, elevar gradualmente, os critérios para a obtenção da gratificação. 

O enfoque numa abordagem positiva deve ser divulgado no trabalho com alunos com 

TDAH, no entanto, faz-se necessário o uso de conseqüências negativas. Embora se discuta 

que algumas reprimendas breves sejam mais eficientes, do que elogios para se manter o 

comportamento adequado.  

 

 

3.1.2.1 Reprimendas 

 

 

Reprimendas e frases corretivas são consideradas as atitudes negativas mais usadas em 

sala de aula. A eficiência da reprimenda, como no caso dos elogios estão associadas ao como, 

e quando, aplicadas. As reprimendas imediatas, breves e amparadas por castigos ou perda de 

privilégios por recorrente desobediência são mais eficazes do que as retardadas, longas e 
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incoerentes, assim como, aquelas que ocorrem próxima ao aluno, diferentemente daquelas 

gritadas do outro lado da sala. O professor deve realizar as reprimendas de modo breve, 

sereno, preferencialmente em particular, olhando nos olhos da criança, de modo a não perder 

o vínculo e a confiança. 

Barkley (2000) destaca o grau de eficiência dessa estratégia. ―Reprimendas breves, 

específicas, dadas rapidamente, sem muita emoção (metódicas) e, consistentemente, 

auxiliadas por outras punições podem ser eficientes [...]‖ (p.254). Esse autor apresenta, ainda, 

as penalidades como envolvendo ―[...] a perda ou remoção de uma recompensa baseada na 

demonstração de mau comportamento (p.255). A sanção, por sua vez, refere-se ao tempo 

durante o qual os reforços positivos ou recompensas são impraticáveis.  

 

 

3.1.2.2 Custo da resposta 

 

 

Estratégias de manejo de comportamento que consistem somente de reforços positivos 

raramente têm sucesso na manutenção de um comportamento. Segundo Pfiffner, Barkley e 

DuPaul (2008) diversos estudos concordaram sobre a eficácia do uso de penalidades leves 

seguido ao comportamento inapropriado na promoção da mudança de comportamento. Além 

de reprimendas e redirecionamentos verbais, penalidades envolvendo a perda ou remoção de 

privilégios, pontos ou fichas são eficientes quando usadas em combinação com procedimentos 

baseados em reforço. 

 O Custo da resposta diz respeito à perda de um reforço (atividades e privilégios) 

condicionado ao comportamento inadequado. Esse procedimento, comumente usado no 

programa de fichas, auxilia no manejo do comportamento disruptivo, haja vista, envolver a 

perda de fichas por atitudes inapropriadas, além de ganhá-las por comportamentos adequados. 

O custo da resposta revelou-se mais eficiente do que as reprimendas, contribuindo para um 

êxito maior em programas de gratificação (PFIFFNER; BARKLEY; DUPAUL, 2008; 

CONNERS, 2009; CUNNINGHAM; CUNNINGHAM, 2008; DUPAUL; STONER, 2007; 

GARGALLO; LOPES et al., 2004; ORJALES, 2007). 

Essa estratégia comportamental constitui uma forma de punição e seu uso pode 

resultar numa visão negativa de todo o sistema de fichas, caso não seja habilmente 

apresentado pelo professor, com ênfase nos seus aspectos positivos. Constitui uma forma de 
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punição aonde se espera que o comportamento que se pretende extinguir, seja suprimido; 

―custa‖ algo ao sujeito, como ganhos ou privilégios. Convém destacar que, algumas punições 

só servem para interromper temporariamente um comportamento e em alguns casos dificultar, 

ainda mais, a situação, devendo ser aplicadas de maneira seletiva e cuidadosa. 

O custo de resposta tem sido usado em uma variedade de outros formatos: 

 Com códigos coloridos, o comportamento do aluno é monitorado recebendo cartões 

coloridos, correspondentes ao seu desempenho. As cores recebidas são totalizadas 

uma ou duas vezes por dia e os ganhos, trocados por atividades e privilégios. 

Oferecem-se, também, gratificações semanais com base em ganhos diários; 

 Essa estratégia é aplicada em formato de grupo. Uma classe, por exemplo, recebe 30 

fichas por dia, no início das atividades; retira-se uma cada interrupção de qualquer 

aluno. Ao final da aula, contam-se as restantes, que são trocadas por um minuto de 

tempo de leitura; 

 Com crianças menores, na intervenção de custo da resposta os alunos perdem botões 

em uma tabela por quebrarem as regras com uma economia de fichas e ganhos para 

seguir as regras. As gratificações são oferecidas ao final por manter ou ganhar um 

número predeterminado de botões. 

Igualmente aos outros procedimentos de punição, a eficiência do custo da resposta 

encontra-se atrelado, quando aplicado de forma imediata, racional e coerente. Segundo 

Barkley (2008) a receptividade dos professores e alunos para com os programas de custo da 

resposta parecem ser tão satisfatórios quanto para programas de gratificação. No entanto, 

deve-se ter uma atenção especial em continuar a acompanhar e elogiar o comportamento 

adequado, de maneira a não supervalorizar o comportamento negativo. O uso de padrões 

exigentes demais, que levam a perdas significativas de privilégios ou pontos, deve ser evitado, 

sobretudo, naqueles que apresentam comportamento agressivo, que podem comprometer 

ainda mais suas atitudes. ―Todavia, o custo da resposta deve ser implementado de modo firme 

e imediato para que seja efetivo‖ (PFIFFNER; BARKLEY; DUPAUL, 2008, p.576). 
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3.1.2.3 Contrato de Contingências 

 

 

Contrato de contingências constitui uma interessante técnica de manejo 

comportamental que diz respeito à negociação de um acordo entre um aluno e seu professor. 

Esse contrato determina os comportamentos almejados em sala de aula. Alguns aspectos 

podem influenciar, sensivelmente, sua eficácia: a idade da criança – em crianças pequenas 

(menos de 6 anos) em função da imaturidade em seguir regras e incapacidade de procrastinar 

o reforço durante longos períodos e  a demora entre o comportamento pretendido e a oferta do 

reforço (CONDEMARIN, 2006; CONNERS, 2009; DUPAUL; STONER, 2007; 

GARGALLO; LOPES et al., 2004; MIRANDA; LOPES et al.,2004; ORJALES, 2007).  

Na implementação de um programa de contrato, deve-se estabelecer pequenas metas, 

comportamentos ou produções simples para que a criança possa obter sucesso desde o início. 

Padrões demasiadamente elevados, objetivos muito exigentes tendem a levar ao desânimo e, 

por conseguinte, ao fracasso. DuPaul e Stoner (2007) e Gargallo e Lopes et al., (2004) 

destacam a importância, assim como, outras estratégias comportamentais, na identificação de 

reforços apropriados e na elaboração de ―menus‖ de possíveis reforços. Em crianças mais 

velhas é preferível negociar os privilégios direto com os alunos. ―A negociação direta recruta 

a cooperação e o investimento do aluno no processo contratual‖ (p.138/139). 

Na perspectiva do manejo de contingências, Condemarin (2006) sugere algumas ações 

interventivas: 

 Delimitar as condutas que precisam ser modificadas. Observar e registrar seu 

aparecimento e frequência na ocorrência em sala, utilizando uma folha de observação; 

 Avaliar de forma meticulosa as contingências existentes em sala. O professor deve 

romper com todo apoio ou reforço que favoreça o aparecimento da conduta 

inadequada. Esse tipo de conduta carece ser ignorada pelo docente e incentivado para 

que a turma proceda da mesma forma. Convém destacar que a criança, na ocorrência 

de uma transgressão necessita ser repreendida de maneira suave e personalizada; 

 ―Recorrer às contingências de reforço negativo, na seguinte seqüência: a) ignorar a 

conduta; b) afastar-se da criança e não lhe dar importância; c) elogiar outras crianças 

que se portem bem‖ (p.143). 
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Alguns países europeus avaliam esse modelo como frágil, isso porque as modificações 

alcançadas não permanecem estáveis ao longo do tempo e não conseguem generalização da 

resposta nas atividades cognitivas (CONDEMARIN, 2006). 

 

 

3.1.2.4 Solução de problemas 

 

 

Estratégia comumente utilizada em indivíduos com TDAH e que tem como objetivo 

principal atuar no déficit de controle inibitório, que significa ―agir antes de pensar‖. Esses 

indivíduos apresentam um repertório pobre de possibilidades para solucionar problemas. 

Treinar essa habilidade significa educar o pensamento antes que o comportamento ocorra. Na 

solução de problemas Lyszkowski e Rodhe (2009) propõe as seguintes etapas: i) identificar o 

problema; ii) pensar em soluções alternativas para solucionar o problema; iii) avaliar as 

conseqüências das diversas soluções; iv) escolher uma solução e colocá-la em prática e; v) 

avaliar o resultado. 

 

 

3.1.2.5 Castigo 

 

 

Essa estratégia envolve a retirada ou períodos de tempo sem reforços positivos em 

função de comportamentos inoportunos. Esse procedimento é habitualmente usado com 

crianças que apresentam condutas agressivas. Na sala de aula, o castigo assume variadas 

formas: 

 Retirada do aluno de sala e transferência para uma sala vazia por períodos curtos, 

chamada de ―isolamento social‖. Esse procedimento tem sido criticado por questões 

éticas e dificuldade de aplicar corretamente o procedimento; 

―Cessação da atenção do adulto ou dos colegas, retirando a criança da área de reforço ou 

a oportunidade de ganhar reforço‖ (PFIFFNER; BARKLEY; DUPAUL, 2008, p.576); 

 Usar o relógio do ―bom comportamento‖. O relógio anda sempre que a criança 

apresentar um comportamento adequado, mas pára por um curto período de tempo, se 

não trabalhar; 
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 O principal fator de todas as variações do castigo representa a ―justiça sumária‖. A 

rapidez com a qual os professores evocam o castigo o torna efetivo, ao invés da 

duração do período de castigo a cumprir. 

O castigo parece ser artifício efetivo para reduzir atitudes agressivas e problemáticas 

em sala de aula, no entanto, deve ser evitado em situações nas quais o comportamento 

inadequado se deva ao desejo de fugir do trabalho ou de ficar só, pois, nesses casos, esse 

procedimento pode servir como reforço. O afastamento deve ser uma intervenção de último 

recurso após a implementação de uma hierarquia de procedimentos de manejo 

comportamental positiva e menos restritiva.  

 

 

3.1.2.6 Suspensão 

 

 

O uso desse procedimento esbarra em vários aspectos críticos da punição efetiva: a 

imediata ação, não é breve e pode não interromper atividades gratificantes – muitas crianças 

consideram mais prazeroso permanecer em casa. Os programas de suspensão na escola podem 

ser recomendados para infrações crônicas, recorrentes, graves e intencionais para os quais os 

demais procedimentos – custo da resposta, reprimenda, punição – não tenham funcionado. 

Convém lembrar que, quando se usa suspensão na escola, ela deve ser curta e prever critérios 

de retorno claros, regras predeterminadas e trabalhos educativos organizados para o aluno 

desenvolver durante o período de suspensão (CONNERS, 2009). 

As eficiências dos procedimentos considerados negativos podem apresentar efeitos 

colaterais adversos se utilizados de forma inadequada. As punições devem ser usadas com 

moderação, caso o professor utilize as punições com freqüência, perdem o seu valor de 

reforço e as crianças se adaptam a ela; assim como, críticas excessivas podem provocar 

situações adversas em sala de aula. Punições severas e freqüentes precipitam, ainda mais, o 

comportamento desafiador da criança, especialmente nos casos em que o professor oferece, 

involuntariamente, um modelo agressivo (CONDEMARIN, 2006; CONNERS, 2009; 

ORJALES, 2007; PFIFFNER; BARKLEY; DUPAUL, 2008;).  
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3.1.2.7 Time out (pausa) 

 

 

Essa abordagem conduz a criança de um ambiente reforçador para outro menos 

reforçador, por determinado período. Apesar de o objetivo do time out ser apenas mudar o 

estímulo no ambiente imediato da criança, ela percebe essa ação como uma punição ou 

conseqüência dolorosa do comportamento. Uma característica chave do time out é exigir que 

a criança aja de forma correta quando acabar, seguindo o comportamento com um reforço por 

ter se saído bem (BARKLEY, 2008). 

Condemarin (2006) preceitua essa estratégia como aquela capaz de extinguir uma 

conduta mediante o tempo de privação ou time out. O objetivo não diz respeito apenas privá-

la do reforço positivo, mas, sobretudo, auxiliá-la a enfrentar o custo do seu comportamento 

indevido. ―A sobrecorreção também é um bom recurso e consiste em que a criança repare o 

que fez‖ (p.149). Importa ressaltar, a necessidade do professor se manter sereno e lúcido, caso 

o aluno adote atitudes desafiantes, solicitar a ajuda de outros, de modo a não fragilizar o 

vínculo afetivo entre eles. O uso excessivo de técnicas de extinção na ausência de vínculos 

pode comprometer, sobremaneira, o trabalho acadêmico e manejo de comportamento. 

 

 

3.1.2.8 Estratégias de Automanejo 

 

 

 No manejo do comportamento do TDAH, favorecer meios para que o aluno 

desenvolva níveis adequados de autocontrole, constitui um objetivo primário. Essa tarefa, por 

conseguinte, revela-se extremamente desafiante dada à natureza crônica e multifacetada desse 

transtorno. ―Intervenções de automanejo são formadas por estratégias que incorporam o 

automonitoramento, o autoreforço e/ou a autoinstrução ―(DUPAUL; STONER, 2007, p.150). 

Alude, também, que as estratégias que agrupam o automanejo são chamadas de intervenções 

cognitivo-comportamental, dada sua ênfase sobre as modificações no pensamento, 

comportamento e interação com as crianças. 

No automonitoramento, as crianças são incentivadas a aprender a observar e historiar a 

ocorrência de seus próprios comportamentos. Um estímulo auditivo ou visual (alerta de um 

despertador, sinal de mão do professor) é usado durante determinado período de tempo, para 
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indicar que a criança precisa observar seu comportamento naquele instante. Essa estratégia 

pode ser particularmente viável para adolescentes com TDAH (DUPAUL; STONER, 2007). 

Uma lista de conferência para comportamentos preparatórios elaborada pelo professor pode 

ajudar o aluno a se preparar para uma atividade. 

A intervenção de automanejo mais promissora para o TDAH exige que os estudantes 

não apenas monitorem seu comportamento, mas, também, avaliem e reforcem seu próprio 

desempenho. As crianças com esse transtorno apresentam uma limitada capacidade de julgar 

seus próprios comportamentos: reconhecer os problemáticos. O grande desafio consiste em 

auxiliá-los a se perceberem na resposta às situações do cotidiano. O planejamento de um 

sistema de automanejo, em que são explicitados os comportamentos esperados, bem como a 

criação de uma lista de privilégios que podem ser conquistados, constitui importantes 

estratégias de automanejo. ―O objetivo desse sistema é treinar a criança para monitorar seu 

próprio comportamento em sala, sem lembretes constantes do professor‖ (DUPAUL; 

STONER, 2007, p.153). 

Usar a linguagem como ferramenta de controle, facilita que a conduta passe além da 

fala externa do adulto, para o mecanismo da linguagem interna do discente. Estimular esse 

controle, tanto nas conversas como, no seu discurso interno - maneira de inibir seus impulsos 

– auxilia, a direcionar o foco de suas atitudes e comportamentos (CONDEMARIN, 2006). 

 Nessa modalidade de estratégia, algumas recomendações importantes: i) O professor 

deve planejar estratégias para enfrentar situações problemáticas: antecipar os prováveis 

problemas e programar de antemão a melhor forma de enfrentá-los, compartilhando 

previamente com a criança. ii) Ter uma perspectiva clara da dimensão das dificuldades da 

criança de maneira a não personalizar as atitudes problemáticas, nem tampouco, envolver-se 

em disputas pessoais, numa ―escalada de poder‖ com a criança.  

Consolidar uma conduta desejada por meio do treinamento no autocontrole, 

desenvolvendo estratégias reflexivas para a resolução de problemas, constitui o grande 

objetivo desse enfoque. A partir dessa perspectiva o educador pode intervir ajudando a 

criança a modelar a maneira de resolver o problema, avaliando as alternativas e possibilidades 

de resolução, em voz alta. Em síntese, diz respeito a definir um problema: o que acontece 

aqui; direcionar sua atenção para as características do problema: o que me causa o problema; 

ponderar as possíveis soluções; o que se pode fazer; analisar a solução aplicada: como fiz 

isso; e, por fim, procurar corrigir os erros: por que razão não conseguir solucionar o 

problema. De maneira que, o aluno aprende a identificar situações problemáticas, desenvolver 
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condutas alternativas, antecipar conseqüências, definir caminhos para atingir metas e realizar 

o comportamento esperado (CONDEMARIN, 2006). 

Essa autora ressalta, ainda: 

Para conseguir resultados permanentes mediante os modelos de auto-

instrução, é evidente que os treinamentos devem ser constantes e se manter 

no tempo, de maneira que as habilidades de auto-controle se interiorizem, se 
estabilizem no tempo e se generalizem para outras situações. Tais situações 

devem [...] estar em consonância com sua etapa de desenvolvimento e 

interesses da idade (p.168). 

 

Fica evidente, portanto, como essas estratégias auxiliam na redução de condutas 

problemáticas, uma vez que interrompe a conduta impulsiva, com o intuito de avaliá-la e 

planejar uma alternativa. O professor deve ajudar a criança a observar os outros e a si mesma, 

além de oferecer feedback constante que a auxilie a se auto-observar, normalmente, são 

observadores poucos eficientes (CONDEMARIN, 2006). Deve ser incentivado, ainda, um 

treinamento social para interpretar gestos, olhares, emoções, tons de voz, de modo a ajudá-lo 

a interpretar chaves sociais. 

 

 

3.1.2.8.1 Automonitoramento e auto-avaliação 

 

 

O automonitoramento constitui uma técnica muito utilizada em programas de TCC: 

ensina o indivíduo a registrar informações relacionadas ao seu comportamento, pensamentos, 

reações fisiológicas, dentre outros. Nessa perspectiva, a auto-avaliação se constitui uma 

estratégia utilizada para desenvolver a habilidade de ―olhar para si mesmo‖ (BARKLEY, 

2008; DUPAUL; STONER, 2007; PFIFFNER; BARKLEY; DUPAUL, 2008). 

Importa referir que essa estratégia seja adaptada à idade do aluno. Em adolescentes 

podem ser sugeridas planilhas de monitoramento, construindo tabelas semanais com dias da 

semana e horários. As crianças menores aderem melhor a esse tipo de atividade com 

planilhas coloridas, desenhos e figuras realizadas em conjunto com o professor. No início, 

essas planilhas de automonitoramento ajudam a observar a frequência dos comportamentos, 

para em seguida auxiliarem no acompanhamento da evolução: planejamento das ações 

futuras (LYSZKOWSKI; RODHE, 2009). 

 

 



92 

 

3.1.2.8.2 Auto-instrução 

 

 

Compreende-se por auto-instrução a capacidade de ―falar consigo mesmo‖. O ensino 

dessa técnica solicita constante verificação, isso porque constitui um exercício mais complexo 

de ser ensinado e aprendido. Ao longo do desenvolvimento, vivenciamos períodos em que 

―falamos sozinhos‖ e outros, em que internalizamos nossa fala para organizar o pensamento. 

Assim, a auto-instrução aplicada ao TDAH pode ajudar no controle do comportamento, quer 

desatento, quer impulsivo colocando seu pensamento nos ―trilhos‖ (CUNNINGHAM; 

CUNNINGHAM,2008; LYSZKOWSKI; RODHE, 2009). 

Casas et al.(2001) sugerem o discurso autodirigido como importante estratégia de 

manejo do comportamento. Essa autoinstrução permite ao aluno parar e ponderar sobre o que 

precisa fazer (qual o meu problema?), apontar prováveis estratégias de atuação (qual o meu 

plano?), observar e regular sua execução (estou seguindo meu plano?) e reforçar sua atuação. 

Logo, o docente deve estruturar um trabalho individual com o aluno para que aprenda a 

ajustar a realização de tarefas complexas através da fala pessoal em voz alta, sem 

comprometer o restante da turma. Conforme Vygotsky (1999), o discurso exterior evolui para 

o discurso interior.   

 

 

3.1.2.9 Sistema de recompensas 

 

 

Com base na terapia comportamental, o sistema de recompensas propõe premiar 

comportamentos adequados do aluno, introduzindo recompensas (reforçadores) para o 

comportamento esperado. Vimos como indivíduos com TDAH apresentam uma motivação 

interna frágil, daí requerem estímulos maiores na realização de atividades repetitivas e de 

pouco interesse; necessário, desse modo, que o estímulo seja externo, até que consigam 

realizar as atividades por motivação própria (MIRANDA; LOPÉS, et al., 2004). 

Os pais e professores se preocupam com o fato de que essa estratégia seja uma forma 

de ―comprar‖ seus filhos e/ou alunos, ou temem que respondam somente mediante as 

gratificações. Convém referir que, nos tempos atuais nos deparamos com sistemas de 

recompensas. 
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Na prática esse sistema de recompensas se organiza mediante etapas: I) definir os 

critérios a serem avaliados (pontualidade, realização da tarefa de casa, participação, etc); II) 

atribuir valores diferenciados a cada objetivo (por exemplo, pontualidade vale dois pontos, 

realização da tarefa cinco, participação três pontos, somando 10 pontos) ; III) elaborar uma 

lista de recompensas (ler revista em quadrinho, bombons e tempo para jogar) com pontuações 

diversas para os reforçadores e; IV) conforme os resultados alcançados, o aluno pode trocá-los 

por algum item da lista de recompensas. 

Outra interessante estratégia, diz respeito às dificuldades observadas na criança, para 

em seguida, escolher um problema com certo grau de dificuldade e monitorá-lo ao longo da 

semana (esperada uma melhora em torno de 50%). Com a evolução no comportamento, a 

criança recebe uma pontuação, que da mesma forma da estratégia anterior, poderá ser trocada, 

observando a lista de recompensas. Com crianças menores, os pontos podem ser substituídos 

por estrelinhas ou outros itens e a recompensa poderá ser única e combinada no início da 

semana. Na folha de automonitoramento, usada diariamente para registrar os avanços e a 

recompensa precisam ser desenhados para que a criança os identifique. Nas semanas 

seguintes, a observação do problema selecionado e, na sequência, inclui-se mais um, até que 

todos os problemas da lista tenham sido contemplados. A necessidade de atualização 

sistemática da lista de recompensas como condição para garantir a motivação dessa técnica. O 

indivíduo com TDAH sempre procuram maximizar o prazer e minimizar a dor (BARKLEY, 

2008; CONDEMARIN, 2006; CONNERS, 2009; MIRANDA; LOPÉS et al., 2004, 

GARGALLO; LOPES et al. 2004; ORJALES, 2007). 

A implementação de um programa de reforço, certamente, contribuirá para 

modificação e manutenção de condutas desejadas.  Condemarin (2006) destaca que 

aumentarão as respostas das crianças que recebam alguma recompensa ou gratificação por um 

comportamento desejável, sobretudo, quando a pessoa, que reforça a conduta positiva da 

criança, conquista seu respeito. Outro aspecto a considerar diz respeito ao princípio de 

aproximações sucessivas, ou seja, reforçar as aproximações da criança à conduta desejada e 

não esperar que a consiga para reforçá-lo. Deve-se considerar, ainda, o princípio do 

modelamento, em que pessoas valorizadas pela criança signifiquem para ela um modelo de 

aprendizagem a ser imitado. 
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3.1.2.10 Outras estratégias de manejo de comportamento em sala de aula 

 

 

Conners (2008) sugere algumas técnicas específicas que podem ajudar no manejo do 

comportamento do aluno com TDAH em sala: i) economia de pontos – os alunos ganham ou 

perdem privilégios a depender do comportamento apresentado. Os professores devem 

desenvolver um cartão-relatório diário, para monitorar o controle do comportamento, 

utilizando um sistema de pontuação para comunicar o atingimento de objetivos estabelecidos 

enviando sistematicamente para os pais; ii) aprendizagem assistida por pares – um estratégia 

promissora capaz de aumentar as habilidades escolares do aluno. Nessa abordagem, um 

colega de sala auxilia a criança a realizar exercícios enquanto oferece encorajamento e 

orientação. O aluno encontra dificuldade em escutar e copiar, ao mesmo tempo, durante as 

instruções em sala, cabendo ao colega designado assumir a função do ―colega que copia‖. 

No aluno com TDAH, as condutas agressivas, comuns a crianças com esse transtorno, 

podem ser atenuadas mediante exemplos de condutas não agressivas; simulando condutas, 

oportunidade para o aluno ensaiar e aprender comportamentos adequados antes de enfrentá-

las na vida diária; incentivando o manejo de uma série de respostas alternativas; oferecendo 

reforço quando conseguir substituir um comportamento agressivo por um adequado; 

ignorando condutas verbais inadequadas ou excessivas (usar o método de extinção) e; 

lembrando as regras da sala de aula aos alunos e os ensinando ativamente por meio do 

exemplo de estudantes que as seguem, isto é, ―flagrar‖ alunos que estão obedecendo às regras 

(DUPAUL; STONER, 2007; CONDEMARIN, 2006; MIRANDAS; GARCIA-CASTELAR; 

PRESENTACIÓN-HERRERO, 2004; PFIFFNER; BARKLEY; DUPAUL, 2008). 

 O professor do aluno com esse transtorno deve oferecer normas, limites e ambientes 

estruturados e previsíveis. Essas crianças necessitam de uma organização clara e consistente 

do ambiente, em virtude da dificuldade que encontram de se estruturar internamente. Convém 

planejar o tempo de forma organizada, precisa, fazendo listas, calendários, horários. Limites 

claros e bem definidos ajudam a contê-las: tranqüilizam-nas; não são compreendidos como 

restrições ou castigo, uma vez que os conheça e sejam consistentes. O docente deve, 

temporariamente, assumir o controle do cumprimento da norma, permanecendo com esta 

responsabilidade até a criança conseguir internalizá-la. 

 Phelan (2004) considera duas regras fundamentais que devem ser aplicadas na sala de 

aula: I) os alunos estão na escola para trabalhar /aprender; e II) o comportamento do aluno 
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não dever intervir no trabalho/aprendizado das outros. O aluno do tipo predominantemente 

desatento encontra dificuldades com a primeira norma e as do tipo combinado com ambas. 

Segundo essa pesquisadora, o professor deve selecionar as atitudes, comportamentos desses 

alunos em três categorias: I) comportamento que pode ser ignorado (não viola nenhuma 

regra); II) comportamento não destrutivo, mas apenas desatento (infringe apenas a primeira 

regra); e III) comportamento destrutivo (transgride a segunda regra e, muitas vezes, a primeira 

também). 

  Além disso, para alunos com esse transtorno, o que Welch chama de objetos legais 

de manuseio - artefatos como um carrinho, escovinha, brinquedo – pode ser de grande valia 

para a contenção das ações oriundas de suas características. Nessa categoria de 

comportamento ignorável, estão as atitudes que fazem parecer que o aluno está desatento, 

quando, na verdade, está com sua atenção concentrada. Normalmente, esse aprendiz encontra 

dificuldade em instituir um contato visual com a professora, por isso, ao fazer uma pergunta 

ou sugerir que o aluno repita uma instrução, o professor aprende a distinguir os momentos em 

que ele esteja distraído ou atento. A desatenção aparente pode ser ignorada e a real trabalhada 

(ALENCAR, 2006; BENCZIK; BROMBERG, 2003; PHELAN, 2004). 

 Importa ressalvar, ainda, que resistem tenazmente as mudanças imprevistas, as 

postergações, devendo anunciar-lhe com antecedência o que vai acontecer, quando e como, e 

ir comprovando no horário a realização do que foi proposto (BARKLEY, 2008; DUPAUL; 

STONER, 2007; CONNERS, 2009; CONDEMARIN, 2006). 

As estratégias de manejo de comportamento discutidas concentram-se na modificação 

de comportamentos, alvo através da manipulação de conseqüências após a ocorrência do 

problema visado (DUPAUL; STONER, 2007). Compreender as razões que sustentam os 

comportamentos problemáticos constitui um primeiro passo para selecionar as estratégias 

adequadas e a individualização das intervenções. Um comportamento disruptivo pode ser 

desencadeado por uma série de questões, dentre as quais o anseio de evitar e/ou escapar de um 

determinado momento de estudo, uma dificuldade de aprendizagem, um momento de 

ansiedade. A estratégia preventiva que minimizaria os desdobramentos desse comportamento 

seria envolver o aluno, na oferta de auxílio desde o começo da atividade, definindo metas, 

estabelecendo combinados, de maneira a assegurar que as regras e objetivos sejam 

compreendidos, discutidos e atendidos. 
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3.1.2.11 Atenção estratégica do professor 

 

 

O professor assume um importante papel na administração das intervenções 

comportamentais empregadas com estudantes com TDAH. Segundo Pfiffner, Barkley e 

DuPaul (2008) essa atenção se refere à prática de direcionar sua atenção para ajudar os alunos 

a permanecerem concentrados no trabalho e, redirecionar os que porventura encontrem 

dificuldades. Algumas formas de atenção positiva (elogios, sorrisos, sinais com a cabeça e 

tapinhas nas costas) têm efeitos positivos com esses discentes; a ausência de atenção do 

professor em função de comportamentos indesejados, vale dizer, ignorando ativamente, pode 

contribuir para a diminuição desses comportamentos. É inconteste que a estima e o respeito 

do professor com o aluno com TDAH podem contribuir, significativamente, para atenuar suas 

dificuldades comportamentais e cognitivas (BARKLEY, 2000, 2008; BENCZIK; 

BROMBERG, 2003; HALLOWELL; RATEY, 1999; MATOS, et al., 2003; ORJALES, 2007; 

PHELAN, 2004; RODHE; BENCZIK, 1999; ROHDE; MATTOS, 2003; SILVA, 2007). 

De modo geral, o elogio parece ter mais eficácia quando explicita o comportamento 

desejado que esteja sendo reforçado, e realizado com tom de voz sereno, afetuoso e conteúdo 

cujo corresponda ao desenvolvimento do aluno. Os elogios são mais eficazes se realizados 

após o comportamento esperado. A aplicação da atenção do professor condicionada à conduta 

adequada da criança, bem como, a atenção a comportamentos esperados são importantes 

estratégias na contenção de atitudes disruptivas (BENCZIK; BROMBERG, 2003; SILVA, 

2007). 

O ato de ―ignorar ativamente‖ à ausência completa da atenção do professor deve ser 

usada em casos mais brandos de agitação psicomotora ou desatenção, não sendo recomendado 

aos comportamentos mais problemáticos ou agressivos. Elogiar e ignorar, simultaneamente, 

pode consistir numa estratégia eficiente. Elogiar alunos que desenvolvam seu trabalho de 

modo tranqüilo e ignorar o aluno perturbador, pode contribuir para a melhora do 

comportamento problemático pelo desejo do estudante por atenção do professor (BENCZIK; 

BROMBERG, 2003; HALLOWELL; RATEY, 1999; PHELAN, 2004; SILVA, 2007).  

O professor deve se automonitorar para permanecer sempre atento a oferecer essa 

atenção estratégica ao aluno com TDAH. Colar adesivos com rostos sorridentes pela sala para 

lembrar de acompanhar o estudante, gravar um sinal sonoro (gravador de bolso) que dispare 

por curtos espaços de tempo recordando o professor de conferir o comportamento do 
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aprendiz, usar um pequeno timer vibrante no cinto ou no bolso e, quando sentir a vibração, 

usá-la como indicação para monitorar a classe são sistemas de pistas ou apoio que auxiliam o 

professor a lembrar e prestar atenção estratégica ao estudante (BARKLEY, 2000, 2008). 

Orientações últimas de manejo de comportamento que podem auxiliar enormemente 

esse aprendiz dizem respeito: I) permitir que a criança, em alguns momentos, escute a 

explicação em pé, como forma de amenizar sua inquietação em permanecer sentada; II) 

assegurar-se de que adquira o hábito de esvaziar sua mochila na carteira   

 

 

3.3 Estratégias Cognitivas 

 

 

 No aluno com TDAH a aprendizagem se configura comprometida, sobretudo, em 

função dos desdobramentos de suas características. O automanejo auxilia a redirecionar suas 

estruturas cognitivas – memória, atenção, percepção – para a aprendizagem, por meio do 

emprego de verbalizações internas, autoinstruções, no entanto, fazer uso dessa estratégia 

constitui um desafio. Condemarin (2006) considera essa dificuldade como sendo a 

manifestação de um atraso em substituir o modo impulsivo de adaptação ao meio, próprio dos 

primeiros anos da infância, por um modo reflexivo, característico do amadurecimento, que se 

inicia, geralmente, em torno dos 5 a 6 anos de idade, com a mediação dos processos 

atencionais.  

Os alunos com esse transtorno apresentam como uma de suas características a 

impulsividade cognitiva: deficiência na precisão e rapidez em seus processos de percepção e 

análise da informação. Incorporam a informação de forma mais superficial que seus pares sem 

o TDAH e as estratégias que mobilizam para organizá-la, retê-la e processá-la são 

compatíveis as de crianças menores (BARKLEY, 2000). Em conseqüência da excessiva 

rapidez, a informação não chega a ser armazenada na memória de longo prazo e, assim, 

compromete seu registro e recuperação, resultando numa aprendizagem pobre. Seu estilo 

cognitivo é predominantemente impulsivo, pois não pensam o suficiente antes de agir, 

tampouco, antecipam os desdobramentos de suas ações. Convém ressalvar que essa 

impulsividade cognitiva nem sempre está presente em todos os comportamentos das crianças. 

(BARKLEY, 2000; BELTRAN, 1995; CONDEMARIN, 2006; GARGALLO; LOPES et al., 

2004). 
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Uma das características mencionadas como interferentes diz respeito à dificuldade das 

crianças com TDAH para organizar as informações, em função da limitação em distinguir o 

que é informação essencial ou periférica. Essa dificuldade tem a ver com a velocidade no 

processamento da informação que, em conseqüência ocorre de forma incompleta, dificultando 

a categorização e ordenamento recebidos (CONDEMARIN, 2006). 

Outra peculiaridade das crianças impulsivas se relaciona com a falta de flexibilidade 

cognitiva para processar a informação.  Normalmente, apresentam menor variedade de 

respostas e enfrentam problemas de forma assistemática, procurando resolver por meio de 

tentativas e acertos e tendendo a permanecerem fixadas em soluções mal-sucedidas, uma vez 

que lhes falta flexibilidade para ponderar novas possibilidades. Assim, a baixa tolerância à 

frustração comum a essas crianças, que as faz facilmente se desestruturarem frente às 

dificuldades, compromete sua capacidade de absorver novas informações, as quais lhes 

permitiriam resolvê-las de outra maneira. ―Eles tendem a se fechar diante da retroalimentação 

quando sentem que não puderam enfrentar uma tarefa com êxito‖ (CONDEMARIN, 2006, 

p.173). Já, quando o estímulo chega de forma lenta, gradual tendem a cometer mais erros. 

Contrariamente, quando o estímulo se apresenta de forma mais rápida não se observam 

diferenças entre as demais. 

O trabalho interventivo com alunos com TDAH - a psicoeducação - constitui um 

elemento essencial, isso porque apresenta ao indivíduo o transtorno e o ensino do modelo 

cognitivo-comportamental. É imprescindível que o aluno, professores e família compreendam 

o que é o TDAH: sintomatologia, prevalência, etiologia, comorbidades e tratamentos. Tal 

conhecimento contribui, sobremaneira, para a adesão desses atores ao trabalho escolar. 

Discorreremos, a seguir, sobre algumas ações interventivas a serem desenvolvidas no espaço 

escolar com o intuito de favorecer o desenvolvimento cognitivo do aluno com esse transtorno. 

 

 

3.3.1 Mudando o ambiente da sala de aula 

 

 

O ambiente da sala de aula representa um fator importante na forma como os alunos se 

comportam, e no desempenho acadêmico; iluminação, móveis, lugar, ventilação, materiais 

expostos, cor, áreas de relaxamento e a possibilidade de isolar as distrações são elementos que 

devem ser, cuidadosamente, considerados. Há muitos fatores ambientais que podem ser 
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alterados e regulados para melhorar sua performance e inserção no ambiente acadêmico 

(BENCZIK; BROMBERG, 2003; RIEF, 1998). A seguir serão discutidas algumas dessas 

práticas. 

O afastamento da cadeira do aluno das outras e a proximidade da mesa do professor 

seja uma das estratégias interventivas mais comuns, possibilitando, não apenas o afastamento 

do estudante ao reforço dos colegas, como também, permitindo o monitoramento mais efetivo 

do docente. Além do mais, torna-se mais prático para o professor estruturar as tarefas com a 

criança, acompanhar suas dificuldades, progresso e proporcionar o reforço adequado. Estando 

sentada na primeira fileira, voltada para a parte da frente da sala, os estímulos visuais e 

auditivos que apareçam ficarão atrás dela, minimizando sua desatenção; deverá, ainda, sentar-

se distante da janela ou porta, num local onde as possibilidades de distração sejam mínimas 

(BARKLEY, 2000; BENCZIK; BROMBERG, 2003; ORJALES, 2007; PHELAN, 2004). 

Orjales (2007) destaca a necessidade desse aluno trabalhar sozinho, em uma carteira isolada, 

quando precisar realizar tarefas que requeiram maior concentração. 

As salas de aulas precisam ser fechadas e fisicamente inclusas (quatro paredes e uma 

porta); essa estrutura física é a mais recomendada para esses alunos, em função da facilidade 

com que se dispersam. Pesquisas recentes sugerem as cadeiras dispostas em fila, organizadas 

no modo tradicional. Mesas separadas e individuais podem dificultar o aluno, uma vez que a 

proximidade dos colegas pode favorecer eventos de distração e perturbações em sala 

(BARKLEY, 2000; BENCZIK; BROMBERG, 2003; LOPES; NOGUEIRA, 1998).  

O espaço escolar, assim posto, deve ser bem organizado, estruturado e previsível, com 

regras visíveis e orientações quanto a horários e atividades. Materiais de apoio visual são 

recomendados, entretanto, cartazes em cores vivas podem reduzir a necessidade de repetidas 

orientações verbais. Tabelas afixadas com uma programação das atividades, com comentários 

sobre a adesão às regras de sala também auxiliam deveras o aluno. No passado, estudiosos do 

transtorno orientavam que os professores restringissem a quantidade de estímulos na sala, haja 

vista provocarem excessiva distração. Barkley (2000) acrescenta que pesquisas, que avaliaram 

esses procedimentos, refutaram essa teoria: as crianças não melhoravam o comportamento 

nem o desempenho acadêmico.  

O ambiente educacional favorável para essa criança diz respeito a uma sala de aula 

estruturada que receba um número menor de alunos, de modo a permitir um acompanhamento 

sistemático das dificuldades surgidas, com um profissional orientado para responder as suas 

demandas.  
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3.3.2 Orientações quanto à realização das tarefas escolares 

 

 

Na realização de atividades acadêmicas, são propostas algumas recomendações que 

auxiliarão, sobremodo, o aluno com TDAH em seu processo de aprendizagem: 

 Acrescer o nível de novidade e interesse nas tarefas, com o uso de estimulação 

exacerbada (ex: cor, forma, textura). Esse incremento parece abrandar o padrão de 

atividade, elevar o grau de atenção e melhorar o desempenho geral (BARKLEY, 2000; 

BENCZIK; BROMBERG, 2003); 

 Variar a forma de apresentação e os materiais de trabalho parece ajudar a manter o 

interesse e a motivação. O estilo de apresentação das aulas, tarefas e materiais deve ser 

modificado, de modo a auxiliar a criança, a atenção pode ser acentuada com um 

modelo de aula mais entusiasmado, breve e que possibilite sua participação 

(ANTONY; RIBEIRO, 2004; BARKLEY, 2000; BENCZIK; BROMBERG, 2003);  

 Intercalar as aulas/tarefas passivas ou pouco interessantes com tarefas ativas ou de 

maior interesse, de maneira a otimizar o desempenho e canalizar melhor seu 

comportamento disruptivo em respostas construtivas. Igualmente, alternar períodos de 

estudo como momentos breves de exercício físico, de modo atenuar a fadiga e a 

monotonia de períodos longos de estudo. Entre os exemplos, sugerir que o aluno faça 

um polichinelo e/ou alongamento ao lado de sua mesa, dar uma volta rápida fora da 

sala para uma corrida ou caminhada de dois minutos ou caminhar em torno da sala no 

ritmo de uma dança. Essa estratégia pode recompor não apenas a capacidade de 

atenção da criança com TDAH, mas de todas as outras (BARKLEY, 2000; BENCZIK; 

BROMBERG, 2003; RIEF, 1998);  

 Os trabalhos acadêmicos devem ser breves e apresentados um de cada vez para se 

conformarem à capacidade de atenção da criança (ORJALES, 2007). O professor, 

numa atividade mais extensa, deverá entregar a tarefa em partes, de modo a se 

concentrar em objetivos menores, permitindo, ainda, pequenas ―paradas‖ ao longo de 

sua realização; que ajudam a recompor a atenção; 

 Barkley (2000) sugere uma regra que é ―[...] determinar a quantidade de trabalho que 

poderia ser apropriada para uma criança 30% mais nova‖ (p.244). Devem ser 

especificados períodos curtos para a sua realização, sendo utilizadas ajudas externas – 



101 

 

cronômetros, relógios, despertadores. Pode-se, ainda, colocar o relógio para tocar no 

decorrer de alguns minutos: o aluno deverá ser incentivado a realizar o trabalho 

durante esse período. O feedback com relação à precisão dos trabalhos desenvolvidos 

em sala deve ser imediato (ANTONY; RIBEIRO, 2004; BARKLEY, 2000; CASAS et 

al., 2001; LOPES; NOGUEIRA, 1998; RIEF, 1998); 

 A tarefa que uma criança sem nenhuma dificuldade de aprendizagem levaria 20 

minutos para realizar, custa ao aluno com TDAH horas para concluir (em especial os 

trabalhos escritos). Logo, deve-se limitar a quantidade de tarefas, priorizando as 

questões importantes e modificando-as, de modo que facilite a compreensão do aluno. 

O nível de dificuldade da tarefa deve ser alternado com questões fáceis. Não há 

necessidade de fazer todas as folhas do caderno de exercício, todos os problemas de 

matemática ou todas as redações. O professor deve ser flexível, permitindo que o 

aluno faça um número possível de exercícios (exemplo: meia página, dois problemas 

em vez de quatro) (ANTONY; RIBEIRO, 2004; BENCZIK; BROMBERG, 2003; 

RIEF, 1998);  

 Os comportamentos e objetivos esperados devem ser anunciados antes do início da 

atividade. Esse anúncio auxilia o discente a se estruturar interna e externamente. O 

professor precisa, também, saber lidar com as transições, de uma atividade para outra, 

de modo breve e bem organizado (DUPAUL; STONER, 2007; CONDEMARIN, 

2006); 

 O professor precisa comunicar com exatidão, suas expectativas sobre o uso do tempo: 

tornar visível os horários das aulas, dividindo-os em blocos de tempo com 

expectativas claras em relação ao comportamento dos alunos. Recomenda-se, ainda, 

que os discentes recebam ―problemas de desafio‖ no início da aula de maneira a 

sustentar sua motivação (BARKLEY, 2000; 2008; BENCZIK; BROMBERG, 2003; 

HALLOWELL; RATEY, 1999); 

 O professor deve movimentar-se pela classe enquanto monitora o comportamento do 

aluno e oferecer, assim, um feedback de modo não intrusivo e mais, colocar a carteira 

próxima da sua de maneira a diminuir a probabilidade de mal-entendidos, sobre 

orientações para uma tarefa (BARKLEY, 2000; 2008; BENCZIK; BROMBERG, 

2003; DUPAUL; STONER, 2007); 

 Aceitar formas opcionais de demonstrar o conhecimento: respostas orais ou ditadas 

para escrever, reduzir a quantidade de trabalhos e projetos escritos, realizar mais 
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avaliações orais do que escritas.  O uso da digitação de textos e do gravador deve ser 

encorajado, como outras opções na realização de trabalhos. É importante estar sensível 

ao extremo esforço físico que representa para eles escrever algo que parece simples 

(ANTONY; RIBEIRO, 2004; BARKLEY, 2000, 2008; BENCZIK; BROMBERG, 

2003; CASAS et al., 2001; RIEF, 1998); 

 Alunos com diagnóstico de TDAH, muitas vezes são crianças muito inteligentes, 

sabem a informação, contudo não conseguem escrevê-la, sobretudo, em testes. É 

importante propiciar mais tempo para as tarefas. Cabe ao professor ser flexível e 

consentir que esses alunos tenham tempo extra para fazer exercícios, testes e/ou liberar 

que sejam testados oralmente. Deve ser incentivado a gravação das aulas como suporte 

para o aluno guardar informações relevantes da aula (BARKLEY, 2008; RIEF, 1998). 

 No decorrer do dia, a capacidade de concentração e inibição do comportamento da 

criança com TDAH tende a diminuir sensivelmente, por isso é aconselhável que os 

conteúdos acadêmicos sejam trabalhados antes das atividades consideradas não-

acadêmicas, que exigem mais concentração (LOPES; NOGUEIRA, 1998; 

MIRANDAS; GARCIA-CASTELAR; PRESENTACIÓN-HERRERO, 2004); 

 Dividir a tarefa em unidades pequenas e administráveis ou passos sequenciados. 

Algumas crianças têm um desempenho melhor quando trabalham com a folha de 

tarefas dobrada ao meio, de modo que não possam ver o conjunto da atividade e fazer 

a tarefa em pequenas partes para que possa ser completada em diferentes tempos 

(ANTONY; RIBEIRO, 2004; BARKLEY, 2000; BENCZIK; BROMBERG, 2003; 

PHELAN, 2004; RIEF, 1998); 

 ―As instruções devem ser repetidas em voz alta pelo aluno e depois murmuradas 

enquanto as segue‖ (LOPES; NOGUEIRA, 1999, p.28). Confiar na memória da 

criança e nos lembretes verbais quase sempre não funciona. Ao fornecer instruções 

para uma tarefa, deve–se estabelecer um contato visual, chamar pelo nome - para não 

se distrair enquanto é dada a orientação - resumir ao máximo as instruções e, ainda, 

perceber indícios de incompreensão e dificuldades A utilização de alguns mecanismos 

de ajuda – sinais de parar, olhos grandes, ouvidos grandes – na sala para lembrar que 

deve parar, olhar e escutar favorece a gestão do comportamento da criança 

(ANTONY; RIBEIRO, 2004; BARKLEY, 2000; CONDEMARIN, 2006; PHELAN, 

2004; RIEF, 1998);  
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 As adaptações para trabalhos escritos podem envolver diminuição da duração de um 

trabalho escrito quando for repetitivo, uso de computadores para digitação de 

relatórios e dispensa de tempo extra para realizar as atividades. Tal atitude representa 

uma adaptação importante, sobretudo, os desatentos que apresentam um 

processamento cognitivo lento (BARKLEY, 2000); 

 O uso de sinais não-verbais para redirecionar o aluno para uma atividade constitui uma 

eficiente estratégia para promover seu engajamento ativo no trabalho acadêmico, 

tendo em vista sua dificuldade na permanência prolongada de uma tarefa (ANTONY; 

RIBEIRO, 2004; BARKLEY, 2000); 

 Alunos com TDAH costumam apresentar dificuldades com habilidades 

organizacionais e de estudo, quase sempre necessitam de instrução sobre o uso do 

tempo e de materiais, de intervenção extra para garantir que as tarefas sejam 

registradas corretamente, seu material escolar e local de estudo estejam organizados, 

cadernos e carteiras sejam revisados, rotineiramente, para diminuir o excesso de coisas 

desnecessárias, e averiguar se estão utilizando estratégias específicas para estudar 

(BARKLEY, 2000, 2008; BENCZIK; BROMBERG, 2003; RIEF, 1998); 

 As tarefas estruturadas, complexas que requerem concentração e persistência, 

constituem grande desafio para as crianças, sobretudo, quando não recebem uma 

recompensa imediata ou anterior à atividade (LOPES, 1998). 

Benczik e Bromberg (2003), com base nos estudos de Zentall (1995), sugerem outras 

propostas de intervenção para auxiliar na aprendizagem do aprendiz com TDAH, conforme 

expressamos na seqüência: 

 Oferecer recompensa para a tarefa realizada (apagar a lousa, arrumar as cadeiras, 

sentar na cadeira da professora e dar recados); 

 Incentivar a tomar nota das palavras-chaves; encorajá-lo a escrever as instruções 

verbais e tudo o que é considerado relevante; 

 Antes de dar início a uma atividade, enfatizar ou reescrever as orientações com lápis 

coloridos, para ter claras as informações importantes; 

 Aquelas crianças que interrompem com freqüência devem ser orientadas quanto a 

reconhecer as pausas na conversação e como preservar e expor suas idéias; 
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 Anotar tudo o que considera importante na tarefa (escrever à mão, fazer tabelas ou 

gráficos); 

 Grifar, circular ou colorir as orientações das tarefas, palavras mais difíceis, sinais 

gráficos. 

Nessa perspectiva, a Modificação de Tarefas (MT) constitui um outro tipo de 

intervenção acadêmica que contribui para um melhor desempenho acadêmico. Essa estratégia 

abrange uma revisão do currículo ou de alguns aspectos, com o intuito de diminuir condutas 

problemáticas e aumentar o comportamento adequado em sala de aula: constitui, uma 

intervenção preventiva, visto que as mudanças são feitas antes da apresentação do currículo. 

Destaca-se que esse tipo de modalidade pode se aproximar mais das necessidades específicas 

dos alunos e estar sensível às suas demandas individuais (DUPAUL; STONER, 2007).  

Selecionar entre duas ou mais opções de atividades apresentadas constitui um tipo de 

MT. Du Paul e Stoner (2007) consideram que autorização dada pelo professor para que o 

aluno escolha suas tarefas amortiza os comportamentos disruptivos e contribui para seu 

engajamento nas atividades escolares, além de promover a iniciativa e autonomia dos 

estudantes. Destacam, ainda, não haver comprovação de que essa estratégia seja eficiente para 

melhorar o desempenho acadêmico. Outra estratégia seria a modificação dos estímulos dentro 

da própria tarefa, tendo como premissa a necessidade superior de estimulação cognitiva que 

crianças com esse transtorno apresenta em relação as demais. Suas pesquisas confirmaram 

que o nível de atividade dos participantes decresce em função da modificação nas exigências 

da tarefa.  

Os resultados disponíveis na literatura de pesquisas indicam que as modificações na 

tarefa podem contribuir para a diminuição no comportamento disruptivo, potencializar um 

maior engajamento na tarefa e, por conseguinte, melhor desempenho acadêmico. Convém 

ressalvar que, esses tipos de modificações podem acontecer no contexto da rotina diária da 

sala de aula, exigindo, para tanto, uma preparação mínima dos professores. Todavia, 

acrescenta DuPaul e Stoner (2007), os resultados estão restritos aos efeitos imediatos e de 

curto prazo da intervenção, merecendo, além disso, criteriosa investigação. 
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3.3.3 Recursos materiais 

 

 

Os recursos didáticos estão relacionados a todos os elementos da ação educacional: 

são facilitadores da aprendizagem. O objetivo principal dos recursos é oferecer suporte à 

tarefa de ensinar, sobretudo, aos alunos com necessidades educacionais especiais. Adequar os 

materiais às suas possibilidades configura um imperativo, de modo que compreendam a 

informação apresentada, no caso do aluno com TDAH, disponibilizando apoios concretos 

(listas, tabelas, quadros), adaptando o vocabulário, utilizando recursos audiovisuais ou 

reduzindo e/ou quebrando a informação (ALENCAR, 2006; BENCZIK; BROMBERG, 2003; 

BLANCO, 1995).  

O aluno apresenta uma necessidade intrínseca a novidades, sendo forçoso utilizar 

recursos que tornem as aulas mais atraentes, dinâmicas: gravador, computador, retroprojetor, 

projetor de slides, muita cor (giz colorido para a lousa, canetas ou lápis coloridos para 

registros no caderno ou livro), revistas para recortes e confecção de materiais pelos alunos 

(ALENCAR, 2006; BENCZIK; BROMBERG, 2003; BLANCO, 1995; LOPES; NOGUEIRA, 

1999). 

MOOJEN et al., (2003) apresentam recursos outros que poderão servir de apoio e 

suporte: i) uso de computador, responder no livro em vez de copiar no caderno; ii) uso do 

computador por meio de softwares educacionais e programas especialmente organizados para 

facilitar a compreensão de conteúdos acadêmicos e iii) uso diferenciado do material 

matemático: calculadoras e tabuadas, listas de fórmulas e medidas de conversão.  

 

 

3.3.4 Estratégias outras de Ensino 

 

 

 As dificuldades enfrentadas por alunos com esse transtorno, cabendo, portanto, à 

escola oferecer instrução suplementar ou aulas de recuperação que visem melhorar suas 

habilidades acadêmicas básica e aprendizagem. 

 Além disso, DuPaul e Stoner (2007) sugerem para melhora das dificuldades em sala 

de aula o envolvimento de múltiplos enfoques de prevenção e intervenção:  

1. ensino ativo e contínuo de regras, rotinas e expectativas sobre o 

comportamento apropriado na sala de aula; 2. gradação de práticas e 
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contingências para apoiar as regras, rotinas e expectativas; 3. mudança nas 

rotinas de instrução e nos currículos; 4. monitoramento contínuo do 

progresso em áreas de habilidades básicas; e 5. ensinar os alunos a serem 
competentes na organização e no estudo de materiais acadêmicos (p.154). 

 

  Assim posto, torna-se imperativo diversificar as estratégias de ensino, formas 

variadas e criativas para desenvolver o trabalho pedagógico. Daí, a relevância de uma 

motivação externa, atividades significativas, situações de aprendizagem ágeis e novas, que 

atraiam seu interesse. O talento para a arte, particularmente pela música constitui uma 

habilidade presente em alguns desses alunos, dessa maneira, permitir que se expressem, além 

de respeitar seu ritmo pessoal de aprendizagem, eleva enormemente sua autoestima. A 

computação e a eletrônica constituem outras habilidades reveladas por alguns e que podem ser 

colocadas a serviço de objetivos pedagógicos; a maioria revela aptidões diminuídas em 

atribuições em que a linguagem seja o veículo principal (CONNERS, 2008). 

Deve-se, nessa direção, estabelecer rotinas de estudo de forma clara e invariável; 

organizar o seu entorno e determinar pautas acompanhando-a em seu tempo de estudo; evitar 

os ambientes de estudo privados de estímulo visuais e auditivos; realizar breves interrupções 

para recompor a capacidade atencional e, permitir um tempo maior nas atividades por 

constituírem importantes estratégias para auxiliá-lo em seu processo de aprendizagem. 

 

 

3.3.5 Orientação sobre o Estudo e Tarefas 

 

 

O processo de leitura, imprescindível para compreensão dos conteúdos escolares 

desenvolvidos constitui uma tarefa desafiante para alunos com esse transtorno. Isso devido, a 

dificuldade na manutenção do foco atencional que resulta em absorver a informação de forma 

fragmentada, ―quebrada‖ ou mesmo distanciando-se (―escapulindo silenciosamente‖) do 

contexto da leitura (HALLOWELL; RATEY, 1999). Discussões prévias, antes da leitura, 

podem ajudá-los a se colocar em um contexto de modo a compreender melhor e, com o qual 

possa se identificar. Tanto as informações ou conhecimento prévios relacionados à leitura, 

como a consulta ao vocabulário pode ser conferida e acrescentada. 

DuPaul e Stoner (2007) apregoam que esses alunos podem aprender variadas 

estratégias relacionadas à aquisição de informações, a partir de materiais escritos: i) pré-

leitura para identificar idéias e informações principais; ii) ler o texto e responder 
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simultaneamente a questões elaboradas sobre a leitura; e iii) usar estratégias para realizar 

registros cuidadosos sobre a leitura.  

Nessa perspectiva, destaca outras estratégias que apresenta possibilidades para atuar 

de forma direta sobre as dificuldades acadêmicas vivenciadas: instrução por colegas, instrução 

assistida por computador, modificações das tarefas e instruções e treinamento de estratégias.  

 

 

3.3.5.1 Instrução por colegas 

 

 

Para DuPaul e Stoner (2007) a ―[...] instrução por colega pode ser definida como 

qualquer estratégia de instrução, na qual dois estudantes trabalham juntos em uma atividade 

acadêmica, com um deles oferecendo auxílio, instrução e/ou feedback para o outro‖ (p.161). 

Logo, o modelo ―Ensino por colegas‖ amplia as habilidades em todas as áreas 

acadêmicas incluindo os seguintes componentes: 

(1) divisão da classe em duas equipes; (2) formação de duplas entre os colegas de 

cada equipe; (3) os alunos revezam-se ensinando uns aos outros; (4) os tutores 

recebem roteiros acadêmicos (por exemplo, problemas de matemática com 

respostas); (5)elogios e pontos são oferecidos de acordo com o grau de respostas 

corretas; (6) os erros são corrigidos imediatamente e o aluno tem uma chance de 

praticar a resposta correta; (7) o professor monitora os pares e oferece pontos extras 
para aqueles que estão seguindo os procedimentos prescritos; e (8) os pontos 

contados pelos estudantes individuais ao término de cada sessão (DUPAUL; 

STONER,2007, p.162). 

 

Um crescimento significativo no comportamento e desempenho acadêmico se observa, 

tanto em alunos ditos normais, como em discentes com TDAH, na utilização dessa estratégia, 

atestando, assim, ser favorável para todos os estudantes. Outrossim, constitui uma ação 

interventiva capaz de melhorar expressivamente o engajamento, desempenho acadêmico e, 

provavelmente, as interações sociais de uma larga variedade de alunos, incluindo, sobretudo, 

aqueles com TDAH: estratégia alternativa, que facilita o desenrolar das tarefas propostas e o 

refinamento das habilidades acadêmicas.  
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3.3.5.2 Instrução assistida por Computador 

 

 

Os programas de instrução assistida por computador parecem adequados para envolver 

estudantes com problemas de atenção e déficits motivacionais: melhora os comportamentos 

relacionados à tarefa e o desempenho nos trabalhos acadêmicos. Esses programas têm 

finalidades e objetivos claros e tarefas simplificadas (PFIFFNER; BARKLEY; DUPAUL, 

2008). A maioria apresenta formato semelhante a um jogo, motivando os alunos: na utilização 

de múltiplas modalidades sensoriais, material essencial destacado (cores, tamanho de letras), 

conteúdo dividido em segmentos menores de informações fáceis de lidar e a possibilidade de 

proporcionar um feedback imediato sobre a exatidão da resposta. Além do mais, essa 

modalidade ajuda a limitar, categoricamente, a aparecimento de aspectos não essenciais que 

poderiam causar distração, comprometendo, assim, o processo de aprendizagem dos 

aprendizes com esse transtorno (BARKLEY, 2008; DUPAUL; STONER, 2007). 

 

 

3.3.5.3 Treinamento de Estratégias 

 

 

O treinamento de estratégias diz respeito a um outro tipo de intervenção acadêmica, 

que relativo ao ensino de estratégias específicas para uso em sala de aula. Consiste ―[...] em 

ensinar os alunos a usarem um conjunto de procedimentos que abordam especificamente as 

demandas de uma situação acadêmica‖ (DUPAUL; STONER, 2007, p.166). Parece, 

particularmente, eficaz com adolescentes, isso porque apresentam tímidas habilidades de 

organização e de estudo, resultando em baixo desempenho acadêmico. Esse tipo de 

intervenção ajuda a se tornarem mais responsáveis por sua aprendizagem e comportamento 

em sala. 

Estudantes com esse transtorno podem apresentar dificuldade para prestar atenção nas 

aulas, estabelecer um foco atencional e fazer registros organizados para rememorar 

informações, e realizar consultas posteriores. É provável que uma melhora em suas estratégias 

de anotação possa auxiliar no desempenho acadêmico e comportamental em sala de aula. Os 

estudantes se apropriam dessa estratégia através de instruções dirigidas pelo professor e 

lembretes, em uma tentativa de recolher e resguardar informações e de restringir a freqüência 
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de comportamentos disruptivos. O professor orienta os estudantes sobre o processo de tomada 

de notas, ilustrando como fazer isso com base nas idéias e detalhes mais importantes. 

Gradativamente, o número de lembretes do professor diminui, até que os alunos sejam 

capazes de produzir de forma independente um rascunho do material apresentado durante a 

aula. Logo, podem melhorar sensivelmente o comportamento relacionado às atividades 

escolares e o desempenho acadêmico. Além do mais, constata-se que quanto maior a 

qualidade e organização das anotações, menor será o grau de exibição de comportamentos 

disruptivos (DUPAUL; STONER, 2007). 

 

 

3.3.6 Treinamento em hábitos de estudo  

 

 

Numerosos investigadores
21

 da área destacam o estudo como um desafiante momento 

para o aluno com TDAH, daí a adoção de algumas estratégias que favoreçam a construção 

desse hábito: 

 Antecipar frente ao anúncio de uma informação verbal importante o uso de palavras-

chaves como ―escutem‖ ou ―pronto‖, de modo a ―fisgar‖ sua atenção; 

 Dispensar um poderoso e imediato reforço, quando demonstrarem atenção à 

informação; 

 Organizar os alunos em semicírculo, ao oferecer informações importantes, de maneira 

a assegurar que mantenham um contato visual com o professor; 

 Usar a proximidade física como uma forma de estimular sua atenção; 

 Situar o aluno em espaços que haja diminutos distratores visuais ou auditivos; 

 Simplificar os materiais didáticos disponibilizados aos alunos, de modo a destacar 

somente a informação importante.  

Convém destacar a frágil habilidade do professor para avaliar, planejar ou prever suas 

atividades, sendo desorganizadas e, quase sempre deficiente o tempo dispensado em sala. Para 

auxiliá-las a planejar melhor suas tarefas e serem mais organizados, Condemarin (2007) 

sugere: 

                                                
21

 BELTRÁN, 1995; BENCZIC; BROMBER, 2003; BARKLEY, 2000, 2008; 
CONDEMARIN, 2006; CUNNINGHAM; CUNNINGHAM, 2008; DUPAUL; PFIFFNER; 

BARKLEY; DUPAUL, 2008; STONER, 2007; RIEF, 1998. 
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 Listar as atividades que deverão ser realizadas durante cada período da aula e reforçá-

las quanto ao tempo acordado; 

 Oferecer instruções para as tarefas de forma clara e sucinta, sem detalhes 

desnecessários ou distratores; 

 Apresentar instruções sempre nas duas modalidades sensoriais: oral e escrita; 

 Iniciar com instruções simples e apenas, posteriormente, oferecer-lhes instruções mais 

complexas; 

 Agrupar os alunos para realizar as tarefas de modo que os próprios colegas atuem 

regulando a conduta das crianças mais inquietas; 

 Fazer uma lista dos materiais necessários para realizar uma tarefa e acompanhar os 

alunos para que os tenha à mão antes de iniciar a atividade. Incentivar o aluno a fazer 

a lista de forma independente.  

Condemarin (2006) sugere algumas estratégias para o professor sustentar e 

desenvolver a capacidade atencional da criança. Ressalta a importância de considerar a série 

e a idade da criança, sobretudo, para alunos da educação infantil e primeiro ano. 

 Seduzir antes de tudo a atenção da criança, contando uma história interessante e, a 

partir daí, encaminhar a tarefa;  

 Procurar fugir das atividades monótonas e repetitivas. Caso tenha um sentido, uma 

canção, história; 

 Evitar o exagero de estímulos na sala (paredes, lousa, janelas) e sobre as carteiras;  

 Estabelecer um fio condutor em sala de aula, não saltando de um assunto para outro, 

pois facilmente os alunos se perdem; 

 Utilizar material de apoio e visual concreto, porque os alunos se dispersam mais em 

atividades eminentemente auditivas; 

 Dar ênfase quando a criança está atenta e não quando está ―voando‖; 

 Não sobrecarregar a criança com exigências formais. 

 Ao longo da aula, a capacidade de atenção desses alunos vai se deteriorando 

silenciosamente, esgotam-se pelo esforço de concentração: idéias confusas transitam devido 

ao cansaço. Rief (2002) propõe estratégias, outras, para atrair sua atenção: modular os tons de 

voz, desde alta até baixa ou sussurrante a depender da atividade e situação de aprendizagem 

em sala; isso porque desenvolver um assunto sem variações ou fazendo uso de um só tipo de 

estímulo não atrai a atenção do aluno. A autora lembra, ainda, ser imprescindível esperar que 

se produza silêncio antes de iniciar a aula, caso não ocorra é provável que a criança não 
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perceba que começou; esperar o silêncio, que auxilia a criança a redirecionar o foco 

atencional para o que se pretende, dar breves comandos em voz alta (―escutem‖, ―pronto‖) e, 

só depois oferecer informações em um tom de voz normal. Recorda, por último, as caixas 

misteriosas que em seu interior escondem algum objeto ou elemento relacionado com ao 

conteúdo a ser abordado, podendo despertar a curiosidade e interesse da criança, gerando 

adivinhações, fundamentais para ativar os esquemas mentais indispensáveis para a 

aprendizagem. 

Outras instruções consideradas básicas no manejo em sala devem ser observadas: 

palavras-chaves do conteúdo que será trabalhado devem ser anotadas na lousa, de preferência 

com giz/pincel colorido, devendo estar visível para a criança, de modo a ajudar a conter sua 

atenção; a formatação da aula deve ser dinâmica, ativa, clara e, se possível, sem interrupções. 

Caso ocorram, necessitam ser anunciadas e justificadas. Vale dizer que a aprendizagem 

cooperativa, em pequenos grupos organizados, constitui importante recurso pedagógico pois 

instiga, quando bem orientado, a participação e o autocontrole. Indagar o aluno, em particular, 

com certa frequência, para que perceba que o professor em qualquer momento pode interrogá-

la sobre a atividade e auxiliá-lo nessa contenção da atenção; disponibilizando, também, um 

tempo extra para responder, evitando a forma impulsiva (CONDEMARIN, 2006). 

 Convém ensinar as crianças a utilizar formas de esquematizar os conteúdos − 

destacar, sublinhar, fazer quadros, gráficos − de modo a lhes proporcionar uma sensação de 

autonomia. Lembrando que aprendem melhor pela via visual, bem como anunciando o que vai 

realizar a seguir, de forma a redirecionar seu foco de atenção para o que vai acontecer. Por 

isso, torna-se imprescindível simplificar as instruções, horários, planos, auxiliando-os nessa 

estruturação externa. 

 Importa recordar que esses alunos encontram dificuldades em realizar tarefas 

monótonas e repetitivas. O material oferecido deve ser interessante, instigador, de modo a 

―capturar‖ a atenção do aprendiz. Deverá ser dada oportunidade ao aluno operar sobre os 

conceitos desenvolvidos em sala e as tarefas escolares, requerendo ao máximo sua 

participação/atividade.  
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3.4 Sugestões gerais para a escola 

 

 

Discutiremos, a seguir, algumas recomendações relevantes para o manejo 

comportamental e cognitivo do aluno com TDAH. 

Precisão do diagnóstico. O diagnóstico diferencial é o primeiro passo para elaborar 

qualquer tipo de intervenção e cabe ao professor agir como um mediador, sinalizando para a 

necessidade de que a criança seja avaliada; investigar se a criança não apresenta dificuldades 

de visão ou audição, ou ainda, algum outro problema de saúde.  As intervenções de manejo 

em sala de aula deverão ser organizadas, tendo em vista o diagnóstico diferencial.  

Redes de apoio. O apoio da família é imprescindível para auxiliar a escola no manejo 

dessa criança. Alinhar os discursos e os sistemas normativos constitui um imperativo para o 

êxito desse trabalho interventivo. O discente carece de um ambiente previsível, claramente 

delimitado, sem ambiguidades, tampouco com a coexistência de duas conduções 

diferenciadas, uma para a escola e outro para a casa. Uma comunicação estreita e sistemática 

entre família e escola auxilia, sobremaneira nesse processo; o uso de um caderno de anotações 

comum, por exemplo, constitui eficaz recurso na busca de aproximar essas condutas. Essa 

rede de apoio deve ser estendida, ainda, a uma equipe de profissionais especialistas, aos quais 

se pode recorrer em caso de necessidade. 

As avaliações e as tarefas para casa. Em relação às avaliações, recomenda-se espaçar 

sua frequência e restringir ao mínimo a aplicação de provas formais e, sobretudo, quando 

sujeitas a controle de tempo. A maioria desses alunos apresenta disgrafia, decorrendo num 

esforço incomum a utilização da linguagem escrita, sendo aconselhável que se ofereça a 

possibilidade de provas orais. 

 É necessária uma atenção especial nas tarefas de casa, que não deverão ser extensas, 

mas que se privilegie a qualidade em vez da quantidade de trabalho. Importa ressalvar que 

esses alunos precisam de mais tempo para realizar a mesma tarefa do que os demais, 

necessitando do monitoramento frequente do adulto, assim como a retroalimentação do seu 

trabalho e feedback imediato. 

   Escutar a criança. O professor deve inquirir a criança como pode ser ajudada por 

ele. Ocorre que, intuitivamente, deve expressar a forma como aprende melhor, os meios que 

facilitam seu aprendizado, o que certamente não diria se não lhe indagassem.  Escutar a 

criança sobre suas dificuldades e ouvir sugestões sobre como poderia ser ajudada, 
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envolvendo-a na escolha de estratégias, de modo a perceber sua aprendizagem como um 

projeto conjunto. Procurar, também, descobrir a melhor forma de utilizar o material ou 

adaptação do assunto. 

    Manter uma rotina invariável e previsível num ambiente estruturado, em que tanto 

as regras como os limites do comportamento sejam estabelecidas. Muito embora as rotinas 

sejam recomendadas, é interessante introduzir novidades, desde que isso seja realizado com o 

devido preparo.  

   Explicitar ao aluno o que é esperado deles desde o primeiro dia, comunicando de 

modo claro e objetivo. Afixar as regras por escrito em um cartaz num local visível da sala 

(mural). 

   Expressar-se de modo conciso e, de preferência, registrar o que está sendo proposto 

sob a forma visual (slides, quadro negro, pôsters), em função das dificuldades de sustentação 

da atenção. Oferecer um nível mais elevado de estimulação, uma vez que respondem melhor 

assim, no entanto, não exagerar de maneira a não superestimulá-la.   

     Tentar modelar gradualmente o comportamento do aluno. Após fazer um apanhado 

dos comportamentos inadequados, selecionar aqueles que mais interferem no desempenho 

acadêmico. Paulatinamente, tentar mudar os comportamentos. 

     Ajudar o aluno a compensar os erros cometidos pode ser importante para a 

autoestima e motivação para os estudos. Pode ter uma função oficial em sala de aula, ser o 

―ajudante‖. Desempenhar uma função especifica possibilita fazer coisas, não permitidas aos 

demais (levantar-se mais, sair de sala para buscar algo, ir até a mesa do professor mais vezes, 

apagar o quadro), como também ser exigido de modo distinto. 

     Fornecer feedback imediato e contínuo sobre o comportamento da criança, de 

maneira a criar uma consequência para os comportamentos que apresenta. Elogiar ou premiar 

a criança quando apresentar comportamento adequado, em vez de puni-la na conduta 

imprópria. Utilizar largamente o reforço positivo. 

    Monitorar as atividades escolares e o material escolar do aluno. É importante 

examinar a mala da criança para conferir se as atividades de casa foram trazidas, se a agenda 

está organizada de forma adequada. O professor deve agir como um ―organizador auxiliar‖. 

Na mudança de tarefa ou atividade, sinalizar para o aluno, destacando diferentemente pontos 

importantes. 

    Ficar atento quanto à decoração em sala: nem muito estimulante, tampouco sem 

atrativos. As paredes podem ter cartazes que nomeiem as regras gerais de comportamento, 
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recordem compromissos (provas e afazeres), assim como, especificando no quadro-negro o 

cronograma de atividades que será desenvolvido naquele dia. 

 Compreendemos que não se porta mal deliberadamente, somente não consegue 

controlar a conduta. A busca por estratégias interventivas deve centrar-se, portanto, em 

melhorar suas habilidades de autocontrole que se encontram drasticamente comprometidas 

(GARGALLO; LOPES et al., 2004). Logo, o objetivo último não consiste na redução ou 

mesmo extinção da conduta problemática, todavia na consecução de importantes mudanças 

pessoais e de contexto do sujeito para que possa usufruir de uma vida mais digna e feliz. 

   Para tanto, o empenho em nos debruçarmos, nesse capítulo, sobre as principais 

estratégias comportamentais e cognitivas presentes na literatura: oferecer ao profissional, que 

cotidianamente se depara com as desafiantes características desses aprendizes, ferramentas de 

manejo, ações interventivas que colaborem na inserção escolar e social do aluno com TDAH.  

 

 

            3.5 Avaliação da aprendizagem 

 

 

Este estudo investigativo pretendeu imergir no universo de professoras regulares e do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), com o objetivo de avaliar o trabalho 

pedagógico elaborado por docentes de alunos com TDAH, objetivando disponibilizar 

subsídios à tessitura de propostas de intervenção. Para tanto, julgam-se de importância capital 

averiguar os conhecimentos prévios dos docentes: formação referente ao TDAH, atividades 

interventivas realizadas com os alunos e estratégias cognitivas e comportamentais 

desenvolvidas em sala, alvo desta pesquisa. Com efeito, a avaliação apresenta-se como uma 

prática de desvendamento e elucidação a serviço da aprendizagem. 

A respeito desse tema, Luckesi (1995) menciona que, epistemologicamente, 

proveniente do latim a-valere, que quer dizer, dar valor, a avaliação não existe por si, mas 

para a atividade a que serve. Tem por fim auxiliar, fornecer elementos e, mediante um 

processo de apreciação e ajuizamento, apontar possibilidades de indicar os caminhos. A 

propósito, Miras e Sole (1996) associam a avaliação a um processo de aquisição de 

informações úteis para uma tomada de decisão; ponderam-na como uma atividade por meio 

da qual se coletam dados relevantes acerca de um fenômeno. Nessa direção, Stake (1967) 

propunha um modelo que privilegiava o levantamento exaustivo de informações – as quais os 
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avaliadores deveriam captar no curso de seu trabalho que possibilitasse uma compreensão 

ampla do fenômeno, reunindo subsídios para a tomada de decisões realisticamente abalizadas 

(VIANNA, 2000, 2005).  

A avaliação, assim, no trecho extraído das Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, enunciava: 

No decorrer do processo educativo deverá ser realizada uma avaliação 
pedagógica dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, 
objetivando identificar barreiras que estejam impedindo ou dificultando o 

processo educativo em suas múltiplas decisões. Essa avaliação deverá levar 

em consideração todas as variáveis: as que incidem na aprendizagem com 

cunho individual; as que incidem no ensino, como as condições da escola e 
da prática docente; as que inspiram diretrizes gerais da educação, bem como 

as relações que se estabelecem entre todas elas. Sob esse enfoque, ao 

contrário do modelo clínico tradicional e classificatório, a ênfase recai no 
desenvolvimento e na aprendizagem do aluno, bem como na melhoria da 

instituição escolar (...) (BRASIL, 2002, P.33-4). 

 

A partir dessas recomendações, depreende-se, portanto, que o processo avaliativo 

cumpre a importante tarefa de identificar empecilhos, entraves que impõem desafios à 

consecução do processo educativo, como também propor caminhos e meios que removam 

essas dificuldades. Concisamente, assume um caráter inclusivo, na medida em que permite a 

identificação das dificuldades e necessidades de professores e alunos (BRASIL, 2002).  

Os procedimentos avaliativos em nossas escolas, segundo Vianna (2005), 

eminentemente somativos, nem sempre identificam as dificuldades dos alunos para aprender, 

tampouco orientam o professor para uma intervenção efetiva e sistemática. De caráter 

episódico, visa, sobremodo, à aquisição de informações fragmentadas, que pouco informam 

sobre a aprendizagem do aluno e que não oferecem elementos significativos para uma tomada 

de decisão. 

Nessa expectativa, tendo em vista os obstáculos que enfrenta o aluno TDAH em seu 

percurso escolar, pretendemos numa perspectiva de apreciação, averiguação, informação e 

recolha de demandas pensar propostas de intervenção para esse aprendiz.  
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4. DUAS PERSPECTIVAS DA INVESTIGAÇÃO COLABORATIVA: 

FORMAÇÃO E PESQUISA 

 

 

Nos últimos vinte anos, no Brasil, estudos que valorizam práticas de professores como 

coprotagonistas nos processos de autoformação surgiram como uma tendência marcante. As 

metodologias de pesquisa que escolhem os sujeitos da prática como colaboradores, 

interlocutores e coautores ganham notoriedade (JESUS, 2010). Nessa perspectiva, o professor 

assume o papel de colaborador, refletindo sobre sua prática e extraindo saberes da sua 

docência, ressignificando a relação entre o conhecimento e a prática. Ao longo desse capítulo, 

discutiremos, a princípio, sobre o saber que o professor constitui a partir de seu exercício 

pedagógico, considerando a reflexão como principal ferramenta, bem como conjeturando 

sobre a tendência crítico-reflexiva, na formação continuada do docente. 

Antes mesmo de iniciar seu percurso profissional, o professor já carrega consigo 

representações e crenças acerca do que se institui o ato de ensinar, vinculadas às múltiplas 

experiências de vida, caráter pessoal e profissional. Tais experiências – pessoal, social e 

profissional − compõem uma ―teia de significados‖ que opera como bússola, na medida em 

que serve de referência para organizar seu trabalho, constituindo um repertório de 

experiências e saberes que orienta a forma como pensa, age e conduz sua profissão. 

A forma de ser dos professores, que influencia diretamente sua práxis, exprime um 

modelo de comportamento cultural, não se referindo a saberes adquiridos nos cursos de 

formação, ainda que seja válido considerar as raízes culturais das quais se alimentam 

(SACRISTÁN, 2005), as referências assimiladas em suas histórias de vida, e, também, sua 

carreira profissional (TARDIF, 2002). ―Os saberes da experiência e da cultura surgem como 

nervo central do saber docente, a partir do qual os professores procuram transformar suas 

relações de exterioridade com os saberes em relação à interioridade de sua prática‖. 

(TARDIF, 2002, p.133). Nessa perspectiva, o pedagogo os transforma, fazendo 

reconfigurações e transmudando o repertório de referências para a sua ação pedagógica 

(THERRIEN, 2006). Logo, os programas de formação, disciplinas escolares, práticas 

coletivas, experiências vividas (dentro e fora dos muros da escola) materializam os saberes do 

professor: saber plural e temporal, forjado, sobretudo, nas experiências assimiladas no 

decorrer de sua história de vida, bem como nas situações de aprendizagem formais e 

informais, vivenciadas ao longo de sua carreira profissional.  
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Tardif (2002) acrescenta que o saber dos professores é produzido e modelado no e por 

meio do trabalho pedagógico, nas relações e vivências mediadas pelo trabalho, apreendendo 

princípios, elaborando conceitos, reconsiderando atitudes com vistas a enfrentar e solucionar 

situações cotidianas. O profissional da educação confronta-se em suas atividades na sala de 

aula ou outros espaços de aprendizagem com situações das mais diversas, que exigirão 

dialogar com os saberes constituídos, formado pelo amálgama de conhecimentos advindos da 

formação profissional, e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais, no intuito de 

tomar decisões, tendo em vista a complexidade das situações pedagógicas apresentadas.  

Charlot (2005) defende a existência de um saber coletivo, historicamente constituído 

pelos professores e que não pode ser desconsiderado. Os professores sabem coisas, 

coletivamente, que foram criadas a partir de suas práticas e que despontam na 

imprevisibilidade das situações do cotidiano, requerendo do professor resgatar esse repertório 

de saberes.  

Convém assinalar que o professor trabalha com uma pluralidade de saberes já 

constituídos por outros, os quais representam parte insubstituível do cabedal de informações 

de que deve dispor e dominar para exercer sua profissão. Com efeito, domina conhecimentos, 

transforma e produz saberes na sua práxis cotidiana. Ao professor é requerida a apropriação 

de saberes localizados na confluência das demais ciências – Psicologia, Antropologia, 

Filosofia, História − que interroga o fenômeno educativo com suporte numa lente específica, 

proporcionando condições para que proceda a uma leitura do mundo mediante múltiplos 

olhares. A propósito, os saberes surgem da práxis docente, no cotidiano da sala de aula, dos 

saberes experienciais feitos e refeitos na sua trajetória pessoal e acadêmica (TARDIF, 2002; 

THERRIEN, 2006).  

O professor, na verdade, não apenas dialoga com esses múltiplos saberes, mas também 

produz saberes. Como afiança Therrien (2006), a aproximação dos saberes elaborados às 

situações pedagógicas vividas no contexto da sala de aula situa o professor numa 

transformação pedagógica do conteúdo estabelecido, desencadeada pelas situações reais da 

prática educativa, o que resulta na reformulação do seu saber. O profissional da educação, 

nessa perspectiva, reelabora novos saberes, acrescentando mais experiências ao seu repertório 

de conhecimentos. 

 O saber docente não é constituído apenas da prática, com origem na reflexão, mas, 

sobretudo, fundamentado pela teoria. Trilhamos um caminho perigoso, quando atribuímos à 

prática refletida a responsabilidade por instituir o saber docente e formar os profissionais da 
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educação. Assim, a teoria desempenha importância vital na formação dos docentes, haja vista 

permitir ao profissional da educação criar os ―esquemas‖ que mobiliza nas situações 

concretas, constituindo um acervo de experiências ―teórico-práticas‖ em constante de 

reedição. A teoria constitui elemento fundante na reflexão e formação docente, além de seu 

caráter formativo e oferece, ainda, condições de alargar seus conhecimentos, com vistas a 

uma ação contextualizada, ampliando as perspectivas de análise, de maneira que 

compreendam a conjuntura social, política e cultural, na qual está inserido (PIMENTA, 2005). 

A teoria potencializa, nos sujeitos, um olhar multirreferencial para uma ação contextualizada. 

―Os saberes teóricos propositivos se articulam, pois aos saberes da prática ao mesmo tempo 

re-significando-os e sendo, por sua vez, re-significados‖. (PIMENTA, 2005, p.14). Nessa 

perspectiva, a teoria oferece aos professores opções de análise para compreenderem os 

contextos nos quais estão inseridos – histórico, econômico, social, educacional – e 

perceberem-se como profissionais.  

Progressivamente, o docente defronta a urgência de exercer sua profissão: tomadas de 

decisões rápidas no cotidiano da sala de aula (CHARLOT, 2005), o que exige desse 

profissional posicionamentos, atitudes, respostas à demanda de situações que lhe são 

propostas.  

A escola deve ser o espaço por excelência da reflexão e do diálogo crítico. Nessa 

linha, a reflexão deposita na escola seu locus privilegiado: transmudação dos fatos e ações em 

conhecimento. Ora, o objetivo precípuo do processo reflexivo no ensino consiste em 

viabilizar um caminho metodológico que possibilite a formação de cidadãos autônomos, 

lançando-se num projeto de reformulação que rompe com os modelos tradicionais de 

educação. Ghedin (2005) acrescenta sobre a reflexão: 

[...] é uma especificidade que nos permite ultrapassar os muros da mera 

reprodução das informações e dos conhecimentos produzidos por outros, 
para que cada ser humano seja sujeito produtor de um conhecimento que se 

faz como práxis comprometida politicamente (P.147).  

 
 

 Perante a uma nova cultura de aprendizagem, configura-se imprescindível formar 

profissionais que respondam de forma lúcida e crítica às exigências da contemporaneidade: 

pensem acerca das questões recorrentes no chão da sala de aula e nesse espaço de instrução, 

de forma reflexiva e colaborativa, proponham opções e possibilidades; reelaborem saberes, 

erijam conhecimentos, sonhem e trilhem caminhos possíveis. 
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4.1 A Reflexão na formação docente 

 

 

A Modernidade revela uma crença crescente na preeminência da razão e a reflexão 

expressa um atributo do gênero humano. A potencialidade reflexiva, paralelamente, é 

considerada intrínseca ao ser humano, característica que o distingue dos outros animais: capaz 

de pensar sobre seus atos, representações, de interrogar a si mesmo e, ao mundo e nesse 

processo, se constituir. De igual forma, mediante a reflexão encontramos nossa identidade e 

pensamos sobre nossa singularidade em responder ao mundo. Todo ser humano, por ser 

portador da cultura humana e dos costumes de uma determinada sociedade, configura um 

sujeito reflexivo (GHEDIN, 2005). Vale dizer que se encontra historicamente situada numa 

conjuntura concreta, atrelada ao contexto social, político, econômico e histórico. Perrenoud 

(2002) considera que a reflexão se encontra ancorada em uma realidade cotidiana e que nem 

todos aqueles que refletem adotam a pose de ―O pensador‖, de Rodin.  

Na última década do século passado, despontou no cenário educacional a expressão 

―professor reflexivo‖ como um novo paradigma na compreensão da prática docente no 

contexto escolar. Surgiu, inicialmente, nos EUA, como reação à ideia tecnocrática de 

professor – mero aplicador de normas e orientações inflexivelmente estruturadas 

(ALARÇÃO, 2005). Nessa perspectiva, o profissional da educação deve desempenhar um 

papel ativo, dinâmico, construtivo na educação e não um mister meramente técnico que se 

restringe à execução de receitas. O professor precisa refletir sobre sua ação educativa, 

estratégias de ação, em suma, investigar os fundamentos da sua ação, o que se encontra a ela 

subjacente, para, então, redimensioná-la de forma colaborativa − pinçando elementos da sua 

história pessoal, formação teórica, das situações cotidianas em sala – sua prática. Esse modelo 

produziu grandes expectativas, na medida em que redimensionou a participação do 

profissional da educação no trabalho pedagógico e o valor epistemológico concedido à 

prática.  

Na atualidade, o paradigma predominante nos meios da pesquisa do professor 

reflexivo e, desse modo, as práticas de formação que favorecem a reflexividade, são 

particularmente valorizados. A reflexividade constitui autoanálise sobre nossas próprias ações 

(LIBÂNEO, 1991). O termo original latino reflectere – recurvar, dobrar, voltar para trás − 

parece significar a capacidade da pessoa de se voltar sobre si mesma, reconsiderar a realidade 

circundante. Libâneo (1991) destaca três significados distintos de reflexividade: I) 
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reflexividade como consciência dos meus próprios atos, o ato de pensar sobre mim mesma, 

sobre o conteúdo da minha mente; II) reflexão entendida como uma relação direta entre a 

minha reflexividade e as situações práticas, sendo formada no decorrer das experiências 

pessoais; e III) a reflexividade consiste na reflexão dialética, ou seja, há uma realidade dada, 

independentemente da reflexão pessoal e que pode ser captada por essa reflexão. 

O paradigma da reflexividade e a metáfora reflexiva tem alcançado hodiernamente 

uma cotação respeitável no mercado intelectual da investigação pedagógica. Busca-se 

converter os professores em profissionais reflexivos, em pessoas que ponderam sobre a 

prática, no entanto, o profissional que se encontra na sala de aula, quase sempre, não dispõe 

de tempo nem recursos para refletir sobre sua própria ação (SACRISTÁN, 2005).  

Compreendemos, sobretudo, que a prática pedagógica não se resume a um trabalho reflexivo, 

nem meramente a uma técnica: constitui-se numa práxis dialógica, em que o profissional da 

educação age e reflete de forma situada. ―[...] é na prática refletida (ação e reflexão) que este 

conhecimento se produz, na inseparabilidade entre teoria e prática‖. (TARDIF, 2002, p.133). 

Alarcão (1991), referindo-se a Dewey (1933), conceitua a reflexão como forma 

especializada de pensar. Num contexto em que a inadequação de algumas abordagens de 

formação de caráter, marcadamente tecnicista ou mecanicista, que negligenciam o processo 

reflexivo, frustrando o homem, que é um ser racional por natureza, observa-se um movimento 

de revalorização dos processos cognitivos e da dimensão humana na aprendizagem.  

Acrescenta, ainda, ser a reflexão um processo que ―[...] combina a racionalidade lógica 

investigativa com a irracionalidade inerente à intuição e à paixão do sujeito pensante; une 

cognição e afetividade num ato específico [...]‖. (P.3). 

As ideias e dados constituem as duas pedras basilares do processo reflexivo, porque da 

interação deles surgirá uma conclusão. Esses elementos são de natureza diferente, enquanto os 

dados são fornecidos pela observação ou memória e as ideias nascem da inferência. Em todo 

processo reflexivo ocorre duplo movimento: um que parte dos dados desordenados que 

constituem uma parte do processo em direção ao todo, e um regresso deste todo para os dados 

referidos, no intuito de relacioná-los mutuamente. Na compreensão de John Dewey, o ato de 

pensar deve passar por esse duplo processo de indução e dedução (LALANDA; ABRANTES, 

1991). 

Perrenoud (2002) chama a atenção para a reflexão que ocorre em duas vertentes 

distintas: ―durante o calor da ação‖ e aquela ―distante do calor da ação‖. Na intensidade da 

ação pedagógica, o profissional tem pouco tempo para meditar, ponderar, especialmente para 
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decidir o ato seguinte (interromper ou não uma conversa, punir ou não um aluno inquieto e 

realizar uma tarefa ou não); essas microdecisões mobilizam uma atividade mental, embora 

pareçam ―pré-refletidas‖, dado o seu caráter imediatismo, não havendo, portanto, uma 

reflexão no sentido mais profundo, uma vez que pensamos, mas sem consciência do ocorrido. 

Assim, a reflexão enquanto ocorre, à ação deve ser rápida, uma vez que ela orienta um 

processo de decisão sem a possibilidade de interromper a ação e recorrer a opiniões alheias. 

O profissional, ao distanciar-se da ação, tem a possibilidade de refletir sobre o que 

aconteceu acerca dos seus desdobramentos. Além do mais, pensa para enfrentar um problema, 

saber como agir, examinar os fatos. Comumente, longe do calor da ação, se configura ao 

mesmo tempo, revela-se retrospectiva e prospectiva, fazendo um elo entre o passado e o 

futuro. A reflexão, na maioria das vezes retrospectiva, quando ocorre seguida a uma atividade 

ou a um momento de calmaria, com o objetivo principal de fazer uma análise da situação, 

agregando experiências e conhecimentos que poderão ser mobilizados em outras situações. 

Em sua maioria, a reflexão é prospectiva, quando acontece no momento do planejamento de 

uma nova ação, ou quando da antecipação de um evento. Mesmo nesse caso, o professor 

normalmente tem como referência para agir experiências pessoais. 

Convém ressaltar que a reflexão sobre a ação invariavelmente se renova. Com efeito, 

ante a efemeridade dos eventos e interações observados no contexto escolar, novas situações 

assumem o papel de protagonistas nesse espaço. Em suma, a reflexão sobre a ação, na maior 

parte das vezes, é interrompida após ter iniciado, em função do fluxo de acontecimentos, que, 

por sua vez, levam a outras reflexões e decisões. O dinamismo que o profissional, imerso na 

ação vivencia no espaço educacional, pode ser, metaforicamente, comparado à imprensa 

diária, em que os acontecimentos mais recentes sempre ocupam o lugar dos anteriores 

(PERRENOUD, 2002). 

O homem reflete de modo espontâneo sobre sua ação, no entanto, caso esse 

questionamento não for sistemático, regular, poderá não conduzir à tomada de consciência e 

possíveis mudanças. A reflexão espontânea, ausente um ordenamento e constância, não 

transforma o professor em um profissional reflexivo. Um professor dito reflexivo não cessa 

sua reflexão quando resolve contingências da sala de aula; no momento em que consegue 

compreender melhor sua tarefa, continua progredindo até quando não enfrenta dificuldades 

ou/e situações de crises em sua prática, por compreender a reflexão como uma forma de 

identidade e satisfação profissional. Nessa direção, possibilita a constituição de novos saberes, 

os quais serão reinvestidos na ação. 
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A despeito de Paulo Freire, no cenário nacional e internacional, revelar-se um dos 

primeiros teóricos em educação a propor a reflexão como um dos elementos constitutivos à 

prática pedagógica docente, não se constata que estudiosos dessa área contemplem em seus 

escritos a inestimável contribuição desse teórico. Freire (1999) reporta, não obstante a 

tendência, ainda, predominante em formar professores, num modelo estreito de capacitação, 

com a intenção de prepará-los a executar o que fora estabelecido por um grupo distante do 

universo escolar, assegura que, nos últimos anos, houve uma verdadeira explosão na literatura 

relacionada à formação de educadores como agentes reflexivos.  

Freire (1999) denuncia, nessa perspectiva, que o professor é divisado como um 

executor das reformas educacionais propostas:  

A abordagem dominante consiste em treiná-los para que sejam 

implementadores eficientes de políticas desenvolvidas por outros, que nada 
têm a ver com a sua sala de aula. Em muitos projetos de reforma educacional 

em todo o mundo, a meta é ter professores-funcionários, irreflexivos e 

obedientes, que implementem fielmente o currículo prescrito pelo Estado, 
empregando os métodos de ensino prescritos. (P.37).  

 

Recomenda, enfaticamente, um modelo de formação docente alicerçado na 

transferência de conhecimento (FREIRE, 1999), no qual aprender é absorver, ―depositando‖ 

saberes (FREIRE, 2005). Vale dizer, que os slogans ―ensino reflexivo‖, ―pesquisa-ação‖, 

―valorização do educador‖ foram abraçados por professores, educadores de professores e 

pesquisadores da área de educação de todo o mundo. Esse movimento internacional, que se 

desenvolveu no ensino e na educação de professores, sob a bandeira da reflexão, pode ser 

compreendido como uma reação contra a concepção do educador como um mero técnico que 

executa o que outros planejaram, distantes do universo da sala de aula, e contra a aceitação de 

formas verticalizadas de reforma educacional, que envolvem os professores somente como 

meros observadores e participantes passivos. 

O movimento mediante a prática reflexiva tem como premissa a compreensão do 

educador como agente principal nesse processo, colaborando na elaboração dos objetivos e 

estabelecendo os fins da sua prática. É importante considerar que a produção de 

conhecimentos não constitui competência exclusiva dos centros de saber. Logo, o processo de 

conhecimento e aperfeiçoamento da prática dever emergir da reflexão da experiência pessoal 

do professor e da revisitação dos saberes constituídos ao longo da sua história. Adotando essa 

premissa do ensino reflexivo, por parte dos formadores de professores, deve emergir o 

imperativo de instruir esse profissional para ser um investigador da sua prática, sensibilizá-lo 

para o seu ensino e aprimorá-lo durante toda sua trajetória docente. 
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Nesse sentido, Freire (1999) assinala: 

[...] o momento da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 
prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. [...] 

quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de ser, 

de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar [...]. (P.39). 
 

O ato de pensar deve constituir um fim educativo, pois é imprescindível que ser 

reflexivo constitui uma forma de se posicionar em educação. A ação-reflexão deve estabelecer 

posição docente fundamental e subjacente à prática educativa, de modo a conduzir a um 

ensino de qualidade. Como acentua Nóvoa (1993), essa melhoria na qualidade do ensino está 

intimamente atrelada à formação reflexiva dos professores: como práticos reflexivos, 

orientam o processo educativo de forma dinâmica, flexível, crítica. 

O principal articulador dessa ideias foi o estudanidense Donald Schon (2000), que, 

convidado a colaborar num estudo sobre a formação de profissionais, influenciado pelas 

idéias de John Dewey, critica o atual paradigma da educação profissionalizante, que, tem 

como referência o racionalismo técnico,
22

 e propõe uma epistemologia da prática que se apoia 

nas competências subjacentes à prática dos docentes.  Sugere um modelo de formação não 

mais apoiado em um currículo normativo, que primeiramente apresenta a ciência e, em 

seguida, a prática, não oferecendo respostas às situações que emergem no dia a dia 

profissional. Sugere, todavia, uma formação profissional fundamentada na valorização da 

prática do professor, como momento privilegiado de elaboração de conhecimento e que inclua 

um forte componente de reflexão baseado em situações práticas reais (SCHON, 2000; 

ALARÇÃO, 2005). 

 Esses teóricos sugerem, ainda, nesse processo o reconhecimento do conhecimento 

tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram nas situações cotidianas, no 

entanto, esse conhecimento nem sempre foi pensado, inerente e simultâneo às ações 

desenvolvidas e que complementa o conhecimento oriundo da técnica e da ciência 

(ALARÇÃO, 2005).  Schon (2000) refere-se a esse tipo de conhecimento como saber mais do 

que o que se pode dizer ou ainda quando fazemos julgamentos, tomamos decisões, realizamos 

ações de forma espontânea, sem conseguir mensurar as regras e procedimentos seguidos. 

Trata-se de um conhecimento implícito em que, nem sempre, se consegue descrever as 

                                                
22 Racionalismo técnico propõe a aplicação da ciência aos problemas concretos da prática por 

meio da ciência aplicada (ALARÇÃO, 2005). A racionalidade técnica é uma epistemologia da prática 

derivada da Filosofia positivista [...] diz que os profissionais ―são aqueles que solucionam problemas 

instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos. 
Profissionais rigorosos solucionam problemas instrumentais claros, através da aplicação da teoria e da 

técnica derivadas de conhecimento sistemático, de preferência científico‖. (SCHON, 2000, P.15). 
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estruturas mobilizadas no desenrolar de uma ação. Schon (2000) usa a expressão conhecer-

na-ação para se referir a esse conhecimento que despretensiosamente revelamos em nossas 

ações inteligentes. ―Esse conhecimento na ação é o conhecimento tácito, implícito, 

interiorizado, que está na ação e que, portanto, não a precede‖. (PIMENTA, 2005, p.20). É um 

saber mobilizado pelos professores nas ocasiões surgidas em sala de aula, constituindo-se 

num hábito. 

 Importa sedimentar que, apesar da dificuldade em verbalizar o conhecimento na ação, 

por meio da observação e da reflexão das ações, é possível executar uma descrição do saber 

tácito que está subentendido, todavia são tentativas de exibir, de forma explícita, as 

estratégias, os pressupostos que compõem nossas teorias da ação. ―As descrições verbais são 

fruto de uma reflexão‖. (ALARCÃO, 2005, p.16) que podem ocorrer, concomitantemente 

com a ação. Nosso ato espontâneo de conhecer na ação, normalmente, nos garante dar conta 

de nossas tarefas; executamos com autonomia uma ação pretendida não carecendo pensar a 

respeito para concretizá-la; no entanto, o conhecimento na ação é considerado restrito, diante 

de situações inusitadas que extrapolam a rotina, instigando os profissionais da educação a 

elaborar novas soluções, buscar estratégias com suporte em processo de reflexão na ação. 

Esse processo pode ocorrer de forma simultânea com a ação ou retrospectivamente. No 

primeiro, podemos refletir no transcurso da própria ação, embora com breves instantes de 

distanciamento (ALARCÃO, 2005), ou, ainda, fazer uma pausa no meio da ação (SCHON, 

2000) de maneira que o nosso pensar ajude a dar forma ao que estamos fazendo, enquanto 

realizamos. Assim, consegue-se elaborar um repertório de experiências, atitudes que 

mobilizam em ocasiões análogas, configurando, assim, um saber prático. No dizer de Schon 

(2000) esse tipo de reflexão tem função crítica, na medida em que indaga os pressupostos do 

ato de conhecer na ação; isso porque pensamos, criticamente, sobre o que nos direcionou para 

determinado ato e, nesse processo, reorientarmos as estratégias de ações, como também a 

percepção dos acontecimentos. Consequentemente, a reflexão na ação permite ainda ajustar as 

respostas às variações dos fenômenos. 

No segundo, retrospectivo e/ou volta ao passado, podemos refletir sobre a ação, 

reconstruindo-a mentalmente, de forma retrospectiva, procurando analisá-la, de modo a 

desvendar o que pode ter colaborado para um resultado imprevisto. O conhecimento na ação 

não consegue dar conta de novas situações, apontando problemas que extrapolam o repertório 

formado, demandando uma análise, problematização, apropriação das teorias referentes ao 

problema e uma criteriosa investigação denominada pelo autor de reflexão sobre a ação. Por 
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último, a reflexão sobre a reflexão na ação (passada) conduz o profissional a elaborar uma 

forma pessoal de conhecer, ajudando-o a adaptar suas ações futuras. Na proporção em que a 

reflexão na ação passada estabelece um diálogo entre o pensar e o fazer, descobre-se novas 

possibilidades de ação, novas soluções futuras.  

O percurso metodológico proposto por Schon (2000), em suma, distingue o valor 

epistemológico da prática e a revalorização do saber que advém da prática, instigando os 

profissionais a não somente aplicar, candidamente, as regras e postulados conhecidos, porém 

descobrir respostas a situações recentes, problemáticas, mediante o estabelecimento de novos 

saberes e técnicas elaborados, no aqui e agora, das situações escolares (PIMENTA, 2005; 

ALARÇÃO, 2005); em resumo, uma prática refletida de onde nascem argumentos para 

responder às situações inusitadas, singulares, surgidas no cotidiano escolar. 

Schon (2000), ao analisar a atividade profissional, revaloriza o saber nascente da 

prática refletida. Esse tipo de saber desafia os profissionais a não se sustentarem nos 

referenciais teóricos consolidados no saber acadêmico, científico, mas nos conhecimentos que 

emergem do esforço de reflexão, de pensar caminhos possíveis, de buscar respostas a questões 

novas, problemáticas oriundas das situações do dia a dia, de forma situada e imediata. Alarcão 

(2000) considera que, subjacente à epistemologia da prática de Schon se encontra uma 

perspectiva do conhecimento contextualizado, construtivista e situada, contrariamente à 

epistemologia científica e técnica (racionalismo técnico), com uma visão objetiva e 

conhecimentos declarativos.  

Pimenta (2005), a propósito das ideias de Schon (2000), argumenta que a 

racionalidade técnica é uma epistemologia da prática derivada da filosofia positivista, 

considerando que ―[...] os profissionais são aqueles que solucionam problemas instrumentais, 

selecionando os meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos‖. (P.15). Ocorre 

que, em face da abrangência e complexidade dos fenômenos, nem sempre é possível encontrar 

respostas prováveis, caminhos possíveis com a aplicação de uma teoria e/ou da técnica 

derivadas do conhecimento sistemático. A racionalidade dialógica responde a essa questão, na 

medida em que não apresenta o conhecimento técnico como esgotável de respostas, mas 

transcende esse saber tácito por meio do diálogo, chegando a um terreno de possibilidades. 

A tentativa de superar modelos de formação alicerçados na racionalidade técnico-

instrumental, que propõe a supremacia da teoria sobre a prática, da razão sobre a reflexão por 

um paradigma de formação docente numa perspectiva reflexiva, acalora discussões de autores 

que chamam atenção para perigos e/ou distorções.  Pimenta (2005) conclama a atenção sobre 
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o pretenso protagonismo do professor: incorrer no perigo do ―praticismo‖, para o qual 

somente a prática seria suficiente para a formulação do saber docente; ou ainda o risco do 

―individualismo‖ considerar a reflexão como suficiente para resolver as questões surgidas na 

prática.  

Zeichner (2003) corrobora as proposições anteriores, demonstrando mais contundência 

nas reflexões a esse paradigma. Segundo ele, o claro destaque em focalizar internamente as 

reflexões do professor e centrar-se em suas práticas individuais, pode favorecer o descuido 

das considerações sobre as condições sociais de ensino, que influenciam seu trabalho em sala 

de aula, comprometendo, sobremaneira, a formação reflexiva desse profissional. No seu 

pensamento, embora os alvos do professor seja o aluno e a sala de aula, não pode restringir 

sua atenção somente a esses, permitindo que outros determinem o contexto mais amplo e os 

objetivos educacionais. Portanto, necessitam, mais do que tudo, determinar sua ação por meio 

de uma avaliação crítica e contínua dos objetivos, consequências e contexto social onde 

ocorre. 

Parte das discussões referentes ao ensino reflexivo demonstra insuficiente ênfase à 

reflexão como prática social, na qual o grupo de educadores se apoia, mutuamente, e ampara 

o crescimento de cada um dos seus membros. Zeichner (2003) considera o desenvolvimento 

do professor como atividade a ser exercida de forma individual. Por conseguinte, seu 

isolamento e a desatenção conduzem esse profissional a vislumbrar os problemas como 

exclusivamente seus, sem qualquer relação com a estrutura e os sistemas escolares, desviando 

seu olhar de uma análise crítica das instituições para uma preocupação exclusiva das suas 

falhas individuais. Zeichner (2003) considera o enfoque de Schon (2000) reducionista e 

restritivo por desconsiderar o contexto social e pressupor a prática reflexiva de modo 

individual. Pimenta (2005) assevera que não ocorre, assim, a individualização do professor − 

por desconsiderar a situação em que ele está inserido − de modo a separar a sua prática do 

contexto organizacional onde acontece. 

Na perspectiva da formação reflexiva do professor, o conceito sustenta a pretensão de 

ajudar os professores a refletirem sobre sua atividade como meta principal de melhor a 

desenvolverem. Em países como os Estados Unidos, tal prática é ―vendida‖ às instituições 

responsáveis pela formação de professores, na forma de programas estruturados: listas de 

conferência e formulários de observação para monitorar o trabalho pedagógico dos 

professores. Zeichner (1993) menciona que falta precisamente uma compreensão de como as 

teorias práticas que residem no repertório de experiências do educador (conhecimento na 
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ação) podem colaborar com o desenvolvimento desse profissional. Embora Schon rejeite essa 

racionalidade técnica, muitos consideram que a ―teoria‖ reside nas universidades e a ―prática‖ 

nas escolas de ensino fundamental e médio. ―Desdenha-se o fato de que as teorias sempre se 

produzem pelas práticas e de que estas sempre refletem um compromisso teórico particular‖. 

(ZEICHNER, 2003, p.44). 

Zeichner (2003) sintetiza em quatro vertentes os modos como o conceito de ensino 

reflexivo foi integrado aos programas de professores: 

1. um enfoque para ajudar os professores a reproduzir melhor as práticas 

propostas pela pesquisa realizada por outros e um desdém pelas teorias e a 
expertise embutidas nas práticas dos educadores; 2. um pensamento meio-

fim que limita a substância das reflexões dos professores a questões de 

técnicas de ensino e organização interna da sala de aula, negligenciando as 

do currículo; 3. facilitar a reflexão dos professores a partir de sua própria 
atividade docente e, ao mesmo tempo, desprezar o contexto social e 

institucional no qual se dá o ensino; e 4. uma ênfase para ajudar os 

professores a pensarem individualmente. (P.46). 

 

Convém lembrar que, quanto mais o professor for reflexivo, mais deve estar 

conectados com meio circundante, promovendo ações destinadas ao desvendamento do 

contexto ao qual faz parte, tendo em vista ser ele um ser histórico e político (FREIRE, 2001). 

A esse respeito, Kemmis (1995) considera que a reflexão é eminentemente um ato político 

capaz de transformar a história pessoal e coletiva dos seus sujeitos. A formação reflexiva não 

deve ser pensada como um fim em si mesma. 

Embora as ações educacionais dos professores nas escolas, mediatizados pela reflexão, 

não resolvam as questões sociais, podem colaborar para pensar sobre uma sociedade mais 

justa, lembrando que o ensino nunca é neutro, pois os educadores devem agir com maior 

clareza política quanto aos interesses que suas ações cotidianas atendem (FREIRE, 2005). 

Um dos grandes desafios na formação de professores, em todo o mundo, diz respeito 

aos instrumentos utilizados para desenvolver a capacidade reflexiva dos docentes – pesquisa-

ação, diários, estudos de caso e portfólios de ensino, pois são considerados como fins em si 

mesmos e não como meios para atingir objetivos. 

A despeito da retórica que envolve o esforço de formar profissionais reflexivos, o que 

se observa, no dizer de Zeichner (2003), é uma formação que contribuiu muito pouco para 

provocar o desenvolvimento genuíno do educador e valorizar o seu papel nos programas de 

formação, pois o professor se manteve de modo mais ou menos sutil na posição de 

ocadjuvante.  
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Pensar a formação docente significa entendê-la como autoformação, visto que os 

professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas, 

cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares. Nesse sentido, o enfrentamento constitui 

um processo reflexivo coletivo de troca de saberes, experiências e práticas que os professores 

vão elaborando e refletindo na e sobre a ação. É inconteste a relevância da perspectiva da 

reflexão no exercício da docência e, sobretudo, no processo de formação do profissional da 

educação, porque, mediante a reflexão da prática, é capaz de produzir conhecimento, 

problematizando os resultados conseguidos com o suporte da teoria, constituindo-se um 

investigador de sua prática. Referimo-nos, no dizer de Pimenta (2005), a uma proposta de 

formação docente que valoriza os professores e a escola como espaços de reflexão capazes de 

articular os saberes científicos, da experiência, curricular (TARDIF, 2001) e na formulação e 

transformação das práticas escolares.  

Num mundo marcadamente impregnado pelo racionalismo técnico, propor um 

paradigma que apresenta como premissa a reflexão, capaz de interligar teoria e prática, parece 

revolucionar a forma como se pensa educação e, desse modo, a formação docente: por certo, 

vigorosa reviravolta nos rumos da educação na contemporaneidade. 

Os profissionais da educação, por oportuno, são formados na perspectiva de aplicarem 

os conhecimentos científicos, ora consolidados nas tomadas de decisão de modo a valorizar a 

ciência aplicada, selecionando estratégias que o pensamento racionalista técnico lhes ensinou; 

ora, caso fosse disponibilizado, respostas para resolver as questões ocorridas na vida escolar.   

Charlier (2001) pondera que o professor desenvolve seu trabalho pedagógico tendo 

como referência a prática nas perspectivas: 

O professor pode aprender a partir da prática na medida em que esta 
constitui o ponto de partida e o suporte da sua reflexão (reflexão sobre a 

ação), seja sua própria prática ou a de seus colegas. O professor aprende 

através da prática. Confrontando a realidade que resiste a ele, o professor 

coloca-se como ator, isto é, como qualquer um que pode interferir nas 
características da situação, experimentar condutas novas e descobrir soluções 

adequadas à situação. O professor aprende para a prática, pois, se o ponto de 

partida do aprendizado está na ação, seu desfecho também está, na medida 
em que o professor valoriza essencialmente os aprendizados que para ele tem 

incidência direta sobre sua vida profissional. (P.94). 

 

Em essência, a prática, no pensamento desse autor constitui-se, efetivamente, 

formadora, quando ancorada numa teoria, voluntariamente didática. 
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            4.2 Formação docente 

 

 

Na maioria dos países ocidentais, teoricamente, o ofício do professor tende a ser 

considerado como profissão, quando o processo formativo credencia seus profissionais a 

agirem de forma autônoma; independentemente, sobremodo, não apenas da capacidade de 

automonitorar a prática, autorregular sua ação, mas na habilidade para orientar a própria 

aprendizagem mediante a análise crítica de suas práticas. É considerado, ainda, um 

estrategista que não se apoia somente em conhecimentos estruturados, mas que os reflete, 

reinterpreta-os diante das situações, reatualizando constantemente. Desse modo, por meio da 

reflexão sobre a prática e seus desdobramentos, consolida para si um saber da experiência em 

constante evolução. 

No final dos anos 1970, o movimento do professor reflexivo já aparecia na literatura 

relacionada com os paradigmas de formação de professores. Libâneo (1991) destaca que a 

formação e a profissionalização do professor, no Brasil, insurgiu num conjunto de reformas 

educacionais na década de 1980. Garrido, Pimenta e Moura (2000) consideram recente a 

compreensão da prática como possibilitadora de produção de conhecimento: reelaborada pela 

―reflexão na ação‖, ou da reflexão realizada antes, durante e depois da ação.  

A multidimensionalidade do processo educacional exige do professor decisões 

complexas e diversificadas, que, por vezes, ultrapassam os saberes constituídos nos processos 

de formação inicial e continuada desse profissional. Ante a complexidade do trabalho 

docente, é imprescindível que o processo de formação do profissional da educação desenvolva 

conhecimentos, habilidades, atitudes, de modo a oferecer condições de ir construindo no chão 

da sala de aula seu saber. Os saberes docentes são elaborados com origem nas necessidades e 

desafios que as situações pedagógicas lhes colocam no cotidiano e na medida em que são 

respondidos. ―A epistemologia da prática recompõe a indissolúvel relação entre teoria e 

prática quando a reflexão sistemática sobre a experiência gera a construção dos saberes 

necessários à condução dos processos educacionais‖. (THERRIEN, 2006, p.300). Nessa 

perspectiva, a epistemologia da prática docente configura uma das linhas de investigação que 

vem se firmando é capaz de conferir estatuto próprio de conhecimento ao desenvolvimento 

dos saberes docente. 

Por sua parte, discute-se a fragilidade das estratégias de formação docente que não 

consideram os saberes advindos da prática reflexiva produzidos por esse profissional. Pimenta 
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(2005) destaca, a arrimada nas idéias de Schon, que a formação de profissionais orientada 

para apresentar primeiramente a ciência, depois a sua aplicação e por último estágio, não 

consegue dar respostas às situações que emergem no dia a dia profissional. Assim sendo, esse 

autor propõe uma formação profissional baseada numa epistemologia da prática: valorização 

da ação como momento de construção de conhecimento.  De logo, é consenso que o conceito 

de formação docente como simples processo de atualização, por meio da aquisição de 

informações científicas, didáticas e pedagógicas, desconectadas, descontextualizadas da 

prática educativa do professor, exibe-se ineficiente para responder as demandas desse 

profissional. 

Paquay e Wagner (2001) destacam alguns paradigmas
23

 referentes à natureza do 

ensino, mas consideraremos as características do ―prático reflexivo‖ neste estudo: capaz de 

conjeturar, pensar sobre suas práticas, elabora para si um saber de experiência. Esses autores 

recordam, também, do fato de que a reflexão e a análise constituem ferramentas na prática do 

profissional da educação, vindo a se constituir, no caso, um ―prático-pesquisador‖ ou 

―professor- pesquisador‖. Sugerem ainda que, para que esse profissional seja reconhecido 

como ―professor-pesquisador‖, deve não somente assumir uma conduta reflexiva e de análise 

para resolução dos problemas, mas, também, investigar seus fundamentos, avaliar seus 

desdobramentos, além de elaborar ferramentas de intervenção. Importa considerar que, não 

ocorre uma ruptura entre o ―prático reflexivo‖ e o ―prático-pesquisador‖, mas uma 

continuidade. Convém ressalvar, no entanto,  que ―[...] o excesso de reflexão paralisa a ação‖ 

(PAQUAY; WAGNER, 2001, p.143), isso porque um prático reflexivo, antes de tudo 

configura um prático que age e interage em tempo real: vincula-se a ação da reflexão, com 

amparo na práxis alicerçada na prática. 

A ideia do profissional reflexivo figura entre os notáveis pedagogos que, cada um 

seguindo sua trilha, considera o professor um pesquisador, um investigador, um inventor, que 

traça percurso próprio, mas que necessita refletir de forma intensa, rotineira, de modo a não se 

perder dos seus objetivos. O paradigma do professor reflexivo compreende o profissional que, 

invariavelmente, reflete sobre suas práticas, analisando seus efeitos, elaborando novos 

instrumentos e perspectivas de trabalho. Nessa perspectiva, o docente deve ser preparado para 

agir com autonomia na variabilidade das situações pedagógicas, apoiando-se na reflexão 

                                                
23

 O ―professor culto‖, aquele que domina os saberes pedagógicos, didáticos e disciplinares; o 

―técnico‖, que adquiriu sistematicamente saber-fazer técnicos, põe em prática saber-fazer técnicos e 

aplica as regras; o ―prático artesão‖, que adquiriu no espaço escolar esquemas de ação 
contextualizados; o ―ator social‖, engajado em projetos coletivos e ciente dos desafios antropossociais 

das práticas cotidianas; e uma ―pessoa‖ em relação a si mesma e ao autodesenvolvimento. (P.136). 
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como ―bússola‖ para direcionar suas ações. Vale recordar que o paradigma do profissional 

reflexivo refuta ―[...] a ilusão de que a ciência oferecia uma base de conhecimentos suficiente 

para uma ação racional. Grande parte dos problemas tratados por um profissional não figura 

nos livros e não pode ser resolvida apenas com a ajuda dos saberes teóricos e 

procedimentais‖. (PERRENOUD, 2002, p.15). Forjar nesse profissional cada vez mais a 

capacidade reflexiva constitui um objetivo em sua formação continuada. 

Perrenoud (2002) considera importante, com a formação inicial do professor, propiciar 

ambientes de análise da prática, recintos de partilhadas comunicações e de reflexão sobre a 

forma como age, comunica e decide em sala de aula, além de viabilizar espaços que permitam 

ao profissional trabalhar sobre si mesmo, dialogar com seus medos, impossibilidades, de 

modo a favorecer o desenvolvimento da pessoa, de sua identidade. 

Esse teórico ressalta a capacidade reflexiva do profissional docente como estando na 

essência de sua formação permanente. Lembra, ainda, que o homem reflete na ação e sobre 

ela, e nem por isso se torna um profissional reflexivo considerando a distinção entre a postura 

reflexiva do profissional e a reflexão episódica que rotineiramente empreendemos. A ideia da 

reflexão na ação e sobre a ação está relacionada à experiência do homem no mundo. Isso 

porque pensa sobre o que faz antes, durante e depois de suas ações, mas isso não o credencia a 

ser um professor reflexivo. Com o intuito de chegar a uma verdadeira prática reflexiva, essa 

atitude deve permear toda sua ação, podendo ser percebida nas consequências da reflexão e no 

exercício cotidiano da profissão (PERRENOUD, 2002).  

A noção de prática reflexiva nos remete a dois processos mentais passível de encontrar 

distinção: refletir para agir e refletir sobre a ação. A prática reflexiva pode ser compreendida 

como a reflexão acerca da ação, e que esta somente será considerada complexa se for apoiada 

naquela. A primeira consiste em se interrogar sobre o que aconteceu, o que fazer, qual a 

melhor estratégia e que precauções tomar. Nessa última, tomamos nossa ação como objeto de 

reflexão: seja para compará-la ao que poderia ter sido feito, o que outro profissional teria 

feito, seja para explicá-la ou criticá-la. Depois de realizada a ação, somente é relevante se for 

para compreender, apreender o que ocorreu. Desse modo, a reflexão não se limita a uma 

evocação, mas passa por uma crítica, uma análise (PERRENOUD, 2002). 

Perrenoud (2002) considerando o professor como um profissional reflexivo, assevera: 

 

Um profissional reflexivo não se limita ao que aprendeu no período de 
formação inicial, nem ao que descobriu em seus primeiros anos de prática. 

Ele reexamina constantemente seus objetivos, seus procedimentos, suas 

evidências e seus saberes. Ele ingressa em um ciclo permanente de 
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aperfeiçoamento, já que teoriza sua própria prática, seja consigo mesmo, seja 

com uma equipe pedagógica. (P.44).  

 

A formação docente, além de oferecer oportunidades para consolidar uma base teórica, 

não se limitando a uma atualização dos saberes disciplinares, didáticos, deve propor uma 

formação orientada para a prática reflexiva, multiplicando as situações para que se apropriem 

da reflexão como ferramenta de investigação e conhecimento. Em síntese, segundo Perrenoud 

(2002), aprende-se a prática reflexiva a partir de um ensinamento intensivo, o que nos remete 

não a um breve módulo de iniciação à reflexão, mas a formações dedicadas à análise de 

práticas. 

Um profissional reflexivo, no dizer desse autor, no seu trabalho cotidiano, nos eventos 

que observa no espaço escolar alude aos seus marcos conceituais, revisita-os. Monteiro (2005) 

destaca que a elaboração teórica cria uma forma de compreensão do mundo: refeita, 

atualizada, mediante a reflexão e fazendo com que nossa percepção da prática seja 

modificada. Sacristan (2005) recorda que o saber sistematizado (ciência) pode ajudar o 

professor a pensar, em suas palavras ―[...] pode-se pensar através da ciência, ela pode servir 

para pensa‖. (P.85). Em geral, a reflexão é mais fecunda se também estimulada com leituras, 

saberes acadêmicos. Os saberes acumulados têm dupla função: orientar e vigiar o olhar 

durante a interação e, em seguida, ajudar a ordenar as observações, a relacioná-las a outros 

elementos, a ―teorizar a experiência‖. Do contrário, o professor pode se apropriar dos saberes 

didáticos e pedagógicos, mas será incapaz de mobilizá-los no espaço escolar e enriquecê-los 

por meio da experiência. Essa ―esquizofrenia‖ ocorre porque esse profissional elaborou 

saberes durante seus estudos e outros o fizeram pela prática, mas essas duas dimensões não se 

entrecruzam, uma vez que, segundo Perrenoud (2002), a articulação entre os saberes 

acadêmicos e aqueles oriundos da experiência cotidiana normalmente não é valorizada. 

Charlot (2005) destaca que o profissional da educação se confronta cada vez mais com 

a urgência de ser professor, sendo inquirido a incessantemente decidir, de forma imediata, 

sem ter tempo suficiente para refletir, no dia a dia da sala de aula. E, ―[...] depois de decidir na 

urgência, ele tem que assumir as conseqüências da decisão, de seus atos‖. (P. 91). Na verdade, 

constitui um dos principais desafios do professor no cotidiano da sala de aula. 
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            4.3 Reflexão na prática 

 

 

Em um contexto educacional complexo, o professor deve tornar-se um prático 

reflexivo, capaz de adaptar-se às situações de ensino por meio da análise das suas práticas e de 

seus desdobramentos. O docente, acima de tudo, precisa refletir sobre as ações que executa, 

interrogar-se sobre seus referenciais, acerca do que faz, e por que o faz. Mediante essa 

capacidade de ―auto análise‖, pode então identificar seus avanços e fragilidades e desse modo 

ajustar suas ações. Assim, o docente não deve se contentar em reproduzir rotinas pedagógicas, 

―receitas e regras preestabelecidas e exteriores‖. Contrariamente, precisa ser capaz de utilizá-

las e/ou elaborar novas estratégias, de forma auto reflexiva. Desde então, ser o próprio 

docente a construir para si um repertório de ações, por meio do movimento entre teoria e 

prática, adotando posição crítica em relação aos saberes teóricos, estratégias e instrumentos 

pedagógicos agregados quando da sua formação, nos quais pode adotar como referência, de 

maneira refletida e adaptada à situação.  

Ghedin (2005) propõe a transposição do modelo prático-reflexivo para uma prática 

dialética, do mesmo modo, da epistemologia da prática docente à epistemologia crítica, 

compreendendo-a como modelo explicativo e compreensivo do trabalho do professor 

profissional que oferece sentido e significado à sua prática, num dado contexto histórico. 

Convém ressaltar, antes de tudo, que, toda reflexão se encontra imersa, historicamente, 

situada num contexto social, político, econômico e histórico.  

A reflexão, como modelo de formação, abriu caminho para inúmeras intervenções, 

teórico e prático: nova forma de compreender e atuar na formação de professores. A despeito 

das críticas feitas ao pensamento de Schon, é incontestável sua contribuição para a 

compreensão atual do processo formativo. Na visão de Ghedin (2005) a crítica que se faz a 

esse teórico, entre outras questões, é de que o conhecimento pode e vem exclusivamente da 

prática, reduzindo a reflexão, como modelo para a formação, ao espaço da própria técnica. 

Schon critica o conhecimento que não se aplica à ação, mas que se encontra implicitamente 

encarnado, daí ser considerado um conhecimento na ação; por sua vez, significando prático. 

Caso assim o considerarmos, reduziremos o saber à sua dimensão prática, excluindo sua 

dimensão teórica.  

Na formação de professores, espera-se essa passagem da epistemologia da prática para 

e epistemologia da práxis, isso porque a ―práxis é um movimento operacionalizado 
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simultaneamente pela ação e reflexão, isto é, a práxis é uma ação final que traz, no seu 

interior, a inseparabilidade entre teoria e prática‖. (GHEDIN, 2005, p.133). Desse modo, é na 

inseparabilidade entre a prática e a teoria que se constitui o saber docente. Fundamentar o 

saber docente na práxis (ação-reflexão-ação) diz respeito a romper com o modelo da primazia 

da técnica, mecanização, tradicional divisão do trabalho. Designa-se um novo paradigma 

epistemológico com a força de emancipar, dar autonomia ao educador. 

 

 

            4.4 Formação continuada 

 

 

A reflexão sobre a formação continuada dos professores no Brasil não constitui 

temática recente, tendo ocupado, nas últimas décadas, as discussões no cenário educacional.  

A proposta da formação continuada, a depender do contexto histórico e político e da 

concepção de educação vigente, seguiu uma trajetória com diferentes tendências e 

paradigmas. O período que antecedeu a década de 1990 foi caracterizado por nomenclaturas 

diversas – reciclagem
24

, treinamento, aperfeiçoamento, capacitação – alvo de muitas críticas 

por negligenciarem o potencial criativo do professor, entre outras questões, a posição passiva 

desse profissional e a prática docente como ponto de referência para a formação.  

No decorrer da década de 1990, a formação continuada em serviço passou a ser 

considerada uma das estratégias fundamentais para a constituição de um novo profissional da 

educação (NÓVOA, 1991). Paralelamente, foi assinalada a existência de duas grandes 

tendências conceituais: a liberal-conservadora e a crítico-reflexiva (ARAÚJO; SILVA, 2009). 

A primeira de caráter mais conservador, percebia o docente como sujeito passivo do processo; 

e a segunda, de cunho emancipatório, presumia o professor de maneira mais ativa. A 

tendência liberal-conservadora diz respeito a processos de formação que ocorrem por meio da 

aquisição de informações propaladas em treinamentos, palestras, seminários, oficinas, 

conferências. Embora adotando estratégias formativas diferenciadas, essa formação é 

                                                
24
 Carvalho e Simões (1999, p.3) argumentam que: 1) o termo reciclagem revela implicações 

derivadas do sentido descartável atribuído à atualização dos conhecimentos, com opção para cursos 
rápidos, descontextualizados e superficiais; 2) o treinamento volta-se para a modelagem de 

comportamentos, embora a metáfora dos moldes (algo prefixado) seja incompatível com a atividade 

educacional; 3) o aperfeiçoamento pode significar tornar capaz, habilitar ou convencer, persuadir, 
combinando o primeiro significado com a ideia de educação continuada, rompendo, inclusive, com a 

ideia de vocação nata para o magistério, mas o segundo, não [...]. 
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caracterizada em situações de aprendizagem com especificidades de ações contingentes 

(palestra, conferências, oficinas); em cursos de curta ou longa duração; em propostas que 

agreguem profissionais de outras instituições ou longe do contexto do profissional; ou, ainda, 

ações de educação à distância (televisão, internet, módulos instrucionais impressos) 

(ARAÚJO; SILVA, 2009). Nessa abordagem, o professor representa um mero coadjuvante no 

processo formativo, exercendo a função de executor de uma prática educativa pensada por 

outros, desvinculada do contexto escolar.  

A tendência crítico-reflexiva da formação continuada de professores caracteriza-se por 

um esforço crescente de instigar o professor a uma apropriação dos saberes rumo à 

autonomia, e incentivá-lo a uma prática crítico-reflexiva, que envolva a vida cotidiana da 

escola e os saberes oriundos da experiência docente. Com efeito, oferece os saberes 

sistematizados, a cultura universal, todavia incita o professor a apropriar-se dos saberes, 

agregando-os ao seu contexto, e ainda, desenvolver atitudes de reflexão sobre sua prática. 

Desse modo, o processo formativo deverá sugerir situações que favoreçam a troca de 

experiências e saberes entre os professores, por meio de projetos comuns e da reflexão 

conjunta. Essa tendência adota, por conseguinte, a pesquisa como princípio educativo para a 

formação continuada de professores. Nesta perspectiva, a pesquisa-ação colaborativa, entre 

outras, é considerada como importante estratégia para a investigação e estudo da prática 

docente, devendo ser direcionada ao cotidiano escolar como importante ferramenta 

articuladora entre a teoria e prática, entre ação pedagógica e a reflexão. (ARAÚJO; SILVA, 

2009; JESUS, 2006; MARTINS, 2009).  
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5. METODOLOGIA: PESQUISA COLABORATIVA 

 

 

Neste capítulo, apresentamos os princípios metodológicos que orientaram a pesquisa, 

bem como os procedimentos utilizados para aquisição dos dados necessários para elucidação 

do objeto de estudo. Discorreremos, a seguir, sobre a natureza da pesquisa e universo 

pesquisado: três escolas públicas, delimitação do ambiente investigativo, fontes de 

informação, instrumentos e técnicas de coleta de dados – descrição dos procedimentos e 

formas de registro. 

 

 

5.1 Natureza da pesquisa 

 

 

Até que ponto as nossas pesquisas contribuem para ajudar os professores a superar 

suas dificuldades? Essa indagação feita por Merrieu (2002) nos inquietou a procurar um 

percurso metodológico que buscasse respostas para os desafios vivenciados pelo professor na 

prática educativa, no caso específico desta pesquisa, do professor do aluno com TDAH; e 

compreendesse esse profissional como parceiro, colaborador nesse processo investigativo. 

Nessa perspectiva, encontramos a pesquisa denominada de colaborativa, realizada na relação 

entre pesquisadores-professores da universidade e professores-pesquisadores nas escolas, 

utilizando como metodologia a pesquisa-ação (PIMENTA, 2005). Nestas, os docentes por 

meio da problematização de seus contextos vão se constituindo em pesquisadores 

(ZEICHNER, 1998; PIMENTA; GARRIDO; MOURA, 2000). A pesquisa como meio para 

elaborar conhecimento com apoio na reflexão da prática pedagógica constitui importante 

ferramenta na formação docente. Assim, pode ser concebida como abordagem facilitadora 

para o desenvolvimento profissional de professores. 

A pesquisa-ação tem a ideia de que os agentes nela envolvidos compõem uma equipe 

com objetivos e metas comuns, comprometidos com um problema que surge num dado 

contexto no qual desempenham diferentes papéis: pesquisadores universitários e 

pesquisadores (DESGAGNÉ et al., 2001; PIMENTA, 2005). Averiguado o problema, o papel 

do pesquisador universitário diz respeito a auxiliar o grupo a problematizá-lo, situá-lo em um 

contexto teórico mais amplo e, desse modo, permitir o alargamento da consciência dos 
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envolvidos, com o intuito de planejar as formas de transformação das ações dos sujeitos e das 

práticas institucionais (THIOLLENT, 2009; PIMENTA, 2005). 

A modalidade da pesquisa-ação colaborativa realizada no espaço escolar e, mais 

precisamente, na sala de aula, pode constituir uma estratégia pedagógica, um espaço de 

reflexão. Esse tipo de pesquisa pode se instituir como um caminho de formação e mudança 

participativa (JESUS, 2010). Os professores participantes desta modalidade de pesquisa têm a 

oportunidade de refletir sobre as próprias práticas, nomear seus desafios, apontar suas 

fragilidades e limites. ―Na verdade, colocar os professores para refletir sobre sua prática [...], 

é levá-los em uma investigação sobre as suas práticas dentro do significado da questão, 

analisar, para compreender e até transformá-la‖. (DESGAGNÉ et al., 2001, p.5).  Ibiapina 

(2008) ressalta as possibilidades de analisar a prática docente, ajudando a aprimorar o 

trabalho do professor, na medida em que reflete as práticas de ensino convencionais e valoriza 

o professor como parceiro na investigação. Logo, com a reflexão, fundamentada teoricamente, 

a ação docente constitui modalidade de formação contínua (PERRENOUD, 2002; PIMENTA, 

2005).  

A pesquisa-ação, segundo Barbier (2004), ―[...] expressa uma verdadeira 

transformação da maneira de conceber e de fazer pesquisa em ciências humanas‖. (P.16). Diz 

respeito a uma concepção transformadora ante ao conhecimento, forma diferenciada de 

perceber e produzir saber, nova atitude em relação ao conhecimento e uma compreensão outra 

para aqueles que estão na prática. Thiollent (2009) assim caracteriza a pesquisa-ação: 

[...] tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representantes da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. (P. 16).  

 
 

Preceitua como um dos principais objetivos da pesquisa-ação oferecer aos 

pesquisadores e participantes da pesquisa os meios e ferramentas capazes de responder, 

eficazmente, aos problemas da situação que vivenciam, facilitar a ―[...] busca de soluções aos 

problemas reais para os quais os procedimentos convencionais tem pouco contribuído‖. 

(THILLENT, 2009, p.10).  

Esse autor, em concordância com Demo (2004), diferencia essa modalidade de 

investigação da pesquisa participante embora existam muitas controvérsias em relação à 

terminologia. O primeiro chama atenção sobre o fato de que toda pesquisa-ação constitui uma 

pesquisa-participante – é imprescindível a participação das pessoas insinuadas nos problemas 
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investigados. Tudo, porém, o que é aludido como pesquisa participante não é pesquisa-ação. 

Isso porque, na pesquisa participante, em alguns casos, os pesquisadores estabelecem relações 

comunicativas com grupos ou participantes da situação investigada, com o objetivo de serem 

mais bem aceitos, buscando identificar-se com os valores e comportamentos do grupo 

considerado; enquanto isso na pesquisa-ação, os pesquisadores exercem um papel ativo, 

dinâmico na resolução dos problemas surgidos, realizando uma ação para equacionar a 

situação proposta.  

Demo (2004) identifica a pesquisa-ação como voltada para uma ação interventiva, 

assim como o conhecimento produzido, não significando que o pesquisador assuma o destino 

da comunidade, responsabilizando-se por todas as consequências da ação. Já a pesquisa 

participante demanda, ao mesmo tempo comunicação e participação e na mesma proporção 

em que produz conhecimento, revela-se o fenômeno da participação comunitária, sendo capaz 

de assumir ―[...] o destino da comunidade, indo ao inferno com ela, se preciso for‖. (P.121). A 

pesquisa participativa constitui resposta ao problema do distanciamento do mundo da 

investigação do mundo da prática para a formação de um saber que seja adequado à realidade 

da prática (ANADON, 2005). A despeito de as aproximações e dissonâncias descritas 

demarcá-las revela-se uma difícil tarefa, apresentando uma tênue linha demarcatória. 

Thiollent (2009) resume os principais aspectos da pesquisa-ação como sendo uma 

estratégia metodológica de pesquisa, na qual: 

a) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas 

implicadas na situação investigada; b) desta interação resulta a ordem de 
prioridade dos problemas a serem pesquisados e das soluções a serem 

encaminhadas sob forma de ação concreta; c) o objeto de investigação não é 

constituído por pessoas e sim pela situação social e pelos problemas de 

diferentes naturezas encontradas nesta situação; d) o objetivo da pesquisa-
ação consiste em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os problemas da 

situação observada; e) há, durante o processo, um acompanhamento das 

decisões, das ações e de toda a atividade intencional dos atores da situação; 
f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação: pretende-se aumentar o 

conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o ―nível de 

consciência‖ das pessoas e grupos considerados (p.19). 
 

 

Pimenta (2005) caracteriza a pesquisa-ação colaborativa como tendo por objetivo 

instaurar, nas escolas, uma cultura de análise das práticas ali desenvolvidas, com o intuito de 

permitir que os seus professores, auxiliados pelos docentes da universidade, transformem suas 

ações e as práticas institucionais (ZEICHNER, 1993; PIMENTA, 2005); no caso específico 

deste estudo, avaliar as práticas referentes ao aluno com TDAH. Essa proposta mostrou-se 

como a mais adequada aos objetivos desta pesquisa, que tenciona criar, nas escolas 
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investigadas, espaços de reflexão das ações que realiza, a fim de possibilitar que os 

professores, auxiliados pelo pesquisador, repensem e reorientem suas práticas.  

A pesquisa do tipo colaborativa representa o caminho metodológico para trabalhar este 

estudo (ANADON, 2005; GARRIDO; PIMENTA; IBIAPINA, 2008; LOYOLA, 2004; 

MOURA, 2000). A pesquisa qualitativa caracteriza-se pela flexibilidade na construção 

progressiva do objeto, procurando ajustar-se às características e à complexidade dos 

fenômenos humanos, valorizando, sobretudo, a subjetividade dos pesquisadores e sujeitos 

(ANADON, 2005).  Destarte, tencionando realizar um estudo de modo que a investigação 

fosse elaborada por nós e os professores, optamos pela pesquisa colaborativa, modalidade da 

pesquisa-ação, que adota como parâmetros de investigação problemas relacionados às práticas 

educativas e sociais e por meio de decisões coletivas (JESUS, 2006a, 2010b). 

―A idéia central subjacente a esse tipo de pesquisa é o pressuposto de que o processo 

investigativo resulta de um trabalho desenvolvido entre colaboradores‖. (LOYOLA, 2004, 

p.2). Assim, o trabalho é realizado desde uma intenção comum entre seus participantes, 

colaboradores advindos tanto do meio universitário como do contexto real dos professores. 

Não se pretende que o pesquisador, considerado especialista, dite os rumos da mudança, e que 

os professores da escola sejam meros executores. Ambos são parceiros, responsáveis pelo 

projeto (GARRIDO; PIMENTA; MOURA, 2000), em busca de uma reflexão dos contextos, 

com o intuito de conceber relações entre teorias e práticas possibilitadoras de uma atitude de 

investigação (JESUS, 2010, 2006). 

Investigar de forma colaborativa constitui prática alternativa de indagar a realidade 

educativa, em que ocorre o envolvimento entre pesquisadores e professores que trabalham 

conjuntamente, produzindo saberes, compartilhando estratégias, analisando problemas, 

implementando projetos comuns. A pesquisa-ação colaborativa diverge de outras, pela 

valorização da colaboração e reflexão crítica, uma vez que os participantes, apoiados em 

decisões negociadas de forma coletiva, tornam-se coparceiros, cousuários e coautores de 

processos investigativos estruturados por meio da participação ativa. O esboço de uma 

pesquisa colaborativa presume um processo sistemático de reflexão e ação que emprega a 

análise crítica da prática, de maneira que esta se converta em práxis, na qual teoria prática se 

ampliam, se complementam, se transformam (ANADON, 2005). 

O conceito de pesquisa colaborativa refere-se à investigação de determinado objeto de 

pesquisa frequentemente proposto pelo pesquisador, porquanto interessa e motiva o professor 

a refletir a prática docente, com o intuito de transformá-la. Cumpre destacar a noção de que 
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colaborar não significa que todos os partícipes desenvolvam as mesmas tarefas, mas que sobre 

a base de um projeto comum, cada um ofereça sua contribuição (DESGAGNÉ et al., 2001). 

Ressaltamos ainda, que esse tipo de pesquisa não exige que os professores sejam co-

pesquisadores, no sentido estrito do termo, ou seja, participem de todas as tarefas formais de 

pesquisa com a mesma desenvoltura do pesquisador; o objetivo de trabalhar de forma 

colaborativa diz respeito à oportunidade para que os professores participem como co-

produtores da pesquisa, sem necessariamente se tornarem pesquisadores (GARRIDO; 

PIMENTA; MOURA, 2000; IBIAPINA, 2008). 

Na pesquisa colaborativa, o pesquisador contribui para o desenvolvimento profissional 

do professor, na medida em que planeja sessões de formação, auxiliando no enfrentamento 

das situações educativas com as quais eles se confronta e quando reinterpreta a teoria com 

base na prática e vice-versa. Os docentes colaboram com os pesquisadores quando pensam 

sobre suas práticas, compreendem as situações desafiantes inerentes ao trabalho docente 

(ANADON, 2005) e estabelecem ações interventivas. ―[...] os professores, com o potencial de 

análise, das práticas pedagógicas; e o pesquisador, com o potencial de formador e de 

organizador das etapas formais da pesquisa‖. (IBIAPINA, 2008, p.20). 

Nessa modalidade de investigação, o papel do pesquisador é duplo: pesquisador e 

formador. O pesquisador atua como catalisador do processo, equilibra e norteia a pesquisa, 

valendo-se do quadro teórico e epistemológico por ele proposto; auxilia o professor a analisar 

e teorizar sua prática de sala de aula, sobre a escola e o meio circundante. O pesquisador 

trabalhará no campo da pesquisa e da formação, de maneira que esses dois mundos convivam 

sem necessariamente se unir (IBIAPINA, 2008). O professor, por sua vez, participa desse 

processo a partir da maneira como percebe e observa o seu contexto (GARRIDO; PIMENTA; 

MOURA, 2000; PIMENTA, 2005).  

Em torno da ideia de investigação colaborativa, o conceito de colaboração apresenta 

como prerrogativa investigação "com" e não "sobre" professores (LIEBERMAN, 1986). Com 

efeito, existe uma proposta para repensar a relação entre pesquisadores e profissionais no que 

se refere à investigação relacionada com a prática docente: de professor considerado como 

objeto de investigação "sobre" a prática a parceiro no inquérito. 

Desgagné et al. (2001) asseveram que o professor passa de mero objeto para 

colaborador, parceiro com os pesquisadores; a pesquisa deixa de investigar sobre o professor 

para investigar com o professor. A esse respeito Ibiapina (2008) acrescenta: 

[...] o pesquisador colabora com os professores quando contribui para o 

desenvolvimento profissional, quando planeja sessões de formação, 
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ajudando a enfrentar a complexidade das situações educativas às quais eles 

se confrontam cotidianamente, e quando, graças ao discurso desses 

profissionais, reinterpreta a teoria com base na prática e vice-versa, os 
docentes colaboram com os pesquisadores quando refletem sobre suas 

práticas e compreendem as situações conflituosas inerentes ao trabalho 

docente. (P.34). 

 

A pesquisa colaborativa ocorre por meio da interação das múltiplas competências dos 

participantes: os professores, com o potencial de análise das práticas pedagógicas, e o 

pesquisador, com o potencial de formador e organizador das etapas formais da pesquisa. Em 

outras palavras, envolve o ponto de vista do professor e o da academia, respondendo ao 

mesmo tempo: necessidades de desenvolvimento profissional ou de formação dos docentes e 

exigências da academia de produção de conhecimentos científicos. Esse tipo de pesquisa 

reconcilia duas dimensões da pesquisa em educação, a elaboração de saberes e a formação 

contínua dos professores (DESGANÉ et al., 2001; IBIAPINA, 2008). 

Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador não se restringe a coletar os dados, mas refletem 

e orienta os professores sempre que solicitado, oferecendo subsídios teóricos e instrumentais, 

constituindo com eles uma pequena comunidade de análise e reflexão. Devemos ajudá-lo a 

pensar sua prática, problematizar as situações, refletindo sobre as razões das decisões 

tomadas, promovendo, assim, ―[...] uma apropriação de seu próprio saber, do que está 

aprendendo, pois à medida que o professor reelabora e reflete sobre sua própria prática, ele se 

torna sujeito e objeto do processo vivenciado por ele‖. (PIMENTA, 2005, p.5). Os docentes, 

em interação com o pesquisador, elaborar teorias sobre suas práticas na medida em que 

negociam e refletem a respeito da investigação proposta pelo pesquisador (IBIAPINA, 2008). 

No trabalho colaborativo, a conexão entre pesquisador e colaboradores constitui um 

imperativo para que a pesquisa se efetive. O estreitamento nas relações entre os participantes, 

compondo uma densa teia de conexões interpessoais, é condição para que esse tipo de 

pesquisa cumpra seus objetivos. Partilhar experiências, ideias, conceitos, saberes e vivências 

exige um nível de proximidade e confiança. Pimenta (2005) ressalta que este estabelecimento 

de vínculos constitui um dos grandes desafios da pesquisa colaborativa, requerendo do 

pesquisador, sobretudo, grande habilidade e desenvoltura. 

 Segundo Ibiapina (2008),  ―[...] colaborar não significa cooperar, tampouco participar, 

significa oportunidade igual e negociação de responsabilidades, em que os partícipes têm voz 

e vez em todos os momentos da pesquisa‖. (P.33). Assim sendo, colaborar na pesquisa 

significa que todos os envolvidos participem ativamente, descrevendo, refletindo, 
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interpretando experiências (práticas) e teorias, colocando-se todos como aprendizes, 

aprendendo com as vivências, saberes do outro. 

Esse mesmo autor considera a colaboração como tomada de decisões democráticas 

entre pesquisadores e professores, de modo a estabelecer um consenso quanto aos seus 

princípios e objetivos. Nessa direção, pondera, ainda, que a colaboração se concretiza com a 

―[...] interação entre pares com diferentes níveis de competência, isto é, colaboração significa 

a ajuda de um par mais experiente, no caso o pesquisador, a outro menos experiente o 

momento de realização de determinada atividade‖. (P.34) Constitui-se, ainda, uma ação 

formativa desenvolvida conjuntamente, que resulta no desenvolvimento pessoal e profissional 

dos seus partícipes. 

Na pesquisa colaborativa, os objetivos de seus participantes são distintos e específicos: 

satisfazer as necessidades de formação do professor e as necessidades investigativas do 

pesquisador. A despeito da especificidade de cada objetivo, estes se complementam. Nessa 

linha investigativa, o pesquisador colabora quando contribui para o desenvolvimento 

profissional do professor, organizando espaços de formação, ajudando a compreender e 

reinterpretar, tendo como esteio a teoria, as situações educativas do cotidiano escolar; os 

docentes, por sua vez, colaboram quando refletem suas práticas e situações desafiantes 

próprias do trabalho docente. Convém ressaltar ainda que a compreensão dos professores 

sobre seu trabalho e os desdobramentos dessa reflexão podeM influenciar as balizas e 

orientações do pesquisador ao longo do desenvolvimento da pesquisa e vice-versa, 

redimensionado, assim, seus objetivos. 

De modo claro, Ibiapina (2008) apresenta as seguintes atribuições dos participantes no 

processo colaborativo. O pesquisador tem por missão fazer um apanhado das necessidades 

formativas do grupo; apresentar aos participantes os resultados do levantamento, para 

definição dos conceitos a serem trabalhados; realizar um levantamento dos saberes prévios 

sobre os conceitos definidos; aplicar os instrumentos de coleta de dados; organizar os textos 

para o estudo dos conceitos; intermediar as sessões reflexivas; estruturar as unidades 

discursivas e submetê-las ao grupo; divulgar os resultados do estudo. Os professores, por sua 

vez, têm por incumbência aprovar os conceitos selecionados no levantamento das 

necessidades formativas; definir com o pesquisador os conceitos a serem trabalhados; 

responder ao diagnóstico dos conceitos prévios; engajar-se ativamente em todas as atividades 

da pesquisa; fazer a leitura com antecedência dos textos selecionados pelo pesquisador; 
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colaborar nas sessões reflexivas; divulgar os resultados do estudo em parceria com o 

pesquisador. 

 Ibiapina (2008) apresenta alguns passos para o desenvolvimento da pesquisa 

colaborativa: ―a sensibilização dos colaboradores, a negociação dos espaços e tempos, o 

diagnóstico das necessidades formativas e dos conhecimentos prévios, as sessões de estudo 

intercaladas pelos ciclos de reflexão de análises das práticas docentes‖. (P.38). Assevera ainda 

que, a triangulação desses procedimentos no planejamento da pesquisa colaborativa permite a 

consecução do objetivo de coproduzir saberes que sirvam ao mesmo tempo aos interesses dos 

professores e da academia. Mais adiante, discorreremos sobre cada um desses procedimentos. 

Por meio da reflexão colaborativa, os professores se tornam capazes de problematizar, 

refletir e compreender as próprias práticas de produzir conhecimento, constituindo a escola 

como espaço de investigação, ensejando crescimento pessoal, compromisso profissional e 

práticas democráticas. Convém ressalvar que a pesquisa pretende realizar esse processo 

colaborativo com as professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) de escolas 

do Município de Fortaleza, da Secretaria Executiva Regional I, acrescidas de professoras de 

sala de aula regular das respectivas instituições. Outrossim, com esse grupo de professoras, 

nos propomos refletir a problemática do TDAH, bem como os projetos de intervenção 

realizados nas práticas da escola, e discutir, por fim, propostas alternativas de intervenção no 

trabalho com alunos com esse transtorno.  

Essa modalidade de investigação pode ser definida como incidindo sobre problemas 

do cotidiano escolar que requerem soluções, resultando, assim, nas mudanças.  O diferencial 

deste tipo de investigação reside na sua capacidade de influenciar a prática, na medida em que 

realiza uma recolha sistemática de dados que poderá alterar o curso do trabalho pedagógico 

(ANADON, 2001). 

 

  

 5.2 Universo pesquisado: três Escolas Públicas 

 

 

A Prefeitura Municipal de Fortaleza está dividida em seis Secretarias Executivas 

Regionais (SERs), constituídas em diferentes bairros. Esta pesquisa realizou-se na SER I, em 

função da adesão da Equipe Gestora dessa Regional ao estudo e à relativa proximidade de 

nosso local de trabalho. Compreende 15 bairros da região metropolitana de Fortaleza: Vila 
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Velha, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Barra do Ceará, Floresta, Álvaro Weyne, Cristo 

Redentor, Ellery, São Gerardo, Monte Castelo, Carlito Pamplona, Pirambu, Farias Brito, 

Jacarecanga e Moura Brasil. A área abrange 50 escolas de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental e 10 creches (FORTALEZA, 2006; CENSO, 2000). 

Anterior ao início do trabalho investigativo, efetuamos o contato com a técnica 

responsável da SER I, a fim de apresentar os objetivos da pesquisa e sua metodologia, bem 

como, recolher informações e autorização para desenvolvê-la na rede municipal de ensino. 

Tendo anunciado os objetivos do estudo, solicitamos a indicação das possíveis instituições 

que atenderiam aos critérios estabelecidos. A escolha das três escolas caberia os seguintes 

critérios: i) professores que trabalhem com crianças com características e/ou diagnóstico de 

TDAH; ii) adesão da direção e equipe gestora à pesquisa e; iii) alunos com TDAH no Ensino 

Fundamental I. 

 Após a observância desses critérios, dentre o grupo das 16professoras (AEE) 

selecionamos três harmonizadas com as seguintes prerrogativas: maior receptividade, relativa 

proximidade entre as escolas e adoção de uma proposta pedagógica de natureza inclusiva.  

Convém destacar que procuramos localizar crianças com TDAH puros, ou seja, que 

apresentassem características evidentes do transtorno, tendo em vista essas se encontrarem 

difusas em outras dificuldades na sala de aula, dificultando sua identificação. Optamos, ainda, 

por investigar professores de crianças diagnosticadas por um profissional da área 

(neuropediatra). 

 

 

5.2.1 Caracterização das escolas 

 

 

Compreender o universo social e conceitual que circunda essas escolas é 

imprescindível para o desvendamento das questões referentes à pesquisa. Urge apreciar as 

formulações teóricas que orientam a aprendizagem e o ensino dessas instituições, a formação 

dispensada aos professores e como lidam com as crianças com TDAH. 
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5.2.1.1 Escola Um  

 

 

A primeira escola da pesquisa situa-se em um bairro de periferia, reconhecidamente 

uma área de risco, e dispõe de um espaço físico pequeno. Conta com 14 salas de aula, um 

refeitório, sala dos professores, de informática, de apoio pedagógico, almoxarifado, secretaria, 

biblioteca, diretoria, horta comunitária, dois banheiros divididos em masculino e feminino, 

supervisão pedagógica, uma cozinha e uma limitada área de recreação. 

A escola conta com 900 alunos distribuídos em três turnos com 12 turmas de manhã e 

tarde e oito no período noturno. Nesse turno observa-se um número maior de evasão. Atende 

alunos da educação infantil ao terceiro ano e do segundo ao sexto ano na educação de jovens e 

Adultos (EJA). A instituição congrega em seu quadro de profissionais: quatro funcionários 

administrativos, cinco gestores e 32 professores. O núcleo gestor constitui-se de uma diretora 

e vice-diretora, duas coordenadoras pedagógicas, uma secretária e uma professora do AEE. 

O planejamento, que acontece mensalmente, é conduzido pela equipe gestora, com as 

coordenadoras pedagógicas presidindo o trabalho. Nessa ocasião, inicialmente, são discutidas 

com o grupo questões gerais da escola (calendário, atividades extras, informes) em seguida, 

após orientações das coordenadoras pedagógicas, organizam-se em pequenos grupos, por 

série, para realizar o planejamento. Importa destacar que nos foi cedida, pelo grupo gestor, 

parte desse momento de encontro com as professoras para a realização de um estudo sobre o 

TDAH. 

Além das disciplinas obrigatórias, a escola oferecia as atividades extras de biblioteca e 

laboratório de informática. Infelizmente, essa instituição não contava com um espaço para 

realização de atividades recreativas. No horário do recreio, uma pequena área era destinada 

para as crianças brincarem. 

Todas as salas da educação infantil dispõem de um banheiro. A sala de aula apresenta 

um tamanho razoável em relação à quantidade de alunos: 32estudantes. As carteiras 

apresentam razoável estado de conservação, dispostas uma atrás da outra de forma próxima. 

Esse espaço conta, ainda, com uma mesa, um armário, dois ventiladores, um quadro de 

escrever. A lousa ocupa parte da parede da sala. Encontra-se razoavelmente iluminada: duas 

lâmpadas fluorescentes. A ventilação parece razoável em relação à quantidade de alunos. Nas 
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paredes encontram-se alguns cartazes referentes a temas de aulas do Programa de 

Alfabetização na Idade Certa - PAIC que funciona no horário vespertino. 

 

 

5.2.1.2 Escola Dois  

 

 

A Escola Dois situa-se em um bairro de periferia da Cidade de Fortaleza, apresentando 

estrutura física grande e organizada. Conta com 12 salas de aula, um refeitório, um 

escovódromo, sala dos professores, de reforço pedagógico, de audiovisual, de informática, 

sala de apoio pedagógico, almoxarifado, cantina, secretaria, biblioteca, diretoria, horta 

escolar, quadra de esportes, dois banheiros, supervisão pedagógica, rádio escolar (sala de 

som) e ampla área de recreação. Conta com 1570
25

 alunos distribuídos em três turnos com 12 

turmas cada qual atende alunos do segundo ao sexto ano e discente da educação de jovens e 

adultos (EJA) e do proJovem. A instituição agrega em seu quadro de profissionais: quatro 

funcionários administrativos, cinco gestores e 32 professores. O núcleo gestor constitui-se de 

uma diretora e vice-diretora, coordenadora pedagógica, secretária e uma professora do AEE. 

A sala de aula onde ocorreu a observação é pequena em tamanho para o número de 

crianças. Conta com 35 carteiras em razoável estado de conservação, uma mesa, um armário, 

dois ventiladores, um quadro de escrever. A lousa ocupava uma parede inteira da sala. As 

cadeiras estão dispostas uma atrás da outra. Encontra-se razoavelmente iluminada: quatro 

lâmpadas fluorescentes. A ventilação parece insuficiente para a quantidade de alunos. Nas 

paredes, de pintura danificada, encontram-se alguns cartazes referentes a temas de aulas 

ministradas. 

O planejamento acontece mensalmente, sendo conduzido pela coordenadora 

pedagógica. O grupo, inicialmente, discute assuntos de natureza geral da escola (calendário, 

atividades extras, informes); em seguida, as professoras realizam o planejamento.  

Além das disciplinas obrigatórias, a escola oferecia atividades extras de recreação, 

biblioteca e laboratório de informática. A escola conta com ampla área livre, favorecendo as 

brincadeiras das crianças; uma quadra de esportes, local onde se realiza a recreação, é 

oferecida aos alunos como espaço de entretenimento e aprendizagem.  

                                                
25

 Dados referentes ao ano de 2009. 
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5.2.1.3 Escola Três 

 

Como as instituições anteriores, a Escola está localizada em um bairro de periferia, 

numa movimentada avenida. Considerada de pequeno porte, atende 1357 alunos nos três 

turnos: 533 - manhã; 513 - tarde e 311 - noite. Nos horários matutino e vespertino recebem 

alunos do segundo ao sexto anos do ensino fundamental e, no turno da noite, do segundo ao 

nono ano do ensino fundamental da educação de jovens e adultos (EJA) I, II e III. A Escola 

incorpora em seu quadro de profissionais: 64 professores - 53 docentes efetivos e 11 

substitutos − e quatro gestores − diretora e vice-diretora, coordenadora pedagógica, secretária 

e professora do AEE. 

O planejamento ocorre mensalmente sendo conduzido pela coordenadora pedagógica. 

Inicialmente, a coordenadora pedagógica se reunia com o grupo e discutiam informações 

gerais da escola. Na sequência, oferecia orientações sobre o planejamento, enquanto as 

professoras se agrupavam por série. A diretora dispensou os alunos numa manhã de sexta-

feira para que realizássemos um estudo sobre o TDAH com o grupo de professores. 

A estrutura física da instituição compreende: biblioteca, secretaria, diretoria, sala de 

professores, sala de informática, sala de coordenação, sala de orientação pedagógica, sala de 

atendimento educacional especializado, pátio interno – local onde ocorrem culminâncias e 

festas; pátio externo – onde os alunos brincam; quadra de esportes (que durante o período de 

pesquisa, se encontrava interditada), refeitório, cozinha, depósito da cozinha, depósito de 

material escolar. A Escola conta, ainda, com 17salas de aula. Além das disciplinas 

obrigatórias, a escola oferecia as atividades extras de acolhida, biblioteca e laboratório de 

informática. 

As salas de aula possuíam o mesmo mobiliário – mesa e cadeira do professor, lousa, 

armário e carteiras dos alunos. As carteiras arrumadas próximas uma das outras em virtude da 

numerosa quantidade de alunos e do restrito espaço físico. Apresentava boa iluminação, sendo 

distribuídas na sala lâmpadas fluorescentes, que permaneciam acesas, e com pouca ventilação. 

A lousa ocupava um lado inteiro da sala. O ambiente físico era pequeno para o número de 

alunos, dificultando a circulação no espaço. 
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5.3 Delimitação do ambiente 

 

 

O espaço de investigação foi decidido, observando como critério a presença na sala de 

aula do aluno com TDAH e do professor, de modo a perceber as estratégias adotadas por esse 

profissional. As salas de aula foram selecionadas por constituírem locais privilegiados nas 

quais os professores desenvolvem estratégias cognitivas com seus alunos e por serem 

ambientes onde permanecem durante grande parte de seu tempo escolar; e, ainda, por 

permitirem a observação de aspectos vinculados ao comportamento dos alunos com esse 

transtorno.  

A sala de aula representa um desafio particular para os alunos com o citado distúrbio. 

As atividades e situações educacionais propostas nesse espaço impõem ao aluno com TDAH 

gigantescas dificuldades, comprometendo, sobremaneira, sua aprendizagem. Nesse ambiente, 

eclodem dificuldades, sobretudo acadêmicas, que em outros espaços escolares – pátio e 

biblioteca – não se revelam com nitidez. 

 

 

5.4 Fontes de Informação 

 

 

Nas instituições que atenderam aos critérios estabelecidos, foram encaminhados 

pedidos escritos de autorização para realização da pesquisa em suas dependências. Enviamos, 

ainda, uma autorização escrita às famílias dos alunos com TDAH, que participariam 

indiretamente do estudo, solicitando o devido consentimento. Convém ressaltar a colaboração 

dos professores em interceder junto às famílias, esclarecendo os objetivos da pesquisa.             

 

 

5.4.1 Colaboradores 

 

 

Procuramos sujeitos que estivessem comprometidos e interessados com o tema 

investigado. Após uma extenuante e ávida procura, chegamos aos nossos colaboradores. No 

primeiro encontro, informamos a intenção de realizar a investigação com base na abordagem 
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metodológica da pesquisa colaborativa, salientando que essa abordagem nos levaria a 

encontros coletivos denominados de sessões reflexivas (rodas de conversa), durante as quais 

poderíamos dialogar a respeito dos dados coletados: observações e filmagens. Ao fim desses 

esclarecimentos, os professores assumiram o compromisso de participação. O grupo foi 

constituído por seis professoras: um grupo de três docentes de Sala de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) da SER I do Município de Fortaleza e três salsa de ensino 

regular do ensino fundamental I das respectivas escolas. Vale dizer que cada escola dispõe de 

uma professora lotada na sala do AEE, oferecendo assistência às professoras regulares.  

 

 

5.4.2 Alunos 

 

 

A pesquisa conta com três sujeitos com idades variando entre oito e 11anos, 

perfazendo um total de três discentes, identificados com diagnóstico de TDAH, confirmados 

por nossas observações mediante os depoimentos dos professores e profissionais 

especializados. Os alunos procediam de famílias de baixa renda com limitadas oportunidades 

de atendimento especializado. Apresentavam baixo rendimento escolar. Em dois dos alunos, 

observamos o acompanhamento sistemático da família (Escola Dois e Escola Três) nas 

dificuldades enfrentadas em sala. 

 

 

5.5 O que é o Atendimento Educacional Especializado? 

 

 

No ano de 1994, a SEDAS criou as Salas de Apoio Pedagógico com a finalidade 

principal de ―[...] atender aos alunos com dificuldades de aprendizagem e/ou deficiências e 

possibilitar o acesso desses ao ensino regular, de forma inclusiva‖. (SEDAS, 2006, p.). Na 

atualidade, os objetivos e orientações desse trabalho são redimensionados, de maneira que, 

além de possibilitarem a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no 

ensino regular, proporcionam, ao mesmo tempo, suporte pedagógico adequado às professoras 

da sala de aula regular.  
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O referido documento (SEDAS, 2006) aponta algumas diretrizes na caracterização das 

Salas de Apoio: 

 professor lotado em Sala de Apoio deverá ser licenciado, com especialização em 

psicopedagogia, psicomotricidade, alfabetização e educação especial/inclusiva e/ou 

curso de aprofundamento em áreas afins; 

 acompanhamento do professor da SAP destina-se para todos os alunos que apresentam 

deficiências temporárias e/ou permanentes, atendendo aos níveis da educação básica 

(priorizando as séries iniciais); 

 atendimento pedagógico ao aluno com dificuldade de aprendizagem e/ou com 

deficiência será realizado pelo professor de apoio, na sala de aula regular ou na Sala 

de Apoio; 

 ingresso do professor na SAP será através de seleção interna; 

 professor da Sala de Apoio Pedagógico deverá organizar e desenvolver atividades 

pedagógicas para o enriquecimento do trabalho do professor da sala de aula regular; 

 professor de apoio participará dos planejamentos pedagógicos junto aos demais 

professores, elaborando planos individualizados para os alunos atendidos; 

 atendimento ao aluno na Sala de Apoio será realizado no turno contrário da sala 

regular; e 

 professor da sala de apoio deverá sistematizar e realizar momentos de estudo com os 

demais professores da escola, discutindo questões da prática pedagógica e da educação 

inclusiva. 

As diretrizes que norteiam o trabalho do professor do SAP postulam o imperativo de 

que esse profissional disponha de conhecimentos que lhe possibilitem desenvolver e trabalhar 

com estratégias e metodologias diferenciadas e apropriadas às especificidades dos alunos 

(SEDAS, 2006). 

No ano de 2008, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, ocorreram mudanças nas atribuições e público-alvo 

atendido. As salas de apoio pedagógico passaram a ser chamadas de salas de atendimento 

educacional especializado e o TDAH que, de acordo com um documento elaborado pela 

Secretaria de Educação Especial,
26

 encontrava-se agregado às condutas típicas,
27

 encontra-se 

incluído nos transtornos funcionais do desenvolvimento (BRASIL, 2009). 

                                                
26 Alunos com deficiência, condutas típicas e altas habilidades (BRASIL, 1994). 
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Esse documento legal estabelece que ―O atendimento educacional especializado tem 

como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

especificas. (BRASIL, 2008, p.3). Assegura, ainda, que as atividades desenvolvidas no AEE 

são diferentes daquelas implementadas na sala de aula regular, complementando ou 

suplementando a aprendizagem dos alunos, não substituindo a escolarização; o atendimento 

deve ocorrer em consonância com a proposta pedagógica do ensino comum. Esse dispositivo 

normativo prevê, também, que o AEE, do nascimento aos três anos, ocorre por meio de 

serviços de estimulação precoce e nas demais etapas e modalidades da educação básica, 

estruturado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, devendo ser realizado no turno 

contrário ao da classe comum, na própria escola ou centro especializado que realize esse 

serviço educacional (BRASIL, 2007). 

No mesmo ano, o Ministério da Educação (MEC) apresentou o Decreto n 6571, que 

determinando que a União ofereça apoio técnico e financeiro e amplie a oferta do atendimento 

educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino 

regular. A Política Nacional preceitua que o AEE constitui um conjunto de atividades, 

recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados, que tem como objetivos:  

i) prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular 
aos alunos; ii) garantir a transversalidade das ações da educação especial no 

ensino regular; iii) fomentar o desenvolvimento de recursos pedagógicos e 

didáticos que eliminem as barreiras no processo de ensino aprendizagem; e 

iv) assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de 
ensino. (BRASIL, 2008, P.2). 

 

 

O Ministério da Educação proporcionará ainda apoio técnico e financeiro às seguintes 

ações previstas neste Decreto: 

[...] implantação de salas de recursos multifuncionais
28

; formação continuada 

dos professores; formação de gestores, educadores para a educação 
inclusiva; adequação arquitetônica para acessibilidade; elaboração, produção 

e distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade; estruturação de 

núcleos de acessibilidade nas IFES. (BRASIL, 2008, p.2). 
 

                                                                                                                                                   
27 [...] manifestações de comportamento típicas de portadores de síndromes e quadros psicológicos, 

neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social e 

que requeiram atendimento educacional especializado. (BRASIL, 1994, p.13). 

 
28

 A sala de recursos multifuncionais corresponde a um ambiente dotado de equipamentos, 

mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para esse atendimento (BRASIL, 2008, p.2). 
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No ano de 2009, a Resolução n 4 define Diretrizes Operacionais para o AEE na 

Educação Básica, ao preceituar que os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação sejam matriculados em classes comuns do 

ensino regular e no AEE, oferecido em salas de recursos multifuncionais ou em centros de 

Atendimento Educacional Especializado. Recorda que o AEE constitui parte integrante do 

processo educacional e, ainda, que a educação especial se realiza em todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino. 

 

 

5.5.1 Quem são as professoras da Sala de Atendimento Educacional Especializado? 

 

 

O foco de trabalho da professora das Sala do SAP constitui o ambiente da sala de aula 

regular. O professor da sala de apoio tem como objetivo articular estratégias e ações que 

auxiliem o professor regular no processo de inclusão de crianças que careçam de alguma 

intervenção. 

O documento que orienta o funcionamento das SAP – objetivos, área de atuação, 

processo seletivo, entre outros - propõe as funções do professor: 

 conhecer as intervenções pedagógicas realizadas para os alunos com necessidades 

educativas especiais e sua relação com o grupo e a professora; 

 construir e selecionar atividades pedagógicas que enriqueçam o trabalho da sala de 

aula regular e as intervenções no SAP; 

 fazer registros diários dos atendimentos e das atividades realizadas no contexto da 

escola e na sala de aula regular; 

 compartilhar os conhecimentos adquiridos em cursos, palestras e/ou outras atividades 

com a comunidade escolar e os professores da sala de aula regular; e 

 encaminhar, se necessário, alunos para atendimento especializado e manter parcerias 

com escolas conveniadas e/ou outras instituições que realizam trabalhos nas áreas de 

educação especial/inclusão. 

Como mencionamos, a Resolução n 4 que define Diretrizes Operacionais para o AEE 

na Educação Básica apresentou mudanças significativas nas atribuições do profissional da 

antiga Sala de Apoio e agora Sala de Atendimento Educacional Especializado. Esse preceito 

normativo exige que o profissional do AEE seja habilitado para o exercício da docência e 
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apresente uma formação específica para a Educação Especial. Atribui, assim, ao professor do 

AEE as seguintes responsabilidades: 

i)identificar, elaborar, produzir, serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias; ii) elaborar e executar plano de Atendimento 
Educacional Especializado; organizar o tipo e o número de atendimentos; iii) 

acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum no ensino regular, bem como em 
outros ambientes; iv) estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na 

elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

v) orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno; vi) ensinar a utilizar a tecnologia 

assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos; vii) 

estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. 
(BRASIL,2009, p.3).  

 

Essa Resolução determina, também, no artigo nono, que a preparação e a 

implementação do plano do AEE sejam de responsabilidade dos docentes que atuam na sala 

de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em estreita conformidade com os demais 

professores do ensino regular, desenvolvendo um trabalho paralelo ao ensino regular. 

 

 

5.6 Instrumentos e técnicas de coleta de dados 

 

 

Com o intuito de conhecer os sujeitos e seus desafios pedagógicos, bem como recolher 

elementos para fazer um plano de intervenção para os alunos com TDAH, utilizamos 

diferentes procedimentos em situações diversas. 

As técnicas de coleta de dados selecionadas foram questionários, observação 

colaborativa e sessões reflexivas. Os instrumentos são compostos de questionários de vida 

acadêmica e profissional do profissional (Anexo A), questionários com perguntas abertas 

(Anexo B) e diário de campo (registro das observações). 

O quadro 1 apresenta, em linhas gerais, o caminho metodológico percorrido, os 

contextos e as circunstâncias em que foram aplicadas as diversas técnicas e instrumentos de 

coleta na pesquisa. 

 

MOMENTO PROFESSORAS SAP/AEE PROFESSORAS AEE E REGULARES 

Antes da 

intervenção 
Contexto escolar: Encontros sistemáticos 

com o grupo de 16 professores do AEE. 
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(de junho a 

novembro de 

2007) 

Procedimentos: 

 Apresentação dos objetivos e 
metodologia da pesquisa. 

 Elaboração conjunta de um plano 
de trabalho. 

 Oficina de formação com as 
professoras. 

 
Intervenção 
(agosto de 

2008 a 

dezembro de 
2009) 

 Contexto escolar: Observação 

colaborativa e Sessões reflexivas 
Procedimentos: 

 Observação colaborativa 

 Sessões reflexivas:  
i) discussão do conteúdo das 

observações e filmagens 

ii) estudo teórico sobre o 

TDAH tendo como 
referência o conteúdo das 

observações 

iii) Elaboração de uma 
proposta intervenção para 

o aluno com TDAH. 

 Estudo com todos os 
professores e equipe gestora da 

instituição. 
QUADRO 1. Instrumentos e procedimentos utilizados na pesquisa. Fonte: Elaboração própria 

 

Os procedimentos aplicados neste estudo foram selecionados em função dos objetivos 

da pesquisa. A pesquisa colaborativa conta com o auxílio de alguns dispositivos mediadores. 

Nesta parte do texto, descreveremos como ocorreram os procedimentos metodológicos 

empregados.  

 

 

5.6.1. Observação colaborativa 

 

 

 

Procedimento comumente utilizado na pesquisa colaborativa e observação 

colaborativa é realizada por meio de processos sistemáticos de reflexão, na e sobre a ação. 

―Esse tipo de observação faz com que observador e observado interajam na procura de 

caminhos que superem os dilemas da prática pedagógica‖. (IBIAPINA, 2008, p.89).  

A observação colaborativa é uma metodologia que realiza a articulação entre a teoria e 

a prática, bem como permite o pensar com as professoras sobre suas práticas no próprio 

espaço da sala de aula. Esse procedimento aprecia a participação, colaboração e reflexão; 
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proporciona momentos reflexivos, que possibilitam uma nova leitura da prática, e, em 

consequência, espaços de formação e o desenvolvimento de uma prática pedagógica mais 

autônoma. Essa modalidade investigativa tem o objetivo de proporcionar espaços de reflexão 

entre o pesquisador e o professor, de modo a analisar conjuntamente a prática docente. Esse 

procedimento ajuda o professor a recordar sua prática. Assim, ―[...] a observação colaborativa 

contribui para aproximar, no processo de investigação, pesquisa e formação‖. (IBIAPINA, 

2008, p.95). 

A observação colaborativa é realizada por meio da observação da prática de um 

professor, que se torna um colaborador. Observador e colaborador negociam os objetivos da 

observação, bem como seu plano. Esse tipo de observação irrompe num processo de reflexão 

que desestrutura as práticas de ensino ditas convencionais, oferecendo importantes ocasiões 

de troca e conhecimento. 

Representa, nesse contexto, o tipo de instrumento em que observador e colaborador, 

após a análise, se reúnem para refletir sobre o observado. O observador, além de descrever o 

contexto examinado, busca interpretar os resultados descritos com a ajuda do próprio 

observado, que é incentivado a retomar as situações vividas pelo olhar do julgador 

(IBIAPINA, 2008). A esse movimento de retorno e às situações vivenciadas sob a lente do 

pesquisador foram acrescidas filmagens de eventos ocorridos em sala, que eram incapazes de 

ser descritos e recuperados pela observação. Apresentamos ao grupo o conteúdo das 

filmagens e as imagens, desencadeando discussões, problematizações entre nós as 

professoras. 

 

 

5.6.2.  Sessões reflexivas (rodas de conversa) 

 

 

As sessões reflexivas são apontadas por Zeichner (1993) como importante prática para 

intermediar a reflexão de professores sobre suas ações pedagógicas. Esse processo reflexivo 

permite ao professor revisitar seus referenciais, indagar seus objetivos, reconsiderar aspectos 

da sua prática. Esse procedimento proporciona ambientes de reflexão que permitem o 

professor compartilhar dificuldades, discutir pontos de vistas teóricos, debater seus 

posicionamentos. 
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A sessão reflexiva constitui espaço onde cada um dos colaboradores tem a missão de 

conduzir o outro à reflexão crítica sobre a sua prática, solicitando esclarecimentos a respeito 

das decisões tomadas no ambiente escolar. Nesse procedimento, os professores são incitados a 

escutar, descrever e analisar suas aulas, ressalvando a relação entre a teoria e a prática. 

Constitui o espaço por excelência da reflexão. Ibiapina (2008) assim conceitua as sessões 

reflexivas:  

[...] como sendo sistematizadas com a finalidade de auxiliar os professores a 

reconstruir conceitos e práticas, desenvolvendo um processo reflexivo que 
inicia pelas construções já existentes e pela identificação dos componentes 

básicos dos eixos teóricos da ação e as tendências que estão mais próximas 

do fazer didático. Essa reflexão promove a reelaboração de conceito e 
práticas pedagógicas e a avaliação das possibilidades de mudança da 

atividade docente. [...] As sessões são espaço de criação de novas relações 

entre teoria e prática, permitindo que o professor possa compreender o que, 
como e o porquê de suas ações. E, principalmente, porque propicia 

condições do docente perceber que as opções teóricas afetam as práticas. 

(P.97). 

 

As sessões foram realizadas com a finalidade de conduzir os professores 

colaboradores a refletir sobre as estratégias desenvolvidas com alunos com TDAH no espaço 

escolar. Segundo Ibiapina e Ferreira (2003, p.74), a sessão reflexiva ―[...] é um espaço 

possibilitador de reflexão tanto das práticas desenvolvidas em sala de aula quanto das 

questões políticas e ideológicas e de poder inerentes à função do professor‖. Nessa 

perspectiva, as sessões reflexivas constituíram espaços de reflexão crítica em que o professor 

analisava as estratégias cognitivas e comportamentais desenvolvidas em sala.  

Os processos reflexivos são produzidos com o apoio de textos didáticos apresentados 

para os professores com o intuito de motivá-los à reconstrução, ressignificação dos 

conhecimentos prévios e enunciados nas necessidades formativas. Ibiapina (2008) ressalta 

que, no processo reflexivo, o docente imerge na prática e traz à tona a teoria para 

compreender de maneira mais lúcida os conceitos, referenciais que orientam a atividade 

docente. Dessa maneira, ultrapassa a reflexão, com base no texto, a análise da sua prática, 

tornando possível reconstruí-la. 

As sessões devem estimular o professor a refletir, tendo como referência elaborações 

teóricas sistematizadas, sem desconsiderar a prática pedagógica, tanto no que diz respeito à 

sua sala de aula, quanto em outros contextos educacionais e sociais (IPIABINA, 2008). O 

processo reflexivo tem como ponto de partida os saberes prévios, uma vez desenvolvidos com 

base nesses conhecimentos. 
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5.6.3. Questionários 

 

 

Na pesquisa-ação, recorre-se a diferentes procedimentos, inclusive aos questionários. 

A despeito de ser anotado com alguma suspeita por ser um instrumento predileto da pesquisa 

convencional, o questionário pode ser utilizado como importante instrumento de captação 

auxiliar, desde que devidamente orientado. No contexto particular dessa modalidade de 

pesquisa, os questionários não são suficientes em si mesmo, no entanto, oferecem 

informações sobre o universo investigado que serão discutidas com os colaboradores da 

pesquisa e comporão a base de dados do estudo (THIOLLENT, 2009). 

 

 

5.6.4. Descrição dos procedimentos 

 

   

Observação colaborativa 

 

 

 

Os encontros entre nós e os colaboradores ocorreram, quase sempre, ao final de cada 

observação, quando se recordava o conteúdo das observações realizadas no espaço escolar. 

Esse momento representava uma interessante troca de experiências e informações, com apoio 

no relato escrito da observação, realizado por nós e imagens recolhidas na sala de aula.  

Neste estudo, a observação colaborativa assinalou como objetivos: a avaliação das 

estratégias de ensino (cognitivas e comportamentais) realizadas pelas professoras de alunos 

com TDAH e investigação das ações que esse profissional desenvolve em sua prática 

pedagógica com o aluno com TDAH.  

Os colaboradores (professores da sala regular) foram observados em suas salas de 

aula, onde se encontravam os alunos com diagnóstico de TDAH. O período de observação 

transcorreu entre os meses de agosto de 2008 a fevereiro de 2010 e o tempo de observação de 

aproximadamente 18 horas para cada sujeito. Foram realizadas observações com duração 

entre 50 minutos e 1h30min em momentos diferentes, ora antes do intervalo (recreio), ora 

após, abrangendo o maior número de situações possíveis. As observações foram registradas 

em um diário de campo. Como observado no trabalho anterior (ALENCAR, 2006), na escola 

pública, a presença do aluno em sala oscila com muita frequência, o que dificultou, algumas 
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vezes, a observação. Na ausência do aluno, não se optou por observar a prática do professor 

em sala de aula, em função do objetivo de observá-lo, em relação à sua prática com o aluno. 

 

Sessões reflexivas 

 

As sessões reflexivas ocorreram em uma média de oito encontros com duração 

aproximada de 60 minutos. Convém destacar a postura colaborativa dos participantes, seguido 

ao processo de sensibilização, revelando-se disponíveis para cooperar com a pesquisa e 

participar dessas sessões. 

Por concordância do grupo, os encontros foram realizados nas dependências da própria 

escola.  Salientamos a dificuldade em reunir o grupo nos dias combinados, em função de 

algumas intercorrências surgidas, tais como: atraso do professor substituto para a sala, 

licença−maternidade de professora, atividade extra na escola. 

No primeiro encontro com o grupo de colaboradores, procuramos estabelecer o 

cronograma dos encontros (dia, horários) e discutimos os objetivos das rodas de conversas. 

Para essa estratégia, definimos como objetivos norteadores: investigar as estratégias de ensino 

e de comportamento desenvolvidas pelo professor em sala de aula; aprofundar os subsídios 

teóricos acerca do TDAH por meio de uma oficina de formação para os docentes; e elaborar, 

por fim, propostas de intervenção no manejo de comportamento e estratégias cognitivas para 

o aluno com TDAH. 

As sessões reflexivas foram por nós gravadas e transcritas na íntegra, pela oferecendo 

informações que contribuíram, significativamente, para aclaração do objeto de estudo. Ao 

longo dessas sessões, utilizaramos as ações reflexivas de descrever, informar, confrontar e 

reconstruir, isso porque, além de oferecerem um itinerário que leva à reflexão colaborativa, 

tornariam as sessões mais interessantes. Desses encontros, surgiram as questões cuja análise 

possibilitava as problematizações e colaboração de textos (escritos e vídeos). 

Neste estudo, as ações de descrever ocorreram no momento em que cada professor-

colaborador, tendo como referência questionamentos propostos por nós, apresentou as 

principais questões que decorriam da sua prática: desafios para o trabalho com o aluno com 

TDAH. 

De posse das respostas do questionário inicial e observações realizadas em sala, 

procedemos com a ação de informar, selecionando situações observadas em sala que estavam 
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ligados ao objeto de estudo da pesquisa e que permitiam a reflexão sobre as estratégias 

desenvolvidas pelo professor. 

Assim, transcrevemos as observações realizadas em sala e pouco depois foi 

disponibilizado o seu conteúdo para as professoras-colaboradoras, assim como o conteúdo dos 

vídeos produzidos. Os colaboradores eram incentivados a analisar o conteúdo das observações 

e imagens produzidas, procurando compreendê-las e relacioná-las com a proposta do estudo. 

Por fim, realizamos a ação de reconstruir, realizada com os resultados obtidos nas 

ações de descrever, informar e confrontar. Analisamos o conteúdo das observações e imagens 

de situações da sala de aula, acrescido das informações que a literatura apresenta, referente 

àquela temática, e foi elaborado um plano de intervenção para os alunos investigados. 

A confiança mútua entre os colaboradores da pesquisa, adquirida por meio dessas 

ações, permitiu a troca de ideias e, por conseguinte, maior engajamento por parte de todos nas 

sessões reflexivas. A partilha das experiências e idéias entre os participantes propiciou um 

singular momento de interação e compromisso com o projeto de estudo. Desse modo, as 

sessões reflexivas, com as ações de descrever, informar, confrontar e reconstruir 

possibilitaram aos colaboradores reconstituir um plano de intervenção para os alunos com 

TDAH.  

As rodas de conversa eram realizadas com a finalidade de promover momentos de 

estudo, reflexão interpessoal e análise das práticas docentes e partiam de questões advindas da 

prática ou de lacunas formativas do professor por formação. Logo, esses encontros passaram a 

ser, essencialmente, espaços de formação. 

O momento formativo foi ampliado, posteriormente, para todos os professores da 

escola. A equipe gestora das instituições permitiu que socializássemos – pesquisadora e 

colaboradoras − os conhecimentos referentes ao TDAH com a comunidade educativa. Esses 

encontros ocorreram em duas escolas, aos sábados no planejamento e, na outra escola, no 

segundo tempo da sexta feira. 

 

 

Questionários 

 

Neste estudo, o questionário procurou responder às questões propostas nos objetivos 

específicos. Os questionários aplicados foram apresentados ao grupo de colaboradores no 

início e final da pesquisa (Anexo C). No início do estudo pretendeu-se averiguar as 
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dificuldades e demandas de formação dos professores, orientando, assim, os rumos do 

trabalho. Ao final, realizamos, ainda, uma entrevista final com os professores, que teve como 

objetivo perceber o percurso formativo realizado pelos professores e atividades interventivas 

realizadas com os alunos. 

 

 

5.7. Formas de registro 

 

 

A pesquisa utilizou as formas de registro − diário de campo (observações), gravação 

em fita e filmagens. O diário de campo constituiu importante fonte de coleta de dados, 

imprescindível à compreensão do objeto investigado. Registramos a totalidade dos momentos 

observados, com uma descrição dos sujeitos, espaços, acontecimentos e conversas, bem como 

nossas reflexões e ideias. Os registros foram realizados em forma de descrições ingênuas, ou 

seja, grafados da maneira como foram ouvidos e observados e da mesma forma, como nossos 

colaboradores os expuseram. Nesse diário, constam, ainda, conversas informais com os 

sujeitos no início e final das aulas, nos corredores da escola.  

 As gravações constituíram extensos e importantes relatos que a memória não 

conseguiu armazenar (BORGES, 2005). As gravações, embora em determinados momentos 

possam suscitar alguma resistência ou uma comunicação menos natural, tornam-se 

indispensáveis quando se pretende uma aproximação da circunstância pesquisada, com a 

possibilidade de retornar às falas (ALENCAR, 2006). Esse recurso ofereceu condições para 

identificação das nuanças na fala dos nossos colaboradores, que somente foi possível nos 

contatos face a face.  

Outro recurso utilizado na pesquisa foram filmagens de situações observadas em sala, 

partes de aulas, com o objetivo de provocar no grupo a análise crítica sobre o que estava 

sendo projetado. O vídeo constituiu importante recurso que forneceu imagem muito próxima 

do real, o que proporcionou aos professores a possibilidade de uma análise mais aprofundada 

sobre sua prática, uma vez que permitiu certa distância emocional, ao mesmo tempo em que 

ajuda na percepção e compreensão mais lúcida do arcabouço teórico que orienta sua ação. 

Realizou-se uma média de doze horas de gravação em cada instituição. As filmagens 

ocorriam em horários alternados em sala de aula (ora antes do intervalo, ora depois) seguindo 

o cronograma estabelecido de observações. 
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Esta ferramenta, inicialmente, foi recebida pelos alunos com curiosidade e admiração 

e no decorrer dos dias incorporou-se a dinâmica da sala de aula. Essas filmagens foram 

projetadas nas sessões reflexivas com o intuito de situar ―[...] os profissionais frente à imagem 

do seu fazer, motivando-os a refletir intrapsicologicamente. (IBIAPINA, 2008, P.79)‖. Depois 

de projetado o vídeo, através dos momentos de reflexão e formação, realizam-se as ações de 

descrever, informar, confrontar e reconstruir. Essa estratégia possibilita ao professor ampliar a 

percepção de suas práticas, instigar a reflexão, bem como reconstruir saberes consolidados.  

Ipiabina (2008) ressalta, ainda, que os professores, ao usarem essa tática, transpõem 

em palavras a experiência vivenciada na sala de aula, tomando consciência das referências 

que orientam sua ação, condição primeira para redimensioná-la. Esse processo permite ao 

professor perceber sua ação, como também seus pares, desencadeando reflexões, gerando 

novos conceitos e, consequentemente, novas aprendizagens. 

A filmagem acontecia em sala de aula, observando os seguintes passos: não existia, 

inicialmente, um critério sobre o que constituiria o foco da filmagem, ocorria livremente, 

concomitante à observação realizada por nós, que fazíamos o recorte de alguns trechos mais 

significativos, tendo em vista os objetivos do estudo. Após essa edição de imagens, 

convidávamos os colaboradores, por ocasião das sessões reflexivas, a acompanharem a 

exibição do conteúdo das filmagens, em estreita consonância com os fins da pesquisa. 
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6. PRIMEIRA APROXIMAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

Aproximar-se da escola e de seus profissionais, não caindo na armadilha de falar 

da/sobre escola (JESUS, 2010) configura um instigante desafio. Constituir-nos interlocutores 

de suas demandas e não críticos vorazes foi um exercício intrigante. Assim, descrevemos o 

processo investigativo desde a conquista dos colaboradores até a elaboração, em parceria com 

o professor, de uma proposta interventiva para alunos com TDAH, o que constitui o objetivo 

último desse estudo.  

Anteriormente mencionamos o provável itinerário
29

 que o pesquisador deverá 

percorrer quando adota como modalidade de investigação a pesquisa colaborativa. Neste 

estudo, essa trajetória foi marcada por abissais desafios. Será descrito, a seguir, como ocorreu 

esse processo neste estudo. 

A pesquisa revelou particular desafio, sobretudo com a sensibilização dos 

colaboradores para a pesquisa. No primeiro passo, exibimos a proposta inicial do trabalho 

investigativo, seguido dos princípios que norteavam a pesquisa colaborativa. Apresentamos 

uma síntese explicativa a respeito do que é um processo colaborativo, procedendo com a 

escuta dos partícipes sobre o que compreendem da atitude de colaborar na pesquisa 

(IBIAPINA, 2008). No primeiro momento, ainda, foi buscado negociar com os participantes 

sobre as atribuições do mediador (pesquisador) e dos colaboradores (professores) (ANADON, 

2005). À vista dos resultados, partimos para a definição de cada um dos participantes no 

desenvolvimento da pesquisa, embora ainda houvesse indagações de como ocorreria esse 

processo colaborativo, permanecendo o compromisso de que ao longo da investigação essas 

questões iriam sendo devidamente clarificadas.  

Nessa perspectiva, negociamos com os professores os objetivos dos encontros, sua 

estrutura e duração; metodologia de trabalho; instrumentos de coleta de dados, explicitando 

cada um dos procedimentos; acesso ao material produzido; necessidade de realização de 

leituras; imperiosa necessidade do envolvimento entre os partícipes. 

Conforme referido, o último item constituiu um dos principais desafios nesse processo 

investigativo. Nesta modalidade de pesquisa, o estabelecimento de uma comunicação aberta, 

                                                
29

 i) Sensibilização dos colaboradores; ii) a negociação dos espaços e tempos; iii) o diagnóstico das 

necessidades formativas e dos conhecimentos prévios; e iv) as sessões de estudo intercaladas pelos 

ciclos de reflexão interpessoal e intrapessoal de análises das práticas docentes (IBIAPINA, 2008, 
p.38). 
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o estabelecimento de vínculos entre o pesquisador da universidade e os professores revela-se 

uma tarefa insólita (PIMENTA, 2005). Tal tarefa constituiu um processo lento, gradual e 

paciente, exigindo da pesquisadora habilidade nas abordagens, objetivos claros, definidos e 

explícitos; procurando amiúde desvencilhar-nos do rótulo de ―dispensador de receitas 

mirabolantes‖ para resolver as questões surgidas ou aquele que detém o conhecimento, os 

saberes considerados válidos, legítimos. 

No seguimento ao trabalho colaborativo, procedemos com a avaliação dos saberes 

prévios dos docentes, além das suas necessidades de formação (IBIAPINA, 2008; PIMENTA, 

2005). Os participantes foram incentivados a expor os temas de interesse formativo e oferecer 

sugestões para estudos situados em suas necessidades. Ibiapina (2008) garante que esse 

procedimento é imprescindível para que os colaboradores apresentem assuntos de interesse 

formativo, de modo a preencher lacunas deixadas ao longo da sua formação que podem ser, 

oportunamente, retomados no processo de pesquisa e formação sugerido pela pesquisa 

colaborativa.  Os colaboradores foram instigados a expressar suas demandas de formação na 

apresentação inicial do conceito sobre o TDAH com o intuito de incitar uma discussão no 

grupo, por meio da aplicação de um questionário inicial (Anexo C). Esse momento evidenciou 

demandas muito especificas referentes ao TDAH clarificando a imperiosa necessidade de 

estruturar um quadro teórico capaz de proporcionar-lhes condições para compreenderem as 

situações problemáticas vivenciadas em sua prática. 

No processo colaborativo, sensibilizar os colaboradores para fazer insurgir os saberes 

prévios internalizados representa uma ocasião para reestruturem, rearticularem 

conhecimentos, reapropriem-se de sua formação (PIMENTA, 2005; ALARCÃO, 2005). 

Investigar os referenciais teóricos que orientam os conceitos e, conseqüentemente, a prática 

do professor revelou-se um imperativo. A esse respeito, Ibiapina (2008) exprime: 

[...] a pesquisa colaborativa amplia as possibilidades de os professores 

conhecerem formalmente os significados internalizados, confrontá-los e 

reconstruí-los por meio de um processo reflexivo que permite a tomada de 
consciência dos conhecimentos que já foram internalizados. (P.45).  

 

 

As filiações teóricas desses profissionais foram paulatinamente sendo descortinadas ao 

longo dos encontros (sessões reflexivas – rodas de conversa). A exposição dos conhecimentos 

prévios instiga, também, o professor a revisitar seus referenciais, a buscar propostas de 

atuação, por meio do processo reflexivo, no intuito de evoluir em sua ação pedagógica, 

apreender novos conhecimentos. Nesse contexto, a reflexão assume importante missão de 

desvendamento da realidade individual e social do professor (ALARCÃO, 2005). 
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As necessidades de formação foram sendo reveladas a partir de desafios vivenciados 

no cotidiano escolar do professor referente ao manejo cognitivo e comportamental do aluno 

com TDAH, de dificuldades não resolvidas na prática docente que exigiam leituras mais 

aprofundadas, no intuito de aprovisionar os docentes de conhecimentos que propiciassem 

condições de compreensão das situações problemáticas vivenciadas (IBIAPINA, 2008) e, 

também, oferecer subsídios para sua resolução. Essa modalidade de pesquisa tem como ponto 

de partida o diagnóstico das necessidades formativas.  

Convém ressaltar que a recolha das necessidades formativas ocorreu no início do 

processo, mas foi avaliado ao longo de todo o percurso investigativo. Algumas necessidades 

iniciais foram substituídas, que surgiam nas discussões em grupo. Partimos daquelas 

sistematizadas, no início do processo, e foram sendo agregadas outras que se revelaram, 

igualmente, importantes. 

Ipiapina (2008) destaca a relevância do diagnóstico de necessidades para definir um 

plano de ação com vistas a atender as necessidades dos professores; de modo que, tendo como 

referência esses saberes resgatados na comunicação com os docentes por meio das 

observações, rodas de conversa e questionários, esboçamos um plano de trabalho. Como 

mencionado, na medida em que as necessidades formativas foram sendo revisadas, por meio 

de acréscimos ou exclusões, assim também ocorreu com o plano de trabalho. 

 

 

6.1. Operacionalização da pesquisa 

 

 

Três caminhos distintos e complementares considerados essenciais para a orientação 

da pesquisa colaborativa se fizeram presentes na operacionalização metodológica deste 

estudo: a cossituação (buscamos identificar, de forma colaborativa, com o grupo as questões 

recorrentes que se impõem como dificuldades à prática pedagógica das professoras no 

contexto da problemática do TDAH); a cooperação (aprofundar as questões surgidas, e numa 

perspectiva reflexiva, formular propostas, apontar caminhos possíveis); e coprodução (a partir 

da síntese do grupo, favorecer a produção de conhecimentos de modo a responder às 

inquietações do grupo) (DESGAGNÉ, 2001). 

Inicialmente, desenvolvemos um trabalho com o grupo de professoras do AEE, ao 

longo de uma série de encontros, realizando um estudo teórico sobre o TDAH, e, também, 
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refletindo sobre dificuldades recorrentes, provenientes das queixas das professoras do ensino 

fundamental I, narrativas e/ou observações em sala de aula. Posteriormente, com um grupo de 

três dessas 16 professoras foram desenvolvidas, de forma colaborativa, propostas de 

intervenção para o aluno com TDAH.  

De início, estabelecemos um plano de trabalho com 16 professoras do AEE, que 

constavam de dois objetivos: I) subsidiar teoricamente os docentes sobre a temática do TDAH 

de modo a auxiliá-los e II) discutir os casos trazidos por esses profissionais de suas 

respectivas instituições. 

Ao longo de dez encontros (julho a novembro/2007), foram realizadas oficinas de 

formação (Anexo D) com as professoras (AEE) ocorridas às sextas feiras – dia reservado para 

estudo dessas profissionais – com duração de três horas cada qual. As reuniões foram, assim, 

estruturadas: elaboração da proposta de trabalho do dia − sugeríamos a proposta que poderia 

ser aceita ou acrescida pelo grupo; momento de estudo, quando eram apresentadas as bases 

teóricas referentes ao TDAH; espaço de socialização, em que os professores apresentavam 

suas questões (interrogações teóricas, queixas e expectativas dos professores, relatos de ações 

desenvolvidas, casos ocorridos em sua prática, dentro outras); e encaminhamentos para o 

encontro seguinte (apresentação de questões norteadoras para serem aplicados às professoras, 

fichas de avaliação individual, fichas com registros de estratégias desenvolvidas). 

Por se tratar de uma pesquisa que buscou promover a aproximação dos professores da 

pesquisa, tornando-as também participantes, inicialmente, com o grupo de dezesseis 

professoras, buscamos esclarecer o tipo de pesquisa, bem como seus objetivos (PIMENTA, 

2005).  Nos primeiros contatos com o grupo, procuramos sensibilizá-las para a participação na 

pesquisa, dedicando um encontro para aprofundar teoricamente as características de um 

estudo na perspectiva colaborativa, bem como as exigências e o rigor científico para sua 

realização; ao mesmo tempo, foram compartilhados textos com os participantes sobre os 

rumos da pesquisa. Ao final da exposição, o grupo argumentou entre si e propôs uma votação, 

determinando se acederia ou não a proposta da pesquisa. De forma democrática e 

participativa, o grupo consentiu em fazer parte da pesquisa, comprometendo-se a aderir às 

condições inscritas neste estudo. Na ocasião, foi apresentado um provável cronograma para os 

encontros de formação e socialização.  

Assim, acatada a decisão em participar da pesquisa, procedemos à discussão de como 

seria cada encontro. A possibilidade das professoras do AEE refletirem suas 

ações/intervenções, investigarem sua prática e dela recolherem elementos para socializar com 
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as demais professoras em suas respectivas escolas foi recebida com entusiasmo pelo grupo. 

Nessa ocasião, propusemos um questionário inicial que constava de três questões referentes 

ao tema em estudo com o intuito de cossituar os principais desafios e demandas no qual 

estavam imersas. Uma das professoras SAP/AEE sugeriu-nos reestruturar as questões 

norteadoras, de modo a facilitar a compreensão das professoras regulares
30

, que, segundo 

acordado, responderiam igualmente as questões. As professoras SAP/AEE intermediariam 

junto às professoras regulares para que apresentassem suas impressões nesse questionário.  O 

instrumento inicial foi reconstruído e apresentado ao grupo pela professora como opção outra 

de averiguação, rapidamente acolhido pelas demais, sendo proposta sua aplicação (questões 

similares ao conteúdo das anteriores, porém com a estruturação verbal de acordo com essa 

professora). Implementadas essas questões em suas escolas, com as professoras das salas 

regulares, foram coletados relatos e depoimentos instigadores sobre: principais desafios que 

encontram na prática pedagógica referente ao TDAH; situações que ocorrem com frequência 

em sala de aula relacionadas ao transtorno e maiores necessidades formativas identificadas em 

seu trabalho educativo.  

 

 

6.2 A primeira aproximação do campo: a discussão de um questionário inicial 

 

 

Com base nos relatos das professoras,
31

foi constituído um cenário sobre como ocorre o 

trabalho pedagógico do professor referente ao TDAH, identificando dificuldades e 

necessidades desse profissional. A indagação sobre os principais desafios encontrados por 

esses profissionais ofereceu amplas respostas, que julgamos conveniente categorizar nas 

seguintes acepções: I) características do transtorno; II) trabalho pedagógico e necessidade 

formativa; III) estratégias interventivas; e IV) acompanhamento familiar e ajuda de outros 

profissionais.  

 

 

                                                
30

As nomenclaturas Professora SAP/AEE e Professoras Regulares serão aplicadas ao longo do 
trabalho. As últimas referindo-se às professoras das salas de aula do ensino regular e as primeiras 

como profissionais (ver Sala do Atendimento Educacional Especializado) devidamente habilitadas 

para o trabalho pedagógico com alunos com TDAH. 
31

Nessa aproximação inicial do campo, o questionário foi respondido por quarenta e quatro professoras 

incluindo professoras regulares e SAP/AEE da SER I.  
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6.2.1 Quais as maiores dificuldades enfrentadas por você em sala de aula em relação ao 

deficit de atenção e a hiperatividade observadas em seus alunos? 

 

―Falta de concentração ao assistir as aulas e realizar as atividades‖; 

―Falta de interesse; desmotivação; baixa concentração‖; 
―Fazer com que aluno se concentre nas atividades‖; 

―Problemas de desatenção gerados pelo mau comportamento e falta de atenção familiar‖;  

―A falta de concentração de alguns alunos dificulta a aprendizagem dos mesmos‖; 
―Os alunos que apresentam esse déficit são inquietos, tem dificuldades em realizar suas atividades e 

se concentrar. Em conseqüência o rendimento pedagógico diminui‖; 

―Em alguns casos a TDAH tende a ser um obstáculo no aprendizado da turma e em especial a 
criança com a tendência em desenvolvê-la. As crianças com essas características levam tempo para 

adaptar-se a rotina, tanto da escola quanto da sala de aula‖; 

―As crianças não se concentram e não se comportam em sala de aula‖;  

―Falta de atenção do educando tornando a aprendizagem insatisfatória‖; 
―Os conteúdos tornam-se pouco interessantes devido à falta de concentração‖;  

―Conversas e brincadeiras inadequadas em horários inadequados‖; 

―A inquietação, a falta de concentração, insatisfação e impulsividade‖; 
―Inquietude dos alunos com TDAH‖; 

―Enfrento a falta de interesse, a indisciplina‖; 

“Não tenho criança hiperativa, e sim mau educada e sem limites em casa”;  

―O aluno não aprende‖; 
―Letra pouco legível‖; 

―Dificuldade em concluir os exercícios‖; 

―A criança não tem rendimento, sua aprendizagem será prejudicada, não atingindo os objetivos 
desejados‖; 

―Falta domínio da leitura‖; 

―Alguns alunos têm dificuldade de concentração e atenção durante as atividades do dia a dia em sala 
de aula. Também tem dificuldade de aprendizagem, de memória, de interpretação, de assimilação, de 

conteúdos e de produção de textos‖; 

―As crianças não se concentram, não mantêm comportamentos e acabam por chamar a atenção de 

toda a turma‖; 
―Observo que uma das maiores dificuldades encontradas é a falta de concentração e também a 

dificuldade de parar, já que esses alunos geralmente não conseguem ficar parados, sentados por 

muito tempo. Isso gera um transtorno na sala de aula que atinge ao professor e aos demais alunos, 
que são prejudicados em seu aprendizado‖; 

―As maiores dificuldades são: a falta de respeito dos alunos para com os professores e para com os 

próprios colegas; a falta de acompanhamento por parte das famílias, causando nos alunos uma falsa 
independência; a diferença de idade entre os alunos, em que os maiores ( mais velhos) influenciam 

erradamente os mais novos e  salas numerosas‖; 

―O interesse pelos assuntos estudados (desinteresse)‖; 

―Em primeiro lugar a falta de respeito para com o professor, crianças que não tem limites para 
expressar seus vocabulários agressivos, tanto com o professor e com os demais colegas de classe. Em 

segundo lugar as salas de aula superlotadas, deixando assim o professor sobrecarregado para intervir 

todos os problemas dos alunos que apresentam hiperatividade‖; 
―Alunos que não conseguem ficar sentados na carteira ficam passeando e querendo sair da sala a todo 

momento (alguns)‖; 

―Alguns que se distraem e não fazem a tarefa por preferirem conversar a todo momento‖; 

―Uma das maiores dificuldades é a própria atenção mesmo. Sem atenção, eles não conseguem nem 
ouvir o que eu estou dizendo e muitas vezes a mesma pergunta é feita e repetida por alunos 

diferentes. Outra dificuldade é a minha falta de preparação mais específica para o transtorno em si. 

Chego até a me irritar, pois não entendo porque não conseguem ter um mínimo de atenção quando 
estou falando‖; 
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―Falta de compreensão e entendimento das atividades propostas em sala‖; 
―Facilmente elas parecem desligar-se da sala de aula e não conseguem acompanhar o rítmo de 

compreensão dos comandos dados pela professora. Ex: Parece olhar para você e não entender o que 

você diz (explicando-as as questões da tarefa)‖. 

 

QUADRO 2. Fonte: depoimentos de Professoras do AEE e regulares. 

 

Para uma mesma indagação, os docentes apresentaram em sua fala vieses que convém 

ser discutidos, porque revelam com nitidez a natureza dos saberes constituídos, acerca do 

TDAH, bem como evidenciam as incontáveis nuanças que esses transtorno impõe sobre o 

trabalho do professor.  Desempenho escolar medíocre em decorrência da desatenção, 

dificuldades na aprendizagem, características do transtorno, confusões teóricas sobre a 

conceituação e caracterização do TDAH apareceram na fala dos nossos interlocutores. 

―Uma das maiores dificuldades é a própria atenção mesmo‖, ―A desatenção‖, 

―distração‖, ―falta ou baixa concentração‖, ―Facilmente elas parecem desligar-se da sala de 

aula e não conseguem acompanhar o ritmo de compreensão dos comandos dados pela 

professora‖ são algumas das proposições que aparecem de forma recorrente, fazendo 

referência à desatenção − característica primária do TDAH. Na fala dos sujeitos, a desatenção 

dificulta e limita, sobremaneira, a aprendizagem do individuo, comprometendo o fluxo 

comum de realização das atividades propostas e objetivos de ensino. ―Em alguns casos o 

TDAH tende a ser um obstáculo no aprendizado da turma [...]‖, isso por que o deficit de 

concentração e a dificuldade em manter o foco atencional geram um transtorno em sala que 

chega não somente ao professor, mas também aos demais alunos que são prejudicados em seu 

aprendizado, segundo ressaltou uma professora. A percepção das duas outras características 

primárias do TDAH – impulsividade e hiperatividade − embora, aparentemente, apoiados em 

bases empíricas, aparece no relato dos professores, chegando a nomeá-las. ―Conversas e 

brincadeiras inadequadas em horários inadequados‖, ―A inquietação, a falta de concentração, 

insatisfação e impulsividade‖, ―[...] a indisciplina‖, ―[...] não conseguem ficar sentados na 

carteira ficam passeando e querendo sair da sala a todo o momento‖ são características que 

sobressaíram na fala dos interlocutores.  

―O aluno não aprende‖, ―Letra pouco legível‖, ―Dificuldade em concluir os 

exercícios‖. ―A criança não tem rendimento, sua aprendizagem será prejudicada, não 

atingindo os objetivos desejados‖ são falas que expressam a angústia e ansiedade desse 

profissional em conduzir o processo educativo. Como referiu Alencar (2006), pessoas com 

esse transtorno apresentam uma realização acadêmica pobre e, significativamente, inferior às 
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suas capacidades. Esse professor revela, até mesmo, indignação por não conseguir atrair a 

atenção do discente para as atividades ―Chego até a me irritar, pois não entendo porque não 

conseguem ter um mínimo de atenção quando estou falando‖. 

No relato das professoras, encontraram-se apreciações ingênuas
32

 do TDAH que 

revelam uma compreensão ao nível do senso comum do transtorno. ―Não tenho criança 

hiperativa, e sim mal educada e sem limites em casa‖ − é o desabafo de uma professora que 

parece não consegue transpor a tênue linha, demarcar a fronteira entre o TDAH, como 

transtorno do neurodesenvolvimento e o problema como uma questão de conduta moral 

(BARKLEY, 2000; 2008). A despeito dos incontáveis estudos nessa área, persiste razoável 

confusão teórica sobre a origem e caracterização do transtorno (ALENCAR, 2006). Para 

exemplificar esta asserção, observou-se o professor ressaltar que ―Os conteúdos tornam-se 

pouco interessantes devido à falta de concentração‖, desconhecendo que tais pessoas 

necessitam de uma exacerbada criatividade e estimulação na apresentação das temáticas. Os 

conteúdos não se tornaram poucos interessantes, mas a habilidade do professor os tornará 

atraentes ou não. 

Além disso, outro desafio alardeado diz respeito à imperiosa necessidade formativa 

desse profissional. ―Outra dificuldade é a minha falta de preparação mais específica para o 

transtorno em si‖, pondera outra professora. Uma fundamentação teórica consistente capaz de 

orientar a prática do professor insurgiu de forma recorrente nos depoimentos, questão que será 

considerada a seguir. 

 

 

Os alunos que apresentam esse deficit são inquietos, têm dificuldades em realizar suas atividades e se 

concentrar. Em conseqüência, o rendimento pedagógico diminui; 

 Cabe ao professor estar sempre propondo atividades que lhe sejam interessantes e tentando ocupá-lo; 
Não sei lidar com alunos com dificuldades ou qualquer outro deficit. Fico um pouco ansiosa e 

atrapalhada, pois não tenho curso preparatório para enfrentar tais dificuldades; 

Não tenho curso sobre o tema, portanto não consigo atender as necessidades dos alunos com TDAH; 
A minha maior dificuldade é em alfabetizar estas crianças principalmente numa sala que a maioria dos 

alunos são repetentes; 

Falta de acompanhamento nas atividades realizadas, os alunos com esse problema, não fazem as 
atividades de sala, nem para casa, o comportamento é agitado, desrespeita os colegas e são agressivos;  

Uma das maiores dificuldades é fazer com que as crianças entendam o que você diz quando está 

explicando as atividades propostas;  

Com as conversas paralelas o aluno deixa de aprender muitas coisas importantes; 
Ordem do andamento da sala, angústia por não poder realizar o que foi proposto no planejamento; 

Uma das principais dificuldades é a falta de interesse pelo estudo, de crianças que apresentam déficit 

de atenção, não demonstram vontade de aprender. Falta motivação e acompanhamento por parte dos 

                                                
32

 Concepções ingênuas (opiniões simplórias) e apreciações fundamentadas (alicerçadas em bases 
científicas) termos aplicados para categorizar compreensões acerca de uma temática (ALENCAR, 

2006). 
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familiares; 
Na escola também se tem pouco recurso para trabalhar esse aspecto; 

Quando detecto alguma situação em minha sala sobre DAH sinto dificuldade em saber se estou indo 

no caminho certo, por não ter conhecimento no assunto (profundo). Até porque posso piorar a situação 
em vez de ajudar. O máximo que faço em sala é dar carinho (atenção especial) e dialogar com o aluno, 

que tenha algum déficit e tentar amenizar essa situação. Chego junto com ele; 

Nem sempre uma criança inquieta é hiperativa; 

Uma grande dificuldade na falta de atenção e até mesmo desinteresse que encontro são em relação a 
alunos com idade elevada para a série que estão cursando, a falta de interação com os outros menores 

gera a falta de atenção às vezes se torna agressivo e falante; 

Não consegue executar o planejamento; 
Agressões mútuas, a falta de concentração da criança atrapalha o repasse dos conteúdos que são 

planejados; 

O desconhecimento sobre o TDAH; 
Não saber como trabalhar com esse aluno, que tipo de intervenção posso fazer, como ajudá-lo a 

superar suas dificuldades, a desatenção, enfim como amenizar essa situação; 

A dispersão dos alunos na hora da explicação dos conteúdos e da realização das atividades. O trabalho, 

principalmente em grupo fica bastante comprometido. Na hora da aula participativa a atenção fica 
mínima e acaba virando bagunça; 

As dificuldades que enfrento consistem em ainda não ter uma ampla visão desse problema, como 

também condições pedagógicas e a apoio familiar. As crianças no contexto geral estão desatentas e as 
coisas que se observam específicas torna-se mais questionável, devido o grande problema familiar que 

escola enfrenta as condições pedagógicas; 

A minha falta de domínio sobre o assunto em questão; 

A não interação do aluno no processo ensino-aprendizagem e a falta de identificação com precisão dos 
limites entre o desenvolvimento natural e um distúrbio psiquiátrico; 

Com o processo da inclusão (não querendo rejeitar), os índices de dificuldade aumentaram em relação 

ao controle e distribuição de conteúdos em sala de aula. 
 

QUADRO 2.1 Trabalho pedagógico e necessidade formativa. Fonte: Elaboração própria. 
 

 

 As professoras ressaltaram o desafio em desenvolver um trabalho pedagógico com 

esses discentes. A dificuldade em compreender as orientações durante a explicação das tarefas 

escolares foi destacada por duas professoras. Hallowell e Ratey (1999) recordam o deficit no 

processamento auditivo daqueles com esse transtorno, de maneira que recolhem informações 

de forma fragmentada, quebrada, o que dificulta a apreensão da informação completa. Nesse 

sentido, a inabilidade em manter o foco atencional, acrescida à dificuldade na assimilação 

auditiva, compromete a apreensão do conteúdo proposto. Essa dificuldade compromete, 

sobremaneira, a ação educativa do professor em sala de aula. 

A dificuldade na execução do planejamento constitui uma queixa recorrente na fala 

das professoras. Afirmações do tipo ―Não consegue executar o planejamento‖, ―[...] a falta de 

concentração da criança atrapalha o repasse dos conteúdos que são planejados‖, ―[...] angústia 

por não poder realizar o que foi proposto no planejamento‖ são recursivas no discurso dessas 

profissionais. A exasperação em não conseguir seguir o planejamento estabelecido parece 

estar presente nas entrelinhas na fala dessas professoras. Urge a reestruturação do trabalho 
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pedagógico – apresentação de conteúdos, adaptações curriculares, estratégias de ensino, 

sistema de avaliação – de modo a atender as demandas específicas de aprendizagem e 

comportamento requeridas por esses alunos (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000, 2008; 

HALLOWELL; RATEY, 1999; RODHE; MATOS, 2003). 

Dentre os desafios apontados, inegavelmente, a necessidade de formação docente 

apareceu na fala desses profissionais.  ―Não sei lidar com alunos com dificuldades ou 

qualquer outro deficit [...] pois não tenho curso preparatório para enfrentar tais 

dificuldades‖,―Não tenho curso sobre o tema, portanto não consigo atender as necessidades 

dos alunos com TDAH‖,―A minha falta de domínio sobre o assunto em questão‖, ―As 

dificuldades que enfrento consistem em ainda não ter uma ampla visão desse problema, como 

também condições pedagógicas [...]‖ são expressões que nos fazem intuir sobre a imperiosa 

urgência em empreender um trabalho de formação com o docente.  Outra professora reforça 

essa proposição, recordando que, ―Quando detecto alguma situação em minha sala sobre 

DAH sinto dificuldade em saber se estou indo no caminho certo, por não ter conhecimento no 

assunto (profundo)[...]. O máximo que faço em sala é dar carinho (atenção especial) e 

dialogar com o aluno [...]‖. Constata-se, por essas acepções, a superficialidade e/ou 

inexistência no conhecimento do TDAH, justificando a relevância em realizar esse estudo 

investigativo. 

 

 

Encontrar meios que prendam a atenção dos alunos; 
Atividades que os acalmem em algumas ocasiões; 

Desenvolver atividades que envolva concentração e atenção dos educandos, pois os mesmos não 

conseguem interagir com as tarefas por mais de dez minutos, deixando a sala muito inquieta; 
Ajudar de forma individual o aluno com dificuldade; 

Ajudar de forma individual o aluno; 

Falta de apoio técnico para o aluno; 

Ajudar de forma mais individualizada o aluno com dificuldade; 
Dificuldade em aplicar metodologias que despertem a atenção dos mesmos, motivada talvez pela 

ausência de capacitação; 

Encontrar maneiras de prender a atenção dos alunos no sentido de eles consigam ter um melhor 
rendimento, pois os alunos têm muita dificuldade de atenção em atividades normais ou apresentação 

de um filme; 

Dificuldades na aprendizagem, pois os alunos com esses problemas criam qualquer coisa para desviar 
a atenção no momento das explicações e de fazer as tarefas. 

 

Quadro: 2.2 Estratégias. Fonte: Elaboração própria. 

 

Os desafios apontados pelas professoras consideram, ainda, a ―ausência de 

capacitação‖ compromete a aplicação de estratégias diferenciadas referentes à aprendizagem  

e o manejo de comportamento desses aprendizes.  ―Dificuldade em aplicar metodologias que 
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despertem a atenção dos mesmos‖, ―Encontrar maneiras de prender a atenção dos alunos no 

sentido de que eles consigam ter um melhor rendimento‖, ―Desenvolver atividades que 

envolvam concentração e atenção dos educandos‖ são queixas apresentadas por essas 

profissionais. As exigências que as características do transtorno impõem ao docente parecem 

ultrapassar o cabedal de informações que detêm sobre como desenvolver o trabalho 

pedagógico com esse alunado. 

A proposição de uma ajuda individualizada ao aluno com esse transtorno constituiu 

uma estratégia referendada no discurso de alguns desses docentes. Adverte para a necessidade 

de uma ação mais particularizada para esse discente, como condição para um desempenho 

escolar satisfatório.  

 

 

Falta de apoio psicológico e acompanhamento da família em relação ao discente; 
A falta de estímulo pela família; 

A falência familiar; 

A falta de parceria família-escola e esclarecimentos mais precisos sobre TDAH, bem como 
diagnósticos corretos, pois muitas famílias nos passam dados coletados pelo senso comum; 

A intervenção familiar ocupa, a meu ver, um lugar de ponta na tentativa de solucionarmos esses 

problemas que muito têm prejudicado o desenvolvimento do aprendizado; 

Ausência da família; 
A carência de profissionais especializados bem como a relação família-escola são problemas 

relevantes no cotidiano da vida escolar dos referidos alunos e profissionais da área da educação; 

Quando na classe existe um grande número de alunos, fica difícil para professora trabalhar com esses 
alunos, o educador precisava de ajuda como psicóloga isto ajudaria no trabalho em sala. Só que 

fazemos um trabalho que não é nosso. Deveriam ter cursos para todas as professoras, ajudaria 

bastante. 

 

Quadro: 2.3 Acompanhamento familiar e ajuda de outros profissionais 

 

 Nos desafios apontados, a fragilidade na relação família-escola no acompanhamento 

do aluno com TDAH surge refletida na ausência da família, falta de acompanhamento na 

aprendizagem dos filhos, distanciamento da escola, imprecisão nos diagnósticos apresentados;  

além disso, a queixa referente à carência de profissionais especializados para oferecer suporte 

não apenas à família, mas, sobretudo, ao professor. Observamos, no entanto, a tentativa de 

responsabilização da família em parte da problemática que envolve o transtorno, nas muitas 

acepções a ela referidas, quando, por exemplo, considera que ―A intervenção da familiar 

ocupa, a meu ver, um lugar de ponta na tentativa de solucionarmos esses problemas que muito 

têm prejudicado o desenvolvimento do aprendizado‖. 
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6.2.2. Que situações ocorrem com frequência em sala de aula referente ao TDAH? 

 

 

Os professores quando indagados sobre as situações que surgem em sala de aula 

relacionadas ao TDAH, relatam uma enormidade de ocorrências e dificuldades, que conforme 

está no quadro 3. Com o intuito de favorecer melhor compreensão, optamos por categorizar 

essas situações em duas grandes vertentes: cognitiva (aprendizagem) e comportamental. 

Convém ressalvar que não existe uma divisão estanque dessas categorias, uma vez que se 

entrecruzam porque estão reciprocamente relacionadas. Na última, destacaram-se questões 

referentes às características primárias e desdobramentos do comportamento; na primeira, as 

demandas do processo de aprendizagem.  

 
ÁREA COGNITIVA ÁREA COMPORTAMENTAL 

Não acompanha o nível da turma em vários 

aspectos; 

Alguns alunos não conseguem se concentrar e 
realizar a mesma tarefa por mais que 30 minutos. 

Outros não conseguem completar as atividades 

escritas e alguns terminam logo e tenho que fazer 
tarefas extras com estes; 

(...) baixo desempenho nas atividades propostas 

por alguns alunos; 

Prejuízos pedagógicos e dispersão do grupo em 
virtude de alunos com TDAH; 

Redução dos assuntos planejados; 

Alguns alunos não executam suas atividades, 
conversam e brincam; 

Alunos lentos; 

Crianças de lenta aprendizagem; 
A não concentração no que se está realizando 

impede que a criança absorva os conteúdos 

apresentados; ou seja, a inquietação atrapalha, 

comprometendo a sua aprendizagem; 
A não realização das atividades, falta de 

concentração e agitação fora do normal; 

Uso indevido das ferramentas de apoio: lápis, 
corretivo, borracha; 

Esquecimento das atividades diárias, do material 

didático; 
Alunos frequentemente em pé, conversas 

paralelas, brincadeiras em excesso durante as 

aulas, algumas brigam causadas por banalidades. 

Alguns alunos não fazem as tarefas e não se 
concentram; 

Alunos que não trazem a tarefa de casa, material 

didático, preguiça de copiar as tarefas; 
Quando é realizada uma tarefa, poucos são os 

que realizam com interesse; 

Alunos interessados se sentem atrapalhados na 

De maneira geral são alheios ao processo ensino-

aprendizagem, preferindo atrapalhar a turma, 

quando não quer sentar, grita ou mesmo derruba 
um ao outro. Há várias interferências da criança 

chamando atenção para si mesma; 

Aluno com conversa solta. Mau comportamento; 
Ausência da atenção, dificuldades de 

entrosamento, desobediência às regras 

estabelecidas pelo grupo; 

São crianças que falam alto, quase gritando, estão 
sempre se agredindo e dizendo palavrões; 

Falta de atenção, concentração e mau 

comportamento; 
Dispersão de alunos e indisciplina da turma por 

ocasião da falta de atenção e controle; 

 Provocam os colegas e estão atentos e intervindo 
em tudo o que se passa ao redor, relacionado aos 

outros colegas; 

Conversas excessivas. Conversas paralelas e fora 

do contexto; 
O aluno não se mantém quieto e perturba os 

demais, comportamento muitas vezes agressivo; 

Falta de atenção de uns alunos em decorrência do 
comportamento agressivo ou exagerado do outro; 

Crianças com forte carga de agressividade; 

Crianças com problemas emocionais oriundos da 
sua história de vida; 

Desrespeito com professores; 

Indisciplina na escola, como um todo. Inquietude; 

Quebra de todas as regras impostas; 
Inquietação, não se relaciona bem com os outros 

colegas; 

Acontece constantemente brigas com agressões 
verbais e às vezes físicas; 

Dificuldade em manter a atenção em tarefas ou 

atividades lúdicas, deixar o seu assento na classe 
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hora de entender as explicações por conta de 

alunos inquietos; 

Eu gasto muito a minha voz mandando os alunos 

inquietos se calarem; 
A não concentração muitas vezes em atividades 

lúdicas como jogos educativos e recreação; 

Conversa na hora da explicação da matéria. 
Pedidos para sair da sala sem uma necessidade 

clara. Brigas com os colegas e discussões que 

não levam a lugar nenhum ou são infrutíferas. 
Chamados a atenção por minha parte, pois 

aparentam apatia e falta de interesse com a aula; 

Em atividades mais complexas, muitos não 

concluem, apresentando desinteresse e 
inquietação. O mesmo acontecendo quando 

utilizamos jogos e outra atividade mais lúdica, 

alegando alguns que é coisa de criança; 
Percebemos que nem sempre existe um motivo 

para não realizar as atividades propostas‖. 

Falta de material didático- pedagógico (lápis, 

livros, etc); desinteresse na execução das 
atividades propostas; 

Dificuldade para ler e escrever; 

Além de não prestar atenção às aulas, não 
consegue se encontrar e deixar as atividades 

incompletas;  

A falta de concentração nas atividades; 
Falta da conclusão de atividades devido ao baixo 

rendimento da turma; 

Desvio de assuntos abordados; falta de 

concentração e participação durante as 
explicações e leituras coletivas; baixo rendimento 

no desenvolvimento cognitivo; 

Descaso em fazer algumas tarefas e inquietação 
na sala (de uns três alunos); 

Maiores orientações aos pais e dicas ao meu 

trabalho para melhor desenvolver a 

aprendizagem junto a esses alunos. 

ou em outras situações, quando se espera que 

permaneça sentado, falar excessivamente, correr 

ao redor ou trepar nas coisas em situações em que 

isso não é apropriado, perder coisas necessárias 
para atividades: lápis, borracha, livros, etc; 

A professora precisa parar a aula várias vezes para 

pedir que esse aluno se sente ou que pare de 
mexer com o outro ou que pare de falar 

excessivamente; 

Brigas, indisciplina, acidentes agressões físicas e 
quebra das atividades propostas; 

Sair da sala para algumas atividades extra-classe. 

Não volta. Eles ficam muito agitados; 

Conversa muito, não fica parado, brinca com os 
outros e constantemente é chamado sua atenção. 

Não faz tarefa, nem acompanha o ritmo dos 

demais alunos; 
A criança está sempre desviando a atenção do 

grupo; 

O aluno é agressivo, agitado e não se concentra. 

Em atividade de escrita quase sempre não se 
acalma para escrever, não se concentra e é muito 

falante, atrapalha os colegas; 

Movimenta-se constantemente; 
É inquieto, barulhento, intromete-se em conversa 

de terceiros e fala demais; 

Há crianças que tem TDAH e não são 
acompanhadas clinicamente dificultando assim 

sua aprendizagem e socialização; 

Alguns alunos são totalmente dispersos, sem 

concentração nas atividades propostas. Conversas 
excessivas e brincadeiras; 

Alunos que não se concentram; 

Alunos que não conseguem sem se levantar, 
gesticulam muito e falam sem parar; 

Nervoso, chora, morde a ponta da camisa o tempo 

todo, conta fatos de casa, repete a mesma coisa, 

contudo, tem mostrado bom desempenho, estando 
acima da média; 

Falta de concentração na sala de aula durante as 

atividades; 
Está sempre em movimentação; 

Saídas constantes da sala; Dificuldade de fazer 

silêncio; 
Brigas porque os alunos hiperativos ficam 

mexendo com os que estão quietos; 

Indisciplina, desinteresse, ausência do aluno; 

Grande parte dos alunos pedem constantemente 
para sair da sala sempre para ir ao banheiro ou 

beber água; 

 Desrespeito aos outros e ao próprio professor; 
O individualismo, a dispersão, o egoísmo, a falta 

de interesse nos trabalhos em grupo, a 

indisciplina, a falta de atenção, a agressividade e 
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até mesmo violência; 

 Dificuldade em ministrar o conteúdo planejado, 

devido as constantes interferências causadas pelos 

alunos com TDAH. 
 

Quadro 3. Situações referentes ao TDAH que aparecem com frequência em sala de aula. Fonte: 

Elaboração própria. 
 

Nas situações referentes à aprendizagem (cognitivas), os professores relataram o baixo 

desempenho escolar do discente, ancorado em dificuldades na leitura e escrita, lentidão 

cognitiva, inconclusão das atividades escolares, apatia e falta de interesse nas tarefas em 

decorrência dos desdobramentos das características primárias do transtorno. ―Em atividades 

mais complexas, muitas não concluem, apresentando desinteresse e inquietação. O mesmo 

acontecendo quando utilizamos jogos e outra atividade mais lúdica, alegaram alguns que é 

coisa de criança.‖ O grupo consegue nomear algumas das dificuldades que mais se 

sobressaem no contexto escolar.  

As professoras revelam certa intolerância em relação às características do transtorno 

em sala de aula. Destacam, sobretudo, o comprometimento da turma em relação a esses 

alunos, porque suas condutas disruptivas interferem, enormemente, no bom andamento das 

atividades. Além do prejuízo na aprendizagem dos alunos ―ditos normais‖, enfatizam o 

comprometimento pedagógico em virtude dos alunos com TDAH; decorrendo, entre outras 

questões, na ―Redução dos assuntos planejados‖, encurtando e aligeirando o que fora 

planejado. Nas entrelinhas, fica latente o abissal desafio que significa para o professor ter um 

aluno com TDAH na sala de aula. ―Eu gasto muito a minha voz mandando os alunos 

inquietos se calarem‖, ilustra o que ponderamos anteriormente. 

Naquelas situações categorizadas como comportamentais, encontramos depoimentos 

ricos da tríade sintomática que caracteriza o TDAH, assim como suas repercussões no 

convívio escolar e social. Nas situações de aprendizagem, as características primárias, 

descritas em seus relatos, dificultam o trabalho do professor em ministrar o conteúdo 

planejado, além da aprendizagem dos demais alunos, em função das constantes interferências. 

Como aludiu uma das professoras, ―De maneira geral são alheios ao processo ensino-

aprendizagem, preferindo atrapalhar a turma, quando não quer sentar, grita ou mesmo derruba 

um ao outro‖. No espaço escolar, vivenciam a máxima ―Quebra de todas as regras impostas‖. 
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6.2.3.  Quais as maiores necessidades que você apontaria em relação à sua prática 

pedagógica referente ao TDAH ?  

 

 

Na aplicação do questionário, que constituiu a primeira aproximação do campo que 

queríamos investigar, as professoras foram indagadas sobre as demandas que assinalam como 

imprescindíveis à prática pedagógica no trabalho com o TDAH. As respostas nomearam uma 

infinidade de necessidades desses profissionais, que foram organizadas nas seguintes 

categorias: I) Ajuda de pessoas capacitadas; II) Necessidade de formação para o professor; 

III) Recursos e estratégias de ensino e IV) Orientação para a família e outros.  

 

 

Ajuda de pessoas mais capacitadas, pois na escola tem uma, mais era preciso mais gente para trabalhar 

neste sentido; 
Atendimento com a sala de apoio, psicólogos e acompanhamento dos pais; 

Acompanhamento individual pelo serviço de orientação; 

Orientação profissional adequada; 

E que as crianças recebessem na própria escola, já que alguns pais não colaboram, atendimento 
médico especializado; 

Profissionais que possam diagnosticar e exercer um trabalho de ajuda a família e a escola; 

Maior apoio ou acompanhamento por profissionais especializados; 
 Um apoio técnico da instituição, que colaborasse no sentido de acompanhar os casos existentes em 

sala de aula; 

Apoio e ajuda de pessoas mais capacitadas na escola para desenvolver projetos e atividades, que 
ajudem aos professores a descobrir os problemas dos alunos e juntos buscarmos mais soluções, com o 

apoio e ajuda das famílias dos alunos também; 

Acompanhamento individual dos casos por especialistas. Um apoio psicológico interagindo com a 

família; 
Que houvesse outros profissionais, como fonoaudiólogo, psicólogos para atuarem junto com o 

psicopedagogo dentro da escola; 

Um acompanhamento de uma pessoa especializada que pudesse me orientar melhor na aprendizagem 
desses alunos com TDAH; 

Ajuda médica para que ela utilize alguma medicação; 

Profissional específico que possa auxiliar nas tarefas. 
 

Quadro 4. 1 Ajuda de pessoas capacitadas. Fonte: Elaboração própria. 
     

As professoras aludiram com veemência à necessidade de auxílio dos alunos 

(professores e pais) por pessoas qualificadas. ―Um acompanhamento de uma pessoa 

especializada que pudesse me orientar melhor na aprendizagem desses alunos com TDAH‖, 

mencionou uma das professoras, é uma preocupação recorrente dessa profissional em manejar 

o comportamento e aprendizagem desse discente. No sentido implícito, prevalecem os 

sentimentos de medo, insegurança teórica e prática, de receio na administração dos 
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comportamentos inadequados, podendo transferir para outrem (família, profissionais 

especializados) as responsabilidades do trabalho educativo. 

Além disso, destacam a relevância do ―Apoio e ajuda de pessoas mais capacitadas na 

escola para desenvolver projetos e atividades, que ajudem aos professores a descobrir os 

problemas dos alunos e juntos buscarmos mais soluções [...]‖. Ressaltam essa necessidade em 

vários dos seus discursos, sinalizando a importância de uma equipe multidisciplinar como 

suporte ao trabalho do professor e da família (BARKLEY, 2008; HALLOWELL; RATEY, 

1999). A literatura corrobora com tal asserção, na medida em que prevê incontáveis desafios 

na prática pedagógica, carecendo de múltiplos olhares, como forma de investigar o fenômeno 

sobre diferentes lentes. 

 

Primeiro um estudo mais detalhado sobre o TDAH, para conhecermos e sabermos como intervir em 

certos casos dentro dos nossos limites, é claro. Depois aplicarmos estratégias para diversificar as aulas, 
com o objetivo de atender as crianças com TDAH; 

Falta de um curso específico para que possamos lidar com esse tipo de conduta; 

Seria muito útil se os professores recebessem mais suporte, sugestão de atividades e capacitações; 
Um curso preparatório para que eu pudesse desenvolver um trabalho pedagógico com mais precisão; 

Acompanhamento pedagógico adequado; 

De um modo geral, a falta de apoio dos profissionais da área, a alta taxa de alunos matriculados por 

série e uma maior preparação para o educador através de cursos específicos; 
Dificuldade de ler, diagnosticar com precisão o problema que o aluno apresenta, encaminhando-o a 

um especialista que estará apto a fazer o diagnóstico; 

Necessidade de um estudo mais ampliado para melhor situar-se na prática de sala de aula; 
Sinto uma enorme necessidade de compreender melhor toda essa problematização; 

Preciso pesquisar minuciosamente, pois nem sempre o comportamento que destaca o aluno do grupo 

está relacionado ao distúrbio; 

Capacitação do professor para saber acompanhar a aprendizagem do aluno com TDAH; 
Um maior aprofundamento teórico-prático sobre esse assunto; 

Um melhor conhecimento sobre o assunto. Estudo mais específico; 

Em primeiro lugar um estudo completo, voltado para essa dificuldade; 
Conhecimento na área para aplicar na sala de aula; 

Maior esclarecimento sobre o assunto para ampliar o entendimento sobre o mesmo, obtendo junto ao 

aluno um acompanhamento mais satisfatório; 
Cursos para informar e habilitar profissionais da educação sobre o assunto em foco; 

Em todo campo de atividade é necessário que o profissional receba orientação específica para 

desenvolver um bom trabalho. No caso da TDAH essa necessidade é fundamental, pois o campo da 

aprendizagem humana é vasto e requer constantes aperfeiçoamentos em cursos e treinamentos, e 
matérias adequadas para que o trabalho tenha bons resultados. Ambiente propício; 

Seria bom que os professores recebessem suporte e capacitação para trabalhar com esses alunos; 

Capacitação para os professores para podermos atender melhor esse aluno; 
Entender melhor o TDAH para melhor prática pedagógica; 

Dificuldade em lidar com o problema em si. Sentir como se estivesse só em meio a uma grande luta; 

Recursos teóricos que possibilitem uma prática mais satisfatória no ambiente escolar; 
Precisamos de orientação e cursos para trabalharmos melhor o assunto; 

Necessidade de identificar corretamente um aluno com TDAH e como trabalhar com ele; 

Necessidade de se ter um apoio, um ajuda dentro da sala de aula, devido ao grande número de aluno. 

 

Quadro 4.2. Necessidade de formação para o professor. Fonte: Elaboração própria. 
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―Entender melhor o TDAH para melhor prática pedagógica‖, ―Conhecimento na área 

para aplicar na sala de aula‖, ―Primeiro um estudo mais detalhado sobre o TDAH, para 

conhecermos e sabermos como intervir [...]. Depois aplicarmos estratégias para diversificar as 

aulas, com o objetivo de atender as crianças com TDAH‖ são formulações que revelam o 

anseio do professor em receber uma formação teórica consistente, sistematizada, de modo a 

evoluir no trabalho pedagógico. É notória a inquietação desse profissional em compreender a 

natureza do transtorno e sua caracterização com o intuito de desenvolver uma ação educativa 

estruturada, aportada nas necessidades educacionais especiais desse discente.  

A urgência de uma ―capacitação‖, ―aperfeiçoamento‖ desponta em seus relatos como 

necessidade imperiosa. Constatamos uma compreensão ingênua do transtorno por parte dos 

docentes, ao nível de senso comum, mas com o anseio de conhecer melhor para intervir. 

 

 

Utilização de recursos diversificados em sala de aula; 

Uma sala apropriada; 

Preparação e utilização de um material pedagógico interessante que retenha a atenção do aluno; 
Um número menor de aluno em sala, para favorecer o desenvolvimento do trabalho apropriado aos 

alunos que apresentarem o TDAH; 

A falta de recursos didático-pedagógicos, tipo jogos interativos, uso de aplicativos encontrados em 
computadores; 

Que seja elaborado um planejamento pedagógico voltado às necessidades dos alunos com TDAH; 

Atividades diferenciadas; 
Mais atenção para alguns alunos com mais dificuldades; 

Apoio maior em relação aos planejamentos; 

Mais tempo e menos alunos nas salas; 

Atividades que sejam voltadas para esse tipo de aluno para que ele se concentre; 
Uma preparação no campo pedagógico para saber resolver eventuais problemas diários; 

Redução no número de alunos e/ou auxiliar de sala; 

Que seja levado a sala nos momentos que ele estiver atrapalhando o andamento da sala; 
Um apoio nos momentos de conflitos, levando essas crianças para outro ambiente. Redução no 

número de alunos; 

Um trabalho de apoio, somado ao de sala de aula; 

Uma atenção específica, atividades próprias às suas necessidades. 
 

Quadro 4.3. Recursos e estratégias de ensino. Fonte: Elaboração própria. 
 

―Utilização de recursos diversificados em sala de aula‖, ―Preparação e utilização de 

um material pedagógico interessante [...]‖, ―Apoio maior em relação aos planejamentos‖, ―A 

falta de recursos didático-pedagógicos‖ revelam a preocupação do professor em oferecer uma 

ação pedagógica diferenciada para alunos com TDAH, reconhecendo a inviabilidade da 

prática articulada para atender a demanda desses discentes. Destacam, ainda, a necessidade de 

uma ajuda maior nos planejamentos, como suporte ao trabalho com esses alunos.  
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O número menor de alunos em sala constitui importante estratégia para desenvolver 

um trabalho individualizado, sistemático, aos seus aprendizes, segundo relatam algumas 

professoras. ―Redução no número de alunos e/ou auxiliar de sala‖. Ressalvam ainda a 

necessidade de um profissional auxiliar nas salas de aula. 

 

Falta de acompanhamento da família; 

A instituição de ensino, precisaria se preocupar com o núcleo, o meio em que o aluno é inserido, 
fazendo um trabalho contínuo e permanente com os pais, ou responsáveis dos alunos, pois se não 

houver uma interferência na família, a instituição virará um caos; 

A aprendizagem fica muito a desejar, pois que adaptar totalmente a aula, por conta desse problema e 
acaba-se por não poder efetivamente chegar ao objetivo proposto no planejamento; 

Que os alunos pudessem receber aulas sobre relacionamento humano, como se comportar, respeito ao 

outro; 
Trabalho feito com a família; 

Um maior apoio no sentido geral, principalmente da família; 

 Um apoio técnico da instituição, que colaborasse no sentido de acompanhar os casos existentes em 

sala de aula, para que saibam como melhor lidar com tal problema e um trabalho mais intensivo com o 
professor da sala de apoio, para que esses alunos possam conseguir conviver com o problema de forma 

construtiva; 

Assistência familiar e acompanhamento da família e dos demais setores da escola; 
Falta de interesse dos pais, falta de apoio pedagógico; 

Família mais presente nas escolas para saber como vai seu filho; 

Acompanhamento familiar; 

Apoio familiar, a escola dispusesse de mais apoio junto à professora, que a criança fosse em 
determinados momentos acompanhada por outra pessoa e realizar outra atividade fora de sala, nos 

momentos em que ele estivesse mais agitados; 

Os pais poderiam dar mais apoio, conversando e participando mais; 
Maior e melhor acompanhamento por parte da família, dando assim, continuidade ao que foi iniciado 

em sala de aula; acompanhamento psicológico e disciplinar por parte da coordenação; 

Um trabalho junto às famílias. 

Quadro 4.4. Orientação para a família e outros. Fonte: Elaboração própria. 

 

A necessidade de acompanhamento familiar é expressa, repetidas vezes, na fala das 

nossas interlocutoras. ―Os pais poderiam dar mais apoio, conversando e participando mais‖, 

―Família mais presente nas escolas para saber como vai seu filho‖, ―Falta de 

acompanhamento da família‖ são proposições das professoras, parecendo dizer que a ausência 

dessa assistência é responsável pelo quadro que se apresenta em relação ao aluno com TDAH. 

Quando indagamos sobre as maiores necessidades referentes à sua prática pedagógica, essas 

profissionais retiram o foco do processo educativo e direcionam para a família, parecendo 

responsabilizá-la, em parte, pelos desafios impostos a esses discentes.  

 O grupo destaca a importância de a instituição oferecer maior apoio técnico-

pedagógico, fazendo alusão ao profissional da sala de apoio, no sentido de desenvolver um 

trabalho mais intensivo e ordenado, realizando ações individualizadas fora do espaço da sala 
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de aula. Compreendem a necessidade de receberem orientações sobre como conduzir o 

processo de aprendizagem, bem como a importância desse profissional como suporte dentro e 

fora da sala de aula. 

O comentário de uma das professoras, quando menciona ―Que os alunos pudessem 

receber aulas sobre relacionamento humano, como se comportar, respeito ao outro‖, desvenda 

uma compreensão teoricamente frágil acerca do TDAH, concepção ingênua do transtorno, 

justificando, ainda mais, a necessidade de um estudo sobre essa temática.  

 

 

6.3 As oficinas  

 

 

Essa atividade consistia num momento de aprofundamento teórico com todas as 

professoras da sala do AEE e numa reflexão/ discussão sobre os relatos de experiências e 

desafios vivenciados na prática dessas profissionais e de suas professoras em cada escola. O 

encontro acontecia às sextas-feiras
33

 em uma das escolas da SER I, com a periodicidade 

quinzenal, ao longo de cinco meses, com duração de três horas cada um. A oficina foi assim 

estruturada: 

 

HORÁRIO ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

8h30min Início 
Memória do encontro anterior 

Agenda do dia 

Pesquisadora 

8h45min Estudo teórico Pesquisadora 

10hmin Intervalo/ Lanche Responsável da SER I e Direção 
da Escola 

10h15min Relatos de experiências das professoras 

Socialização das queixas das professoras 

regulares (através da professora AEE) 
Aproximação dos conteúdos trabalhados aos 

relatos. 

Pesquisadora e Professoras AEE 

11h30min Avaliação do encontro Pesquisadora 

Quadro 5. Cronograma do Encontro com Professoras do AEE. Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                
33

 A sexta feira (manhã) é destinada ao Encontro com as professoras do AEE com a profissional 

responsável, junto à SER I, pelo acompanhamento desse grupo. Normalmente, anterior à nossa 
pesquisa, esse dia era dividido nas seguintes atividades: i) estudo teórico; ii) socialização de cursos e 

congressos; iii) informações de funcionamento interno. 
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Esse cronograma de atividades orientou nossos encontros, no entanto, o processo não 

ocorreu de forma estanque, segmentada. Convém anotar que, embora houvesse essa 

delimitação de ações e horários, os professores, quase sempre, resgatavam suas experiências 

nos momentos do estudo teórico, exemplificando, questionando, trazendo seus relatos e 

entrecruzando essas partes. Optamos por uma exposição dialogada do estudo teórico, 

permitindo frequentes interferências das colaboradoras. O grupo revela disposição em expor 

suas vivências, dificuldades enfrentadas no trabalho que desenvolviam e solicitude em trazer 

para esse momento as queixas e indagações de suas professoras.  

  A proposta do estudo teórico surgiu, ainda, no primeiro encontro com o grupo, haja 

vista ser esse um dos objetivos dessa modalidade de pesquisa: formação e pesquisa 

(ANADON, 2005; IBIAPINA, 2008). Na ocasião, foi apresentada uma proposta de estudo 

que constava das seguintes temáticas: Histórico do TDAH, Etiologia, Características 

Primárias e Secundárias, Diagnóstico diferencial (estudo das comorbidades), Intervenções 

psicoeducativas, Instrumentos de avaliação (Anexo D); acrescida com demandas outras 

surgidas ao longo do processo. A intenção desse momento formativo foi proporcionar um 

espaço de instrução para essas professoras (AEE), de modo a ampliar e aprofundar a 

discussão sobre a temática; permanecer sensível ao surgimento e/ou identificação de possíveis 

casos em suas respectivas escolas; e, ainda, posteriormente, colaborar na formação de suas 

professoras, socializando os saberes constituídos referentes ao TDAH.   

Os estudos teóricos realizados descobriam, quase sempre, elementos para a discussão, 

fazendo vir à tona questões que identificavam em sua prática. Cada professora se 

pronunciava, caracterizando sua problemática, seus percursos interventivos e lançava 

questionamentos ao grupo. Na sequência, as professoras socializavam as indagações 

propostas, com as queixas, inquietações, anseios das professoras das salas regulares. 

Momentos de intensa discussão e grandes trocas; busca de aproximar a teoria discutida 

anteriormente às situações que recolhiam da prática (PIMENTA, 2005; THERRIEN, 2006). A 

ação reflexiva, segundo Monteiro (2002), é uma forma integrada de perceber e responder 

problemas, buscar compreender, por meio do diálogo entre seus autores, o que está subjacente 

ao universo da sala de aula, na prática da professora e que orienta suas ações. Nesses 

encontros foram promovidos instigadores momentos de reflexão.  

Nesse ínterim, algumas dificuldades se sobressaíram ao processo, configurando-se 

como fragilidades para a execução da pesquisa: I) oscilação na participação de algumas 

professoras (mantendo-se um grupo fixo de oito professoras das 16 participantes) motivadas 



182 

 

por questões de liberação na própria escola, compromissos particulares e/ou por motivos de 

saúde; II) dificuldade de deslocamento do transporte cedido pela Secretaria Regional, 

incorrendo quase sempre em atrasos no início dos trabalhos; III) disponibilidade de dois 

encontros mensais em vista da necessidade do grupo em dispor os outros dois para tratar de 

questões de funcionamento interno; IIII) exigência da participação desse grupo em um curso 

oferecido pela SER, com duração de novembro/2007 a abril/2008. Os encontros foram 

interrompidos em novembro desse ano, em função do referido curso, sendo concluído com o 

grupo após o seu encerramento. 

O andamento da pesquisa, denominada piloto, em decorrência das questões 

mencionadas anteriormente prosseguiu para uma investigação em três das 16
34

 instituições 

representadas, em que três dessas professoras desempenham seu trabalho. 

 

 

                                                
34

 O grupo de professores do AEE representava um total de 30 escolas acrescidas às instituições 

anexas. 
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7. ANÁLISE DOS DADOS DAS TRÊS INSTITUIÇÕES 

 

 

A escolha das três professoras da sala regular e do AEE seguiu, correspondentemente, 

os seguintes critérios: I) aquiescência da professora da sala regular da respectiva escola ao 

objetivo da pesquisa; II) aluno com diagnóstico de TDAH incluído na sala de aula do ensino 

regular; III) disponibilidade de tempo para participação na pesquisa (discussões, estudos); IV) 

sala de aula de ensino fundamental I. A escolha da professora do AEE ocorreuconsiderando-

se: I) consentimento da professora do AEE ao objetivo da pesquisa; II) disponibilidade de 

tempo para participação na pesquisa (discussões, estudos); III) participação as oficinas de 

formação com a pesquisadora no projeto piloto e IV) acompanhamento de um aluno com o 

diagnóstico do TDAH.  

Esse processo revelou-se extenuante para o atendimento desses critérios, em função da 

não concordância de todos dos critérios. Por exemplo, quando havia consentimento da equipe 

gestora da escola, não havia da professora regular; quando conseguimos anuência das 

professoras da sala do AEE e regular não se encontrava, na escola, um aluno com o 

diagnóstico do transtorno e vice-versa. Esse momento da pesquisa exercitou, enormemente, a 

nossa serenidade e reafirmou nossas motivações para empreender tal estudo. 

Vivenciado o primeiro momento da pesquisa colaborativa em cossituar as questões 

recorrentes ao objeto pesquisado, procedemos à discussão para elaborar propostas de ação, 

pensar caminhos possíveis para responder a essa problemática. Esse momento de cooperação 

revelou-se desafiante no exercício de pensar, conjuntamente, propostas plausíveis de ação, em 

razão, em parte, da heterogeneidade da realidade de cada escola, do contexto em que cada 

professora atuava e das respectivas queixas de cada uma.  

 

 

           7.1 Co-situação 

 

 

Nesse momento da pesquisa, o investigador procede com um ―inquérito formal‖ 

(DESGAGNÉ et al., 2001), procurando identificar, de forma colaborativa, as demandas do 

grupo de colaboradores. O pesquisador coopera, dando conhecimento acerca das situações 

que carecem de intervenção, explicitam as demandas recorrentes de formação. No caso 
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especifico deste estudo, procuramos cossituar-nos nos saberes prévios dos docentes sobre o 

TDAH, além das suas necessidades de formação; nas atividades interventivas (formas de 

atendimento, ações diferenciadas) realizadas com esses discentes e nas estratégias de ensino e 

de comportamento desenvolvidas em sala. 

Adotamos como referência para a análise a síntese bibliográfica produzida nos 

capítulos teóricos anteriores e o próprio conteúdo dos relatos das professoras (relevância de 

significado). 

 

 

7.1.1. Conhecimentos prévios dos docentes e necessidades de formação  

 

 

 

Inicialmente, analisamos os saberes prévios dos professores acerca do TDAH. A 

prática pedagógica do professor é alicerçada nas experiências de aprendizagem elaboradas na 

interação com o aluno, com o objeto do conhecimento perante suas construções anteriores e, 

sobretudo, no referencial teórico que norteia sua ação. O fato de averiguar o domínio 

conceitual do professor acerca de uma temática específica fornece indícios de como se 

desenvolve sua prática, de como esse saber intervém na sua ação pedagógica (ALENCAR, 

2006). Deste modo, o conhecimento das informações que reúne sobre esse transtorno nos 

auxilia a intuir sobre como esse saber interfere na adoção de estratégias de ensino.  

No intuito de apreender esses saberes constituídos e maiores demandas de formação, 

aplicamos, inicialmente, um questionário, que constava de seis indagações referentes ao 

conhecimento sobre a temática: 1) O que você conhece sobre o Transtorno do Deficit de 

Atenção/Hiperatidade? 2) Caso tenha algum conhecimento, como teve acesso a essas 

informações? 3) Quais as maiores dificuldades enfrentadas por você, em sala de aula, em 

relação ao TDAH? 4) Que estratégias (recursos, meios) costuma utilizar com o aluno com 

TDAH para auxiliá-lo na sua aprendizagem? 5) Que estratégias (recursos, meios) costuma 

utilizar com o aluno com TDAH para auxiliá-lo no manejo do seu comportamento? 6) Quais 

as maiores necessidades de formação você identifica em relação ao TDAH? 
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 A primeira proposição que questionava a respeito do conhecimento sobre o TDAH 

descobriu um saber superficial, restrito, tanto das professoras regulares, como as do AEE. 

Destacou-se um conhecimento em nível de senso comum, não sendo capazes de referenciar 

informações básicas do transtorno. 

 

  PROFESSORA REGULAR PROFESSORA AEE 

Escola 

Um 

Pouca coisa, somente que a criança com esse 

transtorno não para quieto, tem dificuldade 

para concentrar-se; 

 

Que é uma dificuldade em reter 

informações bem como capacidade de 

concentração e que em alguns casos se faz 

necessário o uso de medicação; 

Escola 

Dois 

É um transtorno que algumas crianças 

apresentam não conseguindo se concentrar 

nas aulas, agindo por impulsividade, 
algumas vezes demonstrando distração. 

Geralmente não conseguem concluir suas 

tarefas; 

O TDAH é um transtorno neurológico, que 

no âmbito escolar interfere no cotidiano de 

sala de aula, pois o aluno apresenta 
inquietação corporal e não consegue se 

concentrar nas atividades dos conteúdos 

disciplinares e no contexto interno da sala 

de aula, com conversas paralelas e ou 
brincadeiras, nos momentos das 

explicações causando uma dificuldade de 

concentração e déficit na aprendizagem; 
 

Escola 

Tres 

Informações superficiais, nada aprofundado. Alguns traços que são visíveis deixa-nos 

possibilidades de conhecimento,outros 

precisam de uma avaliação médica para 
poder identificar. 

   Quadro 6. – Conhecimento sobre o TDAH. Fonte: Elaboração própria. 

 

A indagação seguinte buscava conhecer dos docentes as fontes de informação, formas 

de acesso ao conhecimento. As professoras do AEE fizeram referência os cursos de formação, 

palestras e estudo conosco como espaços de formação. As professoras regulares, por sua vez, 

destacaram como oportunidades: formação na área de inclusão que abordava de forma sucinta 

todas as deficiências, deixando somente informações superficiais (Escola Um); Livros, 

internet (Escola Dois); por meio das professoras do ―apoio‖ na escola mesmo (Escola Três). 

Em síntese, o acesso as informações ficou restrito a alguns cursos, de forma isolada, e 

limitado material de leitura.  

A proposição, a seguir, intencionou reconhecer as maiores dificuldades vivenciadas no 

cotidiano escolar. Ausência de concentração, comprometimento da aprendizagem dos demais, 

inconclusão dos trabalhos escolares, agitação psicomotora, querer fazer várias coisas ao 

mesmo tempo e dificuldade no foco atencional foram desafios apontados pelos docentes, pois 

comprometem, sobremaneira, o curso normal da aula. Convém destacar a preocupação de 
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uma das professoras em não prejudicar o desenvolvimento do aluno em decorrência de sua 

imprecisão teórica. 

  PROFESSORA REGULAR PROFESSORA AEE 

EEscola 
Um 

O aluno tem muita dificuldade de concentração 
e acaba atrapalhando o andamento da aula, 

também não está no mesmo nível de leitura dos 

demais; 

Manter o aluno focado nas atividades; 
 

 

EEscola 
Dois 

A criança se mantém inquieta, não conclui suas 
atividades de classe e de casa, fala quase o 

tempo todo, se distrai e distrai os colegas. Não 

cumpre regras; 

No atendimento em sala de atendimento 
observa-se a falta de concentração nas 

atividades e a impulsividade em querer 

fazer várias coisas ao mesmo tempo; 

EEscola 
Três 

Não verdade medo de agir erroneamente e 
involuntariamente prejudicar o aluno no seu 

convívio e desenvolvimento de aprendizagem. 

É a falta de freio, agitação que muitas 
vezes tira a concentração dos outros 

alunos. 

Quadro 7. Dificuldades enfrentadas em sala de aula em relação ao TDAH. Fonte: Elaboração própria. 
 

 

Haja vista essas dificuldades, os colaboradores foram interrogados acerca das 

estratégias comumente utilizadas para manejar o comportamento do aluno com TDAH e 

auxiliá-lo em sua aprendizagem. Não muito diferente das respostas anteriores, constatamos 

um repertório razoavelmente restrito de condutas a serem desenvolvidas com esses 

aprendizes, excetuando a Professora do AEE (Escola Dois), que nomeou estratégias diversas. 

Explicação detalhada da tarefa, atividades de curta duração, utilização de jogos pedagógicos e 

de mesa – estratégias cognitivas −, fazer combinados, iniciar nova atividade a partir da 

conclusão da anterior são procedimentos adotados por essa colaboradora, ressalvando, 

sobretudo, a parceria com a professora regular. 

 
  PROFESSORA REGULAR PROFESSORA AEE 

Escola 

Um 

Coloco a cadeira dele perto do birô e faço 

tarefa diferenciada para ele; 

(ESTRATÉGIA COGNITIVA) 
 

Deixo ele perto do birô e chamo 

constantemente sua atenção; 

(ESTRATÉGIA COMPORTAMENTAL) 

Através de conversas no relato de vivencias 

com assuntos que despertam seu interesse; 

(ESTRATÉGIA COGNITIVA) 
 

Sentar sempre próximo de mim; 

(ESTRATÉGIA COMPORTAMENTAL) 

 

Escola 

Dois 

Estar sempre atento a ele, colocando-o na 

frente das demais; 

Reforço positivo; 

Fixar regras claras. 
(ESTRATÉGIA COGNITIVA) 

 

 
 

 

 
 

 

A principio é explicado a atividade (começo, 

meio, fim) sempre é feita uma atividade curta 

(pouca duração) para mantê-lo com a atenção 

voltada para esta até o final. Trabalha-se 
normalmente com jogos pedagógicos, através 

do computador com objetos de aprendizagem 

nas diversas áreas. E jogos de mesa (dama, 
xadrez, dominós: de letras, palavras, 

números, frutas), blocos lógicos, loto-leitura. 

É também feito um trabalho de parceria com 
a professora de sala de aula, professora do 

laboratório de informática, biblioteca; 
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Reforçar positivamente o comportamento 

adequado elogiando-o; 
Comentar o comportamento inadequado; 

(ESTRATÉGIA COMPORTAMENTAL) 

(ESTRATÉGIA COGNITIVA) 

 

Fazemos combinados: O aluno só pode fazer 

outra atividade depois que terminar a que já 
começou, ele guarda o material e então é 

feita outra proposta de atividade que já foi 

previamente organizada para trabalhar com 
ele para esse momento do atendimento;  

(ESTRATÉGIA COMPORTAMENTAL) 
 

E Três Não tê-lo como ―especial‖, ―diferente‖, 
mas agir e falar com cautela, pois ele tem 

limitações, mas não creio que aja 

necessidade de alardear; 
(ESTRATÉGIA COGNITIVA) 

 

Não diferencio, não o coloco em evidência 

dos demais apenas tento visualizá-lo 
sempre no espaço da sala para um controle 

melhor e poder intervir, se necessário. 

(ESTRATÉGIA COMPORTAMENTAL) 

Sentar próximo ao professor. Atividades 
curtas que possibilite sua concentração. 

 

 
(ESTRATÉGIA COGNITIVA) 

 

 

 
Não respondeu. 

 

 
 

Quadro 8. – Estratégias Cognitivas e Comportamentais. Fonte: Elaboração própria. 

 

Na avaliação inicial, pareceu forçoso promover espaços de formação continuada 

desses profissionais, em razão do gigantesco desafio que vivenciam no ambiente escolar. 

Inquiridos acerca das maiores necessidades de formação relacionada ao TDAH, expressaram 

um discurso em uníssono que reclamava: orientações adequadas para lidar com o aluno com 

TDAH. 

 

  PROFESSORA REGULAR PROFESSORA AEE 

Escola 

Um 
A de conhecer estratégias para que ele 

se concentre e aprenda os conteúdos 

que são apresentados; 

(grifo nosso) 

Como identificar as melhores estratégias para 

cada um, já que nem sempre as estratégias 

utilizadas para uns servem a todos; 

 

Escola 

Dois 

Tempo para estudo; 

Troca de informações com a família; 

Orientação adequada para lidar com a 
criança. Tipo: que atividades alternativas 

poderiam ser dadas; 

A formação para nós professoras em relação 

à mediação no contexto de sala de aula como 

um todo. Quero dizer, as professoras 
necessitam construir estratégias para 

valorizar as potencialidades do aluno com 

TDAH e canalizar a sua atenção para 

aprendizagem curricular;  

Escola 

Três 

Inquietude, impaciência, rapidez na 

mudança de atitude, gestos em excesso. 

Cursos de capacitação sobre os transtornos 

para os professores. 

 

Quadro 9.– Necessidade formativas relacionadas ao TDAH. Fonte: Elaboração própria. 
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Na fala da professora da Escola Três notamos toda a sua ansiedade em encontrar 

formas de orientar esse aluno em sala, como também de ampliar o conhecimento sobre o 

TDAH:  

[...] eu achava que ele era só danado. [...] bom, na sala de aula, eu tenho 

alunos, a maioria alunos ditos normais, que fazem atividade e pra ele, eu 

passo a mesma atividade, só que pra ele não satisfaz. [...] Termino o dever e 
pronto o quê que eu faço? Não posso amarrar né, senta no chão e fica lá, ―o 

que é que tu quer?‖ [...] o menino já terminou a tarefa, não tá fazendo nada, 

eu acho que num tem nada, eu acho, num tem nada a ver não.  
  

 Bom, na verdade como eu ainda não tinha trabalhado, não tinha contato com 

nenhum aluno desse tipo, não tinha nenhuma idéia de como seria e muito 
menos assim de como agir, né, até quando a B. passou por mim, eu corri pra 

ela e disse "B. qualquer coisa eu peço socorro" porque a gente fica sem saber 

como agir porque na verdade a gente não é preparada pra isso aí, né, a gente 

fica assim meio perdida, eu fico com medo de tomar uma atitude ou falar 
alguma coisa que vá desencadear um processo negativo no aluno, né, aí você 

fica, tem que ter um conhecimento [...] realmente a gente fica meio perdida e 

tem que buscar apoio (Registro de relato da professora regular). 
 

Eu tenho noções, porque a gente fez aquele curso né e também na 

capacitação que a gente fez [...] alguma noções, assim, o que é, que não tem 
atenção, não tem freio, não obedece regras, não se concentra, se concentra 

por poucos minutos, se concentra por poucos, poucos minuto e aí ele foge, 

passa dez minutos concentrado no máximo quinze e depois ele se dispersa 

facilmente (Registro de relato da professora do AEE). 

 

Os colaboradores revelaram, na sua maioria, um quadro conceitual ingênuo, ainda em 

elaboração, referente ao TDAH. O conhecimento das características, comorbidades, 

conceituação desse transtorno apresentavam pouca lucidez, com ideias reduzidas, opiniões 

contraditórias, conceitos equivocados e apreciações esclarecidas encontradas ao longo da 

pesquisa.  

 

 

           7.2 Cooperação e coprodução 

 

        

 

Conforme relatado, procedemos, inicialmente, a aplicação de um questionário inicial, 

seguida da observação em sala, no intuito de recolher as demandas e interrogações dos 

colaboradores. Com esse levantamento (cossituação), buscamos aprofundar as questões 

surgidas, numa perspectiva reflexiva, por meio das rodas de conversa (sessões reflexivas). O 

resultado desses encontros possibilitou nomear elementos necessários para compor uma 



189 

 

proposta de intervenção na área do TDAH. A partir da síntese do grupo, elencamos um rol de 

estratégias cognitivas e comportamentais, específicas para aquele alunado, de modo a 

responder às inquietações e queixas das colaboradoras. 

O trabalho desenvolvido nas três instituições será apresentado, a seguir, observando o 

seguinte itinerário para cada escola: professoras do AEE, professora regular, aluno, 

observação em sala, sessões reflexivas (rodas de conversa), plano de trabalho. 

 

 

7.2.1 Escola Um  

 

 

 

Professoras do AEE 

 

 

As professoras participantes da investigação são graduadas em Pedagogia em 

instituições públicas (duas) e privadas (quatro). A formação em serviço ocorreu em diferentes 

áreas. Professoras regulares: docência nos anos iniciais do ensino fundamental (UECE) - (E1), 

Administração escolar (UVA) - (E2), Gestão escolar (UFSM) - (E3) e; Professoras do AEE: 

Alfabetização de Crianças (UECE)/ Gestão Educacional (UFSM – EAD)/ Braille (ACEC)/ 

Atendimento Educacional Especializado (PMF)/ Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) - 

(E1); Psicopedagogia (UVA)/ Atendimento Educacional Especializado (PMF) - (E2);   

Progestão Escolar (UECE) - (E3). Importa mencionar a quantidade significativa de cursos da 

professora do AEE da E1, especialmente, na área de educação especial. Depreendemos, 

portanto, o esforço em ampliar as informações para desenvolver uma ação fundamentada e 

teoricamente consistente. 

O grupo de colaboradoras percorreu um longo caminho no magistério em um intervalo 

entre 12 e 20 anos ou mais de experiência.  Quatro professores têm até 20 anos de experiência 

na docência, e as outras mais de duas décadas. Esse tempo de experiência decresce 

drasticamente quando investigamos a vivência em salas com alunos com necessidade 

educacional especial.   
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 PROFESSORA REGULAR PROFESSORA AEE 

 SALA REGULAR EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 
SALA REGULAR EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

Escola Um 14 anos Cinco anos 19 anos Três anos. 

Escola Dois 12 anos Não respondeu 10 anos Quatro anos 

Escola Três Mais de 20 anos Um ano 25 anos Cinco anos 

 Quadro 10 - Tempo de experiência no magistério. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Professora da Escola Um 

 

 

 A sala de aula, onde a professora desenvolvia seu trabalho, era numerosa e organizada 

no modelo tradicional - uma atrás da outra com pouco espaço para mobilidade −, com alguns 

cartazes afixados na parede e restrito mobiliário. A metodologia predominante em sala 

versava na exposição oral do conteúdo, raramente dialogada com os discentes. 

Habitualmente, os alunos não interagiam de forma concreta com os conceitos trabalhados, 

utilizando como principal recurso o livro didático. A sistemática da aula, assim, consistia: 

cópia da agenda, apresentação do conteúdo e realização da tarefa. Os alunos demoravam em 

realizar as atividades propostas em sala − escrever duas frases interrogativas e exclamativas 

transcorrem cerca de 40 minutos para sua realização – havendo uma aceitação tácita desse 

tempo delongado. 

O desafio em desenvolver um trabalho pedagógico com o aluno fica explícito na fala 

da professora:  

É nós fizemos um curso de inclusão, nós vimos muito pouco sobre cada 
caso, cada tipo de necessidade, e eu vejo ainda muito pouco para nós 

professoras, é... Como eu posso dizer? Assim, nós precisávamos ser mais 

treinadas, tipo um caso desses aqui (sobre TDAH), eu vou ser muito sincera, 

a gente não pode dizer que somos expert no assunto, fica muita coisa a 
desejar, a gente faz o que imagina que é o certo. Eu acho que é assim? 

Porque eu... Vamos dizer, aqui, eu tenho 31 alunos incluindo eles dois, no 

caso a N. é DM leve? Ela já pegou muita coisa, mas eu percebo que eu tenho 
29, e eu tenho que trabalhar de uma forma que eles não conseguem 

acompanhar no mesmo ritmo, então, querendo ou não, tem que ser uma coisa 

diferente. Então por mais que a gente diga que é inclusão, a inclusão está na 
parte social, para haver uma socialização, mas na parte mesmo do 

aprendizado a gente faz o que a gente pensa que é o correto (Registro de 

relato da professora regular).    

 
 

 A professora demonstrava uma relação de respeito e afeto com o aluno. Repetidas 

vezes, desenvolvia o conteúdo e o aluno permanecia absorto em outras atividades, realizando 
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uma tarefa paralela, não sendo observada uma intervenção direta.  ―Passado algum tempo 

parece desiste de copiar a agenda (o aluno). Escreve na mesa (desenha). A aula continua, a 

professora segue com sua explicação e o aluno permanece desenhando em cima da carteira 

(registro da observação em campo)‖. Parecia existir um ―contrato silencioso‖ entre eles – ela 

não exigia nas tarefas, ele permanecia noutras atividades. 

 Cantar alto, interromper repetidas vezes a fala da professora, realizar tarefas 

incompletas, importunar os colegas, caminhar e brincar em sala são condutas observadas no 

aluno e habilmente conduzidas pela professora: ora de modo manso, sereno, ora com firmeza 

e rispidez. A professora, no entanto, consegue manejar com sutileza as dificuldades, 

sobretudo, de comportamento. 

 A professora desenvolve uma prática centralizada na transmissão literal do conteúdo, 

numa relação tranquila, porém enérgica, com os discentes, com poucas oportunidades de 

interação do aluno com o conteúdo e cumprindo sempre o mesmo ritual em sala. 

 

 

Aluno da Escola Um 

 

 

Movimentos repetitivos (jogando a cabeça para frente), fala e canta alto, oscila entre 

apatia e inquietação, comportamento agressivo e faz comentários descontextualizados: 

algumas das suas características. Faz uso de uma medicação controlada para conter a 

hiperatividade segundo relato da professora; encontra-se na mesma série há três anos, 

havendo uma distorção entre idade/série, observado no tamanho, nível de interesse das 

conversas e brincadeiras.  

O aluno abandona com facilidade o foco da atividade principal (provas, tarefas) que 

realiza. Apresenta grandes dificuldades na escrita, conseguindo se sobressair quando utiliza a 

linguagem oral; não copia as tarefas, deixa de realizá-las em sala de aula e quase sempre faz 

uma atividade diferente dos demais, preparada pela professora no caderno: nível cognitivo 

inferior.   Vale ressaltar, ainda, a facilidade com que se dispersa − observa o teto, o 

movimento fora da sala, a conversa dos colegas – qualquer evento ocorrido próximo aguça a 

desconcentração. Acompanhamos o esforço da professora em ―fisgar‖, algumas vezes, a 

atenção dos alunos, contando histórias interessantes. O aluno com TDAH bate na mesa, canta, 
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conversa com os colegas do lado, brinca com seu material escolar e bate o caderno/agenda na 

cabeça, repetitivamente.  

Com frequência, interrompe a fala da professora, ora fazendo comentários fora do 

contexto, ora contando histórias. Em outras ocasiões, alterna entre participativo e 

comportamento apático, observando a tudo sem tomar iniciativas, permanecendo alheio à 

explicação do conteúdo da aula; na maioria das vezes, a professora observa, mas não 

intervêm, permite que o aluno permaneça ―vagueando‖ sem participar da atividade. 

Enfatizando essa oscilação na conduta do aluno, a professora regular fez o seguinte relato: 

―[...] um dia desse ele corria ao redor das salas, sem nenhum controle, precisei ir chamá-lo 

[...] veio, mas com dificuldades.‖ 

Em conversa com a professora resgatamos o seguinte diálogo:  

 

Pesquisadora – Você pode caracterizar um pouco como é o comportamento do aluno em sala? 
Professora AEE – Bom, o E. ele tem assim... Às vezes a gente acha que é necessidade de aparecer, 

não sei. Ele deita no meio da sala, ele tem umas brincadeiras. (...) Esse ano com a professora que ele 

está, ele está mais quieto, no caso, no ano passado ele chamava mais atenção, ele se deitava no meio 
da sala, saía correndo, não realizava as tarefas, só quando queria,recusava, assim, dá a entender que 

ele quer muita atenção, o que a gente acha é que ele quer chamar muita atenção e a irmã às vezes vem 

pegar, já por duas vezes quando ela encontra alguém e pergunta porque vem buscar ele, ele responde 

que é porque ele é especial. Acho que também em casa reforça isso, aí junta já a deficiência, que eu 

nem sei se pode se classificar como deficiência, junta isso e o apoio.Como ele tem essa limitação as 

pessoas dão mais atenção e ele quer chamar mais atenção ainda.No recreio é do mesmo jeito, ele quer 

atenção. Aí se tem uma bola, quer ficar só pra ele a bola, quer que os meninos brinquem só com 
ele.Sabe aquela coisa de querer mais atenção? Aí se deita no meio do pátio. Assim, eu não vejo, no 

relacionamento com a gente, eu não vejo que ele tenha tanta limitação não, que ele compreende. A 

gente fala com ele... Eu acho que ele gosta de chamar a atenção, não sei se é característica da 
limitação dele, mas ele gosta. 

Pesquisadora – A família fez um relato de como ele é em casa? Caracterizou- o um pouco...? 

Professora AEE – Quando a gente fez a anamnese com a mãe, as informações que ele deu, é que ele 

gosta muito de televisão, que ele só gosta de fazer o que ele quer, tem aquelas coisas assim. Que ele é 
muito preguiçoso, aí dorme tarde, assiste os programas até tarde. É tanto que de manhã na maioria das 

vezes o E. dorme, tem que mandar lavar o rosto,lanchar,tem que chamar e eu acho que nem é questão 

de medicação.A gente já percebeu no diálogo dele e da mãe que ele fica até tarde vendo TV. 
Pesquisadora – Então certamente tem dificuldades com relação aos limites.  

 

Trecho da roda de conversa entre Pesquisadora e Professora do AEE 

Quadro 11.1 – Roda de conversa. Fonte: Elaboração própria. 

 

O aluno veio encaminhado à escola por meio de atestado médico que o enquadrava 

com  necessidades educacionais especiais: hiperatividade. A matrícula aconteceu de acordo 

com sua idade, não sendo considerado o aspecto cognitivo. A professora do AEE destacou a 

necessidade de chamar atenção, como principal razão do seu comportamento. 
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Observação em sala 

 

 

 

A observação revelou condutas elucidativas da professora em relação ao aluno com 

TDAH: manejo do seu comportamento e aprendizagem. As estratégias recolhidas no contato 

com as colaboradoras serão descritas a seguir: 

 

ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS ESTRATÉGIAS COGNITIVAS 

Supervisiona de forma sistemática a realização da 
tarefa mediante um contato pessoal com o aluno. 

Frequentemente faz perguntas e chama o nome do 
aluno. 

Sistema de tutoria – Permite que o aluno seja 
ajudado por uma colega. 

Não interfere nas transgressões leves. 

 

Mantém um contato visual freqüente com o aluno 

(chama seu nome). 

Estrutura física organizada (arrumação da sala). 

Localização do aluno próxima ao professor. 

Estimula a expressão oral do aluno (aceita 
respostas nas tarefas de forma oral). 

 
Apresenta oralmente o conteúdo fazendo registro 

de palavras no quadro. 

Orientação individual nas avaliações. 

 

Tarefa diferenciada para o aluno. 

Quadro 11.2 – Estratégias comportamentais e cognitivas – Escola Um. Fonte: Elaboração própria. 

 

Por diversas vezes, dormia na aula e a professora tratava com certa naturalidade esse 

evento. Dirigia-se à mesa do aluno, confirmava que dormia ―profundamente‖ e prosseguia 

com a aula. A professora mencionava esse episódio como parte da rotina natural do aluno em 

sala, não sendo observada nenhuma intervenção para resolver essa dificuldade. 

Supervisionar de forma sistemática a realização da tarefa mediante um contato pessoal 

com o aluno constituía uma estratégia, de ordinário adotada pela professora; imprescindível, 

portanto, para que o aprendiz conseguisse executá-la (CASAS et al.,2001; BENCZIK; 

BROMBERG, 2003; RODHE; BENCZIK, 1999).   

Professora junto ao aluno, num contato individual tenta resolver com 

ele a tarefa esse momento ocorreu depois de uma fala minha sobre a 
localização do aluno em sala. Discutimos sobre a importância dessa 

estratégia. Elogiei o seu cuidado em ter o aluno próximo a ela [...]. O 

aluno indaga a professora sobre o restante da tarefa. Esta orienta que 
espere por sua indicação logo mais. (Registro de relato da 

pesquisadora).  
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O aluno com TDAH, facilmente, abandona a atividade principal que realiza por um 

evento considerado mais instigante ou, ainda porque, como ―caçadores‖ de emoções e 

novidades, ficam à mercê dos acontecimentos (HALLOWELL; RATEY, 1999). Destarte, 

pensar formas de direcionar essas reações, conter essas respostas às solicitações do momento 

fazendo perguntas frequentes ao aluno e chamando, repetidas vezes, seu nome durante a aula, 

constituem necessidades forçosas para ajudá-lo a se estruturar na aprendizagem (CASAS et 

al., 2001). De forma serena e assertiva, avocar o nome do aluno ao longo da aula, 

abandonando o caráter disciplinador, auxilia enormemente a ―fisgar‖ sua atenção, a retornar à 

atividade que então realizava. Essa conduta foi observada algumas vezes pela professora; 

embora em outras se percebesse sua atitude de crítica essa ―chamada‖ o ajudava a retomar a 

atividade. 

A professora consente que o aluno seja ajudado em suas tarefas por uma colega de 

sala. Importa ressaltar que essa aluna apresentava necessidades educacionais especiais –

deficiência intelectual leve – e prontamente se oferecia para ajudá-lo. A professora sugere que 

aproximem suas cadeiras e resolvam a tarefa juntos. Constatamos, aliás, ser num nível muito 

aquém das atividades propostas à turma. O aluno interage, razoavelmente bem com a colega. 

A professora acompanha, observando de longe a realização da tarefa e dá continuidade à 

atividade no quadro para o restante da turma. O sistema de tutoria – auxílio de um colega de 

sala −, com a finalidade de ajudar o aluno na tarefa realizada constitui importante estratégia 

comportamental; quando bem orientada pelo professor, pode colaborar na contenção do 

comportamento e aprendizagem do discente (ALENCAR, 2006; CASAS et al.,2001). 

 

Pesquisadora - Propiciar aos alunos um Sistema de Tutoria de um colega que o ajude a revisar 

pontos fundamentais: mediação... 
Professora- Às vezes eu uso essa estratégia aí, no PAIC mesmo... 

Pesquisadora- Tutoria? 

Professora do AEE – É isso, a gente pega alunos que sabem mais com uns que não sabem tanto e 
"fulana, ajuda" eles por si só vão, isso aí já é deles mesmos. No próprio PAIC eles já tem isso daí já 

internalizado neles. 

Pesquisadora- Ótimo.  

 
(Trecho da roda de conversa entre as professoras do AEE, regular e pesquisadora). 

 

QUADRO 11.3 – Sistema de Tutoria. Fonte: Elaboração própria. 

 

Manter um contato visual frequente com o aluno na intenção de perceber indícios de 

incompreensão do conteúdo, dificuldades outras, além de monitorar seu comportamento em 

sala ajuda na contenção do seu comportamento (CASAS et al., 2001). A observação revelou 
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que, em parte do tempo, a professora mantinha esse contato visual no intuito mais de 

acompanhar o comportamento do aluno e menos de verificar sua compreensão nos conceitos. 

Importa ressaltar que o aluno parecia não participar da rotina normal da aula. 

Ao longo das observações, constatamos a habilidade da professora em manejar o 

comportamento do aluno. As características do TDAH presentes eram controladas pela 

professora por meio de reprimendas, suspensão e perda de privilégios, nitidamente, conseguia 

mantê-lo fiel às suas solicitações (BARKLEY, 2008; CONDEMARIN, 2006; CONNERS, 

2009; DUPAUL; STONER, 2007; ORJALES, 2007). Além disso, em diversas ocasiões, 

observamos a professora ignorar as transgressões consideradas brandas do aluno, 

imprescindível estratégia para manobrar comportamentos (ALENCAR, 2006; PHELAN, 

2004). 

O ambiente da sala de aula deve ser um espaço estruturado de maneira a colaborar na 

limitação do comportamento e desempenho acadêmico. Vale dizer que a iluminação, 

ventilação, materiais expostos, organização das cadeiras e proximidade à mesa da professora 

são elementos que podem colaborar, sensivelmente, no desempenho do aluno (BENCZIK;  

BROMBERG, 2003; CASAS et al., 2001; RIEF, 1998). No estudo investigativo, a sala de 

aula, pequena para a quantidade de alunos, contava com um armário de ferro grande, dois 

ventiladores, mesa da professora, oito lâmpadas fluorescentes e, ao lado do quadro, palavras 

escritas, frases e sílabas e gravuras acompanhadas de frase. As cadeiras eram arrumadas de 

forma enfileirada. O aluno, costumeiramente, sentava-se na última cadeira da terceira fila e, 

quando indagada sobre essa localização, a professora referia: ―O aluno é muito grande para 

sentar na frente‖. A mesa da professora encontrava-se posicionada na lateral da sala, de modo 

que se encontrava próxima à carteira do aluno (BARKLEY, 2000; BENCZIK, 2000; 

BENCZIK; BROMBERG, 2003; PHELAN, 2004).  

A professora foi indagada sobre a localização do aluno em sala, observando que se 

sentava, quase sempre, na última cadeira, variando somente de filas. A professora referia que: 

―[...] ele é alto, os outros são mais baixos ele já é um menino grande, a idade dele é mais 

elevada do que os outros, já vai fazer 15 anos, enquanto os outros tem 09 e 10‖. Recordava 

que o aluno já havia sido colocado em outros locais − no meio da sala, primeira cadeira − mas 

houve dificuldades, optando, assim, por deixá-lo na última cadeira, sempre próximo à sua 

mesa. Ressaltamos, a importância da proximidade à mesa do professor e distanciamento 

daqueles colegas mais inquietos e desatentos, permitindo, portanto, o monitoramento mais 

eficaz do discente: acompanhar suas dificuldades e avanços, oferecer o reforço adequado. A 
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desvantagem do aluno em sentar-se atrás na sala diz respeito a todos os estímulos visuais e 

auditivos que concorrerão para que mantenha sua concentração (LOPES; NOGUEIRA, 1998; 

BARKLEY, 2000; BENCZIK; BROMBERG, 2003; PHELAN, 2004). 

―Não faço um trabalho direcionado com o aluno. Procuro trabalhar com ele nessa parte 

oral, porque oralmente ele consegue participar, mas na escrita tem muitas dificuldades‖. 

(Relato da professora regular). A participação do aluno nas aulas resumia-se ao uso da sua 

linguagem oral. O aluno responde de forma oral as perguntas da professora e, quase sempre, 

de forma correta, sendo valorizado em suas proposições. Normalmente, o aluno não abre o 

livro didático e acompanha a professora com respostas orais, obtendo seu consentimento para 

assim participar. Concordamos com formas opcionais de explanar o conhecimento: resposta 

oral ou ditada para escrever é pertinente, diante do extremo esforço físico que representa para 

ele escrever algo (ANTONY; RIBEIRO, 2004; BARKLEY, 2000; 2008; BENCZIK; 

BROMBERG, 2003; CASAS et al., 2001; RIEF, 1998). 

A professora costumava realizar a exposição oral do conteúdo, fazendo registros de 

palavras no quadro (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000). A utilização do registro visual 

auxilia a criança a não ―se perder‖ no conteúdo, sobretudo, se o professor faz uma sequência 

ordenada dos assuntos apresentados oralmente: oferece um ―fio condutor‖ por meio do qual o 

aluno vai organizando suas ideias e, por conseqüência, mantendo o foco atencional. 

Nas avaliações aplicadas em sala, a professora realizava a leitura oral da prova para 

em seguida ser respondida. O aluno, quase sempre, não acompanhava a explicação da prova – 

movimentava-se na cadeira, emitia frases inoportunas, entre outros − recebia a prova, como os 

demais colegas, mas permanecia aguardando a professora orientá-lo. Na prova, a professora 

não considerava todas as questões, realizando uma avaliação diferenciada. Regularmente, era 

proposto como estratégia priorizar as questões mais importantes e oferecer um tempo maior 

para resolução das avaliações; no entanto, não ocorre uma modificação na forma de aplicação 

e estrutura da avaliação, mas uma prova à parte, diferente (ANTONY; RIBEIRO, 2004; 

BENCZIK; BROMBERG, 2003; RIEF, 1998). 

O aluno realizava sempre uma tarefa diferente da turma. A professora elaborava uma 

tarefa no caderno para que fosse por ele respondida. Permanecia indiferente à realização das 

atividades da turma, restringindo-se a fazer aquelas selecionadas pela professora, em grande 

parte delas pinturas. 

O aluno está realizando uma tarefa no caderno diferente da turma. 

Permanece ―desligado‖ da tarefa quando a professora SAP se afasta. 
Observa a outra tarefa que a professora desenvolve no quadro. O aluno 

realiza uma atividade diferenciada da turma [...] 
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O aluno realiza uma tarefa diferente do restante da turma. A professora 

oferece uma pintura para o aluno.  
 

Os alunos estão realizando uma atividade de português. O aluno está sem 

tarefa. Enquanto a professora explica no quadro a tarefa para os demais, o 

aluno permanece recostado sobre a cadeira (quase deitado). Professora não 
faz nenhuma interferência e procura no armário uma atividade diferenciada 

para o aluno (Registro de relato da pesquisadora). 

 

O aluno permanece desvinculado do que ocorre com a sala (a turma responde uma 

tarefa no quadro e o aluno faz a tarefa no caderno). Enquanto a professora trabalha o conteúdo 

com a turma, o aluno segue realizando uma atividade paralela. 

 

 

Roda de conversa  

 

 

 

Os encontros reflexivos entre as professoras do AEE e também regular constituiu uma 

desafiante tarefa: horário disponível, afastamento da professora regular por motivos de saúde, 

profissional para substituir a professora, local determinado. A maioria ocorreu no contra-turno 

(biblioteca, sala dos professores, sala de aula e do AEE), horários e dias diferenciados. As 

dirigentes da escola e professora do AEE demonstraram interesse e disposição em viabilizar 

esses encontros. Essa prática exigiu tempo e paciência entre os colaboradores para sua 

conclusão. 

Nosso encontro com todas as professoras para o estudo sobre o TDAH, atividade 

realizada nas três instituições, revelou-se um momento rico em indagações e trocas de 

experiências, todavia conflituoso, em posicionamentos, entre essas profissionais. Um clima de 

animosidade entre equipe gestora e professores sobressaía em seus discursos.    

Discorremos, a seguir, acerca das estratégias que prevaleceram na fala das nossas 

interlocutoras, revelando, vez por outra, pontos de dissonância e aproximações em suas 

práticas. 

A professora, de início, apresenta o aluno com duas grandes dificuldades: 

comportamento (permanência em sala) e aprendizagem (produção escrita). A despeito da 

evolução do aluno nessa série, apresenta de forma resignada sua dificuldade no processo de 

escrita. De acordo com Rodhe et. al. (2006), a escrita constitui o sistema simbólico mais 

afetado por esse transtorno: dificuldades nos aspectos gráficos, ortográficos e produções 

narrativas. 
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[...] ele gosta muito de ficar fora de sala, isso é uma coisa que eu não permito 

muito, que ele tem que esta dentro de sala interagindo com os outros, ano 
passado como eu já te disse ele vivia muito solto à-vontade na escola, ele 

não se sentava a gente via muito ele passeando nos corredores, já hoje em 

dia já consigo que ele fique em sala de aula. Ele pode nem escrever nada, 
porque essa parte ai ele não tem coordenação motora, mais assim aquela 

definida pra fazer escrita e tudo mais eu já percebo que ele entende alguma  

coisa, ele interage num assunto abordado em sala de aula não sei se já 

percebeu  que ele interage e compreende o assunto, a grande dificuldade 
mesmo em escrever. O desenho tem coordenação motora no desenho e já 

percebe que ele tem uma coordenação motora boa, mais quando se trata na 

escrita já tem dificuldade, eu percebo que ele tem a mão pesada, sabe, 
quando ele vai fazer uma letra eu vejo peso na escrita. (Registro de relato da 

professora regular). 

 

Esses estudiosos destacam, ainda, que esses alunos podem apresentar torpeza motora – 

aspecto desorganizado e traçado inadequado das letras – sendo beneficiados mediante 

estratégias: impedir o uso da letra cursiva; orientar o resumo de anotações sobre o conteúdo; 

oferecer, algumas vezes, uma fotocópia dos textos, sobretudo, se forem extensos. 

Ressalvamos, ainda, a ideia de que o processo de escrita exige a coordenação de habilidades – 

atenção, destreza motora, organização e planejamento, entre outras − comprometidas no aluno 

com TDAH; além de ordenar escutar e escrever simultaneamente (RODHE et al., 2006). 

 

 
Pesquisadora: [...] o aluno não acompanha a aula utilizando o livro como os demais, a professora não 

intervém não questiona...  Você me disse depois, informalmente, o porquê, mas eu gostaria de deixar 

registrado. Por que você me dizia algo sobre você realizar uma atividade no caderno?  
Professora: É eu fazia atividade no caderno, nas folhas xerocadas?  

Entrevistadora: Sim, era isso? 

Professora: Tanta coisa pra lembrar... Era, ele não acompanhava no livro, então não tinha sentido. A 

R. (professora AEE) que acompanha na sala de apoio, então a gente chegou à conclusão de que não 
adiantava ele com um livro avançado daqueles, ele não tinha o domínio? 

Entrevistadora: Não conseguia. 

Professora: É... então, eu fazia as atividades dele geralmente no que eu via que ele tinha condição de 
concluir né? De fazer, nem concluir, mas ficava ao nível dele. 

 
(Trechos da roda de conversa entre Pesquisadora e Professoras) 
 

QUADRO 11.4 – Atividade diferenciada para o aluno. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Não obstante a dificuldade na leitura, as professoras solicitavam a expressão oral do 

aluno como forma de interação com os conteúdos desenvolvidos em sala.  Rodhe et al. (2006) 

recordam que a decodificação fonológica se processa bem, no entanto, a compreensão leitora 

para o aluno com TDAH representa um desafio, provavelmente em virtude de sua falha em 

monitorar a compreensão. ―Alguns estudantes relatam maior facilidade com a leitura oral, 
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possivelmente devido à maior fixação que essa leitura exige‖. (RODHE et al., 2006, p.370). A 

linguagem oral, segundo relatam, ainda constitui o meio de operar com os saberes e apreendê-

los, haja vista suas dificuldades nos processos de leitura e escrita. 

 

 

 

Pesquisadora: Ocorreu outro momento que você questionou sobre a tarefa?  No contato individual 

tenta resolver com ele a tarefa. 
Professora: É, muitas vezes eu fiz isso. Eu fazia individualmente com ele, enquanto que os outros eu 

tinha feito uma explanação do conteúdo, mesmo com ele interagindo no conteúdo dado no dia, mas 

como ele não acompanhava pelo livro só oralmente, né? 

Pesquisadora: Ah sim! 
Professora: Porque na minha explanação oralmente ele até que interagia, mas no acompanhamento 

da leitura propriamente dita do livro, ele não conseguia acompanhar, então eu procurava fazer 

atividades relacionadas aos conteúdos assim de uma forma mais ao nível dele. Tipo se eu tivesse 
trabalhando assim, tipos de moradia, no contexto dos outros do nível mais elevado, eu levava pro 

dele, mas num nível mais, num sei se o termo é esse – mais baixo. 

Professora do AEE: Acho que é mais com relação à escrita, não com relação ao conhecimento, ele 
está no nível dos demais? Na hora de passar para escrita é que tinha que ser menos atividade... 

Professora: Pois é, na parte oral, ele acompanhava bem, quando eu, é tanto que ele se envolvia nos 

comentários dos outros, acho que você presenciou alguma vez (dirigindo-se à pesquisadora), quando 

eu falei de, não lembro do quê, não me lembro qual era o assunto, mas ele interagiu no assunto e tudo, 
no assunto que eu tava... 

Professora do AEE: É como aquele, aquele do PAIC, que é ação representação? Quando você está 

na ação, ele interage, ele responde com coerência, agora na prática, na hora de colocar no papel, que é 
a ação. Propriamente dita, a representação, 

Professora: a representação que chama que é a escrita, ele não fazia, mas ele não fazia por que ele 

ainda não consegue dominar a leitura escrita, então tem que ser uma atividade, que você ler toda a 

atividade pra ele, ele responde toda a atividade, mas não vai responder, ele mesmo lendo porque ele 
não domina, nem escrevendo porque ele ainda não domina. 

Professora: Eu acho que ele se desenvolveu tanto assim, eu vejo que ele, ainda tem assim um certo 

apreço por mim, uma consideração [...]. 
 

(Trechos da roda de conversa entre Pesquisadora e Professoras) 

 

QUADRO 11.5 – Dificuldades na leitura e escrita. Fonte: Elaboração própria. 

 

Acompanhamos, a seguir, estratégias cognitivas e comportamentais ressaltadas pelas 

professoras nas rodas de conversa. Vale destacar, as propostas diferenciadas das professoras 

com escassos pontos de convergências.  

 
ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS E COGNITIVAS 

 

PROFESSORA REGULAR PROFESSORA AEE 

Realização de jogos de competição  

Acompanhamento individual da tarefa  

Atenção focalizada nos conceitos-chave  
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 Utilização do sistema de tutoria  Utilização do sistema de tutoria 

Organização das carteiras em sala  

Localização próxima do professor Localização próxima do professor 

Concessão para se movimentar por breves 

períodos; 

 

Consentimento para utilizar combinados Consentimento para realizar combinados 

Atenção estratégica ao aluno (escutar o aluno) Atenção estratégica ao aluno (escutar o aluno) 

Exposição oral do conteúdo seguido do registro 

escrito 

 

Estimulação para que aluno realize apontamentos 

sobre o que escutam 

Estimulação para que o aluno realize 

apontamentos sobre o que escutam 

Utilização de pausas periódicas entre as 

atividades 

Utilização de pausas periódicas entre as 

atividades 

Informação no quadro utilizando canetas 

coloridas 

Informação no quadro utilizando canetas 

coloridas 

 Aprovação imediata das ações que realiza 

(feedback)  

 Aprovação imediata imediata das ações que 

realiza (feedback) 

Realização de tarefas diferenciadas. Realização de tarefas diferenciadas. 

QUADRO 11.6 – Estratégias cognitivas e comportamentais. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Na roda de conversa, quando indagadas sobre as estratégias que desenvolviam em 

sala, uma professora regular assim ponderou ―[...] principalmente alguma coisa que ele goste 

de fazer, quando se fala de jogo, quando é assim alguma atividade que envolva a questão até 

da disputa ele gosta de se envolver. Menino, menina, usava estratégia assim, mais oral [...]‖. 

(Relato da professora regular). Os jogos de competição colocam o aluno diante de situações 

desafiantes, além de despertar sua motivação; oferecendo uma resposta imediata à ação 

desenvolvida (marcar ponto). Notadamente, dependem de fontes externas de motivação para 

persistirem numa atividade (ALENCAR 2006; BARKLEY, 2000, 2008). Recordamos a 

restrita motivação intrínseca, justificando a necessidade de ampla estimulação externa 

(HALLOWELL; RATEY, 1999). 

            Em relação à aprendizagem, enfatizou o contato individual com o aluno como 

principal estratégia, procurando ajudá-lo na resolução das atividades, destacando itens mais 

relevantes (palavras-chaves). Focalizar a atenção nos conceitos-chave para auxiliar na 

compreensão do assunto diz respeito a uma importante estratégia atencional (CASAS et.al., 

2001). De forma intuitiva, a professora, algumas vezes, usava palavras-chaves e, quando 
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indagada sobre esse procedimento, confirmava em sua resposta a natureza empírica de sua 

ação. 

Proporcionar ao aluno um sistema de tutoria de um colega que o auxilie a revisar 

pontos fundamentais da explicação ou tarefa consiste numa importante estratégia para 

manejar o comportamento – o colega ajuda a conter as atitudes do aluno – e colaborar em sua 

aprendizagem (CASAS et.al., 2001).  

Nós e as colaboradoras discutiamos sobre a organização do ambiente escolar: 

disposição das carteiras, espaço de movimentação em sala, sentar próximo da professora. A 

professora regular ressalta que a turma numerosa justifica a arrumação das cadeiras no 

modelo tradicional − uma atrás da outra com pouco espaço para mobilidade – em 

concordância ao proposto pelos teóricos da área (BARKLEY, 2000; BENCZIK; 

BROMBERG, 2003). 

[...] a gente, porque a gente usa até a maneira de colocar a cadeiras, eu não 

uso em círculo, porque é muito, são muitos alunos, aí fica muito, acho que 

dispersa muito eles, o circulo, mas eu uso assim, as cadeiras juntas umas na 
outra, em três filas que dê pra eu ficar circulando em forma de espiral é? é, 

como se fosse em espiral, então eu fico circulando entre eles nessa forma, é 

uma forma que um entre o outro impede deles estarem todo o tempo se 

levantando, porque quando eles ficam se levantando demais, um tira a 
atenção do outro, então eles ficam entre um e outro e os outros eles se 

ajudam mutuamente, isso aí eu acho que ajuda muito no aprendizado 

(Registro de relato da professora regular). 

 

 

Refletia-se, também, sobre a importância em realizar rodízios no local de sentar dos 

alunos, privilegiando a proximidade dos mais tranquilos, menos agitados. Professora regular 

relatava que o sistema de rodízio acontecia diariamente e, algumas vezes, em determinadas 

atividades; no entanto, o aluno com TDAH permanecia, quase sempre, no mesmo lugar em 

função da estatura maior que os demais. ―[...] eu disse que colocava ele sempre numa das 

últimas cadeiras porque ele é alto com relação aos outros? Aliás, ele é o mais alto com relação 

a todos. Para não tirar a visão dos outros toda vida eu procuro colocar ele perto de mim‖. 

(Registro do relato da professora regular). Segundo relata, a posição de sua mesa, próxima ao 

aluno, foi modificada com a intenção de acompanhá-lo, de modo mais efetivo, em suas 

atividades.  

             Na roda de conversa, recordamos a preocupação com a interação do aluno com a turma 

e professora. Na fala das colaboradoras, percebemos a construção de vínculos estabelecidos 

com colegas e professora. Na observação, foi verificada, repetidas vezes, a permissão da 

professora para o aluno manter contato com os colegas e movimentar-se por breves períodos. 



202 

 

A professora do AEE ressalta que ―[...] quando se fala da interação dele é como se fosse 

diferente e não é [...] ele brinca igual com todas as crianças. Ele tem um bom relacionamento 

com o grupo tanto de funcionário, como com as outras crianças, com os pequenos‖. Apesar da 

idade cronológica superior aos demais, mantém um diálogo sereno, raramente se envolvendo 

em conflitos. 

            Anunciar os comportamentos e objetivos esperados para a atividade antes do seu 

início, fazendo combinados com o aluno constitui importante estratégia para conduzir o 

comportamento do estudante (DUPAUL; STONER, 2007; CONDEMARIN, 2006). A 

professora regular destacava a conversa prévia com o aluno antes do início da aula, quando 

eram recordadas as regras de convivência e metas pretendidas. Infelizmente, esse 

procedimento não ocorria de forma sistemática, parecendo fragilizar a conduta do aluno 

quando não acontecia esse contato inicial. 

O aluno com TDAH, comumente, interrompe a fala do outro por não conseguir 

esperar a vez, em função de sua impulsividade. Não muito diferente em sala de aula, costuma 

interferir na fala da professora e colegas, requerendo habilidade na sua condução. O quadro a 

seguir anota essa desafiante característica, bem como a estratégia utilizada pela professora.  

 

Pesquisadora: Outro aspecto refletido: o aluno frequentemente interfere na aula contando histórias. 

O aluno faz um comentário fora do contexto do tema da aula... 

Professora regular: É muito comum ele fazer isso. 
Pesquisadora: É comum? 

Professora regular: Eu observo muito o E., ele traz muitos relatos de fora, de casa, coisas que 

acontecem na vizinhança, ele traz muito. 
Pesquisadora: Mas achei interessante sua postura, porque você o escutou atentamente, deixou que 

falasse, pra depois dizer: sim, mas vamos voltar aqui. [...] quase sempre não estão relacionadas com o 

assunto da aula.  

Professora do AEE: É, tem a pessoa que está conduzindo a reunião, você tem seu foco? Vamos 
supor a avaliação, mas se você der vazão, viajam com os exemplos, que na minha escola é assim, que 

eu trabalhei... Então aquilo... Se você não fizer intervenção você perde tempo e você não explora o 

que você está... Como nós, com a gente mesmo, os adultos... Imagine com criança, se você deixar... 
Tem momento que você tem que... 

Pesquisadora: É verdade. 

Professora do AEE: É ser humano. 
Pesquisadora: E principalmente com um aluno como ele, que sempre tem uma história para contar, 

conforme ela mesma diz. 

Professora regular: É o que eu acabei de dizer, ele interrompe... Muitas vezes eu estou dando um 

assunto e ele interrompe com situações extra escola, lá da vizinhança dele, vivência dele. Às vezes eu 
observo... Eu acredito que na casa dele, eu penso que eles assistem muito ―Barra pesada‖ (programa 

de televisão), essas coisas assim e não só ele, acho que uma grande maioria dessa escola. Então, no 

meio do meu assunto, ele entra com o assunto dele e eu procuro desviar um pouco porque você sabe 
um assunto desses no meio de uma criança... Porque aí um vai e vem com uma história e vem outra 

história... Aí se você não começar dominar aquilo naquele momento de forma sutil e também que não 

seja uma forma que ele se sinta também desvalorizado no assunto que ele está dizendo? 

Pesquisadora: Eu vejo que você tem ter que um jogo de cintura muito grande. 



203 

 

Professora regular: É. 
Pesquisadora: Mas eu testemunhei esses dois momentos, que você deu esse espaço para ele contar 

em alguns momentos. E vai administrando esse comportamento.  

 
(Trechos da roda de conversa entre Pesquisadora e Professoras) 

QUADRO 11.7 – A professora escuta o aluno. Fonte: Elaboração própria.  

 

          Escutar o aluno, oferecer oportunidade para relatar suas impressões/histórias e 

redirecioná-lo para a atividade favorece, dentre outros aspectos: a melhoria da autoestima, 

motivação intrínseca do aluno, incremento na relação professor/aluno. Destacamos a baixa 

autoestima e motivação desse aprendiz, sendo imprescindível, portanto, a atenção estratégica 

desse profissional (PFIFFNER; BARKLEY; DUPAUL, 2008).  

          Na roda de conversa ficou ressaltada a forma de apresentação do conteúdo: exposição 

oral seguida do registro escrito. A professora regular, normalmente, realizava breves registros 

do assunto desenvolvido na aula. Casas et. al. (2001) sugerem a escrita de apontamentos no 

quadro como estratégia para ajudar o aluno a se organizar ante o emaranhado de informações 

apresentadas e manter o foco atencional. Convém destacar que o simples ―destaque‖ de uma 

palavra, frase considerada importante (usando canetas de cores diferentes), auxilia, 

enormemente, esse aluno a se estruturar. Nessa perspectiva, o aluno deve ser incentivado a 

fazer apontamentos sobre o que escuta e tomar nota do que considera relevante (CASAS et. 

al.,2001).  

Conheci uma professora que além de fazer o registro no quadro de alguns 

pontos da sua aula escrevia a agenda todos os dias no cantinho da lousa e ia 

―ticando‖ o que tinha sido feito e como esse aluno não tinha só déficit de 
atenção, era também muito hiperativo, a professora ia chamando e 

apontando, onde você está? [...] ia ―ticando‖ o que tinha sido feito, então 

escrever essas indicações no quadro, no sentido de registrar, ajuda o aluno 
que é interiormente muito desorganizado a se organizar... e você também 

professora, você vai ―ticando‖ a agenda. (Registro de relato nosso). 

 

 

Na discussão, o grupo ressalvou a necessidade de realizar pausas periódicas durante as 

explicações do conteúdo e atividades, para que o aluno dispusesse de tempo para absorver a 

informação e utilizar estratégias para apreendê-la − a cada 20 minutos, dois minutos de pausa 

(CASAS, et al., 2001). A esse respeito, a professora regular recorda ―[...] é lamentável, o E. 

não ter pegado essa fase do PAIC, esses dois anos, que nós estamos trabalhando com o PAIC, 

porque o PAIC é isso aí, a cada atividade realizada é dado um tempo, justamente para o aluno 

se organizar‖. A capacidade de atenção e motivação do aluno com TDAH se deteriora 

rapidamente ao longo da atividade (ALENCAR, 2006), requerendo breves paradas para ajudá-

lo a se recompor. 
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Escrever orientações no quadro e destacá-las com canetas coloridas foi uma estratégia 

discutida entre as colaboradoras, ressaltando, sobretudo, sua eficácia numa sala de aula com 

alunos com deficit de atenção. 

 

 

Pesquisadora: Eu me lembro de que algumas vezes, você utilizava, estava copiando algo; quando 
tinha coisas mais importantes, você destacava. Se você tem um aluno hiperativo, se você tem um 

aluno com déficit de atenção, esse simples destaque faz uma diferença. 

Professora regular: Eu fiz esse destaque, acho que você estava presente e ele pegou bem, foi nas 
formas geométricas, eu não sei se você se lembra, eu usei realmente uma cor pra cada forma, se não 

me engano, eu fiz até um palhaço, um trem... 

Pesquisadora: Lembro, lembro, lembro...  
Professora regular: Usando as formas geométricas e foi boa essa atividade.  

Professora do AEE: É uma estratégia interessante [...]. 

 

(Trechos da conversa entre a pesquisadoras e professoras) 
 

QUADRO 11.8 – Professora destaca palavras importantes. Fonte: Elaboração própria. 

 

Movimentar-se pela sala e oferecer um feedback imediato das ações que realiza diz 

respeito a uma importante estratégia para o aluno com TDAH (BARKLEY, 2000; 2008; 

BENCZIK; BROMBERG, 2003; DUPAUL; STONER, 2007). De modo não invasivo, a 

professora acompanha o comportamento e aprendizagem, fornecendo informações, orientando 

condutas. A investigação em sala revelou a observância esporádica dessa prática ―[...] vi 

algumas vezes que você caminhava na sala, observava, e, além de ajudar a manter a 

organização, disciplina da turma, oferecia, ao mesmo tempo, ajuda subliminar: contribuição 

indireta na tarefa do aluno‖. (Registro do nosso diário de campo). Na roda de conversa, esse 

procedimento foi amplamente discutido e acolhido pelas colaboradoras. 

Em meio às discussões, a professora regular adverte como maior desafio na 

aprendizagem do aluno: o baixo estímulo. Revela certa desesperança quanto à adoção de 

estratégias comportamentais e cognitivas em função dessa dificuldade; preocupação 

compartilhada pela professora do AEE, que realiza o contato individual com o aluno. A esse 

respeito, a professora regular relata: 

A maior dificuldade é a falta de estímulo tanto dele como da família. Ele 

gosta muito de ficar fora de sala, isso é uma coisa que eu não permito muito. 
Ele tem que estar aqui dentro de sala, interagindo com os outros. Ano 

passado, como eu já te disse, ele vivia muito solto, à vontade, aqui na escola. 

Ele não sentava, a gente via muito ele passeando pelos corredores. Já hoje 
em dia eu consigo que ele fique na sala de aula. Ele pode até nem escrever 

nada, porque essa parte aí, ele ainda não tem aquela coordenação motora? 

Mas... Assim, aquela definida para fazer a escrita e tudo. Mas eu já percebo 
que ele entende alguma coisa, ele interage num assunto abordado em sala de 
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aula. Já percebeu que ele interage e compreende o assunto? (Registro de 

relato da professora regular). 

  

Naturalmente o homem, para mobilizar energias, empreender esforços numa direção, 

deve estar arrastando um motivo; não muito diferente se observa em relação à aprendizagem. 

Como ensina Barkley (2000), a criança com TDAH tem dificuldades para internalizar a 

motivação. A limitada capacidade de reunir forças de motivação interna para realizar uma 

atividade considerada tediosa, delongada, é notada nessa criança, comprometendo, 

expressivamente, seu desempenho escolar. No diálogo, a seguir, constatamos esse desafio 

para o aluno.   

A realização de uma tarefa diferenciada para o aluno foi discutida nos encontros. As 

professoras justificavam esse procedimento na ausência de consolidação dos processos de 

leitura e escrita e exigências do terceiro ano. Segundo consta, essa diferenciação ocorre 

somente na parte escrita, onde se verifica o maior comprometimento do aprendiz. Pinturas, 

tarefas de repetição (letras, palavras, números) e cópia constituíam as atividades 

desenvolvidas pela professora, cognitivamente inferior ao nível da turma. A professora, 

quando inquirida sobre o formato da tarefa, ponderava ser ―diferenciada‖ e não ―diferente‖ 

daquelas realizadas pela turma. Em acordo com a professora, o aluno permanecia isento da 

realização das atividades escritas rotineiras da sala, aguardando a tarefa ―diversificada‖ da 

professora e sua mediação. 

  
 

Pesquisadora: [...] É, observei na sala que ele faz uma atividade diferenciada dos colegas. E no 
início você caracterizou que ele foi privilegiado, sobretudo na questão da socialização. Então, do que 

você tem assim, de conhecimento acerca das dificuldades dele em termos cognitivos? 

Professora do AEE: Ele demonstra dificuldades ainda com relação à leitura. Até a coordenação 
motora de escrever ele ainda tem um pouco de limitação, não que seja problema motor, falta um 

pouco de habilidade que a gente procura trabalhar isso, é tanto que agora ele está vindo nas quartas–

feiras para juntar com o apoio pedagógico. Quanto a diferença da atividade na sala, a gente procura 

não fazer, mas assim, como é uma terceira série  e como requer muito a questão da leitura e da 
escrita, a gente acaba que...Assim, na questão da exploração oral,quando a professora expõe 

oralmente, então  ele participa. Na atividade escrita tem a necessidade de se diferenciar por conta de 

que ele ainda não acompanha essa questão da leitura e da escrita. Então ela faz essa diferenciação 
apenas na parte escrita que realmente ele não acompanha, mas que a exploração dos quadros, quando 

ela faz a exploração e questiona ele participa.  

 

Pesquisadora: Eu percebi também que você sempre faz uma tarefa diferenciada para o aluno. 
Professora regular: É, mas num nível mais assim, porque ele não tem a leitura e a escrita formada, 

ele não tem domínio. Ele está em processo ainda de alfabetização, embora ele esteja no terceiro ano 

por conta da idade. Tem que colocar ele numa série que pelo menos assimile as atitudes das crianças 
da idade dele e sem deixar de fora a questão do aprender, por isso que ele faz essa questão de fazer a 

tarefa diferente, mas não é que seja diferente, é diversificada. Ela está trabalhando um texto com a 

leitura tal, ela escolhe algumas palavras daquele que ele está trabalhando e faz a diferença nesse 
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sentido. Ele continua participando do contexto do conteúdo que está dando, só que ele faz assim. Já 
que ele não tem condições de copiar, ela utiliza palavras que ele pode reproduzir que tenha relação 

com o conteúdo que ela está dando, então a tarefa é diversificada e não diferenciada.  

 
(Trechos da roda de conversa entre a Pesquisadora e Professoras) 

 

QUADRO 11.9 – Atividade diferente dos colegas. Fonte: Elaboração própria. 

 

Pozo (2002) acrescenta que a deficiência na motivação interna decorre na restrita 

capacidade de perseverar que, por sua vez, resulta no baixo desempenho nas atividades 

escolares. Destacamos que o aluno com TDAH abandona a atividade principal que realiza em 

busca de novos estímulos e desafios. Limitar a quantidade, priorizando as questões 

importantes e modificá-las de modo que facilite a compreensão do aluno, consiste numa 

extraordinária estratégia. 

Os trabalhos escolares devem ser sucintos e o professor precisa permitir pequenas 

―paradas‖ ao longo de sua realização, ajudando a recompor a atenção do aluno (ORJALES, 

2007). Na discussão, a seguir, acompanhamos o dilema da professora ante a dificuldade do 

aluno em concluir suas tarefas e a proposição de uma estratégia de modo a favorecer sua 

realização. 

 

 
Pesquisadora: A professora destaca que raramente o aluno conclui as suas tarefas. É difícil para ele 

chegar até o final? 

Professora regular: É, parece que, eu percebo que ele começa estimulado e de repente acaba o 

estímulo e ele para e pronto, não continua mais. 
Pesquisadora: Não tem quem faça?  

Professora regular: Não, por mais que insista ele não continua. Parece que é dele mesmo. Ele vai até 

o ponto que ele quer. Quando ele não quer não faz. 
Pesquisadora: É... Por exemplo, assim, uma saída de sala, uma mudança para uma atividade 

secundária, para depois retornar, não funciona? Você já tentou alguma vez? 

Professora regular: Às vezes quando tem um intervalo, que ele vai lanchar, que ele extravasa nas 
brincadeiras do recreio, aí quando ele retorna que já vem um outro conteúdo, que são duas disciplinas 

por dia, aí dentro daquele outro conteúdo, ele começa da mesma maneira, mas com outra atividade 

dentro daquele contexto que eu procuro colocar. 

Pesquisadora: Mas essa atividade ele abandona mesmo? 
Professora regular: Abandona. 

Pesquisadora: É uma característica interessante. 

Professora regular: Se eu botar duas questões no caderno... 
Pesquisadora: Na primeira ele já fecha? 

Professora regular: Na pintura... Ele faz uma pintura ali, ele não conclui. Nem uma pintura que é 

uma coisa gostosa de fazer pelas crianças. 
Pesquisadora: Utilizo com alguns hiperativos. Às vezes, peço que ela dê uma parada, mesmo que 

não esteja no intervalo, o deixe sair, dar uma voltinha e tentar retomar novamente a atividade. 

Professora: Volta aonde? Dentro da sala? Ou fora? 

Pesquisadora: Enviei lá na orientação, na supervisão, fazer uma parada, aí depois ele volta. Algumas 
vezes a gente consegue que continue,outras vezes não.  

Professora do AEE: É dar uma voltinha mesmo! 
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Professora: Eu posso tentar essa estratégia.  

 

(Trechos da roda de conversa entre a Pesquisadora e Professores) 

 

QUADRO 11.10 – Aluno não conclui as tarefas escolares. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

           As rodas de conversa possibilitaram instigantes discussões sobre o aluno e a temática 

do TDAH. A posição, de início, descrente e pessimista da professora regular foi 

gradativamente sendo desconstruída. Em parte dos encontros, nos mantivemos na defensiva 

quando das discussões, mas, de forma lenta, acompanhamos suas defesas, sendo resignada e o 

processo investigativo fluindo. 

 

 

Plano de trabalho (coprodução) 

 

 

Apresentaremos, a seguir, o plano de trabalho elaborado, de forma colaborativa, com 

as professoras. 

ESTRATÉGIAS COGNITIVAS 

 Explorar a parte oral do aluno. Tem muita criatividade, discernimento. ―Consegue 

chegar a resposta sem dizer o que está no livro‖. Resposta pessoal e curta. 

 Variação de atividades (o tempo de interesse do aluno é sempre pequeno). Não 

oferecer atividades longas, pela dificuldade em se concentrar para realizá-la. Oferecer 

atividades mais curtas. 

 Organizar as carteiras de forma tradicional (em virtude do tamanho do aluno é o 

último em sala). 

 Visualizar sempre. Estar sempre no campo de visão do professor (mesa da professora 

próxima).  

 Colocar a cadeira próxima à mesa do professor, mas não ―colada‖. 

 Não oferecer atividades longas, pela sua dificuldade em se concentrar para realizá-la; 

Oferecer atividades mais curtas (não se encontra no nível da turma, atividades 

diferenciadas em relação ao grau de dificuldades, pois ainda não está alfabetizado). 

 Atividade em dupla não seria relevante para ele em função da distorção interesse/idade 

e nível de interesse. 
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 Registro sequencial das atividades no quadro (agenda). Registrar sempre a orientação 

dada para uma atividade. 

 Solicitar ao aluno que repita as informações oferecidas pela professora para verificar 

sua assimilação (professora relatou que costuma fazer isso com os alunos ditos 

normais). 

 Não se aplica nas avaliações, considerar somente 80% das questões resolvidas; 

 Na resolução das avaliações permitir um tempo maior, mais flexível para sua 

realização (é permitido o tempo que julgar necessário).  

 Manter um contato visual frequente com o aluno para perceber sinais de 

incompreensão. 

 Mobilizar sua atenção antes de iniciar um conteúdo. Utilizar palavras chaves para 

explicar conteúdos. 

 Manter sempre uma rotina em sala (atividades). 

 Fazer sempre questionamentos para que o aluno possa colaborar, pois gosta muito de 

interagir; respeitar sempre as respostas do aluno. 

 Utilizar jogos de competição, disputas, pois acelera, ativa a memória do aluno 

ensejando motivação. Além de respeitar os colegas. Ex: brincadeira da forca. 

 

ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS  

 Oferecer uma recompensa (premiação) por uma atividade realizada, concluída 

(escrever recado na agenda, fazer ―mandados‖. 

 Dirigir-se ao aluno, chamando-o pelo nome, sobretudo, quando fornecer informações 

de que precisam numa atividade. 

 Ignorar transgressões leves. 

 Estabelecer no início de cada aula o combinado do dia (dialogar com o aluno sobre as 

ações e atividades a serem desenvolvidas). 

 Professor deverá movimentar-se pela sala para orientar e acompanhar o 

desenvolvimento das atividades do aluno. 

 Solicitar sua colaboração como ajudante em atividades necessárias em sala de aula 

(entregar as agendas, apagar o quadro, guardar os livros, entregar os cadernos para 

correção etc). 

 Permitir saídas rápidas do aluno como forma de ―espairecer‖, extravasar suas energias. 
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 Informar previamente as regras da sala. Estabelecer as regras de convivência no inicio 

e ao longo do semestre (reforçando e renovando as regras). 

 Usar palavras de incentivo, elogiar os avanços e motivá-lo sempre. 

 Não pressioná-lo pelo não cumprimento de uma norma. 

 A professora deve cultivar um vínculo de afetividade com o aluno, sem esquecer da 

firmeza. 

 Utilizar o timbre de voz calmo, sereno, sobretudo, numa reprimenda ao aluno. 

Ao final dos encontros, a professora regular destacou algumas recomendações 

importantes: recorda-se de que o aluno gosta de cantar em sala. Ressalta, ainda, o uso do 

reforço positivo em situações do dia a dia, na sala de aula, com outros alunos, para que não se 

ache diferente. Reforçou a importância em colocar o birô próximo ao aluno, possibilitando o 

seu monitoramento em sala. ―Se não fosse o baixo rendimento diria que ele é uma criança 

normal. Tem atitudes de criança. Apresenta imaturidade.‖ ressaltou, por fim, a professora. 

 

 

 

7.2.2 Escola Dois  

 

 

 

Professora da Escola Dois 

 

A professora desenvolvia uma metodologia de trabalho, quase sempre restrita aos 

seguintes procedimentos: exposição oral do conteúdo, resolução das atividades no livro – que 

são copiadas no caderno para serem resolvidas − cópia da agenda e realização de jogos 

pedagógicos. Em parte da aula, a professora realizava uma apresentação individual do 

conteúdo num curto espaço de tempo, restringindo a participação do aluno a eventos 

contingentes. A apresentação de gravuras relacionadas à temática seguida de uma exposição 

oral foi acompanhada em uma das observações. Tal evento motivou, enormemente, o aluno. 

Recursos empregados pela professora: quadro, pincel, gravuras, livro didático, caderno.  

A aplicação de jogos pedagógicos, ao longo das observações, ocorreu de forma 

episódica. A preparação e a mobilização da turma aconteciam de forma incipiente, parecendo 

conduzir a atividade para aqueles que se encontravam atentos, permitindo que o restante 

realizasse atividades paralelas. 
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No acompanhamento das atividades, a professora verificava passando nas carteiras e 

registrando com um ―visto‖. Transitava pouco em sala e permanecia parte do tempo em sua 

mesa onde recebia e corrigia as agendas e tarefas, fornecia orientações e monitorava a turma. 

A relação professor/aluno parecia distanciada, observando-se raros momentos de 

diálogo entre eles. O contato limitava-se a orientações quanto ao comportamento e atividades 

em sala, o mesmo sendo observado com os demais. Revela certo desconforto ante as 

constantes solicitações do aluno. Atitudes de incentivo, elevação da autoestima do aluno, não 

foram notadas, no entanto, percebemos em algumas ocasiões condutas indiferentes, 

desatentas. 

 

Aluno da Escola Dois 

 

As características primárias – desatenção, impulsividade e hiperatividade – aparecem, 

nitidamente, no comportamento do aluno em sala. A professora revela em suas palavras e 

atitudes o desafio em desenvolver um trabalho pedagógico e orientar a conduta desse 

aprendiz.   

A observação em sala e as rodas de conversa expuseram condutas que surgiam: 

distrair-se por qualquer estímulo próximo a ele; movimentar-se freneticamente na cadeira 

(bate com os pés no chão, tamborila na cadeira) e pela sala; interromper, repetidas vezes, suas 

atividades (conversar com o colega, saltitar e correr em sala, ―passear‖ na carteira dos 

colegas; ir à mesa da professora e virar-se para trás); falar de forma excessiva, interrompendo, 

vez por outra, o diálogo dos colegas e professora. 

Repetidas vezes permanecia de costas para o quadro, apoiado na mesa do colega detrás 

ou ―escapulindo‖ e caminhando pela sala. Revelava, quase sempre, dificuldade em 

permanecer atento e perseverante nas atividades propostas pela professora; requeria sua 

mediação para a organização do seu material escolar (abrir agenda e caderno, localizar página 

do livro). Em curtíssimos espaços de tempo, interrompe a tarefa e ―salta‖ para outra mais 

interessante. Convém ressalvar sua fértil imaginação: simula ―luta de espada‖, inventa 

histórias, imita sons de animais e personagens. O aluno opina sobre tudo o que a professora 

fala, frequentemente a interrompendo, falando ―em cima‖ de sua fala. 

―Professora chama sua atenção por ter se envolvido em brigas e ―furado‖ a fila na hora 

da merenda‖. (Registro do nosso relato). Costumeiramente, esses incidentes ocorriam 

requerendo uma intervenção maior da professora para retornar ao ritmo normal das atividades.  
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A dificuldade na conclusão das atividades escolares era constatada, resultando em 

frequentes mediações da professora. Observamos que era assentido ao aluno desenvolver uma 

atividade paralela − brincar de jogo, cantarolar, caminhar pela semana, entre outras – às 

tarefas escolares.  Quando conseguia concluir uma atividade, vibrava com intensidade. Em 

parte do tempo, encontrava-se de costas para o quadro negro e/ou conversando com os 

colegas mais próximos, exigindo da professora constantes intervenções. 

O registro de campo expõe que: 

O aluno permanece em sua cadeira realizando uma outra atividade. A turma 

segue copiando a tarefa e o aluno entretido em outra. Professora vai até a 
cadeira do aluno e o incentiva a fazer a tarefa, este escuta, mas volta a 

conversar com o colega de trás. Professora. vai novamente à sua cadeira, 

incentiva para a tarefa, mas o aluno não segue, continua conversando 

freneticamente com o colega, levanta da cadeira. Todos continuam a fazer a 
tarefa, o aluno permanece de costas para o quadro. Professora observa, mas 

não interfere. O aluno caminha entre as carteiras, mexendo com um outro 

colega. Professora não interfere [...] Continua agora andando, depois 
andando de joelhos, engatinhando, agora caminha rápido entre as cadeiras, 

retorna à sua cadeira, coloca sua mochila nos ombros e continua caminhando 

pela sala. (Registro do nosso relato). 
 

 

            A professora chama o aluno pelo nome repetidas vezes para que realize alguma 

atividade, encontrando de sua parte, grande resistência em realizá-la. Resiste, quase sempre, 

de forma silenciosa em seguir os direcionamentos oferecidos pela professora, ignorando sua 

fala, apresentando enorme capacidade de negociação. ―Não consigo acompanhá-lo de tanto 

que se movimenta‖. (Registro de relato da professora regular). 

A dispersão dificultava o retorno do aluno à atividade. O movimento de retomada 

ocorria por brevíssimos momentos e as interrupções continuavam ao longo da aula.  

Entretinha-se com a mínima movimentação ao seu redor com pequenos eventos, atraindo sua 

atenção. A professora referia-se a ele como desatento/atento porque, embora parecesse 

distante, ―desligado‖ sobre uma questão proposta, era capaz de respondê-la sem titubear e, 

quase sempre, de forma correta. Esse diálogo ilustra o que foi referido sobre sua desatenção: 

 

 

Professora: assim, o interessante, que eu também observava é que ele é um disperso atento, 
porque a professora [...] ficava disperso, mas ele tava atento, quando ele não escrevia nada a 

professora perguntava as coisas ele era o único a responder.  

Pesquisadora: ele demora sempre, muito, para concluir, as atividades... 
Professora: demora.  

Professora: é difícil ele permanecer na atividade [...]. 

 

(Trechos da roda de conversa entre a pesquisadora e professora regular) 
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QUADRO 12.1 – Dispersão do aluno dificulta conclusão nas tarefas. Fonte: Elaboração própria. 

 

O aluno apresenta um vocabulário amplo e articula de forma fluente as palavras. A 

professora recordava-se de um episódio em que indagava à turma sobre uma palavra com a 

letra ―U‖ e, enquanto o restante da turma pronunciava palavras como: uva, o aluno dizia: 

―universidade‖. Além disso, revela uma significativa capacidade argumentativa, habilmente 

usada para negociar com a professora, por ocasião de suas punições. ―Os alunos, às vezes, me 

perguntam se o S. é doido [...] mas eu já disse pra eles que ele não é não existe isso, ―tia o S. 

tem problema na cabeça? porque ele não para de falar [...]‖ ressaltou a professora. 

 

 

Observação em sala 

 

O acompanhamento da rotina da professora e aluno em sala, por intermédio das 

observações, descortinou diferentes estratégias de manejo do comportamento do aluno e a 

adoção de procedimentos que ensejaram progressos em seu processo de aprendizagem. 

Estratégias encontradas na relação direta com os colaboradores e desafios que sobressaíram 

nessa aproximação: impontualidade do aluno às aulas, resistência inicial da professora de sala, 

atividades extraclasse, entre outros serão apresentados, na sequência. 

 

ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS ESTRATÉGIAS COGNITIVAS 

Atenção estratégica ao aluno (elogia o aluno, voz 

branda). 

Supervisiona de forma sistemática a realização da 
tarefa mediante um contato pessoal com o aluno. 

Não interfere nas transgressões leves. 

Mantém um contato visual freqüente com o aluno. 

Sistema de tutoria - Consente que alguns façam a 
tarefa com a ajuda de outro. 

 

Movimentar-se pela sala de aula para fornecer ao 

aluno informações sobre sua tarefa. 

Localização próxima ao professor. 

Indicação das tarefas de modo oral e escrito. 

Anunciar o conteúdo a ser trabalhado. 

QUADRO 12.2 – Estratégias comportamentais e cognitivas – Observação da Escola Dois. Fonte: 

Elaboração própria. 
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Dentre as estratégias comportamentais, a atenção estratégica do professor institui uma 

importante ferramenta no manejo do comportamento do aprendiz; conduzir a atenção de modo 

a ajudá-lo a permanecer centrado na atividade, mediante estímulos externos – elogios, tapinha 

nas costas, entre outros, auxilia no cumprimento as regras de convivência em sala 

(BARKLEY, 2000; 2008; BENCZIK; BROMBERG, 2003; HALLOWELL; RATEY, 1999; 

PHELAN, 2004; RODHE; BENCZIK, 1999; ROHDE; MATTOS, 2003; SILVA, 2008). A 

observação em sala revelou em várias situações esse procedimento por parte do professor: 

“Professora elogia o aluno dizendo que a cada dia ele está melhor‖; ―Professora elogia o aluno 

pela sua atenção à história vai até a sua cadeira‖; ―[...] diz: Olha aí, o S. está quase terminando 

a agenda‖. Refletimos que o elogio parece ter mais eficiência quando citado o comportamento 

esperado e, imediatamente enaltecido, com voz firme; a professora, quase sempre, relacionava 

o elogio a alguma ação desempenhada e em seguida ao evento ocorrido, utilizando um tom de 

voz sereno, brando (BENCZIK; BROMBERG, 2003). 

   A observação revelou a preocupação da professora em monitorar de forma 

sistemática o aluno em suas atividades − fazer tarefa, copiar a agenda, abrir mochila, 

encontrar página do livro – em sala, por meio de um contato próximo e visual. 

Professora vai até a cadeira do aluno, abre sua mochila, retira o caderno da 
tarefa e incentiva o aluno a fazê-la. Desloca a cadeira do aluno para mais 

próximo da lousa e distante do colega que ele conversava. Professora vai à 

sua mesa e observa o aluno fazer sua tarefa. [...] Vai novamente à cadeira do 
aluno. Este permanece algumas vezes com o olhar ―perdido‖. Retorna a fazer 

a tarefa.  

Dirige-se à mesa do aluno, observa sua tarefa. O aluno diz: ―não vou fazer!‖ 

Vai novamente à mesa do aluno e o orienta para realização da tarefa. 

Professora permanece em frente à mesa do aluno. Este se levante e vai á 

mesa de um colega. Professora o incentiva a retornar para a cadeira e tarefa. 

O aluno copia, mas canta animadamente, remexe com as pernas, fala com a 

professora. Esta vem á sua mesa e orienta sobre a tarefa. Chama o nome do 

aluno cobrando a conclusão do registro. Encontra dificuldades para concluí-

la. (Registro dos nossos relatos). 

 Na sala de aula, acompanhamos uma intervenção drástica da professora ao deslocar o 

aluno da primeira fileira para bem próximo à lousa, separado dos demais; afirmou que essa 

atitude fora motivada pela incapacidade do discente em permanecer atento às atividades. 

―Professora chama pelo nome e lembra a tarefa. Faz isso repetidas vezes, lembrando que 

poderá voltar para a cadeira mais à frente, caso não faça a tarefa‖ (Registro do nosso relato). A 
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observação desvendou a ineficiência dessa estratégia em melhorar o comportamento e 

desempenho nas atividades do aluno. 

 Ignorar transgressões leves perpetradas pelo discente foi fato observado em várias 

situações, considerada uma estratégia fundamental para não comprometer a relação, quase 

sempre desgastada, entre professor e aluno. Percebemos, com efeito, dois tipos de conduta da 

professora: I) ignorava por que não interferia no trabalho e aprendizagem de outros alunos II) 

desconsiderava porquê não conseguia governar seu comportamento (PHELAN, 2004). A 

observação descortinou vários desses eventos: 

Aluno continua conversando de forma paralela durante a aula, movimenta-se 
pela sala, retorna à sua cadeira. Professora não interfere. Apresenta pequenos 

momentos de atenção à tarefa. Permanece em sua cadeira, mas parece atento 

a tudo que acontece ao seu redor. Solta um grito, comemorando algo, 
professora observa, mas não interfere. Aluno levanta, sobe na cadeira, abre os 

braços (imitando Cristo), engatinha agora por entre as filas, professora 

observa, mas não interfere; retorna a cadeira, volta a engatinhar por entre as 

filas, retorna a cadeira. Levanta da cadeira, interrompe a cópia da tarefa, 
conversa com colegas próximos, caminha por entre as filas, conversa com um 

e com outro, retorna á sua cadeira. Professora não interfere. [...] O aluno 

continua de costas para a professora e o quadro. A professora parece ignorar 
a dispersão do aluno, não abre o caderno e não é exigido por ela. (Registro do 

nosso relato). 

 

    A professora apresenta-se, em muitas ocasiões, extenuada e em razão das exigências 

que impõe as características do transtorno. Por vezes, manifestava irritação e impaciência com 

as constantes solicitações. É consenso entre estudiosos que o aluno com TDAH consegue fazer 

eclodir o ―pior‖ de um professor: virem à tona atitudes, comportamentos, que em outras 

circunstâncias seriam contidas ou mesmo atenuadas (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000).   

    O aluno com TDAH necessita de um tempo extra para realizar suas atividades, em 

decorrência da dificuldade em sustentar o foco atencional: demora excessivamente. Esse 

registro revela, também, a preocupação da professora em incentivar e esperar a conclusão da 

atividade para que juntos iniciem o jogo; particularmente, nesse dia, o aluno participou de 

maneira mais ativa da atividade, a despeito de sua inquietação, parecendo querer corresponder 

à atenção que lhe fora reservada.    

Professora vai á mesa do aluno e o incentiva a terminar a tarefa. A 
turma protesta para que ela inicie o bingo, diz: ―Vamos esperar o 
colega, falta só um pouquinho...‖. Continua próxima à sua carteira, 

animando o aluno a concluir. Alguns alunos se impacientam, mas a 

professora aguarda o aluno terminar sua tarefa. ―Calma, faltam duas 
palavras para o S.‖ diz a professora frente o protesto de um colega para 
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que iniciem o jogo. Permanece de pé, em frente á sua mesa, 

acompanhando a conclusão da sua cópia. O aluno parece muito 

empenhado em terminar. Novamente, vai á mesa do aluno e o 
incentiva. Este dispersa-se com a fala de um colega, a professora o faz 

retomar a escrita [...] (Registro do nosso relato). 

   A observação patenteou a ajuda oferecida ao aluno, vez por outra, por alguns colegas 

de sala, para conclusão de suas atividades. ―Vários colegas vão à mesa do aluno parecendo 

querer ajudá-lo na conclusão da cópia do quadro, permanecem em sua mesa dando instruções 

do que fazer‖ (Registro do nosso relato). Essa atitude, consentida pela professora, ocorria 

esporadicamente, todavia, quando acontecia, ajudava o aluno. Essa conduta constituía uma 

iniciativa dos alunos, não havendo nenhuma sugestão por parte da professora.  

 A despeito da restrita movimentação da professora em sala, permanecia quase sempre 

sentada em sua cadeira. Habitualmente, dirigia-se à mesa do aluno para incentivá-lo na 

realização de suas tarefas: verificar sua resolução e a organização do seu material escolar. Esse 

acompanhamento sistemático das atividades do aluno ajudava, na maioria das vezes, na 

realização do que era proposto em sala. Convém ressalvar que a caminhada por entre os alunos 

ocorria, quase sempre, para passar um visto na atividade; normalmente, o aluno levava à mesa 

da professora a agenda e a tarefa para serem corrigidas, não ocorrendo essa proximidade com 

os demais alunos.   

Vale recordar que o aluno com TDAH deverá ter sua carteira localizada numa área 

próxima do professor: facilitação na estruturação das tarefas, monitoramento das dificuldades 

e avanços, além de oferecer um reforço adequado (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000; 

BENCZIK; BROMBERG, 2003; LOPES; NOGUEIRA, 1998; PHELAN, 2004). ―O aluno 

está sentado na primeira cadeira‖ (Registro do nosso relato). Ao longo das observações, 

notamos que a turma era organizada em filas e o aluno sempre ocupava a primeira cadeira na 

terceira fila, posicionado no meio do quadro sem jamais mudar de lugar. É consenso que a 

criança sentada na primeira fileira, voltada para a parte da frente da sala, receba menos 

estímulos visuais e auditivos, minimizando suas possibilidades de desatenção (ALENCAR, 

2006).  

 

Pesquisadora: A posição do aluno, achei interessante, ele estava na primeira cadeira da terceira fila, 

próximo à lousa e a mesa da professora. Por que você o colocou na primeira cadeira?   

Professora regular: Por que, eu já conhecia o histórico do S. 
Pesquisadora: você imaginava que... 

Professora regular: Sabia que ele tinha, que era o único que tinha que se sentar sempre na frente 

porque tinha que ficar observando. 
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(Trechos da roda de conversa entre nós e a professora regular) 

QUADRO 12.3 – Localização do aluno em sala. Fonte: Elaboração própria. 

 

A indicação é de que as tarefas devem ser apresentadas, preferencialmente, de forma 

visual, de maneira a não confiar somente na memória da criança e, em lembretes verbais 

(ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000). A professora sempre utilizava a indicação oral e 

escrita da tarefa para os alunos; inicialmente, anunciava e em seguida fazia o registro no 

quadro, favorecendo para que o aluno não ―perdesse‖ a informação apresentada.  

Faz inicialmente a indicação oral da página e em seguida no quadro. Escreve 
o tema da aula na lousa. Dirige-se à mesa do aluno e o incentiva a abrir o 

livro. O aluno permanece inerte. Professora vai novamente à sua carteira, 
abre sua mochila, retira o livro e abre na página indicada (Registro do nosso 

relato). 

A observação em sala descortinou a dificuldade da professora no manejo do 

comportamento e aprendizagem do educando, revelado, sobretudo, em função de sua agitação 

psicomotora, impulsividade e desatenção. O estímulo mais ínfimo era capaz de desviar o foco 

de atenção, comprometendo, enormemente, seu desempenho escolar. Esse exercício 

investigativo se configurou desafiante em decorrência das frequentes ausências do aluno, 

resultando numa descontinuidade do seu processo de aprendizagem e interação social e, por 

conseguinte, da pesquisa. 

 

Roda de conversa 

 

 

Convém ressalvar alguns obstáculos que sobrelevaram a realização desses encontros: 

licença−maternidade de uma das professoras, horário disponível das colaboradoras a despeito 

da anuência da direção da escola. Antes mesmo de refletir sobre as estratégias cognitivas e 

comportamentais extraídas desses encontros, discutimos alguns aspectos relevantes na sua 

compreensão. 

A convivência com as colaboradoras por meio da observação, rodas de conversa e 

conversas informais revelou diferenças conceituais significativas e divergências de 

posicionamentos, em razão dass dificuldades do aluno. No transcorrer dos encontros, as 
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discussões tornaram-se intensas, ocorrendo quase sempre, uma defesa dos seus pontos de 

vista, constituindo, assim, um processo reflexivo instigante e rico. Quanto mais indagaramos 

na tentativa de aproximar a teoria da prática, reformulando ideias, reestruturando conceitos, 

rediscutindo tomadas de posição, tanto mais amadureceram conceitualmente. Na sequência, 

acompanhamos um desses embates que resultou em expressivos ganhos para o trabalho 

interventivo do aluno com TDAH. 

 

 

Professora AEE: [...] o fato dele não ter limites, então ele pode tudo, pode levantar todas as vezes, 
pode não fazer a tarefa, ele pode tudo, sempre tem a desculpa que não consegue,  então é como se ele 

tivesse fazendo um, ele tivesse se estimulando ao fracasso, ele nunca se mostra capaz, então assim, 

tudo bem, tem a questão do manejo, tem que fazer as recompensas, mas eu acho que em um 
momento você tem que usar da firmeza [...] que é o professor, eu sou a professora e estou exigindo 

que você faça e é agora e você não olhe nem pro lado             
Pesquisadora: e se isso não acontecer, vai ter consequência... 
Professora AEE: porque ele [...] já faz a festa pela sala toda, agora imagine se a coisa ficar: "ta 

combinado"? eu acho que ele não tem maturidade pra respeitar os combinados que foi feito a dez 

minutos atrás, até porque aquela agitação dele é tão grande, é mais do que ele que ele pode até tentar, 

mas não te garanto que ele vai conseguir, então assim, chega um momento que, não é que vai obrigar, 
nem bater, nem gritar, nem nada, mas que vai impor, aquilo que compete a ele como estudante, 

porque eu acho que ele ta indo pra escola brincar, ele nem entendeu ainda pra que ele tá indo pra 

escola, se tem que ver conteúdo, se tem que estudar, se tem que cumprir horário, pra ele ficou num 
eterno recreio, tanto é que na hora ele nem se prepara pra abrir um, que eu não aceito, ele não abrir 

nem o livro, a professora ir lá e abrir a mochila e abri o livro, eu não vou dizer que é uma falta de 

respeito não, mas é um desaforo, porque ele como todos os outros fazem, porque ele não vai fazer? 

Porque ele ta simplesmente [...] ele é mal acostumado, então se a E. faz isso com ele, ele acha que é 
até uma obrigação da E. fazer, tu ta entendendo, então assim, chega um momento que, não é que vá 

ter o diálogo, mas que vai ter que se impor pra ele, uma atitude        
Professora regular: porque ele não faz, eu tenho que ir realmente lá e abrir porque se não, se eu não 
for e não abrir ele não abre nunca.        
Professora AEE: pois é, e se você faz pra ele, então era como se você também necessariamente 

tivesse que fazer pra outros, porque você ta fazendo pra ele uma gentileza, então é como se a E. 
estivesse fazendo um favor pra ele, e ele se achasse no, "você tem a obrigação de fazer isso pra mim, 

abrir meu caderno, abrir. 
Professora regular: [...] você não pode também bater de frente totalmente... 
Pesquisadora: e a gente sabe assim que...   
Professora regular: é muito complicado 
Pesquisadora: [...] eu acho que o combinado que você faz com ele, deverá ter também as punições 

pelo não cumprimento. 
Professora regular: com certeza       
Pesquisadora: "se não foi feito isso, qual a consequência dessa sua ação", tem pequenas 

transgressões que ela vai ter que desconsiderar, é o que a literatura diz, mas outras, principalmente se 
você coloca que ele já tem esse perfil, de não ter limite, que junta a hiperatividade com 

imperatividade, ou seja, a falta de limite mesmo, então talvez exista a necessidade de estabelecer com 

ele alguns combinados e também deixar claro as conseqüências: não fez qual a conseqüência. 

(Trechos da roda de conversa entre nós e professora do AEE e a professora regular). 

QUADRO 12.4 – Conduta quanto ao comportamento do aluno. Fonte: Elaboração própria 
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O trecho descobre na fala das colaboradoras características do comportamento do 

aluno em sala: dificuldade em seguir os combinados, falta de autonomia na organização do 

material escolar e realização das tarefas, dependência da professora em sala, entre outras; no 

entanto, as dificuldades oriundas da tríade sintomatológica do transtorno – desatenção, 

impulsividade e hiperatividade – e seus desdobramentos no cotidiano escolar não podem ser 

desconsideradas, haja vista as consequências para o convívio social e aprendizagem. O aluno 

com esse transtorno necessita de normas e regras muito claras, bem como de sanções bem 

definidas. Destacamos a necessidade de uma estruturação externa (o que lhe falta 

internamente), não apenas em termos de espaço físico, organização de tarefas, mas, sobretudo, 

no manejo do comportamento, traduzido em recompensas, reprimendas, time out, suspensões 

– nas situações mais graves. Cabe ao professor desenvolver ações diferenciadas com esse 

aprendiz, não devendo, portanto, homogeneizar a forma de atendimento (BARKLEY, 2000; 

2008; CONDEMARIN, 2006; CONNERS, 2008; ORJALES, 2007). 

De pronto, tem realce a lucidez da professora regular em ―não bater de frente com o 

aluno‖, fazendo pequenas concessões e intermediações salutares para conduzir seu processo 

de aprendizagem. Nesse aspecto, as discordâncias entre as colaboradoras sobressaíam de 

forma transparente, exigindo de nós um esforço para propiciar amplos espaços de discussão, 

bem como fundamentos na teoria para constituir posicionamentos aproximados, ante as 

proposições surgidas. Esse exercício revelou-se extremamente enriquecedor ante a 

possibilidade de desconstrução/construção. 

 Com base nos diálogos com as colaboradoras, algumas estratégias foram despontando 

como imprescindíveis para o trabalho pedagógico com esse aprendiz. A par disso, avaliamos 

as estratégias que os colaboradores desenvolviam no espaço escolar.  

 

ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS E COGNITIVAS 

PROFESSORA REGULAR PROFESSORA AEE 

Sentar próximo a colegas tranquilos (separar dos 

outros). 

 

Sistema de recompensa = suspensão e/ou 

exclusão em atividades. 

Sistema de recompensa = suspensão e/ou 

exclusão em atividades. 

Localização próxima do professor.  

Permitir que se movimente por breves períodos.  

Incentiva o aluno resolução das atividades.  
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Sistema de tutoria. Sistema de tutoria. 

Avaliação diferenciada (prova dividida em partes 

e oral. 

Avaliação diferenciada (prova dividida em partes 

e oral. 

Reforçar positivamente para uma atividade.  

Ignorar pequenas transgressões. Ignorar pequenas transgressões. 

Priorizar atividades escritas mais relevantes e 

fazer síntese da agenda. 

Priorizar atividades escritas mais relevantes e 

fazer síntese da agenda. 

 Estabelecer uma rotina estruturada. 

 Simplificar as atividades escritas. 

 Escolher o aluno como leitor em sala. 

Ajustar o tempo nas atividades. Ajustar o tempo nas atividades. 

QUADRO 12.5 – Estratégias cognitivas e comportamentais – Roda de Conversa da Escola Dois. 

Fonte: Elaboração própria 

Parece existir concordância com relação ao posicionamento do aluno com TDAH – 

carteira numa área próxima ao professor e afastada de colegas inquietos e barulhentos − na 

obtenção de melhor desempenho. Desse modo, a preocupação com a localização reflete 

diretamente no seu desempenho em sala, isso porque permite ao professor um 

acompanhamento próximo, sistemático, direcionando sua conduta e aprendizagem. 

Pesquisadora: Você acredita que esse tipo de estratégia com ele ajuda? 
Professora regular: Separar dos outros? Eu acho, porque naquele dia dos óculos, se eu tivesse logo 
trocado ele de lugar, talvez não tivesse acontecido isso.  
Pesquisadora: Colegas que sentam próximos a ele, normalmente são agitados ou mais calmos? Você 

fica atenta a isso? 
Professora regular: É geralmente, sempre quando tá acontecendo alguma coisa assim, aí eu troco né 

de lugar, e esse rodízio acontece [...] sempre no primeiro dia do mês. 
Pesquisadora: Muda no primeiro dia do mês, e no caso dele percebo que sempre está no mesmo 
lugar.  
Professora regular: No caso dele é, tipo assim, ele tá aqui nessa cadeira da frente [...]. 
Pesquisadora: Contanto que ele não saia daquela, ali da frente. 
Professora regular: É daquele campo de visão.   
Pesquisadora: É importante isso, então os outros lugares são fixos, mas o dele você sempre...  
Professora regular: Não, os outros lugares, não são fixos, não. 
Pesquisadora: Não, eu digo, ao longo do mês... 
Professora regular: É, porque tem essa história, muda só no primeiro dia mês, aí passa o mês.  

(Trechos da roda de conversa entre nós e a Professora Regular). 

QUADRO 12.6 – Localização do aluno em sala 
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As discussões referentes ao manejo do comportamento do aluno em sala foram, quase 

sempre, controvertidas, exigindo grande habilidade na condução ao diálogo. Ao discutimos 

sobre um sistema de recompensas para reforçar positivamente as ações do aluno, sobressaíram 

posicionamentos diversos e adoção de variadas estratégias de modelar o comportamento: 

reprimendas, suspensão, exclusão, dentre outras.  Ilustramos, a seguir, uma dessas discussões 

referente à adoção de pequenas sanções, no intuito de favorecer um ―disciplinamento‖ do 

aprendiz. 

 

   Professora regular: Vamos ser bem objetivas, o quê que realmente eu posso tirar do S.?  
Pesquisadora: É a questão de você modelar um comportamento. Penso que dar um feedback mais 

imediato.  
Professora regular: o quê que eles tem de diferente? A recreação?     
Pesquisadora: Talvez um dia, excluir alguns minutos daquela atividade, "olhe, hoje você vai ficar 

cinco minutos aqui na sala"     
Professora regular: Do recreio? 
Pesquisadora: Não pode retirá-lo do recreio. 
Professora regular: Da recreação? 
Pesquisadora: Algo que tenha uma consequência imediata. É difícil quando você pega uma criança 

que não tem essas referências dentro de limite nenhum.  
Professora regular: Posso tirar parte da recreação, de uma hora, uns dez minutos. A. a gente tem que 

colocar limite de alguma forma.   
Professora AEE: E tu acha que tirar recreação, na minha opinião ...  
Professora regular: Não é toda não, mulher, é dez minutos. 
Professora AEE: Não, eu acho que tem que botar ele pra recreação (discussão). 
Professora AEE: Então assim, a recreação é sagrada, sagrada porque é um momento em que a criança 

extravasa, ele precisa de espaços para brincar. 
(Trechos da roda de conversa entre nós, a Professora do AEE e a Professora Regular) 

QUADRO 12.7 – Feedback imediato ao comportamento. Fonte: Elaboração própria 

 

Concordamos com a Professora do AEE, quando pondera ser imperiosa a participação 

do aluno na recreação e no recreio livre. O aluno com esse transtorno carece de um tempo 

para extravasar sua agitação psicomotora, bem como recompor sua atenção, que vai sendo, 

gradativamente, deteriorada no decorrer do dia (ALENCAR, 2006).  

Nessa perspectiva, permitir que se movimente por breves períodos − ir ao banheiro, 

apontar um lápis, ir à sala da Coordenação, deslocar-se de uma cadeira para outra para fazer a 

tarefa, dar pequenas pausas para toda a sala para realizar atividades que envolvam 

movimentos moderados − são concessões necessárias para administrar o comportamento 

desse aluno e o bom andamento da sala (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000; BENCZIK; 

BROMBERG, 2003). A esse respeito a professora do AEE assinala: "Meu filho vá na 

secretaria, só ir buscar a caderneta e voltar, só pra você refrescar seu juízo e dar um sossego 
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pra sala"; propõe, ainda, que o aluno seja escolhido como um colaborador da sala, como uma 

forma de garantir essas frequentes saídas e ―passeios‖ do aluno (registro do diário de campo). 

Os alunos, normalmente, retornam do recreio agitados. Não muito diferente, ocorre 

com o discente com TDAH. A diferença reside na demora em retornar à calma, necessitando 

de um tempo a mais para retomar o foco de atenção (ALENCAR, 2006). Na observação, 

constatamos que, ao final de cada recreio, quando os alunos já haviam retornado para sua 

carteira, escutavam pelo serviço de som uma música de relaxamento seguida da fala da 

supervisora. [...] tem o relaxamento, que já ajuda, todo dia, bota pra tocar música mais calma, 

[...] alguns, nem todos realmente fazem bem direitinho, mas já ajuda a acalmar (Registro do 

relato da professora regular). Essa estratégia não auxiliava o aluno a relaxar, haja vista 

permanecer ouvindo apenas alguns segundos, para depois realizar uma atividade paralela: 

abandonar a carteira, virar-se para trás e conversar com o colega, caminhar pela sala, dentre 

outras. 

Nas rodas de conversas, era ressaltada a importância de uma atenção diferenciada ao 

aluno na realização das atividades escolares. A professora, repetidas vezes, incentivava o 

aluno a realizar suas tarefas no tempo normal da sala, embora, quase sempre, o aluno 

necessitasse de um tempo extra. ―[...] depois que você fala muito, incentiva muito, aí ele 

consegue, pra terminar a agenda, pra terminar a atividade, em alguns momentos ele quer 

chegar até o final, embora nem sempre ele consiga‖ (Relato da professora regular - registro no 

diário de campo). Além disso, vez por outra, auxiliava o aluno a organizar seu material 

escolar, bem como a localizar suas tarefas – página do livro, dia da agenda − uma vez que 

encontrava dificuldades em localizá-las. 

As dificuldades na aprendizagem do aluno com TDAH, consenso entre os estudiosos 

da área, sugerem a adoção de um sistema de tutoria – ajuda de um colega − com o intuito de 

auxiliar o discente a revisar os pontos fundamentais da explicação ou tarefa realizada 

(ALENCAR, 2006; CASAS et al.,2001). De início, a proposição dessa estratégia foi recebida 

com reserva pela professora, acreditando facilitar a distração do aluno; ponderou-se então, a 

possibilidade de uma menina como colaboradora. O diálogo, adiante, expõe essa relutância 

inicial da professora, mas aquiescência em seguida. 

 

Pesquisadora: Você já pensou alguma vez, por exemplo, de colocar algum colega, pra ajudá-lo 
nesse sentido? Um colega mais tranqüilo.  
Professora regular: Não sei se no caso dele seria uma boa não, porque talvez ele se distraia até 

mais.   
Pesquisadora: Você acha? 



222 

 

Professora regular: Não? 
Pesquisadora: Não, não sei...    
Professora regular: Eu acho, porque aí começa a conversar. Não só no caso dele, geralmente 

quando, as vezes até na minha frente eles se juntam, e o dever aí é que demora mesmo. 
Professora regular: É, é uma alternativa. 
Pesquisadora: Talvez fosse difícil achar quem seria esse.  
Professora regular: Talvez uma menina.   
Pesquisadora: Menina, porque... 
Professora regular: Tem algumas meninas que são bem responsáveis, poderiam ajudar... 
Pesquisadora: É porque divide um pouco mais o teu trabalho, porque eu vejo que você vai muito, 

várias vezes na mesa dele. 
Professora regular: É, pode ser uma alternativa [...].  

 
Professora do AEE: A questão das tutorias, os trabalhos em dupla. 
Pesquisadora: Eu vou colocar aqui (no plano de intervenção). 
Professora do AEE: Assim, um que conversasse pouco com um que conversa muito, assim pra fazer 

um equilíbrio.  
Pesquisadora: Estabelecer tutoria.  
Professora do AEE: Um menino com a menina.     
Professora regular: É, eu já tentei, coloquei a Dâmaras, que é uma das mais... 
Pesquisadora: Formar duplas...  
Professora do AEE: Uma mais centrada... 
Pesquisadora: Colegas mais tranquilos. 
Professora regular: Mas não funcionou muito não.  
Pesquisadora: Realmente estabelecer essa tutoria e ladeá-lo daqueles colegas tidos como mais 

tranquilos, porque eu vejo que ele se vira muito pra trás, para um lado para o outro, quando ele não 

levanta. Então, se pelo menos os colegas mais próximos fossem colegas mais tranqüilos; um colega 
que você chega antes e diz "olhe dê uma ajudinha ao S.", na hora de abrir o livro, porque ele demora 

às vezes, então é que ela vai na cadeira, abre; assim um coleguinha tutor poderia ser esse auxílio, um 

coleguinha mais esperto, esse que fica mais do lado. 

 

(Trechos da roda de conversa entre nós, a professora do AEE e professora regular) 

QUADRO 12.8 – Sistema de tutoria – ajuda de um colega. Fonte: Elaboração própria 

 

A avaliação foi um tema recorrente nas discussões, revelando continuamente 

desconhecimento e confusão teórica. Tipo de avaliação, tempo destinado, forma de avaliar, 

local de realização foram algumas das interrogações lançadas sobre esse recurso pedagógico. 

Ao mesmo tempo, foram expostas discrepâncias entre as colaboradoras, exigindo, desse 

modo, habilidade conceitual e argumentativa para a realização de uma proposta comum. A 

literatura, forçosamente, destaca a relevância de uma reestruturação na forma de execução do 

processo avaliativo. Admitir formas opcionais de avaliar o conhecimento − respostas orais ou 

ditadas para escrever −, considerando a redução de trabalhos e projetos escritos para esses 

alunos.  Importa estar sensível ao extremo esforço físico que constitui a escrita (ALENCAR, 

2006; ANTONY; RIBEIRO, 2004; BARKLEY, 2000; 2008; BENCZIK; BROMBERG, 

2003; CASAS et al., 2001; RIEF, 1998). 
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Em razão da discordância das professoras a respeito do processo avaliativo foram 

pensadas outras formas de avaliação: 

   

Pesquisadora: Eles têm normalmente quanto tempo pra fazer a prova?  

Professora regular: Duas horas, tempo que eu acho suficiente.  

Pesquisadora: Será que não funcionaria fazer a metade da prova num tempo e a segunda metade 
num outro tempo? 

Pesquisadora: Depois que descansa... 

Professora regular: Ele não quer fazer...  
Pesquisadora: Porque eu tenho... 

Professora regular: Eu acho difícil, essa questão também, dele não, não fazer as tarefas de classe, 

não fazer as tarefas de casa? 

Pesquisadora: Assim dificulta.   
Professora regular: No caso, se eu fizesse atividade oral?   

Pesquisadora: Você já chegou a fazer alguma vez atividade oral com ele?   

Professora regular: Não, tô pensando em fazer agora? 
Pesquisadora: Uma das estratégias que é que você divida a prova em dois momentos: primeiro 

momento e um segundo, porque, para quem é inquieto, ver uma prova muito extensa, na metade ele 

já desanima, "não vou conseguir, é muito difícil‖. Eu já presenciei isso com várias crianças 
hiperativas.  

 

(Trechos da roda de conversa entre nós e a professora regular) 

QUADRO 12.9 – Processo de avaliação do aluno. Fonte: Elaboração própria 

 

A esse respeito, refletimos, ainda, sobre algumas estratégias que poderiam ser 

aplicadas no processo avaliativo: selecionar questões importantes; oferecer atenção 

individualizada; posicionar a carteira do aluno próxima à mesa da professora, distante de 

colegas agitados; utilizar provas orais e realizar prova em um local diferenciado, quando não 

concluída em sala. A professora do AEE enfatizou a realização da prova em um espaço que 

não seja a sala, ―[...] pra que tanto o tirasse do meio que o desconcentra porque ele também 

atrapalha os outros, como era uma oportunidade, pra ele mesmo até falando, conversando na 

prova, ele poderia até não escrever, mas ele saberia o conteúdo, era uma forma de avaliá-lo 

[...‖ (Registro do nosso relato). Consideramos relevante essa estratégia, tendo em vista o 

aluno em questão e em razão das evidentes características do TDAH, sobretudo, 

impulsividade e hiperatividade. Logo, o deslocamento para um local tranquilo, oferecendo 

uma atenção individualizada, consiste em importante estratégia para favorecer esse processo 

avaliativo. 

A exploração da linguagem oral como ferramenta de aprendizagem versou numa 

estratégia amplamente discutida entre os interlocutores. Em meio a instigantes ponderações, o 

incentivo a expressão oral – largamente empregada nas situações em sala – tende a canalizar o 
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interesse para o conteúdo trabalhado. ―Eu acho que a oralidade do S. já é tão desenvolvida, ele 

não para de falar um minuto‖ destacou a professora regular. A professora do AEE, por sua 

vez, ressaltava a necessidade de direcionar ―[...] essa fala aleatória para o assunto 

desenvolvido em sala [...], fala muito estimulando a oralidade, canalizar pra o conteúdo [...] 

quando ela fala sobre um conteúdo, aí é uma forma até de ajudar os outros a aprender‖ 

(Registros do nosso relato). Orientar essa característica – fala exagerada, desordenada - do 

aluno com TDAH para organizar suas idéias e saberes prévios é de grande valia para sua 

aprendizagem.     

    

Professora regular: [...] Então a prova, vocês sugerem que eu faça só provas orais com ele?  
Professora regular: Os trabalhos ele não faz, os trabalhos que eu passo, nunca fez.     
Professora AEE: A gente pode colocar assim, ele fazendo a prova com todos em conjunto com todos 

e aí depois, num segundo momento, faria só com ele. 
rofessora regular: Ele não faz, ele não faz, não tem quem faça ele fazer a prova. 
Professora AEE: E aí? O quê que ele fica fazendo na hora da prova? 
Professora regular: Minha filha ele diz logo: "eu não vou fazer, é difícil, eu num sei, eu não vou 

fazer", e num faz mesmo não. 
Professora AEE: E aí? 
Professora regular: E aí o quê? O que eu posso fazer com ele? 
Professora AEE: O quê que ele fica fazendo?     
Professora regular: O que ele fica fazendo? o de sempre, fica em pé, na cadeira dos outros, perturba 

um, perturba outro.  
Professora AEE: Mas aí a gente poderia usar alguma estratégia? 
Professora regular: Aí o quê que eu posso fazer? Mandar pra supervisão? E aí eu faço o que? É isso 

o que eu quero saber também o quê que eu faço? 
Professora AEE: Eu sinto assim que ele tem é como se fosse, assim, uma defesa, uma recusa, a 

recusa é uma defesa [...].  
Professora regular: Uma vez ele amassou a prova todinha, jogou no chão.  
Professora AEE: Eu me lembro que ele fez uma vez uma prova comigo.  
Professora regular: Porque ele diz que é mais difícil, mas sabe por que, o conteúdo da 3ª série é mais, 
é diferente do conteúdo da 2ª.  
Professora AEE: Tu acha que é porque ele não sabe o conteúdo? 
Professora regular: Eu acho... 
Professora AEE: Ele se recusa porque ele não sabe? Porque ele não tem nenhuma [...] por isso que 
ele tem dificuldade. 
Professora regular: Ele não sabe, ele não presta atenção, ele fica distraído [...]. 

 
(Trechos da roda de conversa entre a professora regular e do AEE) 

QUADRO 12.10 – Forma de aplicação das avaliações. Fonte: Elaboração própria 

 

Essa acalorada discussão entre as colaboradoras, sobre a forma de avaliar o aluno, 

prosseguiu em outros encontros. O diálogo, neste passo, delineia a rotina da professora 

regular na aplicação da prova escrita e as dificuldades por ela encontradas, seguidas da 

inquirição da professora do AEE sobre os caminhos possíveis. Caminhamos, ao longo de 
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alguns encontros, com entusiasmadas discussões para chegarmos a um consenso acerca de 

como avaliar esse aprendiz. 

Reforçar positivamente a execução de uma atividade diz respeito a uma estratégia 

fundamental para motivar os alunos e, de modo especial, aquele com TDAH. A capacidade de 

persistência e motivação parece, frontalmente, comprometida nesses alunos, requerendo ações 

que potencializem o interesse para a realização das atividades propostas em sala. Notamos, 

algumas vezes, a professora regular incentivar o aluno – reforço positivo − no início de uma 

tarefa: anunciá-lo de forma oral; anotar no quadro o conteúdo a ser trabalhado, como escrever 

a página, título da aula, apresentar material visual. Tais medidas serão proveitosas ao aluno 

inquieto e desatento − seus sentidos são mobilizados para o assunto que vai ser iniciado − 

auxiliando-o a ―entrar na atividade‖. A esse respeito, discutimos, também, a necessidade de 

reforçar positivamente por meio de frequentes palavras de incentivo e estímulo sobre a tarefa 

que se pretende realizar. ―Ah, vamos ver agora os ―répteis‖, "Ok, vamos ficar atentos, vamos 

lá" "Olha aqui S., vamos lá, abra seu livro, abra seu caderno [...] (Registro do nosso relato); 

assim como, no início da aula, oferecer um reforço positivo estabelecendo metas próximas até 

o horário do recreio; sendo assertiva em referir que "Eu sei que você vai fazer"; "Até o recreio 

eu quero ver esse dever feito, bem legal, eu sei que você consegue", podendo, até mesmo 

estabelecer pequenas recompensas: apagar o quadro, entregar as agendas, entre outras. 

 Ignorar pequenas transgressões constitui importante estratégia comportamental 

(ALENCAR, 2006; PHELAN, 2004). Ao longo das observações, foi verificada essa atitude da 

professora regular: atendo-se, somente, a infrações mais graves. Na roda de conversa, esse 

conteúdo foi abordado no intuito de verificar até onde constituía uma tática interventiva da 

professora ou um distanciamento do monitoramento mais próximo do aprendiz. A professora 

procurava, ainda, encontrar esse ponto de equilíbrio, conforme veremos no diálogo seguinte, 

parecendo, de início, não intervir de forma tão sistemática em função do desconhecimento do 

transtorno e/ou despreparo em programar ações interventivas. 

    

Professora regular: Tu acha que essa história que não intervém, não intervém, não intervém eu devo 

ser mais enfática? 
Pesquisadora: Não, eu acho, aonde é que você tá vendo? 

Professora regular: Não, todas essas observações não intervém. 

Pesquisadora: Eu acho [...] eu diria que a maioria acho importante não intervir, por aquilo que eu lhe 

disse, porque se você também‖ fica no pé‖ demais se desgasta com ele. 
Professora regular: Por isso aí é o detalhe sabia? Porque eu já tive experiência com outros alunos, 

que se você ficar [...] minha filha, eles ficam com ódio de você. 

Pesquisadora: Pronto, eu coloco ―não intervém‖, mas esse meu ―não intervém‖ não é no sentido 
negativo, mas acho, por exemplo, que na hora da atividade é interessante prepará-lo pra atividade. "S. 
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nós vamos começar agora", como você fez ontem. "S. nós vamos fazer agora a tarefa, vamos fazer a 
agenda, eu sei que você vai fazer sua agenda toda"? Porque como a gente percebe que ele é muito 

desorganizado, muito inquieto, essas pequenas direções ajudam, porque se você deixar ele solto 

demais ele realmente não vai, porque ele tem essa dificuldade, a gente percebe, de dar continuidade 
àquele momento.        

Professora regular: Tem que procurar um meio termo? 

Pesquisadora: Exatamente. 

 

(Trechos da roda de conversa entre nós e a professora regular) 

Quadro 12.11 – Discussão sobre manejo do comportamento do aluno. Fonte: Elaboração própria 

 

A preocupação com a cópia da agenda e sua importância no processo de aprendizagem 

foi alvo de nossas conversas. O argumento de que esta atividade ocupava um tempo 

demasiado, comprometendo a realização do restante das tarefas em sala, resultou novamente 

numa discussão acalorada entre as professoras. A professora do AEE apontou várias 

possibilidades na execução da agenda: dispor de agenda paralela colada na dele; resumir o 

conteúdo e disponibilizá-la para cópia; sentar próxima para auxiliá-lo, no intuito de garantir 

sua realização num tempo mais restrito, de maneira a não atrasá-lo para as outras atividades, 

seguindo o mesmo ritmo da turma. Essas sugestões foram recebidas com grande relutância 

pela professora regular, gerando, até mesmo, certo desconforto na ocasião da roda de 

conversa. 

A professora do AEE indagou, repetidas vezes, qual seria o objetivo da agenda para a 

aprendizagem do aluno, uma vez que o atraso em sua cópia começava por desorganizar todo o 

andamento da aula, comprometendo a execução de outras atividades igualmente significantes, 

além de colocar o aluno num ritmo diferente da turma. Em função dessa demora na realização 

da agenda, a professora regular chegou a argumentar que fazia a cópia pelo aluno para que 

esse seguisse o cronograma de tarefas da turma, argumentando que a atividade era correta 

para o aluno. Ficou evidente o desconforto da professora regular na possibilidade em usar 

outras formas de registro da agenda.  

 

Professora do AEE: Aqui uma coisa que me passou na cabeça agora, se em vez de ficar com essa 

questão de copiar na agenda não dava já pra ter uma agendinha, colada na agenda dele, pode ser feito, 
é muito complicado [...] o tempo que ele fosse perder pra ler se concentrando na leitura, ele ganharia 

na...   
Professora regular: Aí ele não vai fazer a agenda, enquanto os outros copiam a agenda ele vai ficar 

fazendo o quê, na aula durante... 
Professora do AEE: Tinha que pensar numa continuidade, porque eles perdem, ficam muito tempo na 

agenda. 
Professora regular: Não, só ele.  
Professora do AEE: [...] coisa pra ele ganhar tempo... 
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Professora regular: Porque ele não pode ficar, os outros fazendo e ele sem fazer nada.    
Professora do AEE: Ele tem que ir ganhando tempo na atividade, porque ele perde muito tempo na 

agenda e os outros vão pra atividade, e é uma coisa que ta desconfortável, pra ele, no ritmo dele.  
Professora regular: Tem que ver essa questão, qual a estratégia, o quê que você sugere? 
 Pesquisadora: Não, realmente, eu concordo com a A. no sentido de que a demora, porque ele se 

dispersa, com muita facilidade, [...] eu vejo isso, às vezes na resolução da tarefa, numa explicação, ele 

é capaz de responder, mas é ansioso, é agitado, então é interessante, essa estratégia ou pensar, porque 

eu acho que não é legal, por exemplo, a turma toda está numa atividade e ele noutra, às vezes copiando 
a agenda ainda... 
Professora regular: Vai gerar um problema, porque aí, porque ele já, às vezes eles questionam 

também, ―porque que o Samuel pode fazer isso e nós não‖, ―porque que ele não vai copiar a agenda e 
nós todos temos que copiar‖. 
Pesquisadora: mas aí eu penso em uma coisa que a gente, assim, estabelecer um combinado com 

relação ao diário, uma coisa que a gente até falava antes ―S., olha, vou marcar aqui no meu reloginho, 
você, assim, oferecer algum tipo de ―recompensa‖ (entre aspas) ―hoje a tia quer a agenda copiada e a 

tarefa feita até a hora do recreio, se você consegue ir hoje, você vai me ajudar hoje a entregar as 

agendas, vai apagar o quadro pra mim‖.  
Professora regular: é, acho que é um retrocesso, essa história de fazer por ele, porque ele já tá 
também começando a fazer, eu acho       
Professora do AEE: Assim, a agenda é uma coisa assim, de fundamental importância, tem que ser 

feita, feita, feita?  
Professora regular: Com certeza, todo dia...  
Professora do AEE: Assim, não dizendo que é uma perda de tempo, mas de certa forma eu vejo... 
Professora regular: Eu não acho não, porque na agenda tá tudo colocado ali, o quê que vai ser 

trabalhado durante o dia... 
Professora do AEE: Mas a criança tem, essa, essa... 
Professora regular: Tem.                 
Pesquisadora: O que a A. reflete, a preocupação dela é de que uma atividade que tem a sua 
importância, mas que diante das outras, não fique emperrando pra que ele continue participando do 

restante da... 
Professora regular: Eu sei... 
Pesquisadora: Das atividades que diria são até mais importantes... 
Professora regular: A dificuldade dele é se concentrar, a dificuldade dele é se concentrar, não só na 

agenda, mas em qualquer atividade. 
Pesquisadora: Porque, ele não tem dificuldade na escrita não... 
Professora do AEE: Então assim, eu acho E que a agenda não pode ocupar o espaço todo e também 

não pode ser desconsiderada, a gente tem que achar um, meio termo. 
Professora regular: Nem ocupa mais não, eu também não estou mais esperando ele copiar sempre. 
Pesquisadora: Mas será, por exemplo, que sentar próximo a ele ou ficar mais perto dele. 
Professora regular: O que acontece é o seguinte: muitas vezes eu mesmo terminava a agenda pra ele, 

mas acho que não é uma coisa legal, entendeu, pela demora. 
Pesquisadora: Porque temos que encontrar esse meio termo, de que ele não fique distante das tarefas.  
Professora regular: Mas eu acho que essa questão da agenda diante de todo o resto é uma ―besteira‖, 

porque ele não se concentra não é só na agenda é em tudo, é só um detalhe...  
Professora do AEE: Na verdade eu acho que agenda é o início do despreparo que vai ser o dia, ele vai 
terminar a agenda dele se atrasar pra tarefa e aí ele já se levantou não sei quantas vezes, então isso vai 

acrescentando é como se a agenda fosse um desencadeador pro atraso todo, parece que vai dando 

assim, um bolo vai crescendo.  
Pesquisadora: É uma bola de neve que vai crescendo...  
Professora do AEE: Eu acho que não deve tirar a agenda, mas tentar que ele se agilizasse, como é que 

poderia fazer isso, uma síntese da agenda, existe isso? ―Vamos botar aqui só o fundamental‖, o 

fundamental é a página e o texto, pra ele assim.  
Professora regular: Podemos tentar (com hesitação). 
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(Trecho da roda de conversa entre nós, a professora do AEE e a professora regular). 

QUADRO 12.12 – Formas de registro das atividades. Fonte: Elaboração própria 

    

A esse respeito, ponderamos, por fim, a possibilidade de proceder com uma breve 

síntese da agenda que deveria ser repassada ao aluno para ganhar tempo. De igual modo, 

propusemos a aplicação dessa estratégia para tarefas mais extensas e/ou complexas, em razão 

da queixa da professora regular de que, não somente a agenda, mas em todas as atividades o 

aluno demorava excessivamente em realizá-las. Os estudiosos confirmam essa afirmação, 

quando destacam que aquilo que uma criança sem nenhuma dificuldade de aprendizagem 

levaria 20 minutos para fazer, custa ao aluno com TDAH horas para concluir (em especial os 

trabalhos escritos); desse modo, propõem restringir o número de tarefas, priorizando as 

questões importantes e modificando-as, de modo que facilite a apreensão do aluno. 

Defendem, sobretudo, a noção de que não há necessidade de resolver todos os problemas de 

Matemática, toda a tarefa, mas destacar aquelas consideradas mais relevantes, sendo flexível, 

de maneira a permitir que o aluno realize um número possível de exercícios: meia página, 

dois problemas em vez de quatro (ALENCAR, 2006; ANTONY; RIBEIRO, 2004; 

BENCZIK; BROMBERG, 2003; RIEF, 1998).  

Na roda de conversa, refletimos sobre a necessidade de simplificar a parte escrita. A 

professora do AEE recordava o desafio do aluno em ter que copiar as perguntas do livro para 

o caderno, propondo outra possibilidade: circular a questão e oferecer somente as respostas. 

Essa interessante estratégia – ocupar-se somente de responder os enunciados − evita um 

desgaste desnecessário, permitindo um consumo menor de energia do aprendiz. As atividades 

acadêmicas devem ser mais breves para se moldarem à capacidade de atenção da criança. 

Barkley (2000) propõe um código ―[...] determinar a quantidade de trabalho que poderia ser 

apropriada para uma criança 30% mais nova‖. (P.244).  A despeito da resistência inicial da 

professora regular, chegamos ao consenso de que, particularmente, para esse aluno seria 

importante. 

Dentre as estratégias alardeadas para auxiliar no manejo do comportamento do aluno, 

destacamos a necessidade de uma rotina estruturada, no que fomos acolhida pela professora 

do AEE. ―[...] se a gente conseguisse botar uma rotina, pelo menos em casa, que a mãe 

sentasse e fizesse a tarefa com ele; ela fazia era agredi-lo, batia na criança pra tentar fazer 

alguma coisa com ele [...]‖ ressaltou a professora. Oferecer uma estrutura ao aluno com 

TDAH é imprescindível, pois ajudá-lo a se estruturar significa estabelecer uma rotina, fazer as 
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mesmas coisas em igual hora e idêntico lugar, fornecer instruções verbais antes de iniciar uma 

tarefa, entre outras ações (ALENCAR, 2006; PHELAN, 2004). 

Hallowell e Ratey (1999) consideram que um sistema de controle externo é imperativo 

para as pessoas com esse transtorno: 

A estrutura está relacionada a listas, lembretes, anotações, cadernos de 

apontamentos, sistemas de arquivamento, quadros de avisos, cronogramas, 
recibos, caixas de entrada e saída de correspondência, secretárias eletrônicas, 

sistemas de computação, despertadores de mesa e pulso. A estrutura diz 

respeito ao conjunto de controles externos que a pessoa estabelece para 
compensar seus controles internos, nos quais não pode confiar. A maioria 

das pessoas com TDAH não podem depender de seus controles internos para 

manter as coisas em ordem e para manter suas tarefas dentro do cronograma. 
(P.264).  

 

A professora do AEE recordou que o aluno apresenta uma leitura fluente e, portanto, 

poderia ser selecionado para ser um ajudante da turma na leitura. Esse aluno, quase sempre, 

apresenta baixa autoestima pelos constantes insucessos – desorganização, perda de prazos, 

inabilidade nas relações sociais − de maneira que identificar no aprendiz uma habilidade 

desenvolvida de forma satisfatória e potencializá-la no espaço escolar auxilia, 

significativamente, em sua inserção social e desempenho acadêmico.  

 

Professora do AEE: [...] Eu dizia assim, que a gente colocasse ele pra ser tipo leitor, supondo que 

fosse, vamos fazer uma leitura coletiva ou mesmo uma leitura individual e ele fosse, sei lá, o 

coordenador da leitura, porque ele, eu acho que ele tem uma certa liderança.  

Professora regular: Com certeza ele e o L. tem uma liderança tremenda.    

Professora do AEE: Uma liderança no meio do caos, mas a gente poderia canalizar pra ser uma 
liderança positiva.  

Pesquisadora: Estimular a leitura do aluno [...]. 

Professora do AEE: Pra ele fazer tipo assim, ser o leitor numa atividade, tá entendendo.   

Pesquisadora: É, escolher para que faça leituras. 

Professora do AEE: Seria assim como o leitor, porque às vezes a gente num coloca, vamos fazer a 
leitura coletiva, individual, você poderia dizer assim: "S., por favor, me ajuda nessa leitura", é uma 

forma dele está se integrando ao conteúdo e se centrando um pouco mais, porque assim, eu acho que 

pelo fato dele ler, poderia aproveitar essa habilidade dele, como leitor.    

Pesquisadora: E além do que resgatar mesmo a autoestima, assim, é uma coisa que ele faz bem.  

(Trechos da roda de conversa entre nós, a professora do AEE e a professora regular). 
 

    QUADRO 12.13 – Estimular a leitura do aluno 
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Nessa perspectiva, a habilidade de postergar, em consequência da dificuldade em 

sustentar a atenção e permanecer centrado na atividade, apresenta-se como um desafio para 

alunos com TDAH; daí sugerir a adoção de estratégias simples, mas que repercutem, 

expressivamente, no desempenho do aluno em sala: I) propor períodos curtos para a sua 

realização; II) utilizar ajudas externas – cronômetros, relógios; e III) retorno imediato das 

tarefas a serem corrigidas (BARKLEY, 2000; CASAS et al., 2001; LOPES; NOGUEIRA, 

1998; RIEF, 1998). No diálogo com as colaboradoras, aventou-se a possibilidade do uso de 

cronômetros (relógio) para auxiliar o aluno em suas tarefas, sobretudo, em tarefas enfadonhas 

e/ou extensas − para esse aluno, em especial, poderá implicar resultados satisfatórios. 

    

Pesquisadora: Olha aqui uma estratégia que os autores propõem: períodos curtos para realização de 

atividade utilizando ajudas extras. O aluno tem que realizar uma tarefa, você utiliza cronômetro e eu já 
vi isso em mais de um livro.    
Professora regular: Programa. 
Pesquisadora: Um relógio, você chega e diz ―olha você tem‖. 
Professora regular: cinco minutos pra fazer tal coisa. 
Pesquisadora: cinco minutinhos pra terminar até aqui".     
Professora regular: É bom. 
Professora AEE: Assim, como motivação pra ele.         
Pesquisadora: É uma coisa mais imediata. Eu já fiz isso numa prova, com um aluno com TDAH, foi 

como ele conseguiu terminar mais ou menos junto com a turma. ―Olhe está aqui, o reloginho vai 

andar, quando ele chegar até aqui, você já tem que ter concluído essa atividade‖. 
 

(Trechos da roda de conversa entre nós, a professora do AEE e a professora regular). 

QUADRO 12.14 – Tempo para execução da tarefa. Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, revisando algumas estratégias, constatamos que parte das apresentadas na 

literatura não comporia o plano de estratégias pensado para o aluno. A prática, o cotidiano 

escolar, desvendou distanciamentos sobre o que apresentam os estudiosos e o que, 

efetivamente, pode ser concretizado. Destacamos, ainda, de acordo com os teóricos, a 

necessidade de conceder um tempo extra, sempre que necessário, para conclusão das tarefas, 

o que foi veementemente refutado pela professora regular, propondo que, para ele, deveria ser 

combinado um tempo específico para cada atividade ―[...] eu acho que deveria ajustar "S. 

você tem tanto tempo pra você fazer isso" (Registro do relato da professora regular). Diante 

do combinado, seriam recomendadas algumas recompensas, de maneira a esboçar um hábito, 

que com o passar do tempo não mais careceria da norma, regra disciplinadora, e se 

consolidaria como uma atitude sedimentada. 
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No decorrer da observação em sala e rodas de conversas, acompanhamos situações 

diversas que ajudam a compor o cenário do processo investigativo. Dizem respeito a 

episódios vivenciados em sala com o professor e o aluno, ações desenvolvidas pelo docente, 

formas de intervenção aplicadas, situações inusitadas, entre outras. Alguns desses eventos 

parecem contradizer posicionamentos firmados. Consideramos, portanto, relevante mencionar 

como forma de explorar, amplamente, o espaço investigado. 

Na rotina escolar, notamos episódios em que a professora se mantinha ausente em 

situações de clara intervenção: não interagia com o aluno na correção da tarefa; solicita que 

um outro aluno leia o cartaz, o discente com TDAH levanta animadamente o braço, mas outro 

colega é escolhido; sobre um assunto que está sendo trabalhado em sala, o aluno faz um 

comentário interessante (criativo!); a professora ignora sua explanação; restrita habilidade na 

resolução dos conflitos em sala, oscilando entre ignorar de forma parcial ou retirar o aluno de 

sala para a Coordenação; exige a apresentação dos trabalhos escolares e realização da tarefa 

por meio de argumentos como: ―Quem não entregar o trabalho vai ficar com zero‖, ―Só vou 

deixar ir para a recreação quem fez a tarefa‖. 

A despeito dos sinais claros de dispersão e desmotivação da turma, a professora segue 

trabalhando o conteúdo de sala, concluindo a explanação em pouco mais de dez minutos. A 

turma permanece desatenta, alheia à explicação da professora, apresentando indícios claros de 

incompreensão, no entanto, continua trabalhando o conteúdo. Além do mais, observamos que 

a professora pouco solicita a participação dos alunos, realizando, algumas vezes, uma 

apresentação quase individual; apesar da frequente interrupção do aluno, segue apresentando 

o material. 

Professora inicia a resolução da tarefa de sala, parece ater-se em dizer onde 
estão as respostas das questões. Enquanto propõe as respostas a turma 

encontra-se bastante dispersa – uns caminhando em sala, outros observando 

as gravuras dos répteis afixados no quadro, a turma não parece focada na 

atividade que a professora realiza; fazem tarefas individuais, desconexas da 
atividade central que a professora realiza. (Registro do nosso relato). 

 

A professora, algumas vezes, faz a indicação da tarefa, utilizando apenas a modalidade 

oral, considerada ineficiente para o aluno com TDAH, haja vista sua oscilação na atenção. O 

aluno permanece com olhar distante, reservado, sem esboçar nenhuma reação. A professora 

dirigia-se à mesa do aluno, abria o livro e realizava a atividade, costumava fazer memória da 

aula anterior e recapitulava conteúdos já trabalhados. 

A pesquisa possibilitou um amadurecimento na forma de se relacionar com o aluno. 

No início, consideramos infeliz ou pouco apropriada a abordagem sobre a proximidade do 
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aluno à professora: ―Vocês sabem que alguns alunos que têm problemas, têm que sentar na 

frente. Todo mundo tem direito de sentar na frente‖, lembrando à turma o rodízio mensal nas 

cadeiras (lugares), todavia, as ideias e falas foram sendo amadurecidas. 

 

 

Plano de Trabalho  

 

 

O plano de intervenção arquitetado nas rodas de conversa pelos participantes da 

investigação consta das estratégias na sequência delineadas. 

 

ESTRATÉGIAS COGNITIVAS 

 Estimular a leitura do aluno (escolhê-lo com frequência para fazer as leituras das 

atividades) resgatar sua habilidade de leitor. 

 Estimular uma liderança nos trabalhos em equipe. 

 Estabelecer tutoria (fazer duplas) com colegas mais tranqüilos, calmos. 

 Utilizar ajudas externas – cronômetros, relógios, pequenas recompensas – para realizar 

as atividades em períodos mais curtos. 

 Nas avaliações, selecionar as questões mais importantes para serem realizadas. 

Realizar a prova num local diferenciado com uma atenção individualizada. 

 Proximidade da carteira do aluno à mesa da professora, distante de colegas agitados. 

 Limitar a quantidade de tarefas e do que a criança precisa transcrever do livro 

(escrever somente as respostas).  

 Canalizar a oralidade do aluno. Direcionar a fala do aluno para o conteúdo trabalhado 

em sala, como forma de inibir a fala aleatória freqüente do aluno. 

 Ajustar o tempo para realização de tarefas, ante a dificuldade em manter o foco de 

atenção. 

 Ao fornecer instruções para uma tarefa, deve-se estabelecer um contato visual e 

chamá-la pelo nome. 

 Focalizar a atenção nos conceitos-chave antes do início do conteúdo. 

 Antecipar a leitura do conteúdo apresentando para a turma. 

 Fazer perguntas freqüentes durante as explicações e oferecer uma retroalimentação 

imediata. 

 Manter um contato visual freqüente com o aluno. 
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 Organizar a carteira em círculos, grupos, de dupla de modo a canalizar o conteúdo que 

está sendo desenvolvido. 

 

ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS (MANEJO EM SALA) 

 Reforçar atitudes positivas realizadas em sala por meio de pequenas recompensas 

(apagar o quadro, entregar as agendas, dar um recado). 

 Permitir que o aluno se ausente da sala para extravasar sua energia (ir à secretaria, ao 

banheiro, beber água). 

 Cotidianamente fazer o combinado das ações a serem desenvolvidas em sala. Procurar 

reforçar sempre de forma positiva o aluno. 

 Ir com freqüência a carteira do aluno para verificar a realização das atividades. 

      

Ao final do encontro, as professoras destacaram a necessidade de um trabalho próximo 

com a família do aluno, no intuito de oferecer suporte para as suas necessidades cognitivas e 

comportamentais. Ressalvaram o perigo da descontinuidade no trabalho: desenvolvido na 

escola e interrompido na família. 

 

 

           7.2.3 Escola Três  

 

 

 

Professora da Escola Três 

 

 

O investimento na relação professor aluno foi um traço observado na professora da 

sala regular. Crescentes esforços eram percebidos no intuito de estabelecer um vínculo com o 

aprendiz e desenvolver ações para elevar sua auto estima. Entregar a agenda dos colegas, 

auxiliar as tarefas daqueles com maiores dificuldades, dar recados, permitir que o aluno se 

movimentasse em sala e conversasse com os colegas mais próximos, dar feedback imediato 

das realizações do aluno – elogiar, chamar atenção − ignorar transgressões leves foram 

estratégias verificadas ao longo da pesquisa. 

A movimentação frequente em sala, circulando por entre as carteiras foi outra 

característica constatada no processo investigativo. A metodologia de trabalho desenvolvida 

apresentava como base essa circulação amiúde. Na exposição dialogada do conteúdo, 
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costumava transitar entre os alunos, estimular sua participação, redirecionar condutas 

inapropriadas para a ocasião, verificar a resolução da correção da tarefa, detectando indícios 

de incompreensão e desatenção.  

Metodologia habitualmente observada nas aulas: exposição dialogada do conteúdo e 

resolução das atividades no livro – que são copiadas no caderno para serem resolvidas − 

desenho de figuras no quadro, cópia da agenda e realização de jogos pedagógicos. Recursos, 

rotineiramente utilizados: quadro, pincel, gravuras, livro didático e caderno.  

A professora costumava indagar à turma sobre o conteúdo que trabalhava, oferecendo 

oportunidades para que os alunos participassem. Nessa exposição dialogada, investigava a 

turma sobre o conteúdo, oferecia exemplos para ilustrar o conteúdo, chamava o nome dos 

alunos solicitando o envolvimento deles; na ocasião, algumas histórias eram narradas pelo 

aluno com TDAH. Em outra circunstância, exemplifica o assunto usando a observação feita 

pelo aluno, dizendo, inclusive, seu nome à turma.  

O auxílio de um colega mais experiente, com menores dificuldades, era estimulado 

pela professora. Por vezes, animava o aluno a ajudar o colega com dificuldade, permitia que 

circulasse pela sala e permanecesse na mesa do amigo prestando auxílio. Essa conduta era 

acolhida com entusiasmo pelo estudante.  

 

O aluno caminha pela sala, olhando outras tarefas de colegas, parecendo 
disposto a ajudar. Continua a movimentar-se pela sala e na carteira dos 

colegas, ajudando-os. Que interessante! Pega o livro de uma colega e ele 

mesmo responde a tarefa da colega [...] Um outro vem à sua procura e este o 

ajuda com a tarefa. Professora observa e não interfere. (Registro do nosso 
relato). 
 

 

Apesar da proximidade da mesa da professora, incontáveis eram as visitas realizadas 

ao longo da aula, sendo recebidas com paciência e atenção. Com voz firme e serena, 

apresentava, de forma assertiva, as expectativas e objetivos das atividades para o aluno. 

Professora indaga ao aluno: ―Conseguiu E. deixe eu ver!‖ Aluno vai a sua mesa e esta o 

orienta sobre a tarefa. Vai novamente à mesa da professora. Esta, de forma paciente, o 

esclarece sobre a tarefa. ―Nesses momentos de contato individual percebe-se o aluno mais 

sereno, motivado. Esse movimento se repete até o final da aula‖. (Registro do nosso relato).  

A impulsividade do aluno nas respostas e atitudes, na maioria das vezes, é contida sem 

grandes sobressaltos. 
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Aluno da Escola Três 

 

 

O aluno apresenta características evidentes do TDAH – desatenção, impulsividade e 

hiperatividade – com predomínio do tipo impulsivo-hiperativo.  Movimentos constantes de 

braços e pernas, repetidas vezes, levanta-se da carteira com dificuldade em permanecer 

sentado,  fala excessivamente, dificuldade em esperar sua vez, interrupções ou intromissões 

na conversa dos outros− são condutas constitutivas desse subtipo e largamente observadas no 

aluno.  

Além desses comportamentos, identificamos outras atitudes vinculadas a essas 

características: solta gritos e ruídos; volta e meia conversa e faz brincadeiras com colegas 

próximos; distrai-se com facilidade com qualquer evento; rapidamente muda seu foco de 

atenção e interesse; interrompe incontáveis vezes a resolução das tarefas escolares; remexe-se 

freneticamente na carteira, entre outras. 

Convém ressalvar, a despeito dessas condutas, o esforço do aluno em participar e 

realizar as atividades propostas em sala. Testemunhamos um empenho crescente em concluir 

as atividades sugeridas e isso significava retomá-las inúmeras vezes. As interrupções 

frequentes – arrastar de cadeira, conversa de um colega e chegada de uma visita − eram 

sobrepujadas pela diligência em dar prosseguimento às atividades. Em ocasiões diversas, o 

aluno permanecia de pé em frente à mesa da professora, resolvendo a tarefa e fazendo as 

correções. O aluno consegue realizar a tarefa proposta com maior fluência, desde que execute 

uma atividade paralela − assobiar, cantar, tamborilar os dedos etc.  

 ―O aluno segue fazendo a atividade no quadro. Conversa com o colega do 
lado, vira-se, retorna à tarefa. Interrompe, repetidas vezes, a resolução de sua 

tarefa, ora conversando, ora gesticulando, ora mostrando algo aos colegas 

[...] Parece muito motivado a terminar a tarefa.‖  (Registro do nosso relato).  

 
 

A professora, algumas vezes, consentia que os alunos realizassem a tarefa com a ajuda 

de outros – o aluno era incentivado a ajudar colegas em dificuldades, uma vez que concluía a 

atividade rapidamente. Eram notórios a satisfação e o entusiasmo em colaborar com os 

colegas. 

O aluno caminha pela sala, olhando outras tarefas de colegas, parecendo 

disposto a ajudar. Professora observa, mas não interfere. Pega o livro de uma 
colega e ele mesmo responde a tarefa da colega.[...] Dirige-se agora a mesa 

de alguns colegas querendo orientá-los sobre a tarefa, parece motivado a 

ajudá-los a responder a atividade, fornecendo-lhe algumas respostas da sua 
tarefa. Caminha pela sala. Senta na mesa. Volta para a atividade. Volta-se 
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para o colega detrás e oferece instruções sobre a tarefa. Alguns colegas agora 

vão à sua mesa para olhar sua tarefa. Este parece satisfeito. Um outro vem à 

sua procura e este o ajuda com a tarefa. Professora chama o aluno à sua 
mesa. [...] Professora. pede ajuda do aluno para que este entregue as agendas 

dos colegas, este parece muito entusiasmado. (Registro do nosso relato).  

  

 

A permanência prolongada numa atividade intelectiva exige esforço hercúleo desse 

aprendiz. Na apresentação de um novo conteúdo, observamos, em mais de uma vez, o desafio 

crescente em acompanhar a explanação da professora: ora olha para a professora, ora observa 

o livro; movimenta excessivamente as pernas; tamborila os dedos na mesa; realiza registros 

no caderno; gesticula com as mãos (leva-as à cabeça); remexe-se na cadeira (muda de posição 

repetidas vezes).  Como referiu Silva (2007), o aluno até ―pega o bonde‖, mas em 

determinado ponto cai, o bonde segue e ele fica para trás; esse é o movimento percebido em 

algumas situações em sala. Constatamos, sobretudo, o empenho da professora em trazer esse 

aluno de ―volta para o bonde‖, a despeito dos abissais dificuldades de nele permanecer. 

A oscilação na atenção e interesse constitui um dos seus grandes desafios. 

Comumente, interrompe o que faz para observar o que acontece ao redor − colega que varre, 

outro que conversa ao lado, a cadeira arrastada, o apagador que cai – permanecendo 

inteiramente sujeito às solicitações do momento. Frequentemente abandona a cadeira e 

aventura-se pela sala: senta-se na cadeira de um, conversa com o outro, dirige-se à mesa da 

professora; condutas recorrentes na sala de aula. Retornava sem dificuldades à carteira, 

atendendo prontamente à solicitação da professora, não se observando uma dificuldade no 

seguimento às normas e regras da sala. 

O aluno, rotineiramente, interrompe a fala da professora, discursando em cima da sua 

fala. A professora ignorava algumas dessas interrupções e seguia desenvolvendo seu trabalho 

em sala.  

O aluno procura falar [...] em cima da fala da professora, mas esta não 

consente. Aluno fica fazendo barulhos que atrapalham a aula, professora 

chama sua atenção duramente, dizendo: Você quer ir para casa, se lembre o 
que sua mãe disse que aconteceria se você voltasse para casa‖ (Registro do 

nosso relato). 

 
 

―Ele hoje está muito agitado, a mãe dele disse que ele hoje não tomou o remédio‖, 

ressaltou a professora regular. Nesses dias, o aluno não consegue participar das atividades em 

sala. As características do transtorno sobressaem com nitidez, requerendo da professora uma 

atenção redobrada. Decresce o nível de engajamento nas atividades em sala, participação nas 
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tarefas, tempo de permanência na carteira. Solicita-se da professora um monitoramento mais 

próximo e assertivo. 

 

 

Observação em sala 

 

 

 

A observação em sala nos permitiu analisar as estratégias que a professora 

desenvolvia, no intuito de manejar o comportamento do aprendiz, bem como auxiliá-lo em 

seu processo de aprendizagem. Destacamos, a seguir, estratégias de cunho comportamental e 

cognitivo que sobressaíram na aproximação direta à prática pedagógica dessa profissional. 

Convém ressalvar o desafio em nomeá-las como cognitivas e comportamentais, tendo em 

vista a estreita conexão entre ambas − encontrarem-se intimamente relacionadas, 

interdependentes . Quando ocorre o manejo do comportamento, a aprendizagem acontece 

quase sempre satisfatória e o baixo desempenho escolar desemboca em problemas 

comportamentais. 

 

ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS ESTRATÉGIAS COGNITIVAS 

 

Atenção estratégica ao aluno (elevar autoestima 
exemplifica usando a observação feita pelo aluno, 

destacando, inclusive, o nome do aluno). 

Supervisiona de forma sistemática a realização da 
tarefa mediante um contato pessoal com o aluno. 

Movimentar-se pela sala de aula para fornecer ao 

aluno informações sobre sua tarefa (retorno 

rápido). 
Não interfere nas transgressões leves. 

Mantém um contato visual freqüente com o aluno. 

Sistema de tutoria - consente que alguns façam a 
tarefa com a ajuda de outro. 

Contrato de contingências - permite que o aluno 

apague o quadro, distribua a agenda dos colegas. 

 

 

Localização próxima ao professor. 
Movimentar-se pela sala de aula para fornecer ao 

aluno informações sobre sua tarefa (retorno 

rápido). 
Fazer perguntas freqüentes durante as 

explicações e oferecer uma retroalimentação 

imediata e precisa às suas respostas.  

Indicação das tarefas através de uma única 
modalidade sensorial 

Apresentar um cronograma de trabalho para o 

aluno.  
Escrever as orientações e indicações no quadro 

(lousa).  

 

QUADRO 13.1 – Estratégias cognitivas e comportamentais – Observação da Escola Três. Fonte: 

Elaboração própria 

 

A observação em sala revelou uma professora que dispensava atenção diferenciada ao 

aluno. Acompanhava o empenho da professora em auxiliar o aluno a retomar suas atividades, 

a recompor seu foco atencional, a reorganizar seu espaço escolar. De forma empírica, 
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observamos a apropriação de algumas estratégias de manejo comportamental, imprescindíveis 

para a aderência a normas e regras e inserção social do aprendiz.  

Uma prática rotineira da professora consistia em transitar entre as carteiras, na sala de 

aula. DuPaul e Stonner (2007) consideram importante a movimentação do professor em sala 

como forma de monitoramento do comportamento do aluno. Essa estratégia utilizada pela 

professora permitia que detectasse sinais de incompreensão no assunto estudado, mal-

entendidos nas orientações para a tarefa, assim como as frequentes ―paradas‖ na realização 

das atividades propostas, em decorrência das suas repetidas interrupções relativas às 

características do transtorno. Convém ressalvar a sensibilidade da professora em consentir que 

o aluno fizesse essas pequenas pausas. Realizar interrupções periódicas auxilia o aluno com 

TDAH a retornar para a atividade mais atento. Depois de caminhar pela sala, dirigir-se à mesa 

da professora, passar em cada carteira, brincar com alguns colegas, apontar o lápis, o aluno 

retornava à tarefa (CASAS et al., 2001; BENCZIK; BROMBERG, 2003). 

 

Professora regular: O tempo a gente tem que usar bem de forma proveitosa, aí eles ficam dispersos, e 

eles vendo que eu estou chegando ( movimentação pela sala) eles já não fazem o que tavam fazendo, 
pelo menos compensa um pouco porque falta de atenção acho que todos eles tem, pode não chegar a 

ser déficit, uma coisa assim já tombando pro grave, mas que eles tem dificuldade de se concentrar ele 

tem, você percebe, qualquer coisinha mulher, eles ficam, tudo chama atenção, eu fico seguindo, eu 

passeio direto, mas de noite só Deus sabe, os pés. (grifo nosso) 

(Trecho do relato da professora regular) 

QUADRO 13.2- Relato da Professora regular. Fonte: Elaboração própria. 

 

―Caminha entre as cadeiras dos alunos fazendo esclarecimentos sobre a tarefa; 

professora dirige-se à cadeira do aluno e o orienta sobre a tarefa. Caminha pela sala, agora 

debruça-se sobre  a mesa do aluno e procura resolver com ele a tarefa‖ (Relatos do nosso 

registro). Essa atitude da professora era observada na rotina escolar. Constatamos, a grande 

dificuldade do aluno em acompanhar o ritmo normal das atividades em sala, parecendo 

sempre necessitar dessa mediação para realizar qualquer tarefa. 

Igualmente, notávamos um empenho particular da professora em supervisionar de 

forma sistemática a realização da tarefa mediante um contato pessoal com o aluno, 

procurando ajudá-lo a concluir e até mesmo a realizá-las. Aludimos, em razão da dificuldade 

em permanecer com a atenção sustentada, que é comum a inconclusão nas atividades 

solicitadas (BARKLEY, 2000; CASAS et al., 2001; HALLOWELL; RATEY, 1999). A esse 

respeito, foi acompanhado o esforço da professora em incentivá-lo a realizar suas tarefas 
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―Vamos... faltam duas questõezinhas‖, dispensando uma atenção estratégica ao discente 

(BARKLEY, 2008), dirigindo-se repetidas vezes à mesa do aluno, oferecendo instruções 

básicas sobre a atividade. 

Ao longo das observações observamos que a professora ignorava as transgressões 

leves
35

 do aprendiz.  

 

Pesquisadora: Eu observo que você, assim, algumas ações dele você deixa passar. 
Professora regular : É pra não, eu acho, a gente fica sem saber o que fazer, mas assim eu acho que se 
eu ficar muito... 
Professora do AEE: No pé... 
Professora regular: Não vai render, não vai ter sentido...   

 
(Trecho da roda de conversa entre nós, a professora AEE e a professora regular) 

QUADRO 13.3 – Ignorar transgressões leves. Fonte: Elaboração própria. 

 

Inúmeras situações ocorridas no espaço da sala de aula foram desconsideradas pela 

professora, não interferindo no seu trabalho, tampouco na aprendizagem das outras crianças; 

eram infrações que normalmente prejudicavam somente ao aluno, não intervindo no 

andamento da aula.    

Aluno abandona sua cadeira e caminha pela sala, senta na cadeira de um, 
conversa com o outro. Professora observa, mas não interfere [...]. Interrompe 

a fala da professora [...] ignora algumas dessas interrupções e segue 

apresentando o conteúdo [...]. O aluno conversa com os colegas próximos, 
bate na cadeira, solta um grito. Professora olha, mas não intervém [...]. O 

aluno faz brincadeiras com o rosto, emite sons e vozes. Faz caretas, remexe-

se na cadeira, movimenta freneticamente as pernas, vira-se para trás, não 
consegue participar das atividades da turma. Professora não interfere. [...] 

Assobia enquanto realiza essa atividade. Professora não intervém. (Registros 

do nosso relato). 
 
 

A professora conseguia estabelecer um contato visual frequente com o aluno, 

monitorando-o, literalmente, ―com os olhos‖. A observação descobriu o acompanhamento 

sistemático na execução das atividades, favorecido pela proximidade física à docente. A 

localização do aluno no espaço da sala de aula constitui uma importante estratégia 

                                                
35

 Conforme a reflexão de Phelan (2004), existem duas regras básicas que podem ser aplicadas à sala de 

aula: 1) os alunos estão na escola para trabalhar /aprender; e 2) o comportamento do aluno não dever intervir no 

trabalho/aprendizado dos outros. Os alunos com TDAH do tipo predominantemente desatento costumam ter 

dificuldades com a primeira regra e as do tipo combinado apresentam problemas com ambas. De acordo com 

essa pesquisadora, o professor deve dividir as atitudes, comportamentos desses alunos em três categorias: i) 

comportamento que pode ser ignorado (não viola nenhuma regra); ii) comportamento não destrutivo, mas apenas 

desatento (infringe apenas a primeira regra); e iii) comportamento destrutivo (transgride a segunda regra e, 

muitas vezes, a primeira também). 
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―atencional”. Encontrar-se próximo à mesa da professora, ao quadro e/ou local utilizado pela 

professora para desenvolver as atividades; permanecer longe das janelas, de ocasiões que 

favoreçam a distração constituem táticas eficazes que ajudam a conter a desatenção do aluno 

(ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000; BENCZIK; BROMBERG, 2003; PHELAN, 2004). 

Ao longo da observação, foi percebido que o aluno se encontrava sempre posicionado: 

nas primeiras fileiras, próximo ao quadro e à professora. “[...] ficar de olho, fazer de conta 

que não estou de olho, mas ficar de olho. Já começa a tomar uma atitude diferente, querer sair 

da cadeira, já coloco a atividade, "Você já fez? Vamos ver? Como é que tá sua letra? [...] ‖ 

(Registros do nosso relato). Por vezes, sua carteira estava ―colada‖ à mesa da professora 

favorecendo um melhor acompanhamento do seu desempenho. 

A experiência em sala de aula, contudo, revelou um dado relevante: ao mesmo tempo 

em que permitia um monitoramento próximo, favorecia constantes interrupções em suas 

atividades, em virtude dessa proximidade à mesa da professora e das vindas frequentes de 

outros alunos para sua consulta. A esse respeito, a professora ponderou: 

 

Professora regular: Mazu, tu percebeu que eu botei a mesa longe? 

Pesquisadora: De você? 

Professora regular: Do outro lado? 
Pesquisadora: Mas o bom é porque ele vai o tempo todo na sua mesa... 

Professora: Eu quis assim fazer um teste, deixar ele mais, porque eu estando do lado ele fica... 

Pesquisadora: Direto, mas achei ótimo, dá mais autonomia a ele é... 
Professora regular: Mas eu sempre com um olho lá no peixe outro na carne... 

Pesquisadora: (risos) Essa frase é ótima. 
Professora regular: Serviu como experiência, eu vi que ele não precisava tá tão em cima de mim, que 

ele podia se soltar mais na sala, tá mais distante, mas não tirar o olho dele [...].Ele presta atenção a 
todos que vêm a minha mesa. 

 
(Trecho da roda de conversa entre nós, a Professora AEE e a Professora Regular) 
 

QUADRO 13.4 – Localização do aluno em sala. Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com Casas et al. (2001), propiciar em sala um sistema de tutoria – ajuda de 

um colega nas atividades escolares − constitui um procedimento reconhecidamente pertinente 

para auxiliar o aluno com TDAH. Na observação, observamos que essa estratégia foi 

empregada de forma esporádica, mas obtendo resultados significativos quando aplicada. A 

professora consentia que realizasse a atividade junto a outro colega, permitindo que juntassem 

até mesmo as mesas. 
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Professora regular: eles aceitam a questão de monitoria, assim colegas do lado? 
Pesquisadora: aceitam e inclusive é uma sugestão dada, você escolher um aluno-padrão, um aluno. 

Lembra do sistema de tutoria? que tem nas estratégias?        
Professora do AEE: [...] 
Professora regular: mas assim nem que fosse o melhor da sala não necessariamente, mas um que ele 

se identifique pra fazer tarefa. 
Pesquisadora: pronto  
Professora do AEE: o importante é isso, não é o melhor é o que ele se identifique, o importante é 
isso, é o que ele se identifica, porque às vezes é o melhor mais ele não 
Professora regular: ele pode achar que por estar com um que é mais sabido 
Professora do AEE: ele não sabe, pode se sentir inferior [...] uma coisa assim mais natural. 
Pesquisadora: essa é uma estratégia fundamental 
Professora regular: que ele mesmo selecionasse, não pra ficar direto, mas numa atividade, numa 

coisa assim, num trabalho de grupo, numa coisa, ele já se identificar com aquele,  
Professora do AEE: até que tem algum que seja mais centrado e oriente, é pra isso, porque às vezes 

ele é tão aperreado naquela agonia dele que ele se desliga com facilidade e um é centrado, pelo menos 

pra orientar. 

 
(Trecho da roda de conversa entre a pesquisadora, professora AEE e professora regular) 

 

QUADRO 13.5 – Sistema de tutoria. Fonte: Elaboração própria. 

 

Esse movimento ocorreu tanto de ajuda ao aluno com TDAH, como desse auxiliando 

um colega. Quando conseguia concluir suas atividades, era autorizado pela professora a 

ajudar o colega no término de suas tarefas. ―[...] O aluno caminha pela sala, olhando outras 

tarefas de colegas, parecendo disposto a ajudar. Professora observa, mas não interfere. 

Continua a movimentar-se pela sala e na carteira dos colegas, ajudando-os. Que interessante! 

Pega o livro de uma colega e ele mesmo responde a tarefa da colega‖. (Registros do diário de 

campo). Era notório seu contentamento quando conseguia colaborar com algum colega nas 

tarefas. 

A observação em sala desvendou a adoção de um contrato de contingências entre 

professor e aluno, mesmo que não formalmente proposto, mas, de forma tácita e silenciosa se 

descobria nas situações do cotidiano escolar. O contrato de contingências diz respeito à 

negociação de um combinado entre o docente e o discente no intuito de alcançar 

comportamentos pretendidos (CONDEMARIN, 2006; CONNERS, 2009; DUPAUL; 

STONER, 2007). Na obtenção desses resultados, é definida, previamente, entre os sujeitos, 

uma lista de recompensas que, no caso do aluno, constava de apagar o quadro, distribuir a 

agenda dos colegas, caminhar pela sala. 

 

Ajuda a distribuir a agenda dos colegas. Caminha pela sala entregando as 

agendas parece muito motivado nessa tarefa. [...] Professora pede ajuda ao 
aluno para que este entregue as agendas dos colegas, este parece muito 
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entusiasmado. Aluno demonstra grande contentamento em entregar as 

agendas dos colegas. [...] Permite que o aluno entregue as agendas dos 

colegas. Satisfação total! Professora indica com voz branda que existem, 
sobre a mesa, agendas para serem entregues. Oportunidade ímpar do aluno 

se movimentar pela sala (Registro dos nossos relatos).  

 

 

 Além de ajudar na distribuição da agenda aos colegas, conduta observada em algumas 

ocasiões, permitia ao aluno extravasar sua energia na caminhada frenética que empreendia 

pela sala. A possibilidade de apagar o quadro e fazer um ou outro mandado da professora 

revelava-se uma ação reestruturadora, auxiliando o aluno a recompor seu foco atencional e 

motivacional, ajudando-o a retomar o curso normal das atividades em sala de aula. 

Com relação à metodologia de trabalho do professor, foram observadas estratégias de 

ensino que, na maioria das vezes, colaborava na contenção das características do TDAH, 

permitindo ao aluno participar das atividades propostas em sala. 

Explica o conteúdo fazendo uma exposição dialogada do conteúdo. Indaga a 

turma sobre o conteúdo completando as respostas dadas pelos alunos. [...] 
Esta caminha por entre as carteiras enquanto apresenta o conteúdo, solicita 

sempre a participação da turma, lança pequenos questionamentos para atrair 

a atenção. Oferece exemplos para ilustrar o conteúdo que apresenta. [...] 
Professora vai à mesa do aluno e explica fração mostrando seu relógio.  O 

aluno observa a professora numa história interessante que conta, 

rapidamente seu foco de atenção se modifica (observa a turma, olha pela 

porta, coloca o lápis na boca) e pouco depois retorna para a história da 
professora. [...] A professora escreve em sua agenda o calendário das 

avaliações (Registro dos nossos relatos). 

 

 

Diferentemente dos outros alunos, a professora costumava registrar na agenda do 

discente algumas informações mais relevantes – como, por exemplo, o calendário de 

avaliações − e verificar as anotações do aluno referente às tarefas de casa. Fazia, no entanto, a 

indicação da tarefa de sala usando, quase sempre, a modalidade oral, colaborando para que o 

aluno se ―perdesse‖ frequentemente do ritmo das atividades. Casas et al.(2001) sugerem que 

sejam dadas orientações para a realização das tarefas mediante única modalidade sensorial, 

evitando uma sobrecarga de informações (oral e escrita). Diferentemente do conhecimento do 

autor, a vivência em sala revelou a necessidade imperiosa de tanto fazer o registro verbal 

como escrito. Esse último apresentou-se como imprescindível, pela facilidade com que o 

aprendiz mudava seu foco atencional, naturalmente ―saindo de sintonia‖ (BARKLEY, 2000; 

2008; BENCZIK, 2000; BENCZIK; BROMBERG, 2003) e, ainda, pela dificuldade no 

processamento auditivo, armazenando de forma incompleta as informações (HALLOWELL; 

RATEY, 1999). 
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―A professora apresenta o horário de aulas para o aluno. Lembra ao aluno para 

concluir logo a tarefa, pois já vai iniciar um novo conteúdo‖. (Registro do nosso relato). 

Repetidas vezes, acompanhamos a preocupação da professora em ajudar o aluno a ajustar seu 

tempo às atividades propostas em sala. É consenso a necessidade de tempo extra requerido 

pelo alunoo com o TDAH para realização de suas tarefas (BARKLEY, 2000; HALLOWELL; 

RATEY, 1999; SILVA, 2007). Além disso, observamos que, algumas vezes, deixava copiada 

num canto da lousa a agenda do dia, recordando vez por outra em que momento da aula se 

encontravam. Esse procedimento simples, além de ajudar o aluno a organizar seu tempo no 

espaço escolar, oferecendo uma sequência ordenada e previsível de atividades, 

proporcionando uma estruturação externa – ―A estrutura é uma questão central no tratamento 

do TDAH‖ (HALLOWELL & RATEY, 1999, p.263) − imprescindível para esse discente que 

sofre pela ausência de uma estrutura interna. 

 

 

Roda de conversa 

 

 

Nas rodas de conversa, o conteúdo das observações e filmagens era, inicialmente, 

apresentado às professoras que orientavam o processo da discussão inicial e ofereciam 

balizamentos sobre os rumos da investigação. Nesse espaço, pudemos refletir sobre diferentes 

estratégias desenvolvidas pelo professor. Nessa aproximação ainda mais direta com os 

professores, obtivemos a possibilidade de avaliar as estratégias que esses profissionais 

utilizavam em sua prática cotidiana e discutir aquelas encontradas na observação em sala. 

Na fala das interlocutoras, após identificação de uma lista sobre as estratégias, 

procedemos com a avaliação das táticas de que os docentes faziam uso em sala de aula. 

 

ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS E COGNITIVAS 

PROFESSORA REGULAR PROFESSORA AEE 

Explorar a parte oral  

Localização próxima do professor  

Contrato de contingência Contrato de contingência 

Variação de atividades Variação de atividades 

Sistema de tutoria (atividade em dupla)  

Registro oral e escrito no quadro Registro oral e escrito no quadro 
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Movimentação frequente em sala Movimentação frequente em sala 

Repetir as orientações dadas pelo professor  

Avaliações e tarefas diferenciadas (tempo de 

realização) 

 

 Valorizar os pontos fortes 

 Oferecer acompanhamento individualizado ao 

aluno 

Utilizar palavras-chaves  

Organização da sala de aula  

Reforços positivos  

Realizar pausas periódicas durante as explicações  

Fazer perguntas frequentes ao aluno Fazer perguntas frequentes ao aluno 

Quadro 13.6 – Estratégias cognitivas e comportamentais – Roda de conversa da Escola Três. Fonte: 

Elaboração própria. 

 

A professora destaca à necessidade de explorar a parte oral do aluno. Aceitar formas 

opcionais de mostrar o conhecimento, como respostas orais ou ditadas para escrever constitui 

importante estratégia para alunos com TDAH. Os processos de leitura e escrita são afetados 

nos aprendizes com esse transtorno. A escrita configura o sistema simbólico mais 

comprometido, apresentando dificuldades, tanto nos aspectos gráficos quanto nos 

ortográficos; na leitura, conseguem processar a decodificação fonológica, no entanto, 

encontram dificuldades na compreensão leitora. Incentivar a expressão oral como forma de 

avaliar os saberes apreendidos pelo discente pode ser um caminho possível em razãodas suas 

dificuldades. A esse respeito, a professora menciona:  

 
[...] a questão de explorar a parte oral, que ele responde muito bem, ele tem 

um discernimento muito bom, não sei se pelas histórias que ele, já junta; 

então a questão das respostas orais ele, explorar essa questão oral, ele 
demonstra bastante discernimento, bastante, ele chega na resposta ele tem 

como dizer sem dizer o que tá no livro. Antes de eu explicar "isso assim, 

assim, o quê que vocês acham que é?" aí ele diz. (Registro de relato da 
professora da sala regular). 

 
 

Entre outras técnicas que sobressaíram nas sessões reflexivas, o contrato de 

contingências apareceu com frequência na fala das nossas colaboradoras. Essa estratégia 

consiste num acordo firmado entre professor e aluno com vistas à consecução de metas. ―[...] 
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ele faz muito a atividade quando você promete alguma coisa a ele em troca, assim, se você 

fizer a atividade, [...] aí ele faz rapidinho, ele diz "se, eu fizer a senhora deixa eu ir mais 

cedo?". (Registros do relato da professora do AEE). Uma consideração última diz respeito à 

elaboração de ―menus‖ de possíveis reforços, bem como à identificação de apoios 

apropriados. O diálogo abaixo revela a preocupação das professoras em estruturar esse rol de 

possíveis reforços capazes de ajudar na contenção do seu comportamento e consequente 

aprendizagem.   

 

Professora regular: Mulher, ele tá muito rápido, aí fica ocioso, assim eu fico tentando inventar outra 
coisa pra fazer e ele já tá sem o interesse entendeu, já perdeu o interesse, aí já deu 10 horas, eu fico 

segurando, vá buscar as agendas pra mim entregar, apaga a lousa ali que eu quero escrever um 

negócio, fico fazendo assim pra ver se o tempo vai passando, mas ele tá fazendo primeiro, se for na 
lousa o nome dele tá primeiro.  
Professora regular: [...] a questão dos combinados.  
Professora AEE: É, convidar pra ser, é, monitor.  
Professora regular: Ah, colocar o menino como ajudante, certo. 
Professora regular: Sua ajuda como ajudante, vamos ajeitar. 
Pesquisadora: Solicitar o aluno, solicitar sua ajuda... 
Professora regular: Tá faltando um ―r‖ em solicitar.   
Pesquisadora: Sua colaboração...  
Professora. AEE: Quando, se necessário...  
Professora regular: Como ajudante na entrega das agendas? 
Pesquisadora: Em atividades necessárias em sala de aula... 
Professora regular: Aí bota entre parêntese (entregar agendas, apagar o quadro).  
Professora regular: Guardar os livros, porque às vezes eu (...) mando ele guardar no armário (...) 

pegar os cadernos pra eu corrigir. 
Pesquisadora: Pegar os cadernos para correção.  
Professora regular: Permitir saídas rápidas. 
Pesquisadora: Isso...  
Professora Regular: Do aluno, como forma de...    
Pesquisadora: Permitir saídas rápidas do aluno, como forma de...  
Professora regular: Assim, ele tá muito, terminou a tarefa, já fez tudo, aí quer ir no banheiro, quer ir 
beber água, deixar ele sair, assim tipo espairecer, é como é que a gente chama, relaxar, como forma de 

relaxamento, sei lá... 
Pesquisadora: Vou botar aqui espairecer. 
Professora regular: Informar as regras. 
Pesquisadora: Pode colocar isso aqui, informar as regras. 
Professora regular: Ah, usar palavras de incentivo, de elogio, de recompensa, a B. falou aqui, não, 

oferecer uma recompensa.  
Pesquisadora: informar previamente as regras. 
Professora regular: A questão da palavra de incentivo, dos elogios. 

 
(Trecho de uma roda de conversa entre nós e as professoras). 

 

QUADRO 13.7 – Elaboração de um contrato de contingência. Fonte: Elaboração própria. 
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A possibilidade de variação do estilo e forma das atividades apresentadas ao aluno 

com TDAH ajudaria a atenuar os desdobramentos das características desse transtorno para a 

aprendizagem.  [...] não é uma atividade comprida, são atividades diferentes (Professora do 

AEE). [...] isso, pois é, variação de atividades, o tempo de interesse do aluno é sempre 

pequeno (Registro de relato da professora regular). As professoras parecem sensíveis a 

repensar a metodologia de trabalho, sobretudo no que se refere à realização das tarefas 

escolares; compreendendo a necessidade de serem criativas e despertarem o interesse do 

discente (BARKLEY, 2000; BENCZIK; BROMBERG, 2003).  

Na roda de conversa, propusemos o registro oral e escrito das atividades sugeridas 

como forma de garantir a apreensão da orientação dada e realização das tarefas escolares. A 

observação revelou que a professora faz uma explanação oral e, ocasionalmente, o registro da 

página na lousa. Recordam, por fim, a importância de sempre fazer um registro escrito, não 

apenas oral. [...] é preciso fazer o registro seqüencial das atividades, no quadro (Registro de 

relato da Professora Regular) [...] pra ele não esquecer. (Registro de relato da professora do 

AEE). 

No diálogo com as professoras, ressaltamos a preocupação de que os conteúdos 

desenvolvidos em sala sejam assimilados de forma parcial. A proposição de fazer perguntas 

frequentes, ao longo da exposição do conteúdo, permite ao professor perceber indícios de 

incompreensão, daí a necessidade de reorganizar sua ação de modo a promover seu 

engajamento ativo no trabalho acadêmico (BARKLEY, 2000; CASAS et al., 2001). O uso de 

sinais não verbais para redirecionar o aluno para uma atividade constitui eficiente estratégia, 

tendo em vista sua dificuldade na permanência prolongada de uma atividade e facilidade em 

desviar o foco atencional (ANTONY; RIBEIRO, 2004; DUPAUL; STONNER, 2007; RIEF, 

1998). 

 

Professora regular: Mazu e assim de voltar, por exemplo, eu tô explicando aí eu vejo eles tão com 

os “olhos grudados” assim, como se não tivesse entendendo, aí eu volto pro começo, processo tudo 

de novo, esse voltar pra ele fica meio... 
Pesquisadora: Não, com certeza ajuda muito, mas uma coisa que auxilia muito também é você fazer 

perguntas do conteúdo porque é uma forma de você jogá-lo... 
Professora do AEE: Fazer interagir... 
Pesquisadora: Exatamente porque se ele, ele pode até estar com o olho fixo em você, mas o 

pensamento longe, isso é comum acontecer, uma estratégia é: uma batidinha na mesa, como eu vejo 
que você faz muito, bater ali no ombro ou fazer uma pergunta, aquela história da retroalimentação, 

para você ―puxar‖ a atenção do aluno...   
Professora: Se não fizer ele, fica difícil retornar. 

   
 (Trecho de uma roda de conversa entre nós, a professora do AEE e a professora) 
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QUADRO 13.8 – Estratégia: fazer perguntas sobre o conteúdo. Fonte: Elaboração própria. 

 

As professoras destacaram em uníssono a importância de valorizar os pontos fortes do 

aluno. Seguramente, reconhecer e reforçar esses pontos fortes, além de elevar a autoestima – 

quase sempre baixa nesses alunos − instiga sua disposição para colaborar em outras tarefas. 

Valorizar os pontos fortes é um eficiente procedimento na contenção do comportamento 

desses alunos. É importante que o professor descubra em quais atividades a criança tem 

desempenho satisfatório, de modo a proporcionar oportunidades para expressar esses pontos; 

interessar-se mais pelo que é capaz de fazer, por seus talentos e menos suas fragilidades e 

supostos deficits (ALENCAR, 2006; BARKLEY, 2000). 

Manter o contato visual frequente com o aluno, foi importante estratégia lembrada 

pelo grupo, com o objetivo, muito mais de monitorar o comportamento do discente do que 

detectar indícios de incompreensão, como estratégia proposta na literatura (BENCZIK; 

BROMBERG, 2003; CASAS et al., 2001; MIRANDAS; GARCIA-CASTELAR; 

PRESENTACIÓN-HERRERO, 2004). A discussão, na roda de conversa, foi ampliada no 

intuito de compreender essa estratégia, tanto a serviço do manejo de comportamento – 

monitorar atitudes − como da aprendizagem – indicativos de incompreensão. 

Segundo relato das professoras, uma importante estratégia para manejar o 

comportamento desse aluno diz respeito a não pressioná-lo pelo não−cumprimento de uma 

norma; o aluno demonstra medo. Embora essa prerrogativa não conste na literatura, se revela 

como imprescindível para esse discente. Esse dado nos questiona acerca da impossibilidade 

de aplicarmos essas estratégias como um receituário pronto e infalível; descobrindo a 

necessidade imperiosa de avaliar detidamente a história do aprendiz, suas demandas, 

fragilidades: pensar um projeto de intervenção individual, situado.    

Encorajar o aluno a registrar as instruções verbais e o que seja considerado relevante, 

como também incitá-lo a tomar nota das palavras-chaves constitui importante estratégia 

cognitiva, que permite ao aluno recuperar informações anotadas de forma incompleta, 

fragmentada, em decorrência do deficit atencional e memória de trabalho. O grupo propôs [...] 

a questão das palavras chaves, até pra explicar pra ele, tem determinadas palavras que pra ele 

ajuda mais a ele assimilar o que ele tá fazendo. Numa frase tem uma palavra que é a que faz 

com que ele, como diz o outro, ―baixa a ficha‖, ―cai a ficha‖ (Registro de relato da professora 

regular). Esse registro permite tanto reaver informações relevantes como armazená-las. 
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 Nos diálogos recordamos em muito dos a relevância de uma sala de aula organizada, 

previsível, com uma rotina sistematizada de modo a colaborar para a fragilidade na 

estruturação interna do aluno. ―A estrutura é uma questão central no tratamento do TDAH‖ 

(HALLOWELL; RATEY, 199, p.263). Como foi ressaltado, a ausência de uma estrutura 

interna implica a urgência de favorecer uma estrutura externa; essas pessoas não conseguem 

se estruturar sozinhos.    

Professora regular: ah, a questão da sala, nem falou não? a questão da sala, a organização da sala, a 

questão aí do cognitivo não né, 
Pesquisadora: manter sempre uma rotina de atividade, mas essa estruturação da sala, também, é 

importante. É, organizar a sala...  
Professora regular: [...] na questão do espaço físico mesmo [...]. 
Professora regular: as carteiras de forma tradicional, que ele pra se movimentar. 

 

(Trecho da roda de conversa entre nós, a professora do AEE e a professora regular) 

QUADRO 13.9 – Organização do espaço físico. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A preocupação da professora regular em manejar o comportamento do aluno foi 

revelada na observação em sala. Por meio de reforços positivos, conseguia, quase sempre, que 

as atividades propostas fossem realizadas. Esses reforços consistiam em ações tangíveis, 

como apagar o quadro, brincar de jogo da velha, distribuir agendas, também elogiar pequenos 

progressos e permitir saídas mais frequentes de sala. O diálogo, a seguir, expõe essa 

importante estratégia. 

 

Professora regular: Não tive que chamar a atenção dele, e ele se levantou quando terminou e ainda 
chamei ele e inventei o jogo da velha porque ele tava circulando e ensinando pros outros e um 

chamava, outro chamava, aí tem uns que ele se identifica e ensina, os que ele não se identifica ele já 

rebate e "não vou, não quero" "tia, não sei o quê" porque os meninos começam a dizer coisa, quando 
ele diz que não vai, os meninos ficam dizendo coisa. 
Pesquisadora: E a estratégia do jogo da velha é como? Eu não entendi, você falou, quando ele 

termina... 
Professora regular: Sim, porque ele tava circulando, nessa história aí, pra não dar confusão e ele não 

se agitar eu inventei, ―vamos jogar o jogo da velha‖, ele ficava fazendo o risquinho as bolinhas, 

comigo né, e ganhou de mim, ganhava de mim, contou até as vezes né, ganhou de mim 23, parece que 

foi 23 ou foi 31, foi um bocado, que era só fazendo [...].  
 

(Trechos de uma roda de conversa entre nós, a professora do AEE e a professora) 

 

QUADRO 13.10 – Reforço positivo. Fonte: Elaboração própria. 

 



249 

 

 Realizar pausas periódicas durante as explicações foi uma estratégia discutida com as 

professoras, de modo que o discente disponha de um tempo para assimilar a informação e 

aplicar estratégias para processá-la (CASAS et al., 2001). Além disso, a professora regular 

recordava-se da necessidade de resumir, simplificar, extrair o essencial dos textos como uma 

forma outra de ajudar na apreensão do conteúdo. A esse respeito, relata: ―[...] você tem que 

ser sucinta, resumida, tirar o essencial, assim, num nível, numa linguagem que eles entendam, 

porque no livro os textos são enormes, se for fazer, colocar do jeito que tá ali eles não pegam 

[...]‖. A intenção em facilitar a aprendizagem do aluno era constatada na observação em sala e 

discurso da professora regular. 

A observação em sala revelou que repetidas vezes a professora fazia a indicação da 

atividade apenas de forma oral; o imperativo de que as orientações para o aluno devem ser 

apresentadas de maneira visível (registro no quadro, cartazes, listas e outros lembretes 

visuais). Apoiar-se exclusivamente na memória da criança e em lembretes verbais é temerário 

para o êxito na tarefa (BARKLEY, 2000; CONDEMARIN, 2006; RIEF, 1998).  O registro 

escrito, associado ao incentivo na repetição oral da orientação dada, constituem importantes 

ferramentas no trabalho pedagógico. Essa sugestão foi aventada na roda de conversas 

conforme diálogo. 

 

Professora AEE: Faz indagação oral da tarefa de sala... 
Pesquisadora: A indicação oral. Aqui eu só colocaria como uma sugestão O. é, você tem alunos 
desatentos em sala, essa indicação oral deve sempre ser acompanhada de uma indicação escrita, 

porque normalmente no oral, a tendência é que ela se perca...     
Professora regular: ―Entra num ouvido e sai no outro‖... 
Pesquisadora: È e principalmente quem tem o déficit... 
Professora regular: É tanto que eles perguntam muito...  
Pesquisadora: É, repetem... 
Professora regular: "Ah, não sei o quê, ah", acabei de falar e ele acabou de perguntar...  
Pesquisadora: É exatamente, uma coisa que ajuda muito é você "vamos repetir junto comigo! todo 

mundo entendeu? Alguém não escutou? Vamos lá gente repetir novamente!"     
Professora regular: [...] faz muito isso, "entendeu fulano?" diz o nome, "entendeu?"  
Pesquisadora: Pois é...       
Professora regular: Mesmo que não tenha entendido eles...  
Pesquisadora: Mas é ótimo isso e sempre fazer esse registro escrito, ajuda muitíssimo. 
Professora regular: Eu tô dizendo pra ela, acontece tanta coisa e eu nem percebo, quando tem uma 
pessoa olhando, pra você ver, o ângulo de visão é outro porque o meu ângulo é totalmente diferente, 

eu não vejo nada disso. 

 

 
(Trechos da roda de conversa entre nós, a professora do AEE e a professora regular) 

 

QUADRO 13.11 – Indicação oral acompanhada da indicação escrita. Fonte: Elaboração própria. 
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A observação e as rodas de conversa revelaram ainda a necessidade de recordar à 

professora algumas orientações pertinentes para o manejo do comportamento e aprendizagem: 

i) na mudança de uma atividade para outra, anunciar ao aluno os comportamentos e objetivos 

esperados para a atividade antes do seu início (DUPAUL; STONER, 2007; CONDEMARIN, 

2006); ii) oferecer um tempo extra na realização das atividades, isso porque ―[...] o tempo dele 

não é o mesmo tempo dos outros‖ (Registro de relato da Professora do AEE) demoram mais  

em concluí-las, em função da dificuldade em sustentar a atenção, retornar ao ritmo normal 

(BENCZIK; BROMBERG, 2003; RIEF, 1998).  

 Por fim, foi destacado o cuidado com a relação afetiva entre os atores, como condição 

para  o desenrolar do trabalho pedagógico.  

 
[...] estabelecer um vínculo com o aluno, um vínculo afetivo, porque, por 

exemplo, a relação dele com você, acho que muita coisa fluiu exatamente, 

por conta desse vínculo (pesquisadora) [...] afetividade, isso que eu tava 
dizendo pra T., que a agente tem que cultivar um vínculo de afetividade, mas 

na hora de puxar a rédea, tem que ser autentico na hora de, passar um carão, 

tem que ser firme, [...] (Professora do AEE).  Eu costumo dizer que o amor 

com que a pessoa trabalha, então se você tem muito amor, fica fácil, pra 
poder ter aquela afetividade com a criança porque se não tiver a parte 

afetiva, se não chamar com amor, e for com brutalidade com ele, com 

ignorância, ele se revolta rapidinho. (Registro dos relatos da Professora 
regular).  

 

 

A observação em sala revelou a preocupação da professora em estabelecer esse 

vínculo afetivo com o discente, determinante em muitas das situações desafiantes – resultado 

das características do transtorno − ocorridas em sala, constituindo uma autoridade dialogada.  

 

 

Plano de trabalho  

 

 

Ao longo das rodas de conversa, discutindo o conteúdo das observações e filmagens, 

com base nas vivências e referências dos nossos colaboradores, delineamos, gradativamente, 

esse plano de intervenção do nosso aprendiz. Como mencionamos, as discussões foram 

enriquecidas pela formação teórica ocorrida em cada encontro, aprofundando na teoria as 

questões oriundas da prática. Desse movimento colaborativo entre nós e as professoras, 

aportamos no esboço a seguir expresso. 
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 Explorar a parte oral do aluno. Tem muita criatividade, discernimento. 

―Consegue chegar a resposta sem dizer o que está no livro‖. Resposta pessoal e 

curta. 

 Visualizar sempre. Estar contantemente, no campo de visão do professor.  

 Colocar a cadeira próxima à mesa do professor, mas não ―colada‖ a ela.  

 Variação de atividades (o tempo de interesse do aluno é sempre pequeno).  Não 

oferecer atividades longas, pela dificuldade em se concentrar para realizá-la. 

Oferecer atividades mais curtas. 

 Realizar atividade em dupla (sistema de tutoria) com um colega que o aluno se 

identifica. 

 Registro seqüencial das atividades no quadro (agenda). Registrar sempre a 

orientação dada para uma atividade. 

 Solicitar ao aluno que repita as informações oferecidas pela professora para 

verificar sua assimilação. 

 Nas avaliações, considerar somente 80% das questões resolvidas. 

 Na resolução das avaliações permitir um tempo maior, mais flexível para sua 

realização.  

 Manter um contato visual freqüente com o aluno para perceber sinais de 

incompreensão. 

 Utilizar palavras chaves para explicar conteúdos. ―Às vezes uma palavra numa 

frase ajuda a ―baixar‖ a ficha‖. 

 Manter sempre uma rotina em sala (atividades). 

 Organizar as carteiras de forma tradicional. 

 

ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS 

 Oferecer uma recompensa (premiação) por uma atividade realizada, concluída. 

―Realiza a atividade com rapidez quando tem uma mediação‖. 

 Dirigir-se ao aluno, chamando-o pelo nome, sobretudo, quando fornecer 

informações que precisam numa atividade. 

 Ignorar transgressões leves. 

 Estabelecer no início de cada aula o combinado do dia (dialogar com o aluno 

sobre as ações e atividades a serem desenvolvidas). 
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 Professor deverá movimentar-se constantemente para orientar e acompanhar o 

desenvolvimento das atividades do aluno. 

 Solicitar sua colaboração como ajudante, em atividades necessárias em sala de 

aula (entregar as agendas, apagar o quadro, guardar os livros, entregar os 

cadernos para correção). 

 Permitir saídas rápidas do aluno como forma de ―espairecer‖, extravasar suas 

energias. 

 Informar previamente as regras da sala. 

 Usar palavras de incentivo, elogiar os avanços e motivá-lo sempre. 

 Não pressioná-lo pelo não-cumprimento de uma norma. O aluno demonstra 

medo. 

 Cultivar um vínculo de afetividade com o aluno, sem esquecer da firmeza. 

 Utilizar o timbre de voz calmo, sereno, sobretudo, numa reprimenda ao aluno. 

Ao final da roda de conversas, as professoras sugeriram algumas recomendações a 

serem observadas no acompanhamento do aluno: ―se pôr no lugar do aluno‖, permanecer 

atenta as suas necessidades individuais; ―conhecer primeiro o aluno para depois trabalhar com 

ele‖; ―Quando dá dez horas o aluno está saturado. Termina todas as tarefas e fica desatento‖. 

Conforme ressaltou a professora, aproveitar o espaço de tempo em que o aluno permanece 

mais concentrado nas atividades para obter melhores resultados. Ressalvaram, ainda, a 

necessidade de procurar novas informações, ampliar ainda mais seus conhecimentos sobre o 

TDAH.          

Ao final dos encontros, foi proposto às professoras um questionário (Anexo C) com o 

intuito de recolher as informações últimas da pesquisa, especificamente os saberes agregados 

à sua prática pedagógica referente ao TDAH, assim como as prováveis contribuições para sua 

formação docente.  

 A primeira indagação sugeria as professoras comentarem suas impressões, percepções 

do TDAH, com base na experiência vivenciada na pesquisa. As respostas incorreram nas mais 

diversas vertentes: dificuldade em desenvolver atividades específicas que atendam 

eficazmente as demandas; relevância de um trabalho bem direcionado em sala de aula; 

transtorno que ensejaa enormes dificuldades na aprendizagem, mas que pode ser 

administrado; grande desafio e dificuldades no enfrentamento; apresenta restrições quanto à 

concentração, mas capaz de aprender e viver socialmente. Uma das professoras nomeou as 
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características do transtorno ressalvando suas limitações e revelando um saber mais 

sistematizado.  

 

  PROFESSORA REGULAR PROFESSORA AEE 

Escola 

Um 
Que é muito difícil desenvolver atividades 

que atendam de modo satisfatório a cada 
especificidade.  

 

Com grande preocupação, já que o 

trabalho em sala de aula deve ser bem 
direcionado para se ter algum resultado. 

Escola 

Dois 
É um transtorno que causa bastante 
dificuldades de aprendizagem. Gerando 

desatenção, falta de concentração, 

dificuldades de relacionamento entre os 
colegas e até mesmo atraso nas etapas de 

escolaridade. Algumas pessoas conseguem 

administrar esse distúrbio e ter uma vida 

praticamente normal, outras não. 

Considero que o transtorno tráz um conflito 
existencial para o aluno, que apresenta 

certa dificuldade em conviver no ambiente 

escolar junto com seus pares e em alguns 
casos trazem conflitos com a professora 

devido ao comportamento indesejado e na 

da organização dos trabalhos executados na 

sala de aula impedindo uma maior 
tranqüilidade que favorece o aprendizado.  

Observo que se, as professoras e os pais 

pudesse conhecer melhor as estratégias 
como conduzir o comportamento do aluno 

e suas formas de aprender com certeza a 

criança poderia ter um espaço de 

concentração para aprender com qualidade. 
 

Escola 

Três 

 

Como um desafio! As situações nas quais 

você é inserido proporcionam caminhos de 
soluções diversas; desde o enfrentamento 

com o hiperativo até uma convivência 

moldada na busca do que será um resultado 
satisfatório, pois o ideal realmente é algo 

que, devido as circunstâncias, não há como 

atingir. 
 

Como uma pessoa que possui suas 

limitações de concentração, mas capaz de 
aprender e viver em sociedade quando ele 

é trabalhado. 

QUADRO 14.1 – Informações das professoras sobre o TDAH. Fonte: Elaboração própria. 

 

Na sequência, inquirimos sobre as estratégias que aplicariam para auxiliar o aluno com 

TDAH em sua aprendizagem e manejo do comportamento. As professoras nomearam 

estratégias sem uma distinção daquelas que se referem à aprendizagem e outras ao 

comportamento. De modo geral, conseguiram indicar, com lucidez, importantes 

procedimentos no trabalho com o aluno com TDAH, revelando um saber teoricamente mais 

fundamentado. 

  PROFESSORA REGULAR PROFESSORA AEE 
Escola 

Um 
Sempre mantive o aluno próximo a mim, 

explorando os conteúdos oralmente bem 

como realizando atividades com poucas 
questões e que atendesse seu nível de 

compreensão. Também costumava deixar no 

quadro até o final da aula a agenda do dia 

Chamar sempre sua atenção, para retomar 

atividades, local onde ele deve sentar-se, 

usar cores diferentes no quadro, organizar 
uma agenda, priorizar questões em provas 

entre outras. 
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para que orientasse melhor os alunos nas 

tarefas que faltavam realizar, mesmo 

entendendo que o aluno com TDAH ainda 

não tinha o domínio da leitura e escrita. 

 

Escola 

Dois 
Estabelecer regras claras. 
Estabelecer limites. 
Introduzir uma rotina fixa. 
Trabalhar com o sistema de recompensas. 

Nas atividades a criança começa a fazer 

por partes para que sua atenção esteja 

focada no conteúdo e não se disperse. Em 
relação ao comportamento, fazemos 

pequenos acordos, após o termino da 

tarefa o aluno pode fazer outra atividade: 

pintar, desenhar, sair um pouco de sala 
para beber água ir ao banheiro e até 

mesmo levar um pequeno recado da 

professora para a coordenação, como 
forma de sair um pouco de sala para 

canalizar sua energias para outra atividade.  

 
Escola 

Três 
Bom, busco adequação – essa é a palavra – 

desde a questão comportamental até o 

desenvolvimento de atividades que auxiliem o 
crescimento da aprendizagem do aluno com a 

―deficiência‖ em questão, embora, creio eu, 

que ele sobressaia-se razoavelmente bem, 

dependendo do contexto em questão (escrita, 
leitura, debate, desenho, pintura, etc...). 

 

Procurar sentar sempre próximo ao 

professor, afastado de janelas e portas. 

Fazer atividades que chamem a sua 
atenção. 

QUADRO 14.2 – Estratégias de manejo de comportamento e cognitivas para o aluno com TDAH. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A última proposição questionava a respeito das possíveis contribuições da pesquisa 

para o processo formativo das colaboradoras. As respostas sugeriram um estudo investigativo 

que beneficiou a todos nós e às colaboradoras. A possibilidade de aproximar a teoria da 

prática dos professores e, então, constituir novos saberes contribuiu não apenas para 

amadurecer teoricamente os colaboradores como, de forma prática e vivencial, a nós. 

Percebemos uma necessidade premente de proceder com essa interlocução entre a teoria e a 

prática para não incorrer no risco do ―teorismo‖ tampouco do ―praticismo‖.  

 

  PROFESSORA REGULAR PROFESSORA AEE 

Escola 

Um 
Bastante, pois durante o processo aprendi 

muita teoria sobre o assunto e assim 
compreendendo melhor o aluno. 

Muito, especialmente no que diz respeito à 

identificação e algumas estratégias de 
atendimento.  

Escola 

Dois 
Sim. Pude ler mais sobre o assunto, 

entender melhor, determinadas reações dos 
alunos, conhecer estratégias para lidar com 

esse problema. 

A formação oferecida para as professoras da 

escola e especialmente para mim foi muito 
valorizada e necessária, pois temos casos na 

escola de alunos com TDAH e os anseios de 

nós professoras foram superados através da 

formação. No planejamento e no manejo de 
sala as professoras já pensam estratégias 
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para contemplar as especificidades do aluno 

com TDAH. 
A pesquisa trouxe uma reflexão 

aprofundada sobre o tema TDAH, pois nós 
professora temos esse assunto na formação, 

porém de forma muito superficial. As 

palestras/formação feita despertaram nas 
professoras o olhar diferenciado que a 

criança com TDAH merece receber em 

relação a forma com se processa o seu 
aprendizado e comportamento.  
Posso considerar como limitação o tempo, 

pois como o tema é abrangente seria 

necessário mais tempo para fazermos 
debates, encontros, palestras, grupos de 

estudo para nos apropriarmos desse 

conteúdo de forma mais sistemática. 
 

Escola 

Três  
E como! Não só na formação pessoal como 

na ajuda, no apoio, na busca de soluções e 
comportamentos que satisfizessem a 

convivência com o hiperativo. 

Sim, ajudou a entender melhor a situação 

dos alunos com este transtorno, como eles 
sofrem também para poder conviver em 

uma sociedade que cobra muito da nossa 

postura. 

 
QUADRO 14.3 – Contribuições da pesquisa para formação docente. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Nesse estudo investigativo, as professoras ressaltaram desafios que sobressaíram na 

sua execução: dificuldade com os horários dos encontros, pois era delicado deixar a turma 

com outro profissional e/ou organizar uma atividade extra (Escola Um); o aluno observado 

faltava muito às aulas, o que dificultava uma observação e melhor continuidade da pesquisa 

(Escola Dois); limitação do tempo em função da abrangência do tema e necessidade de 

realizar mais encontros, grupos de estudo de modo a apropriar-se ainda mais do tema 

(Professora do AEE da Escola Dois).  

Ao final dessa jornada, consideramos atingido os objetivos propostos neste estudo. O 

percurso escolar do aluno com TDAH é marcado por gigantescos desafios cognitivos e 

comportamentais, isso porque constitui um campo conceitual em elaboração, cercado de 

imprecisões teóricas e mitos. Nesse sentido, os profissionais que trabalham com tal clientela, 

igualmente, se encontram desnorteados, revelando uma formação inicial e continuada com 

lacunas. O estudo ratificou a imperiosa necessidade de oferecer ferramentas teórico-práticas 

ao professor.  

A pesquisa, por último, constituiu um caminho de formação e mudança, à medida que 

avaliou o trabalho pedagógico do professor, colaborou para o aprimoramento da sua prática e, 
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adotando o professor como parceiro, erigiu um plano de trabalho para o aluno com TDAH. 

Adentrar o universo escolar, perquirir o professor sobre suas inquietações e anseios, 

aproximar a teoria da prática, transmudando-a em saber elaborado, situado, constituiu uma 

experiência incomparável para aqueles que teceram este estudo investigativo, marcando de 

forma indelével nossa trajetória na qualidade de docentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar as estratégias cognitivas e 

comportamentais aplicadas pelo professor em sala de aula e, desde então, formulamos, de 

forma colaborativa, uma proposta de intervenção. De modo mais preciso, avaliamos os 

conhecimentos prévios dos docentes, nomeadamente as necessidades de formação referentes 

ao TDAH; averiguamos as atividades interventivas realizadas com os alunos; investigamos as 

estratégias cognitivas e de comportamento desenvolvidas pelo professor em sala de aula; 

aprofundamos os subsídios teóricos acerca desse transtorno por meio de uma oficina de 

formação para os docentes; e elaboramos propostas de intervenção no manejo de 

comportamento e trabalho pedagógico com o aluno com TDAH.  

O segundo capítulo traz uma descrição sobre o TDAH: linha histórica que enfoca as 

primeiras sistematizações de Educação Especial até o conhecimento desse transtorno: 

etiologia, subtipos e principais características. Esse transtorno que fora incluído no cômputo 

de atendimento da Educação Especial, nos dias atuais, não mais é contemplado por essa 

modalidade de ensino. 

A instituição escolar, de natureza excludente, delimita o acesso ao diferente, 

legitimando a exclusão em suas políticas e práticas educacionais e sociais. A despeito da 

universalização do acesso, continua a marginalizar pessoas consideradas fora de seus padrões 

homogeneizantes. A princípio, na elaboração histórica das políticas públicas, coexistem duas 

vertentes − assistencialista/caritativa - que indica a criação de instituições especializadas e a 

defesa desses espaços, como favorecedores de desenvolvimento e aprendizagem, e sociedade 

inclusiva − que privilegia os direitos de pessoas com deficiência e questiona o paradigma da 

homogeneidade – todas as crianças são iguais e aprendem de forma igual. 

Nessa perspectiva, a Educação Especial organizou-se tradicionalmente como 

atendimento substitutivo ao ensino comum, pela criação de instituições especializadas, 

escolas regulares com classes especiais. Convém ressaltar que tal serviço prestado era de 

ordem eminentemente clínico-terapêutica. Percorremos um longo caminho até a oferta de um 

atendimento de caráter educacional. Os dispositivos legais – Constituições, Leis Diretrizes e 

Bases da Educação, Políticas Nacionais, Diretrizes - que normatizaram o acesso de alunos 

com necessidades educacionais especiais, também trilharam um percurso alongado em 

decorrência da conjuntura histórica, política e social.  
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A partir de 1970, houve extensa discussão sobre o TDAH, porém, esse campo de 

estudo prossegue com inúmeras incertezas e contradições, pois suas causas permanecem 

imprecisas. Ante a complexidade diversas desse transtorno e da escassez de evidências 

científicas, que defendem uma etiologia única, investigações registramos causas 

multidimensionais. Indícios recentes apontam um desequilíbrio no sistema neurobiológico da 

pessoa.  

O TDAH é um dos transtornos mais frequentes em crianças na idade escolar, porém, 

continua pouco compreendido por profissionais da área da Educação. O meio científico 

destaca três problemas primários: dificuldade em manter a atenção; controle ou inibição de 

impulsos e atividade motora excessiva. Outros profissionais reconhecem, ainda, dois 

problemas adicionais: dificuldade para seguir regras e instruções e, também, variabilidade 

extrema a determinadas situações. Os subtipos desatento, impulsivo-hiperativo e combinado, 

em consequência de suas características e habilidades diferenciadas, apresentam expectativas 

distintas quanto ao desempenho acadêmico, relações familiares e, por conseguinte, dificultam 

a inserção social. O conhecimento dos subtipos permite que o professor identifique as 

dificuldades de cada aluno e realize um acompanhamento diferenciado.  

No que diz respeito ao percurso acadêmico, apresentam desempenho inferior às suas 

capacidades, resultando num impacto educacional e social profundo. Em condições 

apropriadas, seriam igualmente capazes de aprender e chegar a resultados semelhantes aos de 

outros de mesma faixa etária e escolaridade. Demonstram necessidades específicas, não 

somente concernentes à sua conduta, mas, sobretudo, demandas exclusivas para aprender, 

requerendo um trabalho pedagógico sistemático, por parte dos profissionais da educação. 

No terceiro capítulo, explicitamos as estratégias cognitivas e comportamentais, cerne 

da investigação. Para tanto, realizamos uma revisão na literatura que abrange os seguintes 

aspectos: princípios norteadores para o trabalho interventivo; tipos de estratégia; 

características das condutas e ações relativas às estratégias cognitivas e comportamentais. 

Além disso, fazemos recomendações à instituição escolar e ponderações sobre avaliação.   

O professor revela frustração com a impotência de sua ação docente, em razão da 

repetição e gravidade dos comportamentos disruptivos e do baixo desempenho cognitivo dos 

estudantes. Para maximizar a probabilidade de êxito no espaço escolar, é necessário que o 

professor planeje uma variedade de estratégias comportamentais e de aprendizagem dirigida 

para a prevenção e o manejo das dificuldades nessas áreas.  
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Em decorrência a ausência de uma estrutura interna, urge oferecer uma estrutura 

externa: estabelecimento de contratos de contingências, sanções e punições; estratégias de 

auto-manejo; sistema de recompensas; orientações quanto à realização das tarefas escolares e 

ambiente da sala de aula; recomendações sobre o estudo e tarefa, incluindo instrução por 

colegas e assistida por computador.  

Nos alunos com TDAH, a deficiência na capacidade de inibição provoca uma acirrada 

competição entre todos os estímulos, que dificulta a focalização de um objetivo e interfere sua 

vida escolar e social. A criança vive imersa em um mundo rico em estímulos, portanto, para 

realizar uma atividade mental organizada precisa usar a atenção para selecionar os mais 

adequados. Oferecemos ao profissional, que cotidianamente se depara com as desafiantes 

características desses aprendizes, ferramentas de manejo que se destinam a colaborar na 

inserção escolar do discente com TDAH.  

O quarto capítulo enfoca o saber que o professor elaborou com base no seu exercício 

pedagógico, ajuizando a reflexão como principal ferramenta em uma perspectiva crítico-

reflexiva na formação continuada.  

A pesquisa colaborativa distingue duas colunas basilares: pesquisa e formação, pois 

durante as atividades investigativas os participantes vivenciam um processo de formação. Os 

colaboradores, sujeitos da pesquisa, investigam o objeto e, de seus campos de atuação, 

extraem e consolidam saberes. Ancorada em uma teoria, que considera a prática reflexiva a 

base da formação continuada, realizamos uma incursão sobre os saberes organizados pelo 

professor na prática. 

O docente assume o papel de colaborador, por isso reflete sobre sua ação docente e 

ressignifica a relação entre conhecimento e prática. Nessa direção, o professor dissemina 

saber nas relações mediadas no trabalho pedagógico, apreende princípios, reelabora conceitos, 

reconsidera atitudes com a finalidade de enfrentar os desafios da sala de aula. 

O saber docente não se estabelece apenas na prática, mas com base na reflexão, 

fundamentado pela teoria; assume importância vital na formação dos docentes, pois 

proporciona ao profissional da educação um acervo de experiências teórico-práticas em 

constante reedição. A teoria potencializa um olhar multirreferencial para uma ação 

contextualizada. Impõe-se a inseparabilidade entre a prática e a teoria, fundamentada na 

práxis (ação-reflexão-ação) para romper com o modelo que prioriza a técnica e a 

mecanização. Surge, então, um novo paradigma epistemológico, que confere autonomia ao 

educador. 



260 

 

Desse modo, pensar a formação docente significa compreendê-la como autoformação, 

uma vez que os professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas 

experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares. É inconteste a 

relevância da perspectiva da reflexão no exercício da docência e, sobretudo, no processo de 

formação do profissional da educação. 

O quinto capítulo contém a metodologia de pesquisa, delimita a natureza da 

investigação, o universo pesquisado, procedimentos e instrumentos envolvidos. A abordagem 

de natureza qualitativa e a pesquisa-ação colaborativa como opção metodológica privilegiar 

os objetivos deste estudo. No ensaio, foram descritas, ainda, as experiências subjetivas 

vivenciadas no campo.  

A pesquisa denominada de colaborativa, realizada na relação entre nós e as 

professoras das escolas, utilizou como metodologia a pesquisa-ação colaborativa, que 

pressupõe a participação dos componentes de uma equipe com objetivos e metas comuns. O 

espaço escolar e a sala de aula constituíram um espaço de reflexão. Esse tipo de pesquisa 

instituiu nomeadamente, um caminho de formação e mudança, de forma colaborativa, pois 

possibilitou a análise conjunta da prática pedagógica e ajudou no aprimoramento do trabalho 

educativo, tendo o docente como parceiro no processo investigativo. Agimos como 

catalisadora do processo e auxiliamos os docentes nas análises e teorização de suas práticas.  

A pesquisa foi desenvolvida na SER I, em uma área que compreende 15 bairros da 

Região Metropolitana de Fortaleza e abrange 50 escolas de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental e dez creches. Na escolha do campo (escolas), adotamos os seguintes critérios: 

adesão do professor que trabalhasse com crianças com características e/ou diagnóstico de 

TDAH; alunos com TDAH no Ensino Fundamental I; adesão da direção e equipe gestora à 

pesquisa. Após a observância desses critérios, dentre o grupo das dezesseis professoras do 

AEE, selecionamos três que privilegiaram as seguintes características: maior receptividade 

das professoras, relativa proximidade entre as escolas e adoção de uma proposta pedagógica 

de natureza inclusiva.  

Selecionamos a sala de aula, e não outros espaços escolares, pois era imprescindível 

observar as estratégias cognitivas e comportamentais desenvolvidas pelos professores com os 

alunos com TDAH.  Instrumentos vários foram tentados no curso da investigação: observação 

colaborativa, questionário e sessões reflexivas (roda de conversa). O objetivo da observação 

era avaliar as estratégias cognitivas e comportamentais utilizadas pelo professor. O 

questionário ambicionou conhecer os saberes prévios dos docentes referentes ao TDAH e suas 
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necessidades formativas, além de investigar as maiores dificuldades na prática pedagógica. As 

sessões reflexivas (rodas de conversa), por sua vez, aprofundaram os subsídios teóricos acerca 

do transtorno, no intuito de elaborarmos propostas de intervenção no manejo de 

comportamento e aprendizagem do aluno com TDAH. 

No sexto segmento, discorremos sobre a primeira aproximação realizada com os 

sujeitos da pesquisa, desde a sensibilização dos colaboradores para a investigação, a execução 

da pesquisa, denominada piloto: experiência inicial desenvolvida com os 16 professores do 

AEE da SER I. No trabalho colaborativo procedemos, primeiramente, com a avaliação dos 

saberes prévios dos docentes, além das suas necessidades de formação. Os colaboradores 

foram instigados a expressar suas demandas de formação por meio da aplicação de um 

questionário inicial. A recolha dos dados ocorreu no início do processo e foi avaliado ao 

longo do percurso investigativo, de maneira que algumas necessidades iniciais foram 

substituídas por outras, surgidas nas discussões em grupo.  

Estabelecemos com o grupo de 16 professoras do AEE um plano de trabalho que 

constava de dois objetivos: I) subsidiar teoricamente as docentes sobre a temática do TDAH 

para auxiliá-las a II) discutir os casos trazidos de suas instituições. As professoras do AEE 

aplicaram um questionário inicial com as docentes da sala regular de suas escolas. A 

indagação sobre os principais desafios encontrados por essas professoras apresentou inúmeras 

questões, categorizadas nas seguintes acepções: características do transtorno; trabalho 

pedagógico e necessidade formativa; estratégias interventivas e acompanhamento familiar e 

ajuda de outros profissionais.  

Os professores, quando questionados sobre as situações surgidas em sala de aula 

relacionadas ao TDAH, sistematizaram nas vertentes cognitiva e comportamental. Na 

indagação sobre as demandas que assinalam como imprescindíveis à prática pedagógica no 

trabalho com esse aluno, nomearam necessidades organizadas nas categorias ajuda de pessoas 

capacitadas; necessidade de formação para o professor; recursos e estratégias de ensino e 

orientação para a família e outros.  

No processo investigativo, algumas dificuldades sobressaíram, dificultando sua 

execução: oscilação na participação de algumas professoras; dificuldade de deslocamento do 

transporte cedido pela Secretária Regional, incorrendo quase sempre em atrasos no início dos 

trabalhos; disponibilidade de dois encontros mensais em vista da necessidade do grupo em 

dispor os outros dois para tratar de questões de funcionamento interno e exigência da 

participação desse grupo em um curso oferecido pela SER. Os encontros foram interrompidos 
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em função do curso, sendo concluído após o seu término. A pesquisa, denominada piloto,
36

 

lançou as bases para prosseguir a investigação em três das 16 instituições. 

No sétimo capítulo, procuramos, num emaranhado de vozes e discursos ordenar, dar 

forma às falas dos sujeitos e materializar os sentimentos e necessidades guardados na 

observação do campo. Deparamos com sujeitos extenuados pelo desafio de acompanhar 

cotidianamente um aluno com TDAH, com práticas que revelavam as lacunas de uma 

formação e um conhecimento incipiente desse transtorno. 

A observação revelou as características típicas do transtorno nos alunos: cantavam, 

gesticulavam, movimentavam-se excessivamente de carteira em carteira e por toda a sala, 

distraíam-se com objetos próximos (sobre a mesa, mochila, carteira do colega), respondiam de 

forma impulsiva as solicitações dos colegas e professora; reivindicavam constantemente a 

atenção da professora; encontravam dificuldades em conter suas respostas; refletir antes de 

executar uma ação; realizar no tempo previsto as atividades escolares e seguir a rotina de sala.  

A investigação nas três instituições teve inicio com a identificação das questões 

recorrentes que se impõem como dificuldades à prática pedagógica das professoras no que diz 

respeito ao TDAH, de forma colaborativa e com o grupo de professoras: cossituação. O 

levantamento das demandas, por meio de um questionário inicial, ofereceu os primeiros 

norteamentos para a execução da pesquisa. Na sequência, tendo como referência as 

necessidades, as observações em sala e as sessões reflexivas (rodas de conversas), 

aprofundaram as questões surgidas. 

A observação em sala revelou estratégias cognitivas e comportamentais.  Na Escola 

Um: estrutura física organizada; estimulo à expressão oral do aluno; orientação individual nas 

avaliações e realização de tarefa diferenciada para o aluno. Na Escola Dois: recomendação 

das tarefas − oral e escrita; proclamação do conteúdo a ser trabalhado. Na Escola Três: 

perguntas frequentes durante as explicações e retroalimentação imediata e precisa às suas 

respostas; indicação das tarefas mediante uma única modalidade sensorial; apresentação de 

um cronograma de trabalho para o aluno, e orientações e indicações no quadro (lousa). As três 

professoras aplicavam como estratégia cognitiva a localização próxima do aluno à lousa e a 

elas, e as professoras das Escolas Dois e Um usavam como tática a movimentação pela sala 

para fornecer ao aluno informações sobre sua tarefa. 

                                                
36

 O grupo de professores do AEE representava um total de 30 escolas, acrescidas as instituições 

anexas. 
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  Estratégias comportamentais foram desenvolvidas nas diversas instituições de ensino. 

Na Escola Um: supervisionar de forma sistemática a realização da tarefa mediante um contato 

pessoal com o aluno; e atenção dispensada ao aluno, pois constantemente pronunciava o seu 

nome sem fazer repreensões e formulava questões. Na Escola Dois, na atenção estratégica ao 

aluno: supervisionar de forma sistemática a realização da tarefa mediante um contato pessoal.  

Na Escola Três: atenção estratégica ao aluno (elevar autoestima); supervisão de forma 

sistemática na realização da tarefa; movimentos pela sala de aula para fornecer ao aluno 

informações sobre sua tarefa (retorno rápido); e contrato de contingências tais como: apagar o 

quadro e distribuir a agenda dos colegas. Algumas estratégicas comportamentais sobressaíram 

na conduta das professoras durante a observação das três instituições: sistema de tutoria; não 

interferência nas transgressões leves; manutenção do contato visual; e upervisão das tarefas 

do aluno.  

A julgar pelas necessidades formativas das colaboradoras destacadas, as estratégias 

utilizadas surgiram por intuição, de forma empírica, na perspectiva do acerto e erro, em 

função da urgência em direcionar comportamento e aprendizagem desses aprendizes. Na 

última etapa desse processo investigativo − a produção, mediante a síntese, reflexão e estudos 

do grupo de um plano de trabalho para o aluno com TDAH das três escolas− respondeu, em 

grande parte, às inquietações e anseios das colaboradoras, portanto, houve coprodução. 

Estamos convencida , por conseguinte, de que os objetivos propostos neste estudo 

foram atingidos, pois, no final da intervenção, as professoram revelaram que haviam superado 

as dificuldades decorrentes do conhecimento superficial sobre o TDAH. Esses profissionais 

adotaram razoável número de estratégias cognitivas e comportamentais em sala de aula e, 

sobretudo, elaboram, de forma colaborativa, um plano de trabalho para orientar o trabalho 

pedagógico com alunos com TDAH. 

Chegando ao fim desse instigante percurso, ressaltam-se os dividendos teóricos e 

práticos deste trabalho para todos os envolvidos na pesquisa. 

O levantamento bibliográfico revelou a carência de fontes que ofereçam ao professor 

suporte pedagógico para trabalhar com o TDAH em sala de aula. Escreve-se, profusamente, 

sobre a pessoa com o transtorno, no entanto, muito pouco no tocante as estratégias que o 

professor desenvolve no trabalho pedagógico com esse aprendiz. 

Na atualidade, o aluno com TDAH não se encontra inserido no Atendimento 

Educacional Especializado, porém, impõe-se a necessidade de oferecer-lhe um trabalho 
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diferenciado, em função dos desdobramentos de suas características no espaço da sala de aula. 

Esse é compreendido como um problema inerente à natureza humana, mas não é fruto de 

desvios na conduta, exige ação específica do professor para evitar desatinos na vida 

acadêmica. 

A pesquisa colaborativa é um percurso metodológico que pode auxiliar o professor em 

seu fazer pedagógico pela práxis dialógica, para torná-lo um investigador de sua prática, que 

rediscute conceitos, reelabora atitudes e consolida saberes. O trabalho colaborativo entre 

pesquisador e professor, com funções diferenciadas, mas complementares, não tem a 

pretensão de oferecer um receituário pronto de estratégias, mas a novidade de fazer com o 

professor, de forma situada, no chão da sala de aula. 

Ante a abrangência do universo conceitual que envolve o TDAH, e por constituir uma 

temática com vastas possibilidades investigativas, consideramos este estudo como o início de 

um caminho a ser trilhado perante o colossal volume de informações sobre o tema. Os 

desdobramentos desta pesquisa poderão seguir vertentes diversas sobre o fenômeno, 

incorrendo num amplo aprofundamento: 

 necessidade de rediscutir o currículo do curso de Pedagogia, para contemplar 

minimamente estudos na área dos transtornos funcionais do desenvolvimento 

(TDAH);     

 estudos revelam que o TDAH no Brasil atinge uma quantidade significativa da 

população infantil, portanto, em cada sala de aula de 20 alunos, pelos menos dois 

apresentam esse transtorno. Essa constatação recomenda a necessidade de um estudo 

de prevalência desse transtorno no Ceará, uma vez que são raros os registros 

investigativos acerca dele; 

 associação frequente do TDAH com outro transtorno, o que constitui a comorbidade. 

Algumas vezes aparece como sintoma secundário ao transtorno principal, que se 

apresenta como, por exemplo, depressão, transtorno bipolar, transtorno obssessivo-

compulsivo, autismo, entre outros; empreender um estudo sobre os principais 

transtornos associados ao TDAH e realizar um levantamento sobre sua incidência no 

espaço escolar; e 

 pesquisa sobre a temática do TDAH, na perspectiva da família, que permita a 

elaboração de estratégias comportamentais a serem aplicadas pelos seus membros no 

manejo das atitudes e reações dessa pessoa 
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Esta investigação intensifica a necessidade de novas pesquisas, pois, na literatura 

produzida no Brasil, encontram-se relatos de trabalhos e estratégias pedagógicas em 

quantidades insuficientes para subsidiar o trabalho do professor e, em consequência, ajudar os 

alunos com TDAH.  

Avaliar as estratégias cognitivas e comportamentais desenvolvidas pelo professor em 

sala de aula com o aluno com TDAH, marco inicial na elaboração do projeto de intervenção 

pedagógica constituiu uma rica e instigante experiência para todos os envolvidos na pesquisa. 

Os colaboradores não se limitaram a elaborar um receituário estático de procedimentos e 

condutas, mas propostas vivas e situadas. A história de cada aluno e as características 

individuais do transtorno impossibilitaram que nós e nossos colaboradores realizássemos uma 

simples aplicação de um rol de procedimentos. Com efeito, todos fomos levados à aventura de 

estruturar um repertório de estratégias para cada aluno.  

As relações de confiança e parceria estabelecidas entre os colaboradores constituíram 

um grande aprendizado. A conquista e a sensibilização configuraram-se como um caminho 

instigante e árduo, pois enfrentamos preconceitos consolidados, no imaginário das 

professoras, tais como: distanciamento entre a academia e escola, separação entre pesquisador 

e pesquisados, pesquisa como instrumento de recolha de informações e emissão de 

julgamentos. A possibilidade do professor transpor a condição de objeto de análise para 

colaborador, parceiro com a pesquisadora foi estimulante. A pesquisa colaborativa permitiu 

estabelecer não somente parcerias, objetivos comuns, mas também vínculos consistentes que 

possibilitaram a aprendizagem de todas.  
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO VIDA ACADÊMICA E PROFISSIONAL DO 

PROFISSIONAL 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome: _______________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________ 

Idade: ________ 

 

2. FORMAÇÃO 

 Formação inicial (pode assinalar mais que uma opção) 

 Curso Normal. Instituição: _______________________________________  

Ano de conclusão: __________ 

 Pedagogia. Instituição: __________________________________________ 

Ano de conclusão: __________ 

 Outros: Instituição: _____________________________________________ 

Ano de conclusão: __________ 

 

       2.2 Formação Posterior (pode assinalar mais que uma opção) 

 Curso de Especialização: _____________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

(     ) Em andamento        (     ) Concluído              Ano de conclusão: ______________ 

 Curso de Especialização: _____________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

(     ) Em andamento        (     ) Concluído              Ano de conclusão: ______________ 

 Curso de Especialização: _____________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

(     ) Em andamento        (     ) Concluído              Ano de conclusão: ______________ 

 Cursos de curta duração: 

Nome: _______________________________________________________________ 

Instituição: ________________________________ Ano de conclusão: __________ 

Nome: _______________________________________________________________ 

Instituição: __________________________________ Ano de conclusão: __________ 

Nome: _______________________________________________________________ 

Instituição: __________________________________ Ano de conclusão: __________ 

Nome: _______________________________________________________________ 

Instituição: __________________________________ Ano de conclusão: __________ 

Nome: _______________________________________________________________ 

Instituição: __________________________________ Ano de conclusão: __________ 

 

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

Tempo de magistério: ______________________ 

Tempo de magistério no Ensino Fundamental: __________________ 

Tempo que trabalha nesta escola: __________________ 

Tempo que trabalha na escola pública: ______________ 

Tempo que trabalha na escola privada: ______________ 

Tempo que trabalha com crianças com NEE: ______________ 

 

3.1 Experiências anteriores (três últimas) 

I) Escola _________________________________________ (   ) pública   (   ) privada 

Período: de ________ a _________ 
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Área (s) que atuou: 

(   ) Educação infantil – função: ____________________________ 

(   ) Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função: _______________________ 

(   ) Séries Finais do Ensino Fundamental – função: ________________________ 

(   ) Ensino Médio – função: ___________________________________________ 

 

II) Escola ________________________________________ (   ) pública   (   ) privada 

Período: de ________ a _________ 

Área (s) que atuou: 

(   ) Educação infantil – função: ____________________________ 

(   ) Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função: _______________________ 

(   ) Séries Finais do Ensino Fundamental – função: ________________________ 

(   ) Ensino Médio – função: ___________________________________________ 

 

III) Escola ________________________________________ (   ) pública   (   ) privada 

Período: de ________ a _________ 

Área (s) que atuou: 

(   ) Educação infantil – função: ____________________________ 

(   ) Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função: _______________________ 

(   ) Séries Finais do Ensino Fundamental – função: ________________________ 

(   ) Ensino Médio – função: ___________________________________________ 

 

3.2 Experiência atual 

I) Escola _________________________________________ (   ) pública   (   ) privada 

Período: de ________ a _________ 

Área (s) que atuou: 

(   ) Educação infantil – função: ____________________________ 

(   ) Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função: _______________________ 

(   ) Séries Finais do Ensino Fundamental – função: ________________________ 

(   ) Ensino Médio – função: ___________________________________________ 

 

II) Escola ________________________________________ (   ) pública   (   ) privada 

Período: de ________ a _________ 

Área (s) que atuou: 

(   ) Educação infantil – função: ____________________________ 

(   ) Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função: _______________________ 

(   ) Séries Finais do Ensino Fundamental – função: ________________________ 

(   ) Ensino Médio – função: __________________________________________ 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO INICIAL (PROFESSORA SAP) 

 

 

1. Quais as maiores dificuldades enfrentadas por você em sala de aula em relação ao 

déficit de atenção e a hiperatividade observadas em seus alunos ? 

 

2. Que situações ocorrem com frequência em sala de aula referente ao TDAH ? 

 

3. Quais as maiores necessidades que você apontaria em relação à sua prática pedagógica 

referente ao TDAH ?  
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO INICIAL E FINAL 

 
 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

1. O que você conhece sobre o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatidade? 

 

 

2. Caso tenha algum conhecimento, como você teve acesso a essas informações? 

 

 

3. Quais as maiores dificuldades enfrentadas por você em sala de aula em relação ao 

TDAH? 

 

 

4. Que estratégias (recursos, meios) você costuma utilizar com o aluno com TDAH para 

auxiliá-lo na sua aprendizagem? 

 

 

5. Que estratégias (recursos, meios) você costuma utilizar com o aluno com TDAH para 

auxiliá-lo no manejo do seu comportamento? 

 

 

 

     6. Quais as maiores necessidades de formação você identifica em relação ao TDAH? 

 

 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

1. Como você vê o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatidade? 

 

 

2. Que estratégias (recursos, meios) você utiliza/utilizará com o aluno com TDAH para 

auxiliá-lo na sua aprendizagem e manejo do comportamento? 

 

 

3. A pesquisa contribuiu para sua formação? Em quê? 
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ANEXO D – OFICINAS DE FORMAÇÃO (Proposta do Curso) 

 
 

MÓDULO I - O TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO / 

HIPERATIVIDADE 
 

Histórico do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade 

Natureza do transtorno 

Aspectos neurológicos do Transtorno do Déficit de atenção/hiperatividade 

Pesquisas que sustentam a origem neurobiológica 

O transtorno e suas características primárias 

 Desatenção 

 Impulsividade 

 Hiperatividade 

Subtipos: predominantemente desatento e predominantemente hiperativo/impulsivo 

Comorbidades e transtornos relacionados ao Transtorno do Déficit de Atenção/ 

Hiperatividade 

Diagnóstico diferencial 

 

 

MÓDULO II - IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS DO TRANSTORNO DO 

DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE 

 

O aluno com TDAH e a aprendizagem 

O estudo da motivação 

O estudo da memória 

O estudo da atenção 

Recursos e instrumentos que auxiliam o processo educativo 

 Organização e estrutura da sala de aula 

 Organização do tempo e dos materiais de trabalho 

 Recursos materiais 

Atividades interventivas em sala de aula 

Administração do comportamento do aluno com TDAH na sala de aula 

 

 

MÓDULO III - AS ESTRATÉGIAS E O ALUNO COM TDAH 

 

Estratégias de aprendizagem na história recente 

Estratégias de aprendizagem 

Estratégias atencionais 

 O seguimento de ordens e diretrizes 

 O trabalho em grupo 

 Trabalho independente 

O professor e a criança com TDAH 
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ANEXO E – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

                                                                      DATA:____/____/____ 

                                                                      DURAÇÃO:_____________ 

 

INFORMAÇÕES GERAIS (nº de crianças, disposição das mobílias, recursos didáticos 

disponíveis, etc) 

 

 

Eventos ocorridos em classe, tais 

como: ações do professor, interações entre o 

professor e o aluno com TDAH, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisadora faz anotações sobre 

suas próprias idéias e registros realizados. 

 

A pesquisadora deixa um espaço adicional para anotações relacionadas a qualquer 

informação adicional coletada, incluindo conversas com a professora no final da observação. 

 

 

 

 

 

 




