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“ A criança deve amar aquilo que aprende, que esteja  

ligado ao seu crescimento mental e emocional. O  

que quer que seja apresentado a ela deve ser feito 

de forma bonita e clara, impressionando sua  

imaginação.Uma vez que esse amor tenha sido  

despertado, todos os problemas que os  

especialistas em educação enfrentam  

desaparecerão.” 

 

Maria Montessori 
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Resumo 
 
 
 

 A presente monografia tem como finalidade abordar um dos temas mais 

discutidos em palestras médicas e educacionais, o TDAH (Transtorno de Déficit 

de Atenção por Hiperatividade).  

Muito se fala sobre o assunto, mas poucas são as pessoas que 

realmente possuem o conhecimento sobre o assunto e só uma equipe de 

profissionais especializados sabe fornecer um diagnóstico correto. Segundo 

Sànchez-Cano , Bonals & Cols, (p.84), “Os profissionais desses serviços 

conhecem bem as dificuldades e necessidades que essas crianças podem ter, 

levando em consideração seu déficit emergente e seus principais problemas.” 

O TDAH nunca aparece sozinho, sempre há uma co-morbidade junto, 

causando uma maior dificuldade para o aluno portador deste transtorno. E é a 

partir da necessidade do educando que o psicopedagogo irá auxilia-lo a manter 

uma atenção voltada para o ensino e diminuir os altos índices de reprovação 

causados por este transtornos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Metodologia 
 
 

  
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, também conhecido 

como TDAH, é um transtorno que dificulta o foco, a atenção e ocasiona a 

impulsividade; é mais comumente encontrado em crianças. Este tipo de 

transtorno pode ser observado no início da fase escolar, onde a criança não 

consegue realizar por completo suas atividades.  

 O afeto é peça fundamental para que o desenvolvimento de crianças 

com TDAH seja completo. A relação família/escola, faz com que o quadro 

clínico possa ser acompanhado de maneira benéfica e eficaz.  

 Segundo Alain de Botton, 

 O que é identidade? Talvez ela seja formada ao redor do que uma 

pessoa está disposta a fazer: eu sou o que eu gosto. Quem eu sou é 

grande parte constituído por o que eu quero. Sem o amor, perdemos 

a capacidade de possuir uma identidade. 

  Sendo assim, esta pesquisa pretende responder, como anda a 

identidade das crianças com TDAH? Por que recebem esteriótipos/rótulos, e 

como isso afeta sua vida escolar? 

 A criança portadora de TDAH possui baixa auto-estima devido aos 

esteriótipos/rótulos que recebe por pais, familiares e professores, que por 

vezes não sabem que aquele aluno desatento e bagunceiro, tem esse 

comportamento devido ao transtorno. É muito fácil rotulá-la, dizer que ela não 

quer nada com seus compromissos, que não termina o que inicia, que não pára 

quieto um segundo; sem parar para dar a atenção necessária que o aluno 

precisa. 

 Devido a estas atitudes equivocadas pelas pessoas que cercam a 

criança, dizendo por vezes que ela não terá sucesso na vida, faz com que seu 

rendimento escolar venha a declinar. E é a partir daí que pais e professores 

devem trabalhar em equipe procurando o tratamento adequado para a criança; 

nunca esquecendo que a relação de afetividade e amorosidade é peça 

fundamental para que haja um desenvolvimento adequado e satisfatório a ela. 

 Infelizmente muitos pais não aceitam o diagnóstico de TDAH, é difícil 

para eles aceitar que seu filho possuir algum transtorno. Desta forma, torna-se 

mais trabalhoso fazer com a criança passe pela avaliação adequada. Segundo 



 

 

Abram Topczewski, “...ao se tratar do paciente hiperativo, é notada marcante 

melhora em seu rendimento escolar.”(p.57) 

 Os esteriótipos/rótulos que as crianças passam a receber por vezes 

causam depressão. Abram Topczewski afirma ainda que : 

O hiperativo apresenta as dificuldades escolares, o que muito frustra 

a família. Após um determinado ponto, o professor se torna 

impaciente e, até, intolerante. Por conta dos sucessivos insucessos, 

começam a se manifestar os conflitos internos, caracterizados pela 

ansidade, a qual, pode levar à depressão.  

Ainda a esse respeito, Cunha(2008) afirma que: 

Decerto, convém ao professor confiar nos seus alunos e demonstrar 

sua confiança. Poderá alguém educar se não acreditar em quem 

aprende? Da mesma forma, poderá alguém aprender se não confiar 

em quem educa? O amor lança fora as incertezas. Os alunos 

percebem quando o professor neles acredita. São capazes de captar 

as incongruências entre a nossa fala e atitude. São mestres nessa 

matéria. 

 É preciso que haja esta relação de confiança, pois desta maneira o 

aluno com TDAH, sentirá segurança para desenvolver suas atividades diárias. 

É necessário também, que cada acerto ou término de tarefa, haja uma forma 

de parabenização à criança; não com presentes ou promessas de passeio, 

mas sim com um beijo, um abraço, um carinho. É desta forma que a relação 

afetiva entre pais, professores e a criança possa se solidificar com o tempo. 
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Introdução  
 
 O tema foi escolhido devido a sua importância no mundo escolar 

atualmente, onde muitas crianças passam por dificuldades escolares e não são 

diagnosticadas. 

 O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade conhecido com 

TDAH tem gerado muitas discussões entre educadores e estudiosos. 

Estimasse que cerca de 3 a 6% das crianças em idade escolar apresentem 

TDAH; muitas ainda não foram diagnosticadas e por isso, acabam recebendo 

esteriótipos/rótulos, os quais causam vários problemas emocionais. 

 O TDAH pode ser definido segundo Sena & Neto (2007, p.21) como: 

A dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido em 
atividades escolares e de trabalho; dificuldade para manter a atenção 
em tarefas ou atividades lúdicas; parecer não escutar quando lhe 
dirigem a palavra; não seguir instruções e não terminar tarefas 
escolares, domésticas ou deveres profissionais; dificuldade em 
organizar tarefas e atividades; evitar, ou relutar, em envolver-se em 
tarefas que exijam esforço mental constante; perder coisas 
necessárias para tarefas ou atividades; e ser facilmente distraído por 
estímulos alheios à tarefa e apresentar esquecimentos em atividades 
diárias.  

           Além das características da falta de atenção, existe a hiperatividade e a 

impulsividade, que são definidas por Sena & Neto (2007, p.22)como: 

Agitar as mãos ou os pés ou se remexer na cadeira; abandonar sua 
cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que 
permaneça sentado; correr ou escalar em demasia, em situações nas 
quais isto é inapropriado; pela dificuldade em brincar ou envolver-se 
silenciosamente em atividades de lazer; estar freqüentemente "a mil" 
ou muitas vezes agir como se estivesse "a todo o vapor"; e falar em 
demasia. Os sintomas de impulsividade são: freqüentemente dar 
respostas precipitadas antes das perguntas terem sido concluídas; 
com freqüência ter dificuldade em esperar a sua vez; e 
freqüentemente interromper ou se meter em assuntos de outros. 

 
          Muitas crianças são identificadas por pais e professores devido a esses 

comportamentos apresentados entre outros. Contudo, essas características 

acarretam em algo muito desagradável, os esteriótipos/rótulos. O que deve 

passar pela cabeça de uma criança quando ouve as pessoas que mais ama 

dizendo “você quebra tudo”, “sossega menino”, “vai terminar a sua tarefa”, 

entre outros?  Por vezes falamos na hora da raiva, mas esse não é o momento 

adequado para educar uma criança, como afirma Cunha (2008, p.17): 

Quando se ama, é quando se devem disciplinar e estabelecer limites, 

não em momentos de rancor instintivo, nos quais agimos em razão de 



 

 

nós mesmos do que pelas necessidades dos nossos alunos ou filhos. 

Reflexos não educam. 

  

           O educador deve ter como prioridade observar o aluno e notificar seu 

comportamento a psicopedagoga da escola, para que haja uma visão holística 

da situação e em seguida, uma troca entre escola e família. O afeto não está 

somente dentro de casa, mas também na escola. E é por isso, que o professor 

também deve saber qual a melhor hora de educar e corrigir, medindo sempre 

as palavras que utiliza. De acordo com Eugênio Cunha (2008, p.19):”Como 

educar o aprendente, a não ser conhecendo o seu tempo, a sua história, como 

fruto também do nosso tempo da nossa história?”. É preciso verificar o que 

está acontecendo com o aluno, por vezes, a criança fica mais agitada do que o 

normal ou muito quieta, porque está acontecendo algo. Para estimular o 

educando seria interessante perguntar ao aluno qual a melhor maneira para 

que ele aprenda. 

  É preciso lembrar sempre que o afeto auxilia no desenvolvimento das 

crianças portadoras de TDAH e uma prática pedagógica bem aplicada, pode 

amparar as dificuldades que estes alunos apresentam. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Capítulo 1 - O que é TDAH? 
 

O presente capítulo pretende abordar conceitos sobre TDAH (Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade), tipos de TDAH e o que são co-

morbidades; este transtorno tem gerado muitas discussões entre educadores e 

estudiosos e será abordado de maneira prática e esclarecedora. 

 Estimasse que cerca de 3 a 6% das crianças em idade escolar 

apresentem TDAH; muitas ainda não foram diagnosticadas e por isso, acabam 

recebendo esteriótipos/rótulos, os quais causam vários problemas emocionais. 

Segundo Cacilda Amorim1 em seu site o Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, também conhecido como TDAH pode ser 

classificado como: 

O TDAH - Déficit de Atenção é uma condição de base orgânica, que 
tem por principais características: dificuldades em manter o foco da 
atenção, controle da impulsividade e a agitação - que é a 
hiperatividade. É também chamado de DDA, THDA, TDAHI, entre 
outras siglas.  

 

 O TDAH e a hiperatividade estão diretamente ligados, contudo, há casos 

de TDA sem hiperatividade. Podendo afetar não somente crianças, mas 

também adultos. A hiperatividade também é explicada por Cacilda Amorim em 

seu site da seguinte maneira: 

A hiperatividade pode ocorrer em diferentes graus de intensidade, 
com sintomas variando entre leves a graves. A depender da 
gravidade destes sintomas, a hiperatividade pode comprometer o 
desenvolvimento e a expressão linguística, a memória e habilidades 
motoras. A criança hiperativa mostra um grau de atividade maior que 
outras crianças da mesma faixa etária. Ou seja, há um grau usual de 
atividade motora que é padrão em crianças - que não é 
hiperatividade patológica.2  
 

 Cacilda Amorim1 afirma ainda que para que haja um tratamento correto é 

necessário que o diagnóstico a ser realizado com a criança seja feito 

minuciosamente. 

A diferença é que a criança hiperativa mostra um excesso de 
comportamentos, em relação às outras crianças, mostrando também 
dificuldade em manter a atenção concentrada e impulsividade. A 
criança hiperativa é um desafio para seus pais, familiares e 
professores. 

 O TDAH possui sintomas a serem observados, como afirmam Sena & 

Neto(2007,p.16) :  



 

 

Diversos fatores afetam a atenção e a coordenação do 
comportamento, como motivação, conflitos, ambiente social, estado 
de consciência e estado psicofisiológico do indivíduo. A atenção é, 
portanto, resultado de um processo bastante complexo, o qual 
envolve a percepção temporal e o planejamento, entre outros 
fatores. O TDAH pode afetar, de forma diferente em cada indivíduo, 
os diversos aspectos envolvidos no funcionamento da atenção e nas 
tarefas em que ela é necessária, como no planejamento, na 
organização e no controle dos estímulos. 
 

O TDAH, segundo afirmam Sena & Neto(p.21, 2007) pode ser definido como: 

A dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido em 
atividades escolares e de trabalho; dificuldade para manter a atenção 
em tarefas ou atividades lúdicas; parecer não escutar quando lhe 
dirigem a palavra; não seguir instruções e não terminar tarefas 
escolares, domésticas ou deveres profissionais; dificuldade em 
organizar tarefas e atividades; evitar, ou relutar, em envolver-se em 
tarefas que exijam esforço mental constante; perder coisas 
necessárias para tarefas ou atividades; e ser facilmente distraído por 
estímulos alheios à tarefa e apresentar esquecimentos em atividades 
diárias.  

           Além das características da falta de atenção, existe a hiperatividade e a 

impulsividade, que são definidas também por Sena & Neto (p.21 e 22, 2007), 

como: 

Agitar as mãos ou os pés ou se remexer na cadeira; abandonar sua 
cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que 
permaneça sentado; correr ou escalar em demasia, em situações nas 
quais isto é inapropriado; pela dificuldade em brincar ou envolver-se 
silenciosamente em atividades de lazer; estar freqüentemente "a mil" 
ou muitas vezes agir como se estivesse "a todo o vapor"; e falar em 
demasia. Os sintomas de impulsividade são: freqüentemente dar 
respostas precipitadas antes das perguntas terem sido concluídas; 
com frequência ter dificuldade em esperar a sua vez; e 
frequentemente interromper ou se meter em assuntos de outros. 

 

1.1-  Causas do TDAH. 

  

 Muitos estudos são feitos para saber ao certo quais são as verdadeiras 

causas do TDAH; estas que podem ser de origem genética ou biológica. 

Estima-se também que fatores ambientais podem levar ao aparecimento do 

transtorno, mas o fator genético é o preponderante.  

• Causas genéticas:  

O comportamento dos pais, aflitos e agitados, pode proporcionar que 
uma criança tenha hiperatividade, e esta criança, mesmo não 
existindo outros membros na família com TDAH, pode desencadear 
problemas comportamentais em outros membros, pela difícil 
convivência e pelo ambiente caótico que geram. (Gaião e Barbosa, 
et al,p.15 2005)  

 

• Causas biológicas:  



 

 

1. Altos níveis de chumbo no sangue produzem transtornos cognitivos e 
comportamentais em algumas crianças, estando estes associados a maior 
risco de comportamento hiperativo e desatenção. (Barkley, 2002) 

2. Crianças que experimentam perdas ou separações precoces apresentavam 
sintomas característicos deste transtorno, como descrevem Arnold e Jensen 
(1999).Os estressores sociais devem contribuir de alguma forma para o 
desenvolvimento ou gravidade dos sintomas, já que os sintomas de TDAH são 
intensificados por estresse, por situações não-estruturadas e por exigências 
complexas por desempenho. 

3. Substâncias ingeridas na gravidez: Barkley(2002) descreve que crianças 
nascidas de mães alcoolistas apresentam maior risco de problemas de 
comportamento com hiperatividade e falta de atenção, e até mesmo com 
TDAH clínico. As mães podem ser responsáveis diretas pelo desenvolvimento 
do TDAH em seus filhos, pelo hábito de fumar e álcool, submetendo-o a 
ingerirem essas substâncias que causam prejuízos à saúde e podem também 
ser causadoras de TDAH. (Gaião e Barbosa, et al, p.16,2005).  

 

1.2- Tipos de TDAH. 

 

 Segundo o IPDA- Instituto Paulista de Déficit de Atenção¹, o TDAH pode 

ser dividido em três classificações: 1-Desatento, 2-Hiperativo-Impulsivo e 3- 

Compulsivo. 

 1- O tipo Desatento.  

• Desvia facilmente a atenção do que está fazendo e comete erros por 

prestar pouca atenção a detalhes. Muitas vezes distrai-se com seus 

próprios devaneios ou então um simples estímulo externo tira a pessoa 

do que está fazendo; 

• Dificuldade de concentração em palestras, aulas, leitura de livros... 

(dificilmente termina um livro, a não ser que o interesse muito). 

• Às vezes parece não ouvir quando o chamam (muitas vezes é 

interpretado como egoísta, desinteressado...)  

• Durante uma conversa pode distrair-se e prestar atenção em outras 

coisas, principalmente quando está em grupos. Às vezes capta apenas 

partes do assunto; outras, enquanto “ouve” já está pensando em outra 

coisa e interrompe a fala do outro.  

• Relutância em iniciar tarefas que exijam longo esforço mental.  

• Dificuldade em seguir instruções, em iniciar, completar e só então, 

mudar de tarefa (muitas vezes é visto como irresponsável).  
1CACILDA AMORIM, autora do site http://www.dda-deficitdeatencao.com.br/oquee/index.html , 
visitado em 19 de janeiro de 2009. 
2Nota retirada do site http://www.dda-deficitdeatencao.com.br/oquee/index.html , visitado em 19 de 
janeiro de 2009. 

http://www.dda-deficitdeatencao.com.br/oquee/index.html
http://www.dda-deficitdeatencao.com.br/oquee/index.html


 

 

 
• Dificuldade em organizar-se com objetos (mesa, gavetas, arquivos, 

papéis...) e com o planejamento do tempo (costuma achar que é 10 e 

que o dia tem 48h).  

• Problemas de memória a curto prazo: perde ou esquece objetos, nomes, 

prazos, datas... Durante uma fala, pode ocorrer um “branco” e a pessoa 

esquecer o que ia dizer. 

 

 2- Tipo Hiperativo-Impulsivo: 

• Inquietação – mexer as mãos e/ou pés quando sentado, musculatura 

tensa, com dificuldade em ficar parado num lugar por muito tempo. 

Costuma ser o “dono” do controle remoto.  

• Faz várias coisas ao mesmo tempo, está sempre a mil por hora, em 

busca de novidades, de estímulos fortes. Detesta o tédio. 

• Consegue ler, assistir televisão e ouvir música ao mesmo tempo. Muitas 

vezes é visto como imaturo, insaciável.  

• Pode falar, comer, comprar,... compulsivamente e/ou sobrecarregar-se 

no trabalho. Muitos acabam estressados, ansiosos e impacientes: são 

os workaholics.  

• Tendência ao vício: álcool, drogas, jogos, internet e salas de bate papo...  

• Interrompe a fala do(s) outro(s); sua impaciência faz com que responda 

perguntas antes mesmo de serem concluídas. 

• Costuma ser prolixo ao falar, perde sua objetividade em mil detalhes, 

sem perceber como se comunica. No entanto, não tem a menor 

paciência em ouvir alguém como ele, sem dar-se conta que é igual.  

• Baixo nível de tolerância: não sabe lidar com frustrações, com erros 

(nem os seus, nem dos outros). Muitas vezes sente raiva e se recolhe. 

• Impaciência: não suporta esperar ou aguardar por algo: filas, 

telefonemas, atendimento em lojas, restaurantes..., quer tudo para 

“ontem”.  

• Instabilidade de humor: ora está ótimo, ora está péssimo, sem que 

precise de motivo sério para isso. Os fatores podem ser externos ou 

internos, uma vez que costuma estar em eterno conflito. 



 

 

• Dificuldade em expressar-se: muitas vezes as palavras e a fala não 

acompanham a velocidade da sua mente. Muitos quando estão em 

grupo, falam sem parar sem se dar conta que outras pessoas gostariam 

de emitir opiniões, fazer colocações e o que deveria ser um diálogo, 

transforma-se num monólogo que só interessa a quem está falando. 

• A comunicação costuma ser compulsiva, sem filtro para inibir respostas 

inadequadas, o que pode provocar situações constrangedoras e/ou 

ofensivas: fala ou faz e depois pensa. 

• Tem um temperamento explosivo: não suporta críticas, provocações 

e/ou rejeição. Rompe com certa facilidade relacionamentos de trabalho, 

sociais e/ou afetivos. 

• Pode mudar inesperadamente de planos, metas...  

• Sexualidade instável: pode alternar períodos de grande impulsividade 

sexual com outros de baixo desejo. 

• Hipersensibilidade: pode melindrar-se facilmente, tendo uma tendência 

ao desespero, como se seu mundo fosse desmoronar-se a qualquer 

instante, incapacitando-o muitas vezes de ver a realidade como ela 

realmente é, e buscar soluções.  

 

 3- Compulsivo. 

• Apresenta as características combinadas de desatenção, hiperatividade 

e impulsividade.  

  

1.3 - Co-morbidades. 

 

 O TDAH é um quadro clínico que não se apresenta sozinho, vem 

geralmente acompanhado de outros distúrbios, o que são chamados de co-

morbidades. Segundo Souza e Pinheiro (p.85,2003), “co-morbidade é o termo 

utilizado para designar a ocorrência de dois ou mais transtornos em um mesmo 

indivíduo.” Afirmam ainda que: 

É essencial lembrar que a presença da co-morbidade implica 

tratamento específico para o segundo diagnóstico, e a sua frequente 

ocorrência salienta a possibilidade de que casos difíceis de TDAH 



 

 

possam, na realidade, representar casos co-mórbidos, para os quais 

ainda não há tratamento específico. 

 As co-morbidades mais frequentes são:1- Transtorno da Ansiedade 

(34%), 2-Depressão (20%), 3-Transtorno Obsessivo Compulsivo (11% , 4-Tics 

motores (11%), 5-Síndrome de Tourrete (6.5%), 6-Transtorno do Humor Bipolar 

(20%), 7-Transtorno Opositor Desafiador (40 a 60 %), 8-Transtorno de Conduta 

(50%), 9-Transtorno de Aprendizagem {dislexia, dislalia, disfonia, disartria, 

discalculia, disgrafia, etc} (10%). 

 

1- Transtorno da Ansiedade (TA): Segundo Sena & Neto (p.55, 2007):  

 Os Transtornos de Ansiedade caracterizam-se pela presença de um 
quadro de ansiedade em níveis elevados sem razão aparente ou 
desproporcional aos motivos presentes, ao longo do tempo. As 
crianças  portadoras de TA apresentam medos ou preocupações 
excessivas que as atrapalham no desempenho acadêmico , na vida 
social e familiar.Situações cotidianas são vivenciadas com grande 
sofrimento e extrema ansiedade. ... A ansiedade prejudica a 
capacidade atencional de indivíduos saudáveis e é ainda mais 
prejudicial nos casos de portadores de TDAH. 
 

2- Depressão: 

A depressão na infância é caracterizada por perda de interesse em 
atividades que antes eram prazerosas, humor triste ou irritável, fadiga 
constante, lentificação psicomotora, culpa excessiva, alterações no 
apetite e no sono e, eventualmente, idéias de suicídio. Esse quadro 
pode levar a alterações do comportamento da criança, como 
retraimento social, irritabilidade, recusa em ia para a escola e 
agressividade. (...) A depressão manifesta-se não como uma 
diminuição da atividade, mas com um aumento das ações 
desorganizadoras e impulsivas. (Sena & Neto, p.54 e 55,2007). 
 

3- Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), segundo DSM IV:  

São obsessões ou compulsões recorrentes (Critério A) 
suficientemente severas para consumirem tempo (isto é, consomem 
mais de uma hora por dia) ou causar sofrimento acentuado ou 
prejuízo significativo (Critério C). (...)As obsessões são idéias, 
pensamentos, impulsos ou imagens persistentes, que são 
vivenciados como intrusivos e inadequados e causam acentuada 
ansiedade ou sofrimento.(...) As compulsões são comportamentos 
repetitivos (por ex., lavar as mãos, ordenar,...) ou atos mentais (por 
ex., orar, contar, repetir palavras em silêncio) cujo objetivo é prevenir 
ou reduzir a ansiedade ou sofrimento, ao invés de oferecer prazer ou 
gratificação.  
 

4-Tics motores, segundo Sena & Neto(p.56,2007): 

Um tique é um movimento ou uma vocalização que ocorre de forma 
involuntária, repentina, recorrente, estereotipada e não-rítmica. Os 
tiques são sentidos como irreprimíveis, ocorrendo sem finalidade 
aparente, de forma inesperada. Podem ser esporádicos, ocorrendo 



 

 

por um certo período de tempo, ou crônico, durando às vezes, toda 
uma vida. Podem ocorrer isolada ou coletivamente combinados de 
tiques vocais e musculares, caracterizando, conforme o caso, 
diversos transtornos diferentes. (...) Em geral, cerca de 17% das 
crianças do grupo com TDAH apresentam tiques. 
 

 Segundo o DSM IV: 

Os tiques motores simples comuns incluem piscar os olhos, contrair o 
pescoço, encolher os ombros, fazer caretas e tossir. Os tiques vocais 
simples comuns incluem pigarrear, grunhir, fungar, bufar e emitir sons 
guturais. Os tiques motores complexos comuns incluem gestos 
faciais, comportamentos afetados, saltar, tocar, bater o pé e cheirar 
objetos. Os tiques vocais complexos comuns incluem repetições de 
palavras ou frases fora de contexto, coprolalia (uso de palavras 
socialmente inaceitáveis, freqüentemente obscenas), palilalia 
(repetição dos próprios sons ou palavras) e ecolalia (repetição da 
última palavra, som ou frase ouvida). Outros tiques complexos 
incluem ecocinesia (imitação dos movimentos de outra pessoa). 

 

5- Síndrome de Tourrete, segundo o DSM IV: 

As características essenciais do Transtorno de Tourette são múltiplos 
tiques motores e um ou mais tiques vocais (Critério A). Esses podem 
aparecer simultaneamente ou em diferentes períodos, durante a 
doença. Os tiques ocorrem muitas vezes ao dia, de forma recorrente, 
[100]ao longo de um período superior a 1 ano (Critério B).(...) 
sintomas mais comumente associados ao Transtorno de Tourette são 
obsessões e compulsões. Hiperatividade, distração e impulsividade 
também são relativamente comuns. Desconforto social com a 
sensação de estar sendo observado pelos outros, vergonha e humor 
deprimido freqüentemente ocorrem. 
 

6- Transtorno do Humor Bipolar (THB), como afirmam, Sena & Neto (p.56, 

2007):  

É caracterizado por dois ou mais episódios nos quais o humor e o 
nível de atividade do indivíduo estão profundamente perturbados, 
intercalados por períodos de elevação do humor e aumento de 
energia e atividade (hipomania ou mania), com períodos de uma 
diminuição do humor e redução da energia e atividade (depressão). 
(...) Em crianças, os sintomas mais comuns na fase da mania são o 
aumento da irritabilidade e da agressividade com episódios de 
explosão emocional. 

 

7-Transtorno Opositor Desafiador (TOD), segundo Sena & Neto (p.47,2007) : 

Trata-se de uma síndrome cujo comportamento mais frequente é 
oposição a figuras de autoridades e a regras sociais, surgindo em 
certas fases de vida da criança ou do adulto; no entanto, caracteriza-
se pela ausência de atos agressivos ou anti-sociais mais graves. 
Esse comportamento pode der considerado normal em certos 
momentos ou em certas fases, como na adolescência ou tenra 
idade, mas nessa síndrome, ele é exagerado e constante, tornando 
penosa a tarefa de educar e cuidar do portador. 
 



 

 

 Como afirmam também Souza, I. e Pinheiro, M.A.S. Co-morbidades. In: 

Rohde, L.A., Mattos, Paulo & cols. Porto Alegre: Artmed AS, 2003, p.86: sobre 

TDO: 

As crianças com TDO implicam de forma constante com pais e  
professores, desobedecendo ativa ou passivamente  seus comandos, 
o que resulta em respostas de raiva, punitivas ou de crítica, durante 
as quais a criança responde discutindo, culpando os outros e tendo 
acessos de raiva. A criança com TDO apresenta, em geral, baixa 
auto-estima devido às frequentes críticas que recebe e pela sensação 
de que está sendo injustamente criticada e punida. 

 

8- Transtorno de Conduta, segundo Souza, I. e Pinheiro, M.A.S. Co-

morbidades. In: Rohde, L.A., Mattos, Paulo & cols. Porto Alegre: Artmed AS,, 

2003, p.88:  

O Transtorno de Conduta se caracteriza por um padrão de 
comportamento em que se desrespeitam os direitos dos outros, tais 
como a integridade física e a propriedade. Diferentemente do TDO, 
aqui as alterações de conduta se manifestam não só por desvio 
quantitativo do padrão normal de pequenas violações presente na 
infância, mas pela presença frequente de comportamentos 
francamente anormais, tais como assalto e destruição de propriedade 
alheia. 
 

 9-Transtorno de Aprendizagem: 

1. Dislexia, segundo CID10: 

A característica essencial é um comprometimento específico e 
significativo do desenvolvimento das habilidades da leitura, não 
atribuível exclusivamente à idade mental, a transtornos de acuidade 
visual ou escolarização inadequada. A capacidade de compreensão 
da leitura, o reconhecimento das palavras, a leitura oral, e o 
desempenho de tarefas que necessitam da leitura podem estar todas 
comprometidas. O transtorno específico da leitura se acompanha 
freqüentemente de dificuldades de soletração, persistindo comumente 
na adolescência, mesmo quando a criança haja feito alguns 
progressos na leitura. As crianças que apresentam um transtorno 
específico da leitura têm frequentemente antecedentes de transtornos 
da fala ou de linguagem. O transtorno se acompanha comumente de 
transtorno emocional e de transtorno do comportamento durante a 
escolarização. 
 

2. Dislalia, segundo CID10: 
 

Transtorno específico do desenvolvimento na qual a utilização dos 
fonemas pela criança é inferior ao nível correspondente à sua idade 
mental, mas no qual o nível de aptidão lingüística é normal. Inclui:... 
Lalação, Transtorno (do): desenvolvimento (da): articulação (da fala), 
fonológico e funcional de articulação. 
 

3. Disfonia: 

A etiologia da disfonia infantil pode variar desde afecções 
autolimitadas, como as laringites agudas virais, até lesões 



 

 

incapacitantes e com risco de vida, como os tumores e estenose 
laríngea em grau variado. (...) Os fatores causais da disfonia podem 
ser agrupados em 5 grupos: hábitos de vida inadequados, fatores 
ambientais, físicos e psicológicos, estrutura da personalidade, 
inadaptação fônica e fatores alérgicos, dentre outros.( Melo, Mattioli 
et al.2001) 

 

4. Disartria: 

É um problema articulatório que se manifesta na forma de dificuldade 
para realizar alguns ou muitos dos movimentos necessários à 
emissão verbal. Como a passagem de um movimento a outro 
também é difícil, a fala disártrica pode ficar mais lenta e arrastada, 
além de apresentar quebras de sonoridade quando ocorrem 
espasmos musculares. Por isso, a disartria deve ser considerada 
como um problema de articulação que envolve distúrbios de ritmo e 
de entoação. (José e Coelho, p.49). 
 

5. Discalculia, de acordo com CID10: 

Transtorno que implica uma alteração específica da habilidade em 
aritmética, não atribuível exclusivamente a um retardo mental global 
ou à escolarização inadequada. O déficit concerne ao domínio de 
habilidades computacionais básicas de adição, subtração, 
multiplicação e divisão mais do que as habilidades matemáticas 
abstratas envolvidas na álgebra, trigonometria, geometria ou cálculo. 
 

6.  Disgrafia: 

É a dificuldade em passar para a escrita o estímulo visual da palavra 
impressa. Caracteriza-se pelo lento traçado das letras, que em geral 
são ilegíveis. A criança disgráfica não é portadora de defeito visual 
nem motor, e pouco de qualquer comprometimento intelectual ou 
neurológico. No entanto, ela não consegue idealizar no plano motor o 
que captou no plano visual. (José e Coelho, p.95). 

 

Foi possível compreender que o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) é um transtorno complexo que deve ser estudado e 

analisado de forma correta, com ajuda dos pais, familiares e fundamentalmente 

a escola. Este conjunto trabalhando unido, fará com que a criança portadora do 

transtorno possa progredir e se desenvolver normalmente como as outras 

crianças.  Além do trabalho em equipe, deve-se sempre lembrar que uma 

relação deve ser baseada no afeto; desta maneira, haverá chances de um 

futuro melhor para as crianças portadoras de TDAH. 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
Capítulo 2 - A relação entre família e escola. 
 
 Toda e qualquer criança, portadora ou não de alguma necessidade 

educacional especial, necessita conviver em um lar onde possa sentir-se 

segura. A criança precisa ser amparada e protegida de todo mal e é por isso 

que a família é tão importante.  

 Junto à família, há a escola, que é o local onde a criança recebe 

educação e ensino. Segundo o artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), parágrafo III (p.2) que “atendimento educacional 

especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino”. Desta forma, o educando 

aprenderá de maneira significativa os quatro pilares3 da educação que são:  

• Aprender a conhecer; 

• Aprender a fazer; 

• Aprender a viver com os outros; 

• Aprender a ser. 

 Estas formas de aprender farão com que a criança possa tornar-se um 

cidadão pensante no futuro. Desta maneira, deve haver uma troca de 

conhecimentos entre estas duas peças valiosas na vida da criança. 

 A criança portadora de TDAH possui dificuldades as quais, os pais e a 

escola precisam trabalhar unidos para que este aluno possa alcançar o 

sucesso. 

 Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 53: 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – direito de ser respeitado por seus educadores; 
III – direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 
instânticas escolares superiores; 
IV – direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V – acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar da definição das 
propostas educacionais.  

  

 Deste modo, os pais devem conhecer toda a proposta pedagógica que a 

escola oferece, para que possa saber como seu filho, portador de TDAH será 

avaliado. Segundo Bersoff & Hofer (1990): 



 

 

(...) outras leis públicas garantem o direito de todas as crianças a uma 
educação livre e adequada, independentemente de uma condição 
limitadora ou da presença de uma deficiência. Essas leis exigem que 
os pais sejam avisados e dêem seu consentimento para a colocação 
inicial de crianças em programas de educação especial, bem como 
para atividades de avaliação que possam levar a essas mudanças. 
 

 Com isso, a escola tem o dever de comunicar os pais sobre as datas de 

conferências que serão discutidas e as possíveis soluções encontradas.  

 Quando os pais recebem o diagnóstico do especialista afirmando que a 

criança possui TDAH, devem ser informados que seu filho tende a apresentar 

um comportamento difícil de manejar e que poderá apresentar dificuldades de 

aprendizagem. 

 

2.1 - Envolvimento dos pais nas atividades pedagógicas. 

 

 Seguindo o pensamento de Christenson, Rounds &Gorney, et al (2007, 

p.230) “(...) o envolvimento dos pais nas atividades relacionadas à educação e 

à escola melhora a aprendizagem da criança, de acordo com estudos”. É uma 

maneira de fazer os pais se envolverem mais nas atividades propostas pela 

escola para que seu filho, portador de TDAH ou outro transtorno, possa 

conviver normalmente com outras crianças da mesma idade. 

 Há algumas formas de haver uma maior relação entre família e escola, 

através de algumas intervenções compartilhadas. Observe o quadro abaixo. 

 

Tipo de intervenção           Elementar                                                Secundária 

Mediada pelo professor         Estratégias de instrução                          Instrução de habilidades 

                                               Sistemas de reforço por                          de estudo 

                                               fichas                                                      Contrato de contingências 

Mediada pelos pais                Estabelecimento de                                Negociação  

                                               objetivos                                                 Contrato de contingências 

                                               Contrato de contingências                      Reforço no ambiente     

                                               Reforço no ambiente                               doméstico 

                                               doméstico 

                                               Instrução pelos pais 

Mediada pelos colegas          Instrução por colegas                            Treinamento por colegas 

                                                                                                              Mediação por colegas 

Assistida por computador       Instrução                                               Instrução 

                                               Exercícios e prática                               Instrução  



 

 

Autodirigida                            Automonitoramento                               Automonitoramento    

                                                                                                             Autoavaliação 

 

Nota: Extraído de DuPaul e Power (2000). Copyright por American Psychiatric Association. 

Adaptado com permissão. 

 

 Este quadro mostra estratégias de modificação comportamental que tem 

reduzido o comportamento acelerado e no aumento da produtividade 

acadêmica. 

 A escola oferece recursos de comunicação entre ela e as famílias, como 

afirmam Turnbull e Turnbull (1986): “visitas informais a instituição, telefonemas, 

cadernetas de anotações ou boletins”.  É solicitado aos pais preferências por 

métodos e frequência da comunicação entre casa e escola, para que seja mais 

fácil acompanhar o comportamento da criança em casa também. 

 

2.2 - O afeto na relação familiar e escolar. 

 

 Toda criança necessita de carinho, afeto, amor e atenção, seja na escola 

e/ou principalmente no seu seio familiar. O portador de TDAH apresenta um 

déficit de atenção muito grande, sofrendo assim, por vezes ser rotulado. Com 

isso, cria-se uma situação conflituosa para a mesma, pois, sua auto estima fica 

baixa. E de que maneira é possível solucionar tal questão? Com afeto. 

 Há casos em que pais e educadores comentem o erro de corrigir uma 

criança no momento da raiva ou de alta emoção. Cunha (2008, p.17) afirma 

que: 

(...) Quando se ama, é quando se devem disciplinar e estabelecer 
limites, não em momentos de rancor instintivo, nos quais agimos mais 
em razão de nós mesmos do que pelas necessidades dos nossos 
alunos ou filhos. Reflexos condicionados não educam. 
 

 É preciso que paremos para refletir sobre as atitudes que tomamos que, 

sem perceber, acabamos por magoar quem mais amamos as nossas crianças. 

Hamilton Werneck (2002, p.24), cita que “(...) não aprendemos para a escola, 

mas para a vida”; e não é corrigindo na hora da raiva que nossos filhos 

aprenderão. Segundo Augusto Cury “(...) Bons pais corrigem erros, pais 

brilhantes ensinam a pensar: Não seja um perito em criticar comportamentos 



 

 

inadequados, seja um perito em fazer seus filhos refletirem...” Os educadores 

devem seguir esta linha de pensamento com seus alunos. 

 A escola tem que estar preparada para todos os desafios que aparecem, 

um deles é a criança portadora de TDAH. Gabriel Chalita (2001, p.137) afirma 

que: 

Respeito ao aluno é o elemento fundamental a ser obedecido se se 
quer formar uma geração com capacidade simultânea de sonhar e de 
executar, uma geração que imagine utopias e lute para a 
concretização delas; que se imponha metas e não tenha medo de 
tentar atingi-las, em qualquer idade. 
 

 É necessário que a criança receba apoio para realizar suas atividades, 

mesmo tendo suas limitações. O portador de TDAH apresenta uma 

característica muito comum devido ao seu transtorno, não terminar suas tarefas 

de casa. Os pais devem auxiliá-lo, incentivá-lo e apoiá-lo em tudo. Medo, por 

vezes ele sentirá, mas, sentindo-se seguro e apoiado, este medo cessará! 

 Segundo Eugênio Cunha (2007, p.96): 

Família e escola constroem no indivíduo os universos da auto-estima, 
confiança, emoções, sentimentos e atributos que personificam suas 
estruturas pessoais e seus vínculos afetivos. Escola e família não 
podem estar dissociadas uma da outra, pois são ligadas pelos veios 
afetivos do educando. Portanto, os processos de aprendizagem não 
se bastam sem a colaboração de ambas as partes. Não se explicam 
sem uma compreensão que abarque o sujeito e os seus núcleos de 
convivência, nos quais, ele conquista sua identidade. 
 

 Desta forma, o psicopedagogo e família garantirão a descoberta da 

individualidade da criança e ela saberá que mesmo possuindo algum tipo de 

transtorno, ela é única, e sempre será amada. 

Ainda a esse respeito, Cunha (2008) afirma que: 

Decerto, convém ao professor confiar nos seus alunos e demonstrar 
sua confiança. Poderá alguém educar se não acreditar em quem 
aprende? Da mesma forma, poderá alguém aprender se não confiar 
em quem educa? O amor lança fora as incertezas. Os alunos 
percebem quando o professor neles acredita. São capazes de captar 
as incongruências entre a nossa fala e atitude. São mestres nessa 
matéria. 
 

 É preciso que haja esta relação de confiança, pois desta maneira o 

aluno com TDAH, sentirá segurança para desenvolver suas atividades diárias. 

Por vezes, o psicopedagogo vê a necessidade de reorganizar a estrutura de 

sala da aula para que o professor possa assistir melhor seu aluno. É 

necessário também, que cada acerto ou término de tarefa, haja uma forma de 

parabenização à criança; não com presentes ou promessas de passeio, mas 



 

 

sim com um beijo, um abraço, um carinho. É desta forma que a relação afetiva 

entre pais, professores e a criança pode se solidificar com o tempo. 

 Através de um trabalho psicopedagógico, atividades que façam com que 

as crianças possam interagir umas com as outras e que estimulam o raciocínio 

lógico e cessarão de uma maneira geral o pensamento de que a aprendizagem 

se dá de forma individual; ela se dá através do trabalho em equipe. Seguindo 

este pensamento, Hamilton Werneck (2002, p. 28) afirma “Intercalem 

atividades individuais e de grupo. O aprendizado associativo exige que os 

alunos aprendam e possam, imediatamente, passar para os outros o que 

aprenderam.” 

 Gabriel Chalita (2001, p.154), afirma ainda que: 

Quantos alunos relembram seus grandes mestres com uma saudade 
gostosa, de um tempo que foi importante em sua vida? E quantos há 
que se lembram com pavor de alguns mestres que só lhes criaram 
traumas, trouxeram medo ou frustração? É preciso olhar os exemplos 
do passado para construir um presente e um futuro melhores. Se 
cada professor conseguisse lembrar do tempo em que foi aluno, das 
marcas positivas e negativas, dos exemplos que eram para ser 
seguidos ou evitados, ajudaria muito a pensar em seu papel de 
educador. 
 

 É essencial que os educadores reflitam sobre a forma de ensino e a 

maneira como falam com os alunos, pois, as marcas que eles deixam, poderão 

causar uma lembrança prazerosa ou um trauma profundo. Chalita (2001, 

p.159), afirma ainda que: 

O aluno tratado com respeito, tendo valorizada a sua história de vida, 
sente-se amado, querido na escola em que estuda e pode ser 
promessa para o país que queremos. É dos bancos escolares que 
sairão as mulheres e os homens que vão assumir os postos de 
comando da nação, como políticos, executivos, jornalistas, 
formadores de opinião, professores, profissionais das mais diversas 
atividades que com sua atuação e seu exemplo de vida poderão 
servir como nova referência para novos tempos. Qualquer que seja o 
profissional, qualquer que seja o posto ocupado, essa pessoa se 
valeu de mestres para alcançar sua posição.  
 

 O aluno portador de TDAH necessita de total apoio para que possa 

alcançar seus objetivos. O incentivo é peça chave para que a criança com 

TDAH possa realizar suas atividades por inteiro e a seguir regras. Faz-se 

necessário, portanto, que a criança receba apoio em casa e essencialmente na 

escola, pois lá é o local onde ela se socializará e poderá desenvolver suas 

habilidades e trabalhar suas dificuldades. 

 



 

 

 
Capítulo 3: Intervenções psicopedagógicas. 
 
 Este capítulo pretende abordar questões sobre o desempenho e 

adaptação escolar de crianças portadoras de TDAH no país. Dentre elas estão 

o atual sistema educacional brasileiro, as implicações educacionais e o 

rendimento escolar do aluno com TDAH, o papel e a função da escola; e do 

psicopedagogo no processo de identificação e intervenção de crianças com 

TDAH no sistema educacional. 

 Segundo Benczik (2003,p.199): 

Avaliando o atual contexto educacional brasileiro, encontramos uma 
série de fatores que contribui para um baixo rendimento escolar, 
como a superlotação das salas de aula e o despreparo dos 
professores, reflexo da defasagem na formação profissional e da má 
remuneração financeira. 

  

 Ainda hoje encontramos profissionais despreparados trabalhando com 

crianças portadoras de algum tipo de necessidade educacional especial. 

Infelizmente, esta falta de preparo ocasiona muitos danos aos alunos, inclusive 

a evasão escolar. 

 Encontramos ainda, escolas que não se adaptam a diversidade, não 

adequando recursos e metodologias aos alunos ditos normais e a aqueles que 

necessitam de uma maior atenção. Como afirma Blanco (2003,p.200): 

(...) uma escola aberta à diversidade tem que dar respostas às 
necessidades concretas de todos os alunos, rompendo modelos 
rígidos e inflexíveis dirigidos ao aluno médio. Nesse sentido, 
lembramos que muitas das dificuldades de aprendizado e má 
adaptação escolar do aluno com TDAH se intensificam não só em 
razão de um planejamento educacional rígido e inadequado quanto 
aos objetivos e metodologia, mas também pela falta de interação 
apropriada com o professor ou com o grupo de iguais.   

  

 Em suma, é possível refletir que com a aceitação de crianças especiais 

em escolas regulares, faz com que obrigatoriamente a escola se adapte e 

realize a interação deles com outros alunos. 

 Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, há um capítulo 

dedicado exclusivamente a crianças especiais; não citando o TDAH, mas 

podemos utilizá-lo, pois nesta lei, há o papel e as obrigações das instituições e 

do professor sobre a adequação deles no ensino de crianças especiais. Os 

artigos 58 e 59 citam: 



 

 

• Art. 58. (s.p.) Entende-se por educação especial, para os 
efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
portadores de necessidades especiais. 
        § 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da 
clientela de educação especial. 
        § 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas 
ou serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular. 
        § 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do 
Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a 
educação infantil. 
• Art. 59. (s.p.) Os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com necessidades especiais: 
        I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específica, para atender às suas necessidades; 
        II - terminalidade específica para aqueles que não puderem 
atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em 
virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor 
tempo o programa escolar para os superdotados; 
        III - professores com especialização adequada em nível médio 

ou superior, para atendimento especializado, bem como 
professores do ensino regular capacitados para a integração 
desses educandos nas classes comuns; 

        IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas 
para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 
como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas 
áreas artística, intelectual ou psicomotora; 
        V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 

3.1-O rendimento escolar. 

 

 Estudos mostram que grande parte dos portadores de TDAH que 

estudam em escolas regulares tem de duas a três vezes mais chances de 

fracasso escolar do que crianças sem dificuldade de aprendizagem. E é a partir 

daí que o psicopedagogo deve realizar um trabalho de intervenção correto para 

que esta evasão possa ser sanada. Seguindo o pensamento de Maria Lucia L. 

Weiss é possível observar que o fracasso escolar é uma resposta insuficiente 

do aluno a uma exigência ou demanda da escola. 

 Segundo Goldstein e Goldstein (2003,p.201): 

(...) cerca de 20 a 30% das crianças com TDAH apresentam 
dificuldades específicas, que interferem na sua capacidade de 
aprender. Do total de crianças indicadas para os serviços e de 
educação especial e de centros de saúde mental, 40% são 
portadoras de TDAH. 

  



 

 

 Uma das características do portador de TDAH é o ato de não terminar 

suas atividades escolares e participar de atividades esportivas. Segundo 

Greenhill(1992), “Geralmente, essa criança se envolve em atividades mais 

improdutivas durante a aula e o recreio, se comparada a seus pares.” Os 

alunos portadores de TDAH por se distraírem com mais facilidade devido ao 

seu déficit de atenção, acabam brincando muito dentro de sala de aula, 

ocasionando assim, uma distração da maior parte da classe. Seu rendimento 

insatisfatório com frequência vem sendo uma característica do transtorno. 

Benczik (2002) cita que “Em geral, o professor observa uma discrepância entre 

o potencial intelectual da criança e o desempenho acadêmico da mesma, o que 

pode ocorrer mesmo entre as crianças com inteligência superior a média.” 

 Brioso e Sarriá (2003, p.202) afirmam que: 

Essa situação de fracasso contínuo reverte em uma desvinculação 
cada vez maior no processo de aprendizagem do aluno, a não ser 
que ele encontre, no sistema educacional, resposta adequada às 
suas necessidades acadêmicas. 

   

 O que infelizmente é pouco visto, devido a falta de preparo dos 

profissionais de educação e consequentemente também das instituições de 

ensino, embora haja uma lei que faça valer os direitos dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

 

3.2 - O papel da escola. 

 

 Ainda nos dias de hoje, é possível encontrar pais que anseiem para que 

exista uma escola específica para crianças hiperativas e desatentas. Em uma 

era onde se fale a todo o momento em inclusão, não é aconselhável uma 

escola onde essas crianças sejam excluídas do contato direto com outras 

crianças sem dificuldades ou problemas de aprendizagem; é necessário que 

elas tenham um convívio com alunos da mesma idade, que aprendam a seguir 

regras e respeitar os limites impostos a ela. 

 Chadd (2003, p.204) afirma também que: 

(...) O sucesso na sala de aula pode exigir uma série de intervenções. 
A maioria das crianças com TDAH pode permanecer na classe 
normal, com pequenas intervenções no ambiente  estrutural, 
modificação de currículo e estratégias adequadas à situação. 
 



 

 

 A escola deve oferecer condições para que o aluno com TDAH possa 

acompanhar a turma, mesmo havendo a necessidade de modificar o plano de 

ensino do professor, pois a instituição deve a todo o momento se adaptar as 

necessidades de seus alunos. 

 Benczik e Brombeg (2003, p.205 e 206) comentam um fator muito 

importante na realidade educacional: 

É razoavelmente comum professores de crianças com TDAH 
sentirem tanta frustração quanto seus pais, pois também eles são 
seres humanos únicos, com características específicas e estilos de 
ensino próprios, e nenhum conjunto isolado de sugestões e 
estratégias funciona na interrelação de todos os professores com 
todos os alunos. Algumas vezes, é preciso tentar várias intervenções 
antes que algum resultado positivo apareça. Daí, a necessidade de 
se escolher a escola e o método de ensino mais adequado para o 
aluno, especialmente aquele com TDAH. 

 

 Os pais devem procurar uma instituição de ensino que mais se 

assemelhe a educação que dão a seus filhos; isto deve-se a relevância que 

seja uma educação estendida, a mesma que ele recebe em casa é a que 

receberá na escola. Do contrário, haverá um conflito entre as informações que 

a criança irá receber, causando assim, uma divergência de ideias para ele. 

 

3.3 - O papel do psicopedagogo. 

 

 O psicopedagogo tem papel fundamental para o desenvolvimento do 

aluno, pois ele em conjunto com os pais e a escola poderão encontrar soluções 

para resolver os problemas que os mesmos apresentam. Assim, ele poderá 

sugerir instrumentos para corrigir o processo de ensino-aprendizagem que os 

alunos recebem; reajustar o sistema educacional da escola para que se 

ajustem as necessidades das crianças, com o propósito de melhorar a prática 

pedagógica em geral. Por ser um mediador, sua função é estimular o educando 

para que se desenvolva e se socialize com outros colegas. 

 Rohde e Benczik (2003, p.205) apontam que : 

(...) o professor tem papel fundamental no processo de aprendizagem 
e na saúde mental de seus alunos. Ao tomar conhecimento das 
dificuldades que ocorrem numa família com membros portadores de 
TDAH, é provável que os professores comecem a entender as 
atitudes dos pais, da mesma forma que os pais podem sensibilizar-se 
com a situação dos professores se souberem das reais dificuldades 
que seus filhos encontram na escola. 
 



 

 

 Contudo, não é o que acontece na realidade. Muitos pais matriculam 

seus filhos nas escolas querendo que os educadores solucionem a questão do 

transtorno que as crianças apresentam. Poucos são os pais que tem a 

sensibilização e o interesse em procurar o diagnóstico e o tratamento 

necessário a seus filhos. O educador observa a dificuldade e realiza uma 

avaliação sobre as necessidades apresentadas pela criança, não um 

diagnóstico. Somente um profissional especializado, como um psicopedagogo 

pode realizar esta função; porém, nem todas as escolas possuem este 

profissional. 

 Ainda seguindo essa ideia, Bromberg afirma que: 

(...) O objetivo desse insight da situação do outro é fazer com que 
ambos - pais e professores - compreendam que devem ser parceiros 
de uma mesma empreitada, e não rivais de uma disputa. É 
necessário que exista estreita colaboração entre pais e professores. 

 

 Esta parceria é de suma importância, pois sem o auxílio da família, o 

trabalho que o psicopedagogo institucional faz, não haverá continuidade nem o 

progresso desejado. 

 Parker  (2003, p.205) afirma ainda que: 

Os professores são com frequência, aqueles que mais facilmente 
percebem quando um aluno está tendo problemas de atenção, 
aprendizagem, comportamento ou emocionais/ afetivos e sociais. O 
primeiro passo a ser dado na tentativa de solucionar os problemas é 
verificar o que realmente está acontecendo.  

 

 O professor conhece cada aluno que tem em sala e sabe quando um ou 

outro não está bem; então, ele comunica ao psicopedagogo ouvirá a queixa e 

irá realizar a avaliação deste aluno em questão. Desta maneira, passa a 

observar com mais atenção para saber o que, ou o porquê o educando 

apresenta um comportamento diferente do normal apresentado diariamente. 

 

3.4 - Proposta de inovação em sala de aula. 

 

 Para que haja um desenvolvimento coerente da turma, é preciso que 

seja levado em conta os reais objetivos e respeitar os limites de cada um. 

Segundo Reif (2003, p.206) afirma que: 

(...) é necessário modificar vários aspectos no processo de ensino-
aprendizagem do aluno com TDAH, como o meio ambiente, a 
estrutura da sala de aula, os métodos de ensino, os materiais 



 

 

utilizados, as tarefas solicitadas, as provas/ avaliação, o feedback, o 
reforço, o nível de apoio, o tempo despendido, o tamanho e a 
quantidade das tarefas.  

  

 Benczik e Bromberg (2003, p.206) afirmam que: 

Compreendemos, então, que o aluno com TDAH impulsiona o 
professor a uma constante reflexão sobre sua atuação pedagógica, 
obrigando-o a uma flexibilização constante para adaptar seu ensino 
ao estilo de aprendizagem do aluno, atendendo assim, as suas 
necessidades educacionais individuais. 
 

 O educador está a todo o momento se adaptando a realidade que a 

inclusão escolar lhe oferece; o professor deve sempre estar se atualizando 

para realizar um trabalho correto e que traga benefícios ao seu alunado. 

Segundo as ideias de Sara Pain a aprendizagem é constituinte do sujeito, e a 

psicopedagogia tem como objetivo facilitar esse processo, removendo os 

obstáculos que impedem que ele ocorra. 

 Uma proposta idealizada é a modificação no programa educacional, 

realizando assim, estratégias eficazes para um manejo nos sintomas 

apresentados por crianças com TDAH. É uma maneira de fazer com que as 

mesmas atividades proposta a alunos sem dificuldade de aprendizagem possa 

ser realizada com o mesmo sucesso com crianças com TDAH. 

 Benczik e Bromberg (2003, p.206), afirmam que: 

(...) Esse programa é composto pelos objetivos, conteúdos, 
metodologia, recursos humanos, processos de avaliação e os 
materiais que serão utilizados. A programação deverá conter 
adaptações curriculares necessárias e se estender a todos os alunos. 
A meta final é o equilíbrio necessário entre dar resposta ao grupo e a 
cada aluno dentro do grupo. Essa forma de programação de aula 
mostra-se flexível e dinâmica, pois busca trabalhar de forma 
simultânea com o grupo e com o individual, respeitando as diferenças 
de cada um. 
 

 Estes métodos são realizados da seguinte maneira, segundo Benczik e 

Bromberg (2003, p. 207): 

• Objetivos: devem cumprir os princípios da integração e da individualização, 

apontando objetivos comuns a todos e outros com caráter mais individualizado, 

sempre considerando as necessidades e as possibilidades de cada aluno. 

• Conteúdos:  deverão incluir não apenas os conteúdos relativos à aquisição de 

conceitos, princípios ou fatos, mas de procedimentos, normas, valores ou 

atitudes. A carga de conteúdos do tipo mais “acadêmico”, no currículo escolar, 

negligencia áreas importantes do desenvolvimento e contribui para o aumento 

de alunos com problemas de aprendizagem. Deve-se visar ao desenvolvimento 



 

 

global do aluno, abrangendo todas as áreas do desenvolvimento humano 

(afetiva, motora, social e cognitiva), e não apenas a área cognitiva. Os 

conteúdos selecionados devem ser funcionais, ou seja, ter maior aplicação e 

generalização na vida social, além de adequação às possibilidades, às 

necessidades e aos interesses os alunos, para que a aprendizagem seja 

significativa. 

• Metodologia: o como se aprende é tão importante quanto o que se aprende. A 

escola atual enfatiza mais os produtos do que os processos. (...) Quanto mais o 

professor se comunicar com seus alunos, mais informações obterão do 

processo que eles seguem para aprender, portanto, do tipo de auxílio que 

necessitam. A opção metodológica deverá favorecer a atividade do aluno, 

preparando o trabalho de forma simples, sendo este mais estruturado e com 

maior número de instruções possíveis; facilitar a execução, utilizando todos os 

tipos de recursos didáticos, a fim de se criarem estratégias necessárias à 

organização e ao desenvolvimento da tarefa; e aumentar o grau de 

comunicação com aluno, detectando-se as dificuldades e o tipo de ajuda que 

ele necessita. 

 

 O psicopedagogo trabalhará com atividades educacionais em grupos 

pequenos ou individualmente, é uma maneira de trabalhar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos e encontrar soluções favoráveis a todos. 

 Benczik e Bromberg(2003, p.207) citam ainda que: 

(...) O favorecimento da confluência de diferentes atividades ao 
mesmo tempo, durante a aula, é motivo de grande preocupação dos 
professores, mas tem a função de permitir que cada aluno avance 
conforme o seu ritmo e realize atividades significativas.  

  

 Sendo assim, faz-se necessário uma metodologia flexível, estratégias 

diversificadas em função do tipo de conteúdo a ser trabalhado. 

 

3.5-Quanto às tarefas de casa. 

 

 A questão da tarefa de casa é um assunto muito importante para pais e 

educadores em geral. O dever que vai para casa é uma continuação das 

tarefas realizadas em sala de aula. Mas, sabe-se que a criança portadora de 

TDAH não consegue realizar por completo suas atividades, sempre acaba 



 

 

deixando pela metade. Pais e a equipe pedagógica da escola devem buscar 

caminhos para solucionar esta questão.  

 Matos (s.p.) afirma que: 

A criança deve ser estimulada a realizar as tarefas escolares e a 
estudar em casa. A família pode desempenhar importante papel 
neste sentido, esclarecendo sobre as consequências de estudar ou 
não, despertando o interesse e tornando o estudo compatível com as 
metas da própria criança. Além disso, é importante não cobrar 
resultados, mas sim desempenho.  
 

 A família deve a todo o momento incentivar a criança a realizar suas 

tarefas e fazer deste momento, uma hora prazerosa. A melhor forma de 

incentivo é com palavras, trocas de carinho e de afeto. 

 Um quadro com orientações para a família auxiliar as crianças na hora 

da tarefa foi criado por Matos (s.p.): 

1. Ouvir e respeitar a opinião da criança em relação a local e horário 

preferidos para a realização das tarefas escolares e para o estudo; se o 

local inicialmente escolhido for inadequado, incentivar gradualmente 

mudanças na direção desejada. 

2. Alternar estudo e tarefas escolares com outras atividades, como assistir 

televisão e brincar. 

3. Respeitar limites de tempo de concentração da criança, não exigindo além 

do que esta pode realizar. 

4. Auxiliar no planejamento de tarefas que exigem maior tempo de 

concentração (ex. dividir livro em capítulos, lendo um ou dois  cada vez). 

5. Planejar a realização de tarefas escolares de forma a não coincidir com 

atividades prazerosas para a criança (ex. fazer tarefa em horário diferente 

do programa de televisão favorito). 

6. Treinar sempre, repetidamente dia após dia, a criança com TDAH, deve 

aprender a reavaliar e mudar seu plano inicial, é uma das tarefas mais 

importantes que os pais podem fazer para ajudar. 

7. Reforçar a criança a cada passo do planejamento executado com sucesso: 

aumentar gradualmente o nível de desempenho exigido para a liberação do 

reforço. 

 

Os pais precisam analisar o rendimento de seus filhos e respeitar o limite 

de dele, e terem a conscientização de que tarefa de casa não é castigo. 

 

 



 

 



 

 

 
Conclusão  

 

 Foi possível concluir ao realizar este trabalho que a criança portadora de 

TDAH passa por muitas dificuldades em sua vida escolar e familiar; com isso,  

o psicopedagogo deve auxiliar a família e a escola para que possam dar todo o 

suporte que ela necessita para conseguir caminhar sozinha. 

 Augusto Cury (2003, p.38) afirma que: 

Bons pais preparam seus filhos para receber aplausos, pais 
brilhantes os preparam para enfrentar suas derrotas. Bons pais 
educam a inteligência lógica dos filhos, pais brilhantes educam a 
sensibilidade. Estimule seus filhos a ter metas, a procurar o sucesso 
no estudo, no trabalho, nas relações sociais, mas não pare por aí. 
Leve-os a não ter medo dos seus insucessos. Não há pódio sem 
derrotas. Muitos não sobem nos pódios, não por não terem 
capacidade, mas porque não souberam superar os fracassos do 
caminho. Muitos não conseguem brilhar no seu trabalho porque 
desistem nos primeiros obstáculos. 

 

 Os pais devem ser os suportes que a criança necessita para ter impulso 

e apoio para enfrentar as dificuldades que a vida lhe impõe. O psicopedagogo 

orienta a escola para que se reorganize para receber toda e qualquer criança, 

toda e qualquer tipo de necessidade educacional especial, inclusive, o TDAH 

que os números de crianças com este diagnóstico está aumentando. 

 Geralmente o diagnóstico de TDAH vem acompanhado de uma ou mais 

co-morbidades, e com isso, a dificuldade para esta criança superar e conseguir 

realizar seus estudos de forma completa deve ser amparado pela escola, 

principalmente pelo professor de sala de aula. O psicopedagogo administra 

ansiedades e assim, auxilia as ansiedades apresentadas pelas crianças e 

também por seus familiares. A criança é como uma folha de papel em branco, 

sempre a espera de algo novo para deixá-la mais bonita; contudo, quando 

amassamos esta folha, por mais que tentemos desamassá-la, nunca mais será 

a mesma. As marcas que deixamos na vida de nossos alunos ficarão 

guardadas para sempre com eles. Por isso, faz-se necessário que o educador 

tenha uma formação adequada e que esteja preparado para este desafio; 

trabalhar com uma criança PNEE. 

 A relação afetuosa que deve haver entre a criança e escola são 

fundamentais para que ela possa sentir-se segura. Augusto Cury (2003, p.68) 



 

 

afirma ainda que “(...) professores fascinantes também cumprem o conteúdo 

programático, mas seu objetivo fundamental é ensinar os alunos a serem 

pensadores e não repetidores de informações.” O educador deve fazer seus 

alunos refletirem sobre tudo o que está a sua volta, refletir sobre fatos que 

ocorrem no dia - a- dia, mesmo ele tendo algumas dificuldades para 

concentrar-se nas atividades propostas em sala. Seguindo ainda o pensamento 

de Augusto Cury (2003,p.69) “(...)A memória humana é um canteiro de 

informações e experiências para que cada um de nós produza um fantástico 

mundo de ideias.” Este deve ser o papel da escola, levar seus alunos a um 

mundo onde ele possa sentir-se bem, como se estivesse em casa, fazer da 

escola, um segundo lar! 
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