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Resumo 
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o tema do trabalho de pesquisa, que se refere a um 
estudo de caso realizado com professores de uma escola pública na cidade de Diorama-GO, em 2015 e 
que teve como objetivo investigar a percepção dos professores em relação a inclusão de alunos com 
TDAH em classes regulares e verificar como os mesmos vem lidando com o processo ensino- 
aprendizagem dessas crianças para propor metodologias que colaborem no desenvolvimento integral 
desses estudantes, que abarquem a dimensão de toda sua vida educacional, profissional ou social. A 
metodologia do trabalho contou com o estudo bibliográfico, estudo de caso, com observações in loco e 
entrevista, que possibilitaram a realização de algumas considerações sobre a prevenção de 
comportamentos problemáticos na escola e na família de alunos com dificuldade de aprendizagem. Os 
resultados da pesquisa mostraram a importância de os professores discutirem sobre os problemas de 
aprendizagens e buscar subsídios para entender e ajudar o aluno que se encontra com transtorno de 
déficit de atenção. É imprescindível a compreensão do educador sobre os fatores que interferem na 
aprendizagem do aluno, refletindo constantemente as questões internas (cognitiva, psicomotora e 
afetiva) e externas (escola, família) que atingem o processo de construção do conhecimento. 

Palavras chave: Dificuldade de aprendizagem. Professor. Estudante. Ensino-aprendizagem. 
 
 

CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT / HYPERACTIVITY DISORDER 
(ADHD) IN THE SCHOOL ENVIRONMEN 

Abstract 
Attention-deficit hyperactivity disorder is the theme of the study proposed here, which refers to a case 
study carried out with teachers from a public school in the city of Diorama-GO, 2015 and whose 
objective is to investigate the perception of teachers in regarding the inclusion of students with ADHD 
in regular classes and to verify how they have been dealing with the teaching-learning process of these 
children to propose methodologies that collaborate in the integral development of these students and 
that encompass the dimension of all their educational, professional or social life . The methodology of 
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the study consisted of a bibliographical study and a case study, with in situ observations and interview, 
which made it possible to make some considerations about the prevention of problematic behaviors in 
the school and in the family of students with learning difficulties. The results of the research showed the 
importance of teachers discussing learning problems and seeking help to understand and help the student 
who is at attention deficit disorder. It is essential the teacher's understanding of the factors that interfere 
with the student's learning, constantly reflecting the internal (cognitive, psychomotor and affective) and 
external (school, family) issues that affect the process of knowledge construction. 

 
Keywords: Difficulty in learning. Teacher. Student. Teaching-learning. 

 
 

NIÑOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN / TRASTORNO DE HIPERACTIVIDAD 
(TDAH) EN EL ENTORNO ESCOLAR 

Resumen 
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad este es el tema del trabajo aquí propuesto, que se 
refiere a un estudio de caso realizado con docentes de una Escola pública de la ciudad de Diorama-GO, 
2015 y que tiene como objetivo investigar la percepción de los docentes en cuanto a la inclusión. de 
estudiantes con TDAH en clases regulares y verificando como han estado lidiando con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de estos niños para proponer metodologías que colaboren en el Desarrollo 
integral de estos estudiantes, y que abarquen la dimension de toda su vida educativo, profesional o social. 
La metodología de trabajo consistió en un estudio bibliográfico y un estudio de caso, con observaciones 
en loco y una entrevista, que permitió hacer algunas consideraciones sobre la prevención de conductas 
problemáticas en la escuela y en las familias de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Los 
resultados de la encuesta mostraron la importancia de que los maestros discutan los problemas de 
aprendizaje y busquen subsidios para comprender y ayudar a los estudiantes con trastorno por déficit de 
atención. Es fundamental que el educador comprenda los factores que interfieren en el aprendizaje del 
alumno, reflejando constantemente los aspectos internos (cognitivos, psicomotores y afectivos) y 
externos (escolar, familiar) que inciden en el proceso de construcción del conocimiento. 

 
Palabras clave: Dificultad de aprendizaje. Docente, Alumno, Enseñanza-Aprendizaje. 

 
 
 

Introdução 
 
 

O ato educativo deve estar a serviço do desenvolvimento do bem-estar humano, e a 

educação deve tomar para si essa questão, auxiliando o ser humano, desde a sua infância, não 

somente a interagir com o meio, mas principalmente conhecê-lo, no sentido amplo. 

É papel do professor compromissado com a educação de qualidade é auxiliar o aluno na 

superação das dificuldades de aprendizagem no âmbito escolar e promover sua autonomia, bem 

como motivar e incentivar os alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem, prepará- 

los para o exercício da cidadania como participação política e social, estimulando a cooperação, 

respeito e a igualdade na diversidade, melhorando continuamente o rendimento e o sucesso 

escolar. 
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Por sua vez, o problema de aprendizagem de algumas crianças pode revelar que ela não 

está sendo satisfatoriamente atendida, sendo necessárias mudanças nas estratégias pedagógicas. 

Já, para outras, pode significar um pedido de ajuda diante de um ambiente altamente frustrador, 

caso em que a problemática pode estar principalmente relacionada a questões afetivas 

emocionais ou pode, ainda, significar um gesto de esperança frente a um ambiente que precisa 

rever seu atendimento a essa criança. 

As interações entre professor e alunos devem aprofundar-se no campo da ação 

pedagógica. Os professores precisam administrar a progressão das aprendizagens e envolver os 

alunos em suas aprendizagens em seu trabalho. 

Esta pesquisa surgiu a partir das necessidades de amenizar os conflitos existentes entre 

os alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e o professor em uma escola da rede municipal 

de Iporá, a fim mostrar que o convívio respeitoso na escola é a melhor experiência ética que o 

aluno pode viver. Qualquer pessoa é digna de ser ouvida e de ouvir. 

Dessa forma, surgiu o interesse em responder os questionamentos: qual o papel dos 

professores junto ao atendimento de crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem? O 

que são dificuldades na aprendizagem? Quais as características das crianças com dificuldade 

na aprendizagem? 

Este trabalho teve como objetivo geral, observar a percepção dos professores em relação 

a inclusão de alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em 

classes regulares, verificando como os docentes vem lidando quanto ao processo de ensino 

aprendizagem dessas crianças. E, os objetivos específicos foram: identificar as principais 

características de uma criança com TDAH; verificar as diferenças entre o TDAH e outros 

comportamentos da criança; analisar e comparar as diferenças de atitude e comportamentos que 

a criança com TDAH possui comparando-as e distinguindo-as da indisciplina e o problema 

diagnosticado da criança; identificar e investigar como os professores tem se preparado para 

lidar com a inclusão; descrever a influência da afetividade na relação professor-aluno para a 

construção do conhecimento, com ênfase nas especificidades dos alunos com Distúrbio do 

Déficit de Atenção, oriundos de uma escola localizada no município de Iporá, estado de Goiás. 

Ampliar a discussão sobre a questão é fundamental, para a obtenção de resultados 

condizentes com a necessidade. O tema é abordado de modo a esclarecer que a dificuldade de 

aprendizagem do aluno está sendo um dos focos principais nas escolas e um torna-se um desafio 

para o professor mediar este problema. Daí surgiu o interesse em verificar quais as estratégias 

que os professores, de séries iniciais do Ensino Fundamental, utilizam com a finalidade de 

resolver questões de dificuldade de aprendizagem de seus alunos. 
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A Metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica de natureza descritiva 

qualitativa. Constou, ainda, um estudo de caso, de modo a ouvir a opinião dos professores sobre 

seu papel junto ao atendimento de crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

Como instrumentos de pesquisa, foram aplicadas entrevistas estruturadas, sendo que destas se 

desdobraram as análises. 

A dissertação divide-se em quatro capítulos: no capítulo I, menciona-se a respeito do 

histórico da inclusão, como ela ocorria no mundo e no Brasil; no capítulo II, aborda-se os 

conceitos de TDAH, bem como sobre as crianças com transtorno de déficit de atenção no 

ambiente escolar; no capítulo III, apresenta-se a metodologia utilizada na construção do 

trabalho e, no capítulo IV, faz-se um contraponto sobre integração e inclusão na escola e 

observação sobre o papel do professor no trabalho com alunos com TDAH. 

Percebeu-se a importância do tema e o quanto ele está presente no contexto educacional, 

principalmente, no que se refere à atuação do docente que se propõe desenvolver uma prática 

pedagógica que favoreça a inclusão dos alunos nos espaços escolares. 

 
 

Objetivo Geral 
 

- Observar a percepção dos professores em relação a inclusão de alunos com Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em classes regulares, verificando como os 

docentes vem lidando quanto ao processo de ensino aprendizagem dessas crianças. 

 
 

Objetivos específicos 
 

- Identificar as principais características de uma criança com TDAH; 

- Verificar as diferenças entre o TDAH e outros comportamentos da criança; 

- Analisar as diferenças de atitude e comportamentos que a criança com TDAH possui; 

- Comparar o processo da indisciplina e o problema diagnosticado na criança; 

- Investigar como os professores tem se preparado para lidar com a inclusão; 

- Descrever a influência da afetividade na relação professor-aluno para a construção do 

conhecimento, com ênfase nas especificidades dos alunos com Distúrbio do Déficit de Atenção, 

oriundos de uma escola localizada no município de Iporá, estado de Goiás. 
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Metodologia 
 

Utilizou-se na pesquisa dois procedimentos que permitiram encontrar o caminho para o 

desenvolvimento dos estudos e sua execução: pesquisa bibliográfica, com natureza qualitativa, 

a mesma foi realizada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, 

artigos de periódicos que defendem a importância do papel do professor no trabalho com aluno 

que apresenta TDAH; em segundo momento, deu-se a pesquisa de campo, que fora realizada 

com quatro professoras, cuja prática docente varia de 2 a 10 anos, atuantes na Educação Infantil 

e Fundamental I, integrantes de uma escola pública da rede estadual de ensino, localizada no 

setor Central no município de Diorama-Goiás. Os níveis e modalidades de ensino ofertados na 

escola vão desde o 1º ano de Ensino Fundamental 1º ao 9º do Ensino Fundamental II. 

Os dados da pesquisa de campo foram coletados a partir da observação e entrevista, 

através de um contato direto com as professoras e os alunos, público alvo da pesquisa. Dessa 

forma, a análise dos dados foi feita após a coleta, realizando a etapa de apresentação e análise 

qualitativa dos resultados obtidos, culminando com a organização dos dados para a produção 

das considerações finais. 

 
Resultados 

Na primeira pergunta da entrevista, buscou saber se os professores se sentem preparados 

para ensinar crianças com necessidades educativas especiais (NEE). 

De acordo com o depoimento dos professores entrevistados todos compreendem que 

ainda tem muito a aprender para trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais, 

pois não se sentem preparados, mas gostam do trabalho que vem desenvolvendo, percebem o 

crescimento tanto delas como dos alunos, acreditam que precisam de mais materiais para 

desenvolver melhor a prática pedagógica e de uma capacitação contínua. Portanto, segundo 

Silva (2003, p.21), a escola deve discutir seu currículo, organizar os saberes e os conhecimentos 

dentro do espaço para se ter uma educação de qualidade. 

Na segunda pergunta da entrevista, buscou-se saber se as professoras conseguem 

identificar um aluno com TDAH. 

Segundo depoimentos das professoras, elas conseguem identificar um aluno com 

TDAH, embora elencam a necessidade de receber maiores informações, através de curso de 

formação para identificar e saber lidar com estudantes que possuem TDAH. Segundo Rohde; 

Benczik (1999, p. 39), “é um problema de saúde mental que tem três características básicas: a 

desatenção, a agitação ou hiperatividade e a impulsividade”. Nesse viés, elas estariam melhor 

preparadas com a formação contínua. 
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Durante a entrevista, foi perguntado as professoras sobre como se relacionam com o 

aluno com TDAH e como ele se relaciona com elas. 

As professoras entrevistadas acreditam que saber diferenciar os sintomas do TDAH é 

algo muito importante para a vida dos alunos, pois sua trajetória escolar e pessoal dependerá 

desse diagnóstico certo, e esses apontamentos comprovam-se com BELLI (2008, p.64), que 

retrata que o professor deve “[...] informar-se sobre o transtorno e se atualizar frequentemente, 

ler livros, artigos e manter-se em diálogo constante com os profissionais de saúde 

especializados no assunto.” 

A última pergunta da entrevista buscou saber qual é o papel do professor na 

escolarização de alunos com TDAH, e qual a metodologia usada para que eles possam participar 

das aulas. 

As professoras abordaram que as crianças com TDAH apreciam aulas com atividades 

práticas, que a escola conta com diferentes projetos nesta área, o que incentiva os professores 

do Ensino Fundamental a desenvolver tais atividades com outras crianças na escola. Isto 

também quer dizer que, conforme acrescenta Correia que (1997, p. 43): "ao prover uma situação 

imaginativa por meio da atividade livre, a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus desejos 

e internaliza as regras sociais". 

Todas as professoras afirmam usar materiais diversos para facilitar a aprendizagem, e 

mencionaram como é fundamental o diálogo para aprendizagem da criança com TDAH que a 

troca de conhecimento entre professor e aluno é muito preciso. Dessa forma, para as 

entrevistadas, a relação tem que ser aberta ao diálogo, se não há troca o aluno não consegue 

aprender. Em sua obra, Demo (1997) advoga a favor de reflexões sobre o papel do professor e 

do aluno na construção de uma educação que considere fatores relacionais relata a importância 

da adoção de uma didática fundamental que reconheça as dimensões técnica, humana e política 

do processo educacional na construção de uma aprendizagem significativa. 

Considerações finais 
 

Diante dos teóricos estudados, verificou-se que a inclusão do aluno com TDAH é um 

grande desafio para a escola e seus educadores que lidam com crianças com dificuldades, que 

podem persistir por toda sua vida. Uma intervenção precoce e estratégias significativas podem 

diminuir consideravelmente os efeitos que uma má interpretação de suas atitudes pode causar- 

lhes. 

Buscar compreender as representações que os professores constroem sobre sua prática 

docente é de fundamental importância para vislumbrar uma possível melhoria na educação de 
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alunos com TDAH. Afinal, os professores que buscam uma melhor educação de crianças com 

necessidades educativas especiais, procuram o desenvolvimento delas para o desenvolvimento 

da aprendizagem. 

Os resultados apresentados mostram a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre 

os tipos de estímulos que devem ser oferecidos às crianças com TDAH, para motivá-las a 

aprendizagem. É preciso orientar as famílias e a escola para que entendam a importância que 

elas têm em orientar as crianças, em ajudá-las a resolver seus problemas emocionais e de 

monitorar o trabalho escolar destes. 

Foi compreendido que o “problema” de aprendizagem, pode ser superado com a ajuda 

de todos os envolvidos no processo ensino aprendizagem desde que seja desenvolvido um 

trabalho de equipe, entre escola, família e especialista para lidar com a situação. 

Notou-se a importância do envolvimento da família e de especialistas para buscar um 

diagnóstico preciso de crianças com dificuldades, para que pais e mestres possam se orientar 

para desenvolver novas práticas de ensino aprendizado. 

Pensando nas peculiaridades da criança com TDAH, acredita-se na importância do 

papel do professor em sala de aula, no desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor do aluno 

que sofre desse transtorno com dificuldade em manter a concentração, que costuma ainda ser 

muito agitado e tem dificuldades para fazer as coisas até o final, com isso tem problemas de 

aprendizagem. 

Portanto, face à relevância do assunto, defende-se que o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH) ainda é um transtorno envolto em inúmeros paradigmas no 

âmbito escolar, onde o aluno, muitas vezes, é chamado de indisciplinado e, em muitos casos, 

pouco inteligente; porém, diante de tal problemática, acredita-se que é importante promover a 

interação desse aluno com os outros alunos no processo de aprendizagem, no qual, o 

fundamental é estar promovendo mudanças no cotidiano escolar. Essas mudanças devem ir ao 

encontro das necessidades desse aluno. 

 
 
Referências bibliográficas básicas 

 
ALVES. R. Como nasceu a alegria. São Paulo: Editora Paulinas, 1987. 

 
ANTUNES, Celso. Inclusão: o nascer de uma pedagogia. São Paulo: Ciranda 
Cultural, 2008. – (Um olhar para a educação). 

 
ARANTES, V. A; Afetividade na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 2003. 

BARKLEY, Russell A.. & colaboradores. Transtorno de Déficit de 



Avanços & Olhares, ISSN: 2595-2579, Nº 7, Barra do Garças - MT 
 

Atenção/Hiperatividade: manual para diagnóstico e tratamento. 3ª Ed. – Porto Alegre: Artmed, 
2008. 

 
BELLI, Alexandra Amadio. TDAH! E agora? : A dificuldade da escola e da família no 
cuidado e no relacionamento com crianças e adolescentes portadores de Transtorno 
de Déficit de Atenção/ Hiperatividade. São Paulo: Editora STS, 2008. 

 
BONET, Trinidad; SORIANO, Yolanda; SOLANO, Cristina. Aprendendo com crianças 
hiperativas: um desafio educativo. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 
BROWN, Thomas E.. Transtorno de Déficit e Atenção: a mente desfocada em crianças e adultos. 
Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 
[[[[ 
CORDEIRO, Suzy Maria Nunes. As implicações do TDAH na aprendizagem escolar e 
desenvolvimento de crianças de 6 a 12 anos. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), Maringá, 2011. 

 
CYPEL, Saul. A criança com déficit de atenção e hiperatividade. Atualização para pais, professores e 
profissionais da saúde. São Paulo: Lemos, 2001. 

 
DEMO. Pedro. Desafio da educação. Petrópolis. Vozes 1997. 

 
DUEK, Viviane Preichardt. & NAUJORKS, Maria Inês. Docência e inclusão:reflexões sobre a 
experiência de ser professor no contexto da escola inclusiva. Revista da FAEEBA/Universidade do 
Estado da Bahia, Faculdade de Educação do Estado da Bahia – Educação e Contemporaneidade. 
Salvador: v.16, n. 27, p. 41 - 53, jan/jun., 2007 

 
FRANCO, M. A. S. Pedagogia da Pesquisa-Ação. São Paulo, 2005. 

 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996. 

 
MATTOS, P. No mundo da Lua: perguntas e respostas sobre transtorno do déficit de atenção com 
hiperatividade em crianças, adolescentes e adultos. São Paulo: Lemos Editorial, 2004. 

 
PIAGET, J. Para onde vai a educação? São Paulo: Vozes, 1994. 

 
  . Seis estudos de psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 1981. 

 

PIMENTEL, M da G. O professor em construção. Campinas: Papirus, 1993. 
 

ROTTA, N. T. et al. Transtornos da aprendizagem: abordagem neurobiológica e 
multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed, 2006 

 
SALTINI, C. Afetividade inteligência. Rio de Janeiro: DPA, 2002. 

 
SILVA, A.B.B. Mentes inquietas: entendendo melhor o mundo das pessoas distraídas, impulsivas 
e hiperativas. São Paulo: Gente, 2003. 

 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002 

VYGOTSKY. L. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

WALLON, H. Psicologia e educação da infância. Lisboa: Estampa, 1975. 



Avanços & Olhares, ISSN: 2595-2579, Nº 7, Barra do Garças - MT 
 

  . A evolução psicológica da criança. Lisboa: Edições 70, 1995. 
 

  . Origens do pensamento da criança. São Paulo: Manole, 1995. 


