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RESUMO 
 
Este artigo visa abordar uma metodologia aplicada a crianças com TDAH que se reflete num 
ensino investigativo. Assim, houve uma proposta pedagógica construída em conjunto aos 
alunos, permitindo com que o conhecimento existente nos mesmos não seja abandonado, já 
que é uma oportunidade em transforma-lo em conhecimento científico. O despreparo 
profissional em incluir alunos com TDAH em sala é vigente, pois é necessário propor novas 
visões metodológicas para um desenvolvimento significativo.  
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ABSTRACT 

This article aims to approach a methodology applied to children with ADHD that is reflected 
in an investigative teaching. There was a pedagogical proposal built together with the 
students, allowing the existing knowledge in them not to be abandoned, since it is an 
opportunity to transform it into scientific knowledge. The professional unpreparedness in 
including students with ADHD in the classroom is current, as it is necessary to propose new 
methodological visions for a significant development. 
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INTRODUÇÃO  

 A educação escolar é sancionada por leis que defendemos direito de uma 

educação gratuita e obrigatória a fim de possibilitar a formação de cidadãos críticos 

(LIBÂNEO, 2012). 

 Dentre tantos encontros internacionais para uma democratização escolar 

igualitária, o Brasil possui também sua própria política nacional, tendo como base as 

conferências mundiais participantes, constituindo um histórico para nosso país no 

que se referem aos objetivos, as metas, os decretos, as leis, entre outros 

(EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 2004).  

Existe um grande leque de necessidades educacionais especiais, uma delas 

é o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), que é um transtorno de 

neurodesenvolvimento destacado por desatenção, desorganização e/ou 

hiperatividade-impulsividade (DSM-V, 5º ed., 2014, p. 73).  

O TDAH tem um contexto histórico extenso, com denominações distintas até 

chegar ao atual (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), esse contexto 



histórico não parte apenas de denominações, mas sim diversas características que 

se submetem ao diagnóstico e psicopatologia (LEITE et al., 2012). 

A principal característica do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

é uma contínua desatenção e/ou hiperatividade que intervém no funcionamento e 

desenvolvimento (DSM–V, 5º ed., 2014).  

No tratamento medicamentoso do TDAH é indicado o metilfenidato que é um 

psicoestimulante que age no sistema nervoso central do indivíduo, atualmente o 

mais vendido e conhecido é a Ritalina (BARKLEY, 2008). 

Com base nesses estudos, o tema da referida pesquisa é “A organização do 

ensino de Ciências para crianças que apresentam TDAH”.  

 

OBJETIVOS 

• Investigar contribuições de recursos pedagógicos para a organização do 

ensino de Ciências para crianças que apresentam TDAH. 

• Construir material pedagógico, a fim de propor aprendizagem significativa 

aos alunos com TDAH. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizado um levantamento bibliográfico, para se obter informações sobre 

o tema em questão, propondo uma pesquisa de campo. Para a sistematização 

desse estudo seguimos os princípios de uma pesquisa de cunho qualitativo, que 

permite estudar relações dos seres humanos em contextos sociais ligados ao meio 

ambiente, envolvendo uma pesquisa de campo, na qual organizaremos uma 

maquete, com intuito de promover a aprendizagem dos conceitos que estão 

relacionados ao Sistema Solar.  

A aplicação do recurso com os alunos que apresentam TDAH ocorrerá de 

forma investigativa, tendo como direção as necessidades específicas para serem 

trabalhadas. Para organização da aula experimental consideramos os estudos de 

Furman (2009), que ressalta as contribuições do ensino por investigação, tendo 

como foco o interesse do aluno em sala de aula. 

 A sala de aula ocorrente da pesquisa é Ensino Fundamental II, numa turma 

com oito alunos, sendo que dois deles são diagnosticados com TDAH.  



Os materiais utilizados para a realização do recurso pedagógico foram bolas de 

isopor de diversos tamanhos, tintas de variadas cores, pincéis, base de isopor, cubo 

de bicicleta, arame e cola de isopor. 

 

RESULTADOS 

 Nesse meio educacional, ensinar ciências pode ser compreendido como um 

processo, onde o importante é orientar e buscar o conhecimento (FURMAN, 2009). 

O professor pode-se apropriar de variados recursos didáticos, promovendo nos 

alunos a curiosidade e supostas respostas que possam ser transformadas em 

conhecimento científico. 

 Cada criança possui características de aprendizagens, interesses e 

capacidades que lhe são próprias, mas todas possuem o pleno direito à educação, 

independente de classe social, religião, cor, entre outros (LDB, 1996). 

 Há dois alunos com TDAH, o primeiro possui características de que não tem 

dúvidas de nada relacionado à aula e conteúdos, porém, o mesmo não consegue 

transmitir o conhecimento adquirido, seja pela oralidade e atividades. O segundo 

aluno com TDAH possuem muitas dificuldades em relação às informações que não 

são transmitidas de acordo com sua realidade, então ele realiza perguntas que 

desfocam o sentido da aula, provocando atritos na turma. 

 O conteúdo proposto para intervenção foi Sistema Solar, nesse aspecto 

houve uma sondagem, para saber o nível de aprendizagem dos alunos quanto ao 

assunto, com o intuito de realizar um trabalho prático, uma construção de uma 

maquete. Em seguida, os alunos foram instruídos a pintar e confeccionar os 

Planetas do Sistema Solar. 

 Nos momentos da realização metodológica, os alunos foram induzidos a 

perguntar sobre as informações e particularidades dos planetas, a fim de despertar a 

curiosidade e pesquisar mais sobre essas curiosidades destacando um ensino por 

investigação. 

 No próximo momento da intervenção, ocorreu a montagem do Sistema Solar 

em uma base composta por um cubo de bicicleta que tem movimento circular, e o 

mesmo foi ramificado com arames para simular a órbita dos planetas. 



 No decorrer da montagem, os alunos iam identificando os planetas 

confeccionados no momento interior, fazendo relação com sua ocupação no sistema 

Solar. No decorrer da montagem surgiram diversas perguntas dos alunos, mas em 

específico, destaco nesse momento as perguntas ocorrentes pelos alunos com 

TDAH. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inclusão escolar é um fator de extrema importância para a vida humana em 

relação ao social, psicológico e educacional. Acima de tudo, a inclusão implica em 

haver professores preparados para o desafio de ensinar com propostas que se 

refletem a identidade e característica de cada aluno, e infelizmente a acomodação 

do profissional se faz presente nesse aspecto. 

O aluno com TDAH necessita de uma visão especial, pois suas dificuldades 

refletem no resultado insatisfatório da aprendizagem. A clareza dos detalhes é um 

fator considerável para uma metodologia satisfatória. Outro determinante é a 

linguagem simplificada, já que a aquisição de informações é um processo mais lento 

no aluno com TDAH. 

Nesse aspecto a pesquisa do presente artigo foi significativa para se obter 

ótimos resultados. No início da aplicação da pesquisa, os alunos apresentavam 

vários questionamentos e dúvidas relacionadas ao assunto proposto, que foi 

Sistema Solar, principalmente os alunos com TDAH. Os assuntos foram esclarecidos 

e de maneira induzida os alunos foram acometidos a uma proposta investigativa de 

ensino, que possibilitava a curiosidade pelo pesquisar além. 

A relação de uma pesquisa investigativa condiz com a importância de 

questões existentes e conhecidas pelo indivíduo e por meio dessas, aprimora-lo em 

um conhecimento mais amplo, mais especificamente em conhecimento científico. 

 A elaboração da maquete foi um momento que possibilitou sociabilidade entre 

os alunos no geral, eles remetiam informações condizentes às aulas passadas, 

sendo visível a aquisição de conhecimento. Essa visibilidade foi presente em 

específico nos alunos com TDAH, ocorrendo uma mudança de estágio de 

aprendizagem, em relação ao observado no primeiro momento da sondagem. 



  A presente pesquisa pode espelhar profissionais em preparar aulas 

mais dinâmicas e didáticas, pensando numa aprendizagem significativa. 
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