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RESUMO 

O presente artigo enfoca o  Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, 
suas características que dificultam a aprendizagem e a abordagem escolar , 
buscando compreender as estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores 
e psicopedagogos para potencializar a aprendizagem  dos alunos nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. Como os professores podem apoiar e trabalhar 
com alunos com TDAH? A pesquisa analisa as abordagens de duas experientes 
professoras: uma de escola estadual e a outra de escola municipal,  e seu trabalho  
com alunos  com TDAH no  município de São Francisco de Paula-RS. O estudo 
tem por objetivo encontrar as melhores estratégias e metodologias para  aprimorar 
as aprendizagens dos alunos a partir  das estratégias implementadas pelas  
professoras entrevistadas.  A metodologia utilizada na pesquisa, consiste em uma 
pesquisa de campo, do tipo descritiva, com método qualitativo. A coleta de dados 
foi realizada  através de questionários que foram  enviados para as professoras 
via WhatsApp, após foi realizada a análise dos dados.  Foi possível observar a 
importância da relação entre escola e família, além da afetividade e do 
conhecimento dos professores acerca do assunto. A análise   concentrou-se 
também na lei nº 14.245/2021 que conscientiza os docentes e o público em geral 
sobre os direitos do alunos com TDAH e prevê as responsabilidades da escola 

em relação  ao aluno com TDAH. 
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         Nos dias atuais é perceptível em sala de aula o aumento de alunos com 

dificuldades de aprendizagem, especialmente crianças com Transtorno de déficit 

de atenção e hiperatividade (TDAH).  

         Desta forma, surge a necessidade de saber de que modo os professores 

veem esses transtornos e como tentam solucionar as dificuldades destes alunos 

no meio educacional. 

         Cerca de 5% das crianças em idade escolar possuem sintomas deste 

transtorno, sendo mais frequente em meninos do que em meninas. Tendo em 

vista a incidência do aluno TDAH nas escolas, vários estudos tentam desenvolver 

metodologias de trabalho para aprimorar a aprendizagem desses alunos.  São 

ferramentas de grande importância para os professores que lidam com esses 

alunos em sala de aula. (Poeta e Rosa Neto, 2004). 

         Os alunos com TDAH possuem maior dificuldade em prestar atenção, 

executar tarefas até o final, e não gostam de receber instruções, se sentem 

pressionados diante de determinadas situações. É importante para os professores 

conhecerem as leis que regulamentam os direitos e assistência educacional aos 

alunos com transtornos de aprendizagem.  Desta maneira, a lei n° 14.254, de 30 

de novembro de 2021, dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos 

com dislexia ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou 

outro transtorno de aprendizagem. 

         O presente estudo pretende aprofundar as especificidades enfrentadas 

pelos professores para tratar alunos com TDAH na escola: Quais as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos com TDAH nas escolas do município de São Francisco 

de Paula? Quais as estratégias pedagógicas utilizadas em sala de aula para 

alunos com TDAH?  

         Considerando a pertinência do tema, o objetivo geral é analisar os desafios 

encontrados pelos professores para melhorar a aprendizagem de alunos com 

TDAH que frequentam as turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na 

cidade de São Francisco de Paula. 

         Destacamos como objetivos específicos desta pesquisa:  
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            -  Destacar as estratégias que podem ajudar o aluno com TDAH na 

melhora da sua aprendizagem 

            - Compreender os desafios que o educador deverá enfrentar no ensino de 

alunos com TDAH.  

         A seguir uma análise dos principais autores que se debruçaram sobre   as 

questões da aprendizagem, principalmente no que se refere às dificuldades de 

aprendizagem, distúrbios e transtornos, como o TDAH. É importante entendermos 

como se dá esse transtorno e como ele reflete-se na aprendizagem. O nosso foco 

são as crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Também queremos 

enfatizar a importância de desenvolver estratégias para a melhorar ou aprimorar 

as aprendizagens e destacar que é imprescindível para os professores e 

psicopedagogos agirem conjuntamente na primeira fase escolar da criança.  

 

 

      2    METODOLOGIA 

           O estudo que apresentamos constitui-se de uma pesquisa de campo, do 

tipo descritiva, com método qualitativo buscando entender como os professores 

trabalham de acordo com as dificuldades de alunos com Transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade nos anos iniciais. 

          A pesquisa foi realizada no município de São Francisco de Paula, com duas 

educadoras que trabalham em escolas públicas, sendo uma de escola estadual e 

uma de escola municipal, ambas localizadas em bairros, com acesso a salas de 

recurso, trabalhando diretamente com alunos que necessitam de maior atenção 

para desenvolver suas atividades. 

         A escola do estado possui 141 alunos nos Anos Iniciais, sendo que 

atualmente 4 alunos têm suspeita e laudo de TDAH, e escola do município possui 

250 alunos nos Anos Iniciais, 3 alunos com suspeita e 1 com laudo. 

        Foram realizados questionários com nove perguntas dissertativas, 

encaminhadas via WhatsApp, onde eles responderam as questões através de seu 

entendimento, experiências e informações de acordo com o assunto. A pesquisa 
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tem como finalidade observar como os professores conseguem identificar os 

alunos que possuem TDAH e de que maneira os ajudar a desenvolver suas 

habilidades em sala de aula e no cotidiano escolar. 

       O sigilo de identidade das profissionais que responderam ao questionário  foi 

respeitado. Desta maneira as respostas das educadoras serão apresentadas e 

identificadas  através de professora A para a professora do estado e  professora 

B para a  professora do município. 

 

 

        3   REFERENCIAL TEÓRICO 

        Considerando o conhecimento dos educadores diante das necessidades 

para entender o TDAH, neste capítulo abordaremos as principais características 

do transtorno, através de discussões e conceitos de especialistas na área. 

 

           3.1 CONHECENDO UM POUCO A HISTÓRIA: TDAH 

 

Segundo Associação Brasileira do Déficit de Atenção – (ABDA) o 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno 

neurobiológico de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente 

acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 

desatenção, inquietude e impulsividade.  

Para Amorim (2010, p.1-2), existem diversos tipos de TDAH:  

Tipo Desatento: Não enxerga detalhes ou faz erros por falta de cuidado, tem 

dificuldade em manter a atenção, parece não ouvir, sente dificuldade em seguir 

instruções, tem dificuldade na organização, não gosta de tarefas que exigem um 

esforço mental prolongado, frequentemente perde os objetos necessários para 

uma atividade, distrai-se com facilidade e tem esquecimento nas atividades 

diárias. Hiperativo Impulsivo: Inquietação mexendo as mãos e os pés ou se 

remexendo na cadeira, dificuldade em permanecer sentado, corre sem sentido ou 

sobe nas coisas excessivamente, sente dificuldade de se engajar em uma 

atividade silenciosa, fala sem parar, responde às perguntas antes mesmo de 

serem terminadas, age a 200 por hora, não consegue esperar sua vez e 

interrompe constantemente. Combinado: Este tipo é caracterizado pelos dois tipos 
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juntos, o desatento e o impulsivo. Esses tipos de hiperativos só são 

diagnosticados quando têm mais de seis sintomas. 

 

Precisamos ressaltar que o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade é um transtorno e não uma deficiência.  Nesse caso, precisamos 

entender a diferença entre ambos. A doença é a ausência de saúde, com o 

prejuízo das funções, pode ser causada por infecções externas ou disfunções 

internas, já o transtorno está relacionado à ordem mental ou psicológica, não 

apresenta uma única causa definida, podendo ser decorrente de aspectos 

biológicos.  

O manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais (DSM-5) foi 

revisado no dia 18 de maio de 2013 e tem como objetivo ser um guia prático para 

apresentar características e sintomas de transtornos mentais, além disso serve 

como instrumento de coleta de estatísticas. Foi criado pela Associação Americana 

de Psiquiatria. 

          Sabemos que o TDAH prejudica o desenvolvimento da criança em todas as 

situações do cotidiano de suas vidas, segundo o manual diagnóstico e estatístico 

de transtornos mentais (DSM-5 p.59). As manifestações do transtorno devem 

estar presentes em mais de um ambiente (por exemplo, em casa e na escola, no 

trabalho). A confirmação de sintomas substanciais em vários ambientes não 

costuma ser feita com precisão sem uma consulta a informantes que tenham visto 

o indivíduo em tais ambientes. É comum os sintomas variarem conforme o 

contexto em um determinado ambiente.   

         Segundo o DSM-5, a característica essencial do Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade é um padrão persistente de desatenção e/ou 

hiperatividade-impulsividade que interfere no funcionamento ou no 

desenvolvimento. O  TDAH é mais frequente no sexo masculino do que no 

feminino, quando nos referimos à população de uma forma geral. 
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         3.2 RELAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA - DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

COM TDAH  

 

         Para Silva (2011 p.5) começamos a aprender a partir do momento em que 

nascemos, e a aprendizagem só tem fim quando morremos. Isso significa que o 

ser humano aprende a todo o momento,  e não podemos confundir aprendizagem 

com acúmulo de conhecimento, pois a aprendizagem,  possui um sentido mais 

amplo que a mera absorção do conhecimento. 

         Ao decorrer do tempo nota-se um aumento significativo dentro de sala de 

aula de dificuldades em realizar as tarefas, por muitas causas e fatores, mas neste 

contexto pode ser observado o aumento de alunos com TDAH no espaço escolar. 

         A lei n° 14.254/2021  é importantíssima  para os alunos com TDAH e para  

a escola e seus professores, garante o acompanhamento integral, a identificação 

precoce  do transtorno, o encaminhamento do aluno para o diagnóstico, o apoio 

educacional na rede de ensino e o apoio terapêutico na rede de saúde. No art. 2º,  

a lei estabelece que as escolas da educação básica das redes pública e privada  

devem garantir  o cuidado  e a proteção ao educando com  dislexia, TDAH ou 

outro transtorno de aprendizagem para que o aluno tenha pleno desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social.  O art. 3º, garante aos educandos com 

dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam alterações 

no desenvolvimento da leitura e da escrita, ou instabilidade na atenção, que 

repercutem na aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento 

específico direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível, pelos 

seus educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados e podem contar 

com apoio e orientação da área de saúde, de assistência social e de outras 

políticas públicas existentes no território. O art. 5º é extremamente significativo, 

pois assegura amplo acesso à informação aos professores  e conclama as redes 

escolares promoverem formação continuada para capacitar os docentes, para  

que possam identificar de forma precoce os sinais relacionados  aos transtornos 
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de aprendizagem ou TDAH, assim como o atendimento educacional  escolar dos 

estudantes. 

        Algumas tarefas como ler, escrever, somar são fundamentais e básicas. 

Fazem parte do currículo dos Anos Iniciais. Desta maneira, o fracasso ou sucesso 

da criança, não depende apenas dela, mas também do professor que contribui, 

construindo uma metodologia adequada a ser implementada, a partir das 

necessidades da criança. Muitos autores, destacam que a metodologia 

empregada para ensinar as crianças é fundamental na aprendizagem. Há  tempos 

e  formas de aprender que são diferentes para cada  criança. O professor deve 

respeitar este fator e  avaliar, qual metodologia é mais  apropriada para cada 

criança. Desta forma, há melhora na aprendizagem do aluno(a). Os professores 

devem estar capacitados para essa tarefa tão importante para o desenvolvimento 

dos alunos. 

        A escola necessita de profissionais capacitados para realizar testes, 

avaliações e identificar maneiras adequadas de trabalhar com estes alunos em 

sala de aula. Deve ser realizada uma rede de apoio para identificar e passar 

confiança para a criança e as famílias também devem estar incluídas neste 

processo. Essa estratégia é de suma importância. 

        Conforme Barkley e Murphy (2008 p.17), o principal tratamento é a educação 

da família e dos professores da escola sobre a natureza do TDAH e seu manejo, 

no caso de crianças com o transtorno. Devemos  propiciar a eles,  informações e 

recursos para que possam  acolher  os desafios  da jornada de aprendizagem das 

crianças com TDAH. Quanto mais informações  estiverem disponíveis, melhor 

será. 

         Este trabalho deve ser realizado em parceria entre a escola e a família, 

sendo acolhedor, prazeroso, natural e principalmente seguro para que o aluno 

possa avançar e se autodesenvolver dentro de suas dificuldades diárias. 

Para que a criança se desenvolva bem ela precisa de um 
ambiente afetivamente equilibrado, onde ela receba amor 
autêntico e onde lhe permitam satisfazer as necessidades 
próprias do seu estado infantil. Quando isso não acontece, inicia-
se uma luta entre o ambiente em que a criança vive e as 
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exigências que ela apresenta, o que fatalmente levará a uma 
situação de desequilíbrio, possível geradora de comportamentos 
problemáticos ou até patológicos (JOSÉ, COELHO, p.21).  

 

         A desatenção pode levar alguns indivíduos com TDAH a desistirem de 

realizar atividades que demandam maior concentração. No contexto escolar o 

comportamento de crianças com TDAH muitas vezes são fontes de medo e 

insegurança para os educadores, pois muitos deles não têm uma visão de 

desenvolvimento ou estratégias que possam favorecer a aprendizagem daqueles 

que desafiam a rotina escolar. (Santos; Vasconcelos 2010 p. 720). 

 

         3.3 PREPARAÇÃO DO PROFESSOR EM SALA DE AULA 

          

         Segundo Sorte e Magalhães (2017 p.262),  a Associação Brasileira do 

Déficit de Atenção recomenda uma série de procedimentos capazes de melhorar 

a concentração e a atenção dos estudantes com TDAH.  O professor pode ajudar 

o aluno com TDAH ao solicitar que desenvolva pequenos favores durante a aula, 

não dando ênfase aos erros com críticas; utilizar recursos audiovisuais; mudar 

posições de mesas e cadeira a fim de evitar distrações por parte do aluno, 

destacando partes importantes de atividades e provas, entre outros. 

        Para Lacerda (2014 p.8) os professores necessitam de uma formação 

continuada para atuar na área, que será de fundamental importância para 

identificação do tipo de comportamento do aluno com TDAH. A partir desse 

momento deverá ser encaminhado para os órgãos responsáveis para uma devida 

avaliação. Muitas vezes é na escola onde se identifica os primeiros sinais, e as 

suspeitas deverão ser encaminhadas para psiquiatras e(ou) outros profissionais 

capacitados para realização do diagnóstico completo. 

        O processo de aprendizagem de crianças com Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, necessita de um olhar maior para a realidade onde 

esses alunos estão inseridos, o professor precisa adaptar o planejamento muitas 

vezes, tornando as aulas dinâmicas, com atividades claras, sempre sendo 

monitorado para alcançar os objetivos propostos. É importante que a sala de aula 

esteja preparada para que a criança se sinta protegida, e que os alunos fiquem 
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distribuídos de maneira que consigam ter contato, que interajam, para facilitar o 

aprendizado. 

        Para Palandrani (2012 p.15) a relação entre professor e aluno permite 

impulsos motivadores quando explorada pelo docente, de forma correta, assim o 

aluno vivenciará relações sociais que permeiam a vida do ser humano e o 

conduzem para uma melhor existência. 

        Desse modo, aprendizagem é vista como um processo de mudança de 

comportamento obtido por meio da experiência construída por fatores emocionais, 

neurológicos, relacionais e ambientais resultantes da interação entre estruturas 

mentais e o meio ambiente em que se vive, levando em consideração os conceitos 

culturais que o grupo social conhece e considera correto. (LACERDA, 2014 p.10) 

        O professor deve criar caminhos para o aluno aprender a partir daquilo que 

ele já sabe fazer, e a partir daí criar possibilidades para o aprendizado desse 

aluno. No decorrer do dia a dia em uma sala de aula há diferentes formas de 

atendimento ao aluno, cada professor tem sua própria conduta e metodologias 

nas quais, fundamenta-se, para desenvolver as atividades pedagógicas (Andrade 

e Freitas 2018 p.6). Muitos professores planejam suas aulas, tem um roteiro a 

seguir e o professor que tem em sua sala de aula um aluno com TDAH tem que 

buscar estratégias pedagógicas que atendam às necessidades desse aluno e 

aplicá-las em sua prática pedagógica.  

 

        3.4 ESTRATÉGIAS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA 

 

        Segundo Lacerda (2014 p.8), capacitação dos professores no que se refere 

ao campo educacional seria uma forma de aprimorar e de orientar o profissional 

da educação. De acordo com o artigo 61, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN 9394/96), entende-se que é um direito do professor 

ter elementos que atendam o aluno, inclusive aqueles com TDAH. Sendo assim, 

espera-se que o professor, através da formação continuada, busque desenvolver 

práticas pedagógicas através de uma perspectiva construtivista que favoreça a 
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aprendizagem do aluno com TDAH para que seja trabalhada a sua socialização e 

seu bom desempenho.  

       Sabemos que crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

necessitam de estímulos diários para executar as atividades propostas, de modo 

que ela se sinta confortável e possa alcançar os objetivos necessários para que 

apropriem-se dos conteúdos abordados. 

       Andrade e Freitas (2018 p.7) mencionam a importância que o professor 

dispõe, ao propor estratégias que visam enfatizar a realidade do seu aluno, sem 

fazer qualquer tipo de julgamento ou comparação com os demais alunos, pois isso 

compromete ainda mais o desenvolvimento da criança com TDAH. As autoras 

também ressaltam que o aluno com TDAH passa por dificuldades de 

aprendizagem o tempo todo e cabe ao professor saber lidar com essas 

dificuldades, além de procurar a melhor maneira de atender o aluno, por meio de 

pesquisas, leituras de autores especialistas na temática,  que estudam o 

transtorno.  A cada dia, nos deparamos com um número mais elevado de alunos 

diagnosticados com TDAH, o que acaba exigindo do professor uma formação 

mais ampla que lhe permita lidar com a desatenção, que se acostume com a 

necessidade de explicar várias vezes o mesmo conteúdo até que o aluno 

compreenda, além de lidar com a impulsividade, e com os comportamentos que 

oscilam entre a tranquilidade e a agressividade. 

         A maioria das crianças, na faixa dos seis anos, consegue entender a 

distinção entre texto e desenho, sabendo que o que se pode ler é aquilo que 

contém letras, e que desenhos são realizados através de símbolos e formas, 

sendo conhecidos como rabiscos inicialmente, embora algumas ainda persistam 

na hipótese de que tanto se pode ler as letras quanto os desenhos. (Emília 

Ferreiro e Ana Teberosky, 2017, p.4) 

         Para Mattos (2005 p.15) é necessário manter uma rotina constante e 

previsível: uma criança TDAH requer um meio estruturado que tenha regras 

claramente estabelecidas e que estabeleça limites ao seu comportamento (pois 

ela tem dificuldades de gerar sozinha essa estruturação e esse controle). O 

professor deve evitar  mudar horários o tempo todo, “trocar as regras do jogo” no 
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que diz respeito às avaliações. Estabelecer regras claras para a criança, evitar 

mudar as normas: uma hora vale uma coisa, outra hora outra. 

O professor precisa ter em mente a necessidade de ser compreensivo, 

otimista e confiante, para que passe para o aluno controle e firmeza em suas 

decisões, respeitando as características, qualidades e dificuldades do grupo e do 

aluno com TDAH, inserido na sala. 

O aluno TDAH deve se sentar perto do professor e de um colega afetivo e 

positivo. Longe da passagem de pessoas, janelas, amigos tagarelas e de coisas 

que possam distraí-lo. O professor pode organizar a sala de forma onde os alunos 

consigam enxergar todos os colegas e se sentem perto,  auxiliando uns aos outros 

e passando confiança (Silva 2011 p.35). 

 

 

 

      4   APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

              Nesta sessão serão enfatizados os dados coletados na entrevista feita 

com duas professoras entrevistadas em duas escolas da rede municipal e estadual. 

Os temas enfatizados foram: Conceito de TDAH, diagnóstico do referido transtorno, 

a experiência que as professoras possuem com alunos, metodologias 

implementadas, o suporte oferecidos pela escola, além é claro da interação entre 

escola e pais. 

  

         4.1 DADOS COLETADOS: QUESTÕES DE PESQUISA 

         O questionário foi elaborado com a finalidade de conhecer mais 

especificamente sobre as metodologias utilizadas pelas professoras para 

aprimorar as aprendizagens dos alunos com TDAH. As questões foram enviadas 

pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, e organizadas a partir dos temas 

referidos acima. A seguir apresentamos os dados coletados e análises 

desenvolvidas a partir das respostas das docentes. 
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         As duas professoras entrevistadas apresentam uma excelente formação 

acadêmica, com cursos específicos de graduação e Pós-graduação na área de 

aprendizagem. No caso da Professora A, ela é graduada em Licenciatura Plena 

em Pedagogia e Matemática e Especialização em Atendimento Educacional 

Especializado e Psicopedagogia. A Professora B é graduada em Ciências 

Biológicas e Pedagogia,  no que tange à Pós-Graduação-Especializações, os 

cursos realizados abrangem uma área bem diversificada nas áreas de saúde,  

educação-aprendizagem e Gestão Escolar, importantes para a atuação na escola, 

como: Vigilância em Saúde e Epidemiologia, Educação Especial e Inclusiva, 

Atendimento Educacional  Especializado, Deficiências Múltiplas e Intelectuais, 

Psicopedagogia Clínica e Institucional, Gestão, Supervisão-Orientação e 

Psicomotricidade. 

         A compreensão das professoras sobre o alcance e a complexidade do TDAH 

é similar. As duas professoras têm ciência de que TDAH é um transtorno de 

causas genéticas e acompanha a pessoa ao decorrer da vida. 

         Uma das questões mais importantes foi a respeito do diagnóstico e de como 

ele é feito. Essa é uma questão estruturante, pois torna preciso o tipo de transtorno 

que o aluno enfrenta e dá uma base para o encaminhamento com equipe 

multidisciplinar, além de possibilitar o tipo de intervenção a ser  implementada pelo 

professor e (ou) psicopedagogo(a) em relação ao aluno(a). Segundo a professora 

A, “os profissionais geralmente mais capacitados são os (neuro) psiquiatria, 

(neuro) pediatras e neurologistas.  O diagnóstico para TDAH é inteiramente 

clínico, feito por médico especialista em TDAH”. A professora B, esclarece que “a 

partir das evidências que começam a surgir, o diagnóstico é baseado em 

características como desatenção e hiperatividade/compulsividade, associada com 

dificuldade de concentração, inquietação e dificuldade com regras e limites”.  

         A experiência com alunos que apresentam TDAH é compartilhada pelas 

duas professoras das redes. A Professora A relatou que já atendeu alunos com 

TDAH, mas há bastante resistência por parte da família, pois não aceitam a 

hipótese diagnóstica dos profissionais capacitados. A professora B, também tem 
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experiência no atendimento de alunos com TDAH e acrescenta que, 

“normalmente nas escolas existem evidências diagnósticas de crianças com 

hiperatividade, que podem estar ou não associadas com outras patologias”.                                     

         Sabemos que o profissional adequado para acompanhar e estimular a 

aprendizagem de um aluno com TDAH é o(a) psicopedagogo. A questão sobre 

haver ou não na escola pesquisada atendimento psicopedagógico(a), foi uma das 

questões do questionário. A existência de um psicopedagogo contratado ou 

concursado não é uma realidade nas escolas. Muitas vezes o TDAH fica a cargo 

dos professores especialistas em AEE. Entretanto, alunos com TDAH não são 

públicos do AEE. Percebemos que é necessário que os professores tenham 

ciência desta especificidade na sua formação em relação aos atendimentos de 

crianças com TDAH. É necessário que as redes públicas municipais e estaduais   

atualizem essa demanda e prevejam concursos em que haja vagas para 

psicopedagogos(as). Vemos que muitos professores não têm essa compreensão 

pelas falas das professoras entrevistadas. A professora A, afirma: “fiz 

Psicopedagogia Institucional e Clínica, auxílio e coordeno toda a parte do AEE na 

Escola”. A professora B, percebe a importância que o cargo de psicopedagogo(a) 

na escola, quando fala que não há este profissional previsto para atuar nas 

escolas das redes quando perguntadas sobre a existência de psicopedagogo(a): 

“Atualmente não, precisa ainda ser criado esse cargo no município”. 

          A abordagem sobre os métodos utilizados com os alunos, a intervenção 

realizada com as crianças e os resultados positivos obtidos foram questionados e 

as respostas foram as seguintes. A professora A, utilizou testes da Psicogênese 

(Emília Ferreiro), Psicogenética e testes matemáticos piagetianos (Piaget), 

Pressey, testes André Rey. A professora B, normalmente conversa com os pais 

para ver se há necessidade de medicação. Além disso, são planejadas atividades 

para que o aluno gradualmente possa aumentar o foco de concentração e atenção 

em assuntos do seu interesse. Mas quanto aos aspectos positivos apresentados 

pelos alunos após a intervenção, nenhuma das docentes relatou. 
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          Outro aspecto importante enfatizado na entrevista foram as principais 

dificuldades dos alunos com TDAH. A resposta da professora A foi, a questão do 

foco do aluno para que possamos desenvolver os processos de aprendizagem. 

Outro fator é que esbarramos sempre na falta de conhecimento tanto dos 

familiares quanto dos professores, mas procuro sempre orientar os dois 

segmentos. Da mesma forma que a professora A, a professora B, destaca a 

questão do foco com uma das maiores dificuldades apresentadas pelos alunos e 

acrescenta que os educandos necessitam de um tempo maior para desenvolver 

as atividades, por vezes necessitam sair da sala e dar uma caminhada, porque a 

hiperatividade causa inquietude. 

         Questionamos ainda, qual o suporte dado aos estudantes e docentes para 

que haja o aprimoramento das aprendizagens das crianças. A professora A, 

informa que: “Nos dias atuais seria o AEE, mas se estiver aliado a uma deficiência 

intelectual. Caso seja só o TDAH, o apoio deveria acontecer pela Equipe Diretiva 

e Coordenação Pedagógica conforme orientação da Coordenadoria de Educação. 

Percebemos a compreensão da docente sobre o limite que há nesse atendimento. 

De que a criança com TDAH não é público da educação especial e por isso, não 

tem direito ao AEE. A docente B, afirma que o suporte oferecido pela escola tem 

relação com o tempo nas atividades, suporte à família e  entendimento que cada 

um necessita de um olhar, mesmo que o diagnóstico médico seja o mesmo.  

Percebemos que a docente entende que a escola inclusiva deve considerar que 

as aprendizagens e os tempos das crianças são diferentes e que é significativa a 

interação entre a escola e a família para que haja aprendizagem. Além do mais, 

precisamos entender que mesmo que apresente o mesmo diagnóstico, as 

crianças apresentam características e sintomas distintos, o que difere em relação 

às metodologias adotadas pelos professores. 

         Por fim, a última temática tem relação com a já mencionada 

interação/comunicação-pais-escola. A professora A, percebe a importância deste 

quesito estar presente na aprendizagem da criança com TDAH. “Sempre que 

necessário chamamos os responsáveis por bilhete e whats. Temos um combinado 
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dentro da Equipe Diretiva que qualquer problema que houver,  a família deve ser 

chamada”. A Escola tem o CIPAVE que é um braço da CRE dentro do processo 

todo de aprendizagem para trabalhar também a saúde mental”.  A professora B, 

responde na  nesta  mesma linha e menciona um projeto na escola, que já foi 

colocado em prática, que consiste no acolhimento das crianças com problemas 

na aprendizagem, tendo o apoio de instituições de  assistência social, saúde e 

psicologia. Essas ações e projetos corroboram com a responsabilidade da escola 

em proporcionar atendimento e de ter a responsabilidade de potencializar as 

aprendizagens das crianças com TDAH de forma integral, conforme o que 

estabelece a lei nº 14.254/2021. 

           4.2 ANÁLISES DOS DADOS COLETADOS 

          A partir das falas das professores, podemos observar que elas se 

encontram em constante aprendizagem, sempre se especializando, tem interesse 

em  dar continuidade a sua formação continuada para exercerem melhor o seu 

trabalho e proporcionar um melhor aprendizado para seus alunos. Também fica 

evidente que demonstram saber identificar as características do TDAH. Na 

percepção delas, trata-se de um transtorno neurobiológico que faz com que a 

criança tenha sintomas de falta de atenção, falta de confiança e distração.  

          Através da pesquisa foi possível compreender como acontece o processo 

de aprendizagem dos alunos com TDAH, com os relatos dos professores percebe-

se que necessitam de estratégias para realizar as atividades e alcançar os 

objetivos de acordo com a faixa etária, nesse processo é importante haver 

interação entre família, escola, professor e a criança. As estratégias utilizadas são 

desenvolvidas através de testes teóricos, e posteriormente elaborar atividades de 

acordo com as dificuldades encontradas, sabendo respeitar as diferenças e 

individualidades dos alunos com TDAH. 

         Ambas as professoras salientaram a falta de foco do aluno, e que 

necessitam de maior prazo para realização das tarefas propostas. Nesta fala 

observamos como é importante ressaltar que dentro da sala de aula a organização 

dos alunos, todos devem sentar  juntos ou distribuídos de maneira que tenham 
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contato uns com os outros. Isso  facilita o desempenho dos alunos, pois  quando 

existe interação, a aprendizagem  acontece mais facilmente e por conta disso, 

existe maior segurança para todos os alunos da sala de aula. 

         A aprendizagem do aluno deve ser construída de forma conjunta entre o 

professor de sala de aula e  no caso, o(a) psicopedagogo(a). Todos precisam 

conquistar e ter uma relação de afeto com a criança, para gerar autoconfiança e 

atividades gratificantes,  incentivando a prática de atividades lúdicas, como: jogos, 

brincadeiras e dinâmicas. A família nesta questão é a parte mais importante, 

dando amparo para a criança e entendendo as dificuldades encontradas pelos 

professores, constituindo uma rede de apoio. 

         A necessidade da afetividade entre todos os envolvidos é importante, para 

que possam entender as carências da criança, as inseguranças da família e as 

dificuldades do professor acerca da temática, para que em conjunto possam 

desenvolver atividades e obter resultados positivos. 

         Segundo a lei 14.254 de 30 de novembro de 2021 podemos ressaltar que a 

interação escola e família é importante, mas com o relato dos professores 

notamos que ainda existe uma grande dificuldade dos pais em aceitar que tem um 

filho(a) com TDAH. Eles ficam em negação, prejudicando o desenvolvimento da 

criança, muitas vezes. Existem serviços de saúde para ajudar. Na prática a escola 

estadual já conta com o auxílio da CIPAVE (Comissão Interna de Prevenção a 

Acidentes e Violência Escolar) que faz parte de um programa da CRE, e a escola 

de rede municipal está iniciando agora um projeto nessa área de saúde. 

         Também observamos que a rede estadual possui uma professora 

psicopedagoga para atender aos alunos com TDAH, mas no município esse cargo 

ainda não existe. Desta forma, podemos observar que o município possui carência 

maior para desenvolver os objetivos necessários do que a escola estadual. 

         Conclui-se que a criança com TDAH necessita de atividades diferenciadas 

para alfabetizar-se, mas o importante é que possui inteligência suficiente para 

aprender e desenvolver-se dentro e fora da escola. Portanto, ressaltamos a 

necessidade de os professores investigarem e se aprofundarem em estudos que 
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facilitem a maneira de ensinar,  com metodologias adequadas  para os alunos 

com dificuldades de aprendizagem e transtornos, de acordo com suas 

especificidades, de forma eficiente e objetiva. A comunidade escolar, a família e 

as equipes multidisciplinares, necessárias para promover e potencializar a 

aprendizagem devem estar  juntas neste processo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         Com base na pesquisa realizada, podemos observar que os resultados da 

pesquisa nos permite refletir sobre a relação professor e aluno, o que nos dá  

possibilidades para a conscientização de  que o  apoio familiar, as ações afetivas 

e as estratégias e metodologias implementadas pela escola podem  potencializar 

a aprendizagem de uma  criança com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. Para alcançar os objetivos deste estudo, foi de suma importância 

a pesquisa junto ás professoras  das escolas estudadas. Coletamos os dados 

através de  questionários minuciosamente planejados, após um longo estudo da 

bibliografia  estudada acerca do TDAH para que pudéssemos observar as 

realidades no dia a dia da criança e das ações  realizadas pelos docentes  em 

relação a esses alunos. Percebemos a  significativa importância da relação 

conjuntada escola-família para apoiar o desenvolvimento da criança. 

         Os objetivos foram abordados de acordo com o decorrer da pesquisa, 

salientando a importância de fazer testes com fundamentação teórica para criar 

estratégias e a dificuldade encontrada em fazer com que os pais aceitem a 

situação para sancionar a falta de foco da criança em sala de aula. 

         Constatamos que o TDAH, como qualquer dificuldade de aprendizagem, 

transtorno ou  deficiência representa um grande desafio para os professores. É 

necessário que os docentes estejam sempre se aprofundando de forma teórica e 

prática,  através de leituras, cursos, formações iniciais e continuadas,  formações 

nas suas redes de ensino  para superar os desafios sempre presentes no exercício 

da docência. Há ainda a necessidade de  que hajam nas escolas psicopedagogos 

concursados para  de forma conjunta  com o professor da sala de aula, possam  
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planejar uma intervenção psicopedagógica com o(a) aluno(a), considerando que 

a criança com TDAH não é público do Atendimento Educacional Especializado. O 

sucesso escolar depende da aquisição certas habilidades por parte da crianças, 

principalmente nas áreas de leitura, escrita e matemática. e já sabemos que os 

sintomas do TDAH, são falta de atenção, de foco,  impulsividade, entre outros e 

podem dificultar esse processo, desta maneira acreditamos que o professor junto 

a outros profissionais   devem de elaborar estratégias e  ter ciência sobre  o 

transtorno para proporcionar à criança um desenvolvimento integral, como 

garante a lei nº 14.254/2021. 
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APÊNDICE A – Questionário para a aplicação da pesquisa 

Formação Acadêmica: 

O que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade? 

Como é realizado o diagnóstico? 

Você já trabalhou ou trabalha com alunos de TDAH? 

Existe um Psicopedagogo na escola para auxiliar os professores? 

Quais métodos você utiliza? Após intervenção percebe resultados positivos? 

Quais? 

Quais as maiores dificuldades do desenvolvimento da criança com TDAH em sala 

de aula? 

Qual o suporte que a escola oferece para crianças com TDAH? 

Como ocorre a comunicação da escola com os pais? Existe uma rede de apoio?  

 


