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O FAZER PEDAGÓGICO DIANTE
DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE

ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
NO CONTEXTO ESCOLAR

Diana Maria Pereira Cardoso

Para a maioria dos professores, a falta de atenção, o excesso de agitação, a
dificuldade para seguir instruções, controlar as emoções e as atitudes impulsivas dos
alunos representa um caos no contexto escolar e tormento ao lidar com a situação.

É comum no ambiente escolar encontrarmos graus variados de atenção,
agitação e impulsividade, no entanto, há alunos que são incapazes de controlar
esses comportamentos em decorrência de um transtorno neurobiológico de ca-
ráter hereditário conhecido como Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH).

Reconhecer a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade como sinto-
mas de um transtorno, não deixa de ser complexo, pois a realidade nos mostra
o quanto a escola está despreparada para atender a diversidade. Há alunos que
manifestam alterações no comportamento provenientes não de uma patologia,
mas sim, de uma práxis social e pedagógica que reforça ou desencadeia esses
comportamentos. Diante disso, cabe ao professor investigar em que situações
do ambiente escolar o excesso de agitação, impulsividade e dificuldade em fixar
a atenção tornam-se mais evidentes.

É preciso que o professor obtenha conhecimentos básicos através dos pro-
fissionais de saúde mental acerca do TDAH para que possa desenvolver as com-
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petências que lhe cabem, enquanto professor, e também em casos específicos,
observar comportamentos destoantes, não com um olhar patologizante, mas
reflexivo e crítico, levando em consideração o contexto socioeducacional em que
o aluno está inserido e revendo também, a práxis pedagógica adotada pela esco-
la. Somente tendo uma postura crítica e investigativa é que o professor poderá
contribuir com observações e registros sobre o comportamento manifestado
pelo aluno no contexto escolar.

Embora haja inúmeros estudos científicos sobre o TDAH, ainda não são
conclusivas as investigações sobre a etiologia do transtorno. Apesar de as evi-
dências de alterações genéticas neuroanatômicas e neurofuncionais estarem pre-
sentes nas pessoas que apresentam esse transtorno, não podemos ignorar que a
educação tem muito a contribuir no diagnóstico clínico multidisciplinar do
TDAH. É imprescindível, portanto, que o professor tenha conhecimento acerca
do transtorno e dos aspectos psicológicos, sociais e educacionais que envolvem a
presença de comportamentos inadequados em ambiente escolar.

Somente quando o professor estiver imbuído de informação científica,
antenado aos comportamentos que se assemelham ao TDAH e com um olhar
crítico sobre a realidade educacional poderá fazer as seguintes indagações: até
que ponto os sintomas ocorrem em decorrência de um mau funcionamento
neurobiológico, isto é, de uma anormalidade do desenvolvimento do cérebro
proveniente de fatores hereditários? Ou será que eles surgem por conta de um
jeito de ser particular do sujeito que não se satisfaz com a motivação e estimulação
oferecida pelo ambiente escolar? Ou quem sabe, estará o comportamento ina-
dequado do aluno representando como resposta a modalidade de uma práxis
pedagógica incompatível com a necessidade e expectativas deste aluno?

Não é nada fácil responder a questões tão complexas como essas, pois não
podemos ignorar que encontraremos no ambiente escolar casos específicos que
exigem também tratamento específico, no entanto, até mesmo nesses casos
especiais, não podemos desconsiderar a influência do ambiente no comporta-
mento do aluno. Estudos abordam que o ambiente não é o causador do trans-
torno, mas poderá agravar os sintomas dos comportamentos hiperativos, im-
pulsivos e desatento. Assim sendo, dizer que o ambiente agrava esses sintomas
é bastante distinto de dizer que provoca.

Falar da necessidade do professor conhecer o TDAH exigirá desse profissi-
onal bastante estudo e reflexões sobre o processo ensino e aprendizagem. Conhe-
cer e distinguir o TDAH da indisciplina escolar é imprescindível para que rótulos
e estigmas não surjam no ambiente escolar e o professor não adote intervenções



247

indevidas, sem que antes analise o contexto em que o aluno está inserido e faça
um levantamento de hipóteses que possam estar desencadeando o comportamen-
to inadequado do aluno. Tanto os rótulos, como as intervenções inapropriadas,
além de serem reforçadores potenciais dos sintomas do TDAH, comprometem a
interação social e contribuem com a baixa autoestima do aluno.

Como as consequências do TDAH são, em alguns casos, inevitáveis, em
geral todos ficam perdidos e se sentem impotentes diante da situação. A come-
çar pelo professor que fica desnorteado e ansioso por não saber qual a melhor
maneira para lidar com ela, que, por sua vez, acaba recriminando ou
desqualificando o aluno que manifestou desatenção, agitação excessiva e des-
controle das emoções, desencadeando a manifestação dos atos impulsivos. Esta
realidade educacional reforça cada vez mais a necessidade do professor conhecer
sobre o assunto em questão e confrontar com a indisciplina escolar.

A compreensão do professor acerca do transtorno e das questões educaci-
onais implicados trará benefícios para o diagnóstico multidisciplinar e para o
aluno. Novos paradigmas surgirão ao tecer parceria entre a saúde e a educação.

Conforme a realidade cotidiana vem se apresentando, caberá ao profissio-
nal de educação ampliar seus conhecimentos sobre o comportamento dos alunos
em contexto escolar para que adquira capacidade de sinalizar os sintomas caracte-
rísticos da desatenção, hiperatividade e impulsividade, expressos em sala de aula.

Há autores como Goldstein S. e Goldstein M. (2003, p. 79), que ressal-
tam o seguinte:

os professores da pré-escola podem e devem ser treinados a iden-

tificar crianças pré-escolares sob risco não apenas de problemas
de hiperatividade, mas também de sinais precoces de incapaci-

dades de aprendizado e outros distúrbios psicológicos, como aque-

les relacionados com a ansiedade e a depressão.

É inquestionável a relevância que o professor tem na história do desen-
volvimento cognitivo e psíquico da criança, a este profissional caberá observar
diariamente, durante o período de aula, o que não é possível o aluno controlar
em relação aos sintomas que caracterizam o TDAH.

A informação que o professor poderá obter sobre a criança no ambiente
escolar será de extremo valor para o diagnóstico e para identificar as habilidades
que devem ser ensinadas por ele, pois terá a chance de observar a criança no
momento da realização das atividades individuais e grupais, na maneira como
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interage com os colegas, além de possibilitá-lo fazer comparações com o desem-
penho das outras crianças da mesma idade. A observação a ser feita deverá se
restringir ao comportamento da criança e não deixar que o grau de irritabilidade
causado pelo comportamento inadequado do aluno interfira, comprometendo
na qualidade e na veracidade dos fatos registrados e observados pelo professor.

O professor deve estar atento para estas questões e manter o equilíbrio e
a clareza para não chamar de hiperativas as crianças que demonstram compor-
tamentos ativos apropriados para a idade, sem a priori analisar o contexto social,
familiar e educacional, principalmente as condições físicas da criança e do ambi-
ente, bem como a sua própria atuação, enquanto educador. De acordo com o
que foi dito “[...] as atitudes pessoais dos docentes (relativamente às transgres-
sões da disciplina escolar e as diferenças entre os próprios professores quanto à
tolerância para com as condutas interativas) influem no surgimento de proble-
mas comportamentais nas crianças em idade escolar” (GARCIA, 2001, p. 37).
Atingir esse nível de percepção demandará deste profissional, competência,
equilíbrio, criatividade, intuição e o jogo de cintura para enfrentar as situações
desagradáveis que poderão emergir no cotidiano da sala de aula.

Jones (2004) chama a atenção que a hiperatividade poderá estar na men-
te do observador, quando diz que dependerá do que se espera do comportamen-
to de uma criança e do grau de tolerância do adulto, pois há crianças considera-
das hiperativas, quando seus pais ou outras pessoas criam expectativas diferen-
tes daquilo que elas realmente possam dar.

É incontestável a importância do professor no diagnóstico do TDAH,
entretanto, não caberá ao professor diagnosticar e sim compartilhar com outros
profissionais as observações, as intervenções adotadas em sala de aula e as preo-
cupações a respeito dos alunos (RIEF; HEIMBURGE, 2000). Os registros das
observações feitas pelo professor, a respeito das alterações do comportamento
dos alunos, permitirão identificar preventivamente os casos específicos que ne-
cessitarão de intervenções educacionais, comportamentais e ambientais adotadas
em sala de aula, como também, ajudar na seleção daqueles que precisam de
uma atenção particular. A partir daí providências serão tomadas, como por exem-
plo: contato frequente com os pais, encaminhamento para profissionais da área
médica e terapeutas, além do auxílio de outros profissionais.

Não podemos falar nas intervenções ou estratégias educacionais, sem antes
abordar as características necessárias ao professor que educará o aluno que ma-
nifesta a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade em sala de aula. Para
Mattos (2003), o professor que se propõe a trabalhar com o aluno que apresenta
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o TDAH deverá ser capaz de adaptar as estratégias de ensino ao estilo de apren-
dizagem e às necessidades da criança, buscando sempre atividades que moti-
vem e despertem os seus interesses.

Embora hoje exista uma vasta literatura que aborda algumas estratégias
para serem executadas em contexto escolar, o professor não poderá aplicá-las
sem antes analisar a sua realidade e o contexto na qual a situação desagradável
torna-se presente. Não há técnica ou abordagem pedagógica milagrosa que
faça desaparecer o TDAH, mas sim, melhorar o nível de atenção, o controle dos
impulsos emocionais e comportamentais dos alunos, refletindo de forma positi-
va nas suas produções escolares e nas interações sociais.

Mattos (2003), Goldstein, S.; Goldstein, M. (2003) e outros autores, re-
velam que, em geral, as crianças com TDAH apresentam maior dificuldade em
concluir tarefas monótonas, repetitivas e que exigem um tempo prolongado
para a sua realização, situações que vão além da capacidade de tolerância dessas
crianças. O desafio do professor está em aumentar as chances do aluno com
TDAH de ser bem sucedido na área acadêmica e social, minimizando as
consequências do transtorno no ambiente escolar.

Para diminuir os impactos do TDAH é importante que o professor reveja
o estilo que adota para administrar as situações de conflitos, do processo ensino
e aprendizagem e de interação social com os alunos em sala de aula. Benczik
(2000), reforça a diferença existente entre os estilos pessoais dos professores e
fala da importância do professor se conscientizar do seu próprio estilo para que
possa buscar as intervenções que mais se adequem a sua realidade.

Levando em consideração os diversificados estilos de professores, Benczik
(2000), destaca os seguintes estilos de atuação:

· O professor autoritário: como o nome já diz, é o tipo de professor intolerante
e rígido, só se preocupa com as necessidades acadêmicas do aluno, focalizando
apenas os resultados das produções das tarefas escolares. Torna-se impaciente
com a criança à medida que esta não consegue corresponder às suas expectati-
vas. Este professor terá bastante dificuldade para interagir com o aluno com
TDAH, pois o seu estilo reforçará ainda mais os sintomas, principalmente
quando se tratar de um aluno hiperativo o rigor excessivo irá apenas contri-
buir para acentuar as dificuldades e reforçar a baixa autoestima.

· O professor pessimista, desanimado e infeliz: é o tipo de professor que tem
tendência em fixar o olhar para o mau comportamento, manifesta extremo
negativismo, vê as tarefas inacabadas como proposital e por consideração a
ele. Sem dúvida, este tipo de estilo não conseguirá manter um bom relaciona-
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mento com o aluno com TDAH, já que uma das características mais evidentes
é o não cumprimento e o esquecimento das tarefas escolares.

· O professor hipercrítico, ameaçador, que “nunca erra”: este é o estilo do
professor onipotente que se sente perfeito e superior a todos. Certamente fica-
rá frustrado ao se deparar com o aluno com TDAH pela dificuldade que apre-
senta em fazer mudanças adequadas rapidamente.

· O professor impulsivo, temperamental e desorganizado: não há dúvida que
este tipo de professor também sentirá dificuldade em lidar com o aluno com
TDAH, pois o seu estilo é bastante similar às dificuldades enfrentadas pelo
aluno que têm o TDAH.

Contudo, o estilo de professor que mais se aproxima às necessidades do
aluno com TDAH, segundo Benczik (2000), é aquele que revela ser:

· democrático, solícito e compreensivo;

· otimista, amigo e empático;

· capaz de dar respostas consistentes e rápidas para o comportamento inade-
quado da criança, não manifestando raiva ou insultando o aluno;

· bem organizado;

· flexível e que tenha capacidade para manejar os vários tipos de tarefas, reve-
lando criatividade;

· objetivo e capaz de descobrir meios de auxiliar o aluno a atingir a sua meta.

Além de o estilo ter grande relevância para a sala de aula, é preciso que o
professor possa descobrir a modalidade de aprendizagem do aluno e que saiba
planejar e organizar o ambiente escolar, reduzindo a presença de estilos visuais
e auditivos para que consiga facilitar o processo de aprendizagem do aluno.

Para o professor poder proporcionar a resposta adequada às necessidades
da criança é fundamental que este tenha conhecimento sobre o TDAH e as
dificuldades enfrentadas pelas crianças que apresentam este problema. Ter co-
nhecimento sobre o transtorno evita a criação de barreiras em relação ao aluno,
além de o professor poder oferecer uma atenção e dedicação mais equilibrada
aos demais em sala de aula. Fundamentado, é provável que o professor possa
amenizar o impacto do transtorno em sala de aula e promover a aprendizagem
das habilidades que estão deficitárias.
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As intervenções servirão como ancoragem temporária dos sintomas que
acabam prejudicando o desenvolvimento do aluno, porém o professor deverá
ter consciência de que não há uma receita pronta para solucionar os problemas
que emergem em sala de aula, dependerá muito do desejo, da disponibilidade,
da criatividade, da flexibilidade, da intuição e, sobretudo, do seu grau de tole-
rância diante do comportamento inadequado do aluno.

Faz-se necessário, no entanto, que o professor organize via registros ou
portfólio o desempenho do aluno e como o mesmo procedeu em relação às
intervenções feitas em sala, procurando sempre trabalhar com os outros mem-
bros da equipe multidisciplinar, necessários ao tratamento do TDAH. É no
ambiente escolar que se obtém o histórico da vida escolar da criança, seus dados
sobre os desempenhos acadêmicos, sociais e emocionais de anos anteriores e é a
escola um ambiente privilegiado, onde o professor educa diversas crianças na
mesma fase de desenvolvimento, podendo perceber quando a conduta da crian-
ça é exagerada e foge do esperado para faixa etária (PARKER, 2005). É neste
sentido que Lopes (2004, p. 32) enfatiza que havendo qualquer contradição
entre os dados obtidos com os pais e outros adultos que lidam com a criança
deve-se a “princípio tornar-se mais fiáveis os relatórios dos professores, devido
ao grau superior de conhecimento dos comportamentos de crianças de diferen-
tes idades.”

Desta maneira, deduzimos que o papel do professor não é diagnosticar,
mas reconhecer os sinais do TDAH em sala de aula, investigar dentro das suas
competências outras situações ou condições que podem estar desencadeando os
sintomas. Deverá observar as atitudes do aluno diante das regras estabelecidas
e das atividades propostas, o modo como ele aprende e se relaciona com os
colegas, a maneira que se comporta diante das situações de aprendizagem. Co-
nhecendo melhor seu aluno o professor poderá partilhar informações e solicitar
a outros profissionais estratégias de intervenções educacionais e formas de apoio
que possam atender as necessidades do aluno. Para que essa parceria obtenha
resultados é preciso registrar as intervenções feitas e os pontos positivos e nega-
tivos das respostas reativas às intervenções aplicadas em sala de aula e no caso
de suspeita do transtorno, orientar os familiares a buscar uma avaliação apro-
priada com profissionais, especialistas no assunto.

Promover uma práxis pedagógica que atenda as necessidades desse aluno
é prioridade, para isso, o professor deverá motivar e encontrar estratégias de
ensino para desenvolver as habilidades que estão deficitárias no aluno com
TDAH.
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Vale ressaltar que esse aluno demanda que o professor tenha além da com-
petência docente, equilíbrio, criatividade, intuição, e jogo de cintura para enfren-
tar as situações desagradáveis que poderão emergir no dia-a-dia da sala de aula.

Embora hoje a vasta literatura traga dicas diversificadas para serem exe-
cutadas em contexto escolar, o professor não poderá aplicá-las, sem antes anali-
sar a realidade dos alunos e o contexto na qual a situação desagradável se faz
presente. Não há técnicas ou abordagens pedagógicas milagrosas que façam
desaparecer o TDAH, porém, servem para melhorar o nível de atenção do alu-
no para que possa obter progresso nas produções escolares e nas interações soci-
ais, servindo não como um remédio onde os sintomas serão curados, mas sim
como óculos que ajudará ao aluno a enxergar o melhor jeito de pensar e atuar
em situações do contexto de sala de aula. Portanto, as estratégias educacionais
servirão de ancoragem para os comportamentos que caracterizam o TDAH,
podendo estar melhor administrados.

Em geral, as crianças com TDAH apresentam, mais do que as outras,
dificuldade em lidar com tarefas monótonas, repetitivas e que exigem um tem-
po prolongado para a sua realização e como, infelizmente, esta é a realidade
enfrentada pelos alunos em algumas escolas, o tumulto toma conta da classe.

Diante das questões levantadas, selecionamos a partir de Antunes (2001),
Benczik (2000), Mattos (2003), Rief e Heimburge (2000), e outros que abor-
dam o TDAH, algumas sugestões de intervenções para o professor melhor ma-
nejar os comportamentos desatento, hiperativo e impulsivo dos alunos que fre-
quentam as classes de educação infantil e ensino fundamental, como:

· Minimizar as distrações visuais e auditivas do ambiente;

· Organizar a sala e o currículo de maneira que possa conciliar os diferentes
estilos de aprendizagem;

· Utilizar diariamente um calendário de registros de tarefas;

· Entregar as tarefas já perfuradas para serem arquivadas no classificador;

· Etiquetar os cadernos, separando as disciplinas;

· Utilizar, com as crianças menores, livros e cadernos com códigos de cores;

· Listar as coisas a serem feitas e colar na carteira com fita adesiva;

· Dividir trabalhos mais extensos em pequenas partes;

· Limitar a quantidade dos materiais expostos na carteira do aluno;

· Promover um contato frequente com os pais para partilhar preocupações e
oferecer observações positivas dos alunos; envolvendo a equipe multidisciplinar;
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· Dialogar com o aluno acerca das suas necessidades e dificuldades;

· Aumentar reforços positivos por meio de elogios;

· Estabelecer contrato e regras sociais com a turma;

· Estabelecer códigos de comunicação personalizados;

· Permitir que o aluno participe na escolha de recompensas e consequências;

· Reforçar o apoio dos monitores e os períodos de reforço pedagógico;

· Permitir que o aluno saia da sala por alguns instantes ou fique de pé para que
possa voltar a manter a atenção;

· Utilizar dinâmicas que ensinem a partilhar;

· Utilizar música clássica durante as atividades (ex: Mozart);

· Promover situações que possam controlar a ansiedade, administrar frustra-
ções e expectativas;

· Ajudar a se estruturar criando listas, organizando sua agenda escolar, elabo-
rando planos diários, estabelecendo regras para serem seguidas, organizando
lembretes dentro de uma hierarquia previsível;

· Escrever ou desenhar no quadro o que foi dito durante a explicação de um assunto;

· Promover atividades de complexidade crescente;

· Encorajar os alunos a expressar sentimentos;

· Promover a troca de mensagens positivas entre os alunos;

· Oferecer apoio externo para ajudar a focar e manter a atenção (ex: marcadores,
despertadores etc.);

· Desenvolver atividades que promovam o respeito pela diversidade;

· Criar situações que possam analisar comentários negativos e a forma como as
palavras nos fazem sentir;

· Ajudar ao aluno a reconhecer os seus pontos fortes e as suas aptidões, a partir
de múltipla atividade e oportunidade;

· Criar um livro em que possa registrar os pontos fortes, tendo cada aluno
direito a uma página;

· Promover a tutoria levando o aluno a ensinar ao outro aquilo que sabe fazer bem.

As dicas de intervenções não se esgotam aqui, elas servirão apenas como
ancoragem temporária para conter os comportamentos que acabam prejudi-
cando o desenvolvimento social e acadêmico do aluno. Nesse sentido, é preciso
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que o professor tenha consciência de que não há uma receita pronta, mas está
em suas mãos a chance de poder modificar a situação escolar de modo que o
aluno possa ter êxito.

Enfim, para que se obtenha melhor resultado é importante que o profes-
sor organize através de registros ou portfólio o desenvolvimento acadêmico,
social e afetivo do aluno e relate como foi seu procedimento diante das inter-
venções feitas em sala de aula. Sendo o professor uma das fontes de informações
consultadas para coleta de dados dos sintomas do TDAH e o profissional mais
solicitado pelo aluno, poderá ser de extrema ajuda para auxiliar os profissionais
envolvidos na avaliação diagnóstica do transtorno e no processo de aprendiza-
gem e socialização do aluno no contexto escolar.
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