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RESUMO 
O presente estudo apresenta uma pesquisa sobre Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade (TDAH), priorizando suas características no espaço 
escolar, e as intervenções pedagógicas realizadas entre professor e aluno. 
Apesar de toda a polêmica e das incertezas com diagnósticos, tratamentos e 
vivência social que o revestem, o TDAH se apresenta como um diagnóstico 
privilegiado, que justifica e nomeia os problemas atuais da escola, tais como o 
fracasso escolar, os desvios de comportamentos. O estudo tem como 
objetivos: pesquisar as dificuldades que os alunos com TDAH possuem; 
investigar os conhecimentos prévios do professor que está em sala de aula 
com esse aluno; verificar qual é a metodologia utilizada com a turma e analisar 
dados significativos de uma criança com o déficit em seu convívio social na 
escola. Com a ajuda da psicóloga escolar é possível conhecer o histórico do 
aluno TDAH, desde a sua chegada. Onde é feito o primeiro contato em uma 
entrevista com os pais do aluno até o acompanhamento atual da criança. Os 
dados da pesquisa indicam que as crianças que apresentam Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade ainda não são bem aceitas pela escola. 
Muitas vezes, os professores utilizam rótulos para defini-las como: 
problemáticas e indisciplinadas. Entretanto, estudos apontam que na verdade 
são pessoas criativas, inventivas, divertidas, observadoras, simples e comuns. 
Possuem grandes habilidades e são muito inteligentes. Se diagnosticadas 
durante a infância, tratadas e orientadas corretamente podem se tornar adultos 
brilhantes.  
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ABSTRACT 
This study presents a research on Attention Deficit Disorder / Hyperactivity 
Disorder (ADHD), prioritizing its characteristics at school, and pedagogical 
interventions between teacher and student. Despite all the controversy and 
uncertainty with diagnosis, treatment and social experience that overlay, the 
ADHD presents itself as a prime diagnosis that justifies and appoints the current 
school problems such as school failure, behavior deflections. The study aims to: 
research the difficulties that students with ADHD have; investigate the previous 
knowledge of the teacher standing in the classroom with this student; find what 
is the methodology used with the class and analyze a child's meaningful data 
with the deficit in their social life at school. With the help of the school 
psychologist it is possible to know the history of ADHD student, since his/her 
arrival. Where the first contact, in an interview with the student's parents is done 
up to the current monitoring of the child. The survey data indicate that children 
with Attention Deficit Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder are 
not well accepted by the school. Often teachers use labels to define them as 
problematic and undisciplined. However, studies show that people are actually 



creative, inventive, funny, observers, simple and common. They have great 
skills and are very intelligent. If diagnosed during childhood, treated and 
properly oriented can become bright adults. 
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INTRODUÇÃO 

Os professores em sala de aula estão sujeitos às dificuldades que 

aparecem no seu fazer pedagógico, considerando isso, surge à necessidade 

de tratar de uma dificuldade em especial, o Transtorno Déficit de Atenção e 

Hiperatividade – TDAH.  

O TDAH está cada vez mais presente no dia a dia do professor, pois o 

que antes era considerado teimosia, inquietude ou “arte” por parte das 

crianças, agora é conhecido como um transtorno no comportamento e, muitas 

vezes, no desenvolvimento de várias crianças. 

O objetivo desta pesquisa é de investigar e conhecer as metodologias 

que os professores utilizam com os alunos que tem TDAH, no Ensino 

Fundamental I. Para isso, será necessário pesquisar e conhecer o TDAH; 

analisar e conhecer quais são as metodologias utilizadas com os alunos com 

Déficit de Atenção e Hiperatividade nos anos iniciais; conhecer quais são as 

dificuldades enfrentadas pelos professores no atendimento com esses alunos; 

e por fim realizar procedimentos para a análise de dados coletados, com base 

na fundamentação teórica efetuada.A pesquisa foi realizada com professores 

do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I, na rede de ensino pública municipal, 

situada na cidade de Apucarana/PR. Foi aplicado um questionário, com 

questões abertas e fechadas, com o intuito em fazer levantamento a respeito 

do conhecimento dos professores da escola sobre o TDAH e conhecer as 

metodologias utilizadas. 

O TDAH durante a infância está relacionadoàs dificuldades enfrentadas 

pelo aluno na escola quando comparada ao rendimento das demais crianças. 

Os meninos tendem a ter mais sintomas do que as meninas, e um dos 

sintomas mais comuns entre as crianças que tem este transtorno é a 

desatenção, o que muitas vezes atrapalha e distancia essa criança do 

progresso em relação às demais. Não queremos dizer que essas crianças 

possuem algum retardo ou não conseguem aprender, mas são inúmeras as 



vezes que os profissionais que lidam com elas em sala tendem a rotulá-las, 

como já citamos no início, como “alunos problemas”. 

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

É de suma importância a consciência de que a educação inclusiva não 

se faz apenas por decretos ou diretrizes. Ela é construída na escola por todos, 

na confluência de várias lógicas e interesses, sendo preciso saber articulá-los. 

Por ser uma construção coletiva requer mobilização, discussão e ação de toda 

a comunidade escolar. 

Segundo Reily (2004), na escola inclusiva os princípios básicos de 

aprendizagem significativa são feitos por ação e mediação, essas são válidas 

tanto para os alunos que têm necessidades de uma educação especial ou para 

qualquer outro aluno. 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é, segundo 

Barkley (2008), o atual termo usado para denominar os significativos problemas 

apresentados por crianças quanto à atenção, a impulsividade e a 

hiperatividade. 

Segundo Nardi; Quevedo; Silva (2015) as características de crianças e 

adolescentes com esse transtorno, são: atividades motoras excessiva, falta de 

atenção e impulsividade. 

Comportamentos característicos de crianças e adolescentes que têm 

TDAH incluem a dificuldade em concentrar a atenção em um único objeto, são 

distraídos facilmente, parecendo não ouvir quando alguém fala com eles. Têm 

crianças que não conseguem terminar a lição de casa, por que apresentam 

grandes dificuldades em se organizar e frequentemente perdem algo, como 

exemplo: materiais escolares, brinquedos, entre outros. 

De acordo com Topczenwski (2011), na escola isso pode ser observado 

com frequência, pois as crianças com TDAH são muito presentes, estão em 

todos os lugares, mas não ficam em nenhum, e ainda, tem dificuldade para 

acatar as regras acordadas com o professor e com a turma.  

Professores que tem alunos inclusos dentro de sala de aula precisam 

utilizar algumas metodologias diferentes para atender a necessidade de seu 

aluno.Costa (2010) afirma que o professor deve considerar que não há uma 

solução fácil para lidar com as crianças com TDAH na sala de aula e tampouco 



há uma receita pronta para isso.Portanto, o professor tem que analisar a 

metodologia que ele vai utilizar com o seu aluno incluso, observar qual técnica 

é a mais adequada para ele.  

 

CONCLUSÃO 

Com a realização desse trabalho foi possível perceber o que os 

professores sabem a respeito do transtorno, e como lidar com as crianças com 

TDAH. Conclui-se que, apesar dos professores já terem ouvido falar a respeito 

do transtorno, eles ainda têm muito a conhecer, pois mesmo tendo noção dos 

sintomas do TDAH, ainda não sabem diferenciar o comportamento excessivo 

dessas crianças.  

Como foi visto nesse estudo as características do TDAH dificultam o 

desempenho da criança em diferentes ambientes e tem repercussões muito 

variadas na vida cotidiana delas; deve ser considerada a situação em que as 

atitudes ocorrem, bem como a estruturação do ambiente escolar e a familiar, 

assim como a frequência que esses comportamentos costumam acontecer. 

Com a realização da pesquisa em campo feita com os professores do Ensino 

Fundamental I, percebemos que os professores procuram utilizar metodologias 

diferenciadas para trabalhar com os alunos que tem TDAH; a escola oferece 

apoio e materiais necessários para as atividades com os discentes e os 

professores sempre procuram manter contado direto com os pais dos alunos 

que tem TDAH.  

 De acordo com Antunes (2008) o apoio do professor que une a 

tolerância à exigência é sempre muito importante para a criança na fase de 

desenvolvimento, pois é o professor que vai demonstrar por meio do seu afeto 

que o aluno é capaz de superar qualquer dificuldade, exigindo sempre dele a 

superação com amor e cautela.   

Deve-se ter ainda muito cuidado para não rotular a criança de 

modo a interferir no seu aprendizado, ou deixá-la fazer o que desejar por ter 

problemas comportamentais. Um diagnóstico mais preciso se faz necessário 

para confirmar a presença do TDAH ou de outros transtornos. Apesar do 

diagnóstico do TDAH ser um tanto complexo por se basear em relatos de pais, 

professores e outros profissionais que possam contribuir com dados sobre a 

criança e sobre os sintomas específicos do transtorno, uma entrevista mais 



detalhada com um especialista é necessária para seu diagnóstico, assim como 

a realização de teste neuropsicológico.  
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