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Resumo:  

O estudo possui como foco de análise a educação inclusiva na gestão escolar e na organização do 

trabalho pedagógico. Concebe a escola como espaço responsável pela formação acadêmica 

qualitativa dos estudantes em relação à cidadania e à diversidade na sala de aula. Tem por objetivo 

aprofundar conceitos, concepções e processos sobre práticas pedagógicas de intervenção pós-
diagnóstico para TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade no contexto escolar. 

Discute um encaminhamento metodológico diferenciado com base nos conteúdos curriculares, bem 

como objetiva trabalhar as diferentes possibilidades e interesses dos profissionais da educação na 
introdução de uma “nova” maneira de atender, compreender e produzir práticas pedagógicas 

inclusivas direcionadas aos estudantes diagnosticados com TDAH. O trabalho profissional conjunto, 

o qual inclui o envolvimento da família como ponto culminante para o sucesso de uma formação 
acadêmica de sucesso, juntamente com todos os segmentos da comunidade escolar, é elemento sine 

qua non para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras de intervenção no interior da 

instituição.  
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Inclusive education: pedagogical practices targeted for ADHD 
 

Abstract  

The study has focused on analysis of inclusive education in school management and organization of 

educational work. Conceives the school as a responsible academic qualitative student in relation to 
citizenship and diversity in the classroom. Aims to deepen concepts, conceptions about teaching 

practices and processes post-diagnosis intervention for ADHD - Attention Deficit Disorder with 

Hyperactivity in the school context. Discusses a methodology differentiated routing based on the 
curriculum and aims to work out the different possibilities and interests of education professionals in 

the introduction of a "new" way to meet, understand and produce inclusive teaching practices targeted 

to students diagnosed with ADHD. Professional work together, which includes family involvement as 
a culmination to a successful academic success, along with all segments of the school community, is a 

fundamental sine qua non for the development of innovative teaching practices of intervention within 

the institution. 
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1. Introdução 

 

 O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH é um dos temas de 

maior relevância no campo educacional e da saúde na contemporaneidade. Tratar essa questão 

no sentido de compreendê-la com maior precisão é fator fundamental para o atendimento de 

qualidade aos estudantes diagnosticados com TDAH nos contextos das escolas.  

 Os profissionais da educação necessitam ser respaldados, subsidiados na sua ação 

pedagógica no sentido de fortalecimento teórico-metodológico do ato de ensinar os estudantes 

que atendem , vislumbrando, conscientemente, novas práticas pedagógicas que contribuam 

para a formação qualitativa dos estudantes, dentro e fora da sala de aula. 

 Ao unir saberes, o professor começa a direcionar o ensino numa perspectiva inclusiva 

em prol do completo aprendizado e do bem-estar de todos os envolvidos. Mas, este trabalho 

precisa ser acompanhado por ações conjuntas que envolvem profissionais das diversas áreas 

como: professores, pedagogos, psicólogos, neuropediatras, psiquiatras e psicopedagogos.   

 O trabalho profissional conjunto, no atendimento ao estudante com TDAH, o qual 

inclui o envolvimento da família como ponto culminante para o sucesso de uma formação 

acadêmica de sucesso, juntamente com todos os segmentos da comunidade escolar que o 

estudante freqüenta (professores, funcionários, equipe pedagógico-administrativa e serviços 

especializados), é elemento sine qua non para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inovadoras de intervenção no interior da instituição. 

 Parafraseando Meirieu (1998): Aprender sim, mas como? A resposta a essa pergunta 

nos remete a uma afirmativa, aquela em que todos sabem que se pode aprender sempre, em 

todo lugar, a todo instante da vida em constante movimento. Os professores bem sabem que a 

aprendizagem tende a ir além da sala de aula, ou seja, corre o mundo das descobertas e das 

dinâmicas relações interpessoais. Nada se faz sem desejo nos contextos da aprendizagem. 

O desejo nasce do reconhecimento de um espaço para investir, instigar, de um lugar e 

de um tempo para estar, crescer, buscar respostas, aprender. Ele (o desejo) não se deixa 

“enganar”, pois se articula a um mistério, como afirma Meirieu (1998). É isto que o professor 

deve buscar com prioridade: apoiar-se naquilo que os estudantes sabem fazer e sugerir, a 

partir daí, outras formas de ensinar, criando o enigma do saber. 

Assim, o ofício de ensinar diz que, para exercê-lo, é preciso esforço permanente de 

elucidação e de retificação de representações da aprendizagem. E, neste contexto, o trabalho 

com estudantes diagnosticados com TDAH, vem como uma forma de organizar os 

conhecimentos escolares no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem dos mesmos, 

individual e no grupo.  

Nesta perspectiva, uma ação desencadeada dentro de um determinado período de 

tempo, geralmente para criar algo que não existia anteriormente, é algo muito conhecido em 



planejamento. Ao seguir esta linha de pensamento, a organização do trabalho pedagógico no 

interior da escola e, especificamente na sala de aula, necessita estar interligada a um plano de 

trabalho mais amplo, o qual exige entendimento da necessidade do ato de planejar.  

É com base na efetivação de práticas pedagógicas inclusivas direcionadas aos 

estudantes com TDAH, que discorre-se sobre a importância do trabalho conjunto no que diz 

respeito à oferta e  qualidade do ensino /aprendizagem para os TDAH. O incentivo e a 

valorização dos participantes nesse processo: professores, pais, funcionários, equipe 

pedagógico-administrativa da escola e serviços especializados, demonstram a essencial 

contribuição de cada um e de todos, conjuntamente, na possibilidade desse trabalho. 

Portanto, para que o professor se sinta “seguro”, confiante no trabalho com a criança, 

com o adolescente pós-diagnosticado com TDAH, poderá utilizar-se de práticas pedagógicas 

que direcionem o estudante para uma aprendizagem exploratória e investigativa.  Conforme 

estudos realizados por Farrel (2008), isto implica em saber que há um paralelo entre a 

aprendizagem de descoberta (estimulada pelo professor e desenvolvida pelo aluno) e a 

relevância da prática pedagógica utilizada, no sentido de que a descoberta orientada é 

considerada a abordagem mais útil na aprendizagem de descoberta. A exploração é 

importante, mas ela será mais útil para a aprendizagem se for estruturada de modo a encorajar 

as conexões com as atividades práticas (manusear, olhar, escutar, mover coisas), a serem 

feitas e as aprendizagens que devem ocorrer com o estudante, afirma Farrel (2008). 

 

2. Aprendizagens exploratórias e investigativas 

 

Para o professor criar oportunidades que prevaleçam aprendizagens exploratórias e 

investigativas, sugere-se, com base em Farrel (2008): 

 

 Encorajar o estudante TDAH a explorar os mais variados materiais sobre um 

determinado conteúdo/assunto que será trabalho/ensinado em sala de aula, 

antes que o ensino ocorra. Ajudá-lo na escolha do “melhor” material para ele, 

do mais “atraente”, aquele que mais lhe chamou a atenção, pois assim estará 

familiarizado e estimulado em prestar a atenção no próximo “passo” da aula. 

Para isso, o professor precisa explorar pesquisar e conhecer os materiais 

escolhidos previamente, assim é mais provável que o aluno seja capaz de 

responder as atividades propostas com mais autonomia e atinja o objetivo de 

finalizá-las integralmente; 



 Assegurar o ritmo da aprendizagem é um aspecto importante da educação do 

aluno com TDAH. Ele, consideradas as suas características devido o 

transtorno, terá aprendido no passado em um ritmo mais “acelerado” ou mais 

“lento” do que os outros alunos, o que pode ter o levado a níveis mais baixos 

de desempenho. O professor, ao fazer uso da “aprendizagem da descoberta”, 

estará ofertando para o aluno a possibilidade de responder melhor a um ritmo 

de aprendizagem, ao uso do tempo em consolidar o que aprendeu 

“superaprender” e garantir que um determinado tema foi inteiramente 

compreendido; 

 Buscar equilíbrio entre um ritmo que garanta a aprendizagem e um que 

mantenha interesse e entusiasmo pelo assunto. Por exemplo – depois que o 

aluno explorou diferentes formas de comunicação, como livros, jornais, 

internet, e-mails, conversas, televisão, rádio e assim por diante, é mais 

provável que seja capaz de responder a lições em que se discute a importância 

das comunicações e como diferentes tipos de comunicação podem influenciar a 

mensagem. Outro exemplo: ao aprender sobre eletricidade, a experiência 

prática de construir circuitos pode ser aplicada a um item funcional, como a 

campainha de uma porta, fazendo-se comparações com campainhas acionadas 

por bateria e por fios que conduzem eletricidade. Os alunos podem ler o 

mediador de eletricidade na escola e em casa. Podem ser estabelecidos 

vínculos com a matemática (ler mostradores de recursos, números), geografia 

(visitar uma estação geradora ou ver torres que carregam eletricidade) e ter 

experiências práticas de situações em que é seguro usar eletricidade; 

 Ajustar as lições propostas por estratégias de questionamentos, como uma 

mistura de perguntas abertas e fechadas, ou pela mescla de dados novos e 

difíceis com dados mais conhecidos a ser consolidados. Se a lição/atividade 

está bem-estruturada e progride do prático ao mais abstrato e do conhecido ao 

menos conhecido, é provável que se consiga manter um bom ritmo de 

aprendizagem, pois a estrutura da lição ajuda a estruturar a aprendizagem; 

 Usar recursos e forma não comuns de apresentação dos conteúdos – crianças 

com TDAH gostam muito de novidades, de explorar o seu cotidiano. O 

professor pode fazer uso desse motivo para uma aula posterior ou mesmo criar 

um link entre o desejo, a curiosidade aguçada do estudante por novidades e o 



envolvimento “estimulado” na aula atual, esta prática costuma ser muito 

proveitosa; 

 Utilizar metodologia preferencialmente visual – as crianças com TDAH 

aprendem melhor visualmente, portanto, escrever palavras-chave ao mesmo 

tempo em que fala sobre o assunto, resulta no sucesso da prática pedagógica 

em relação à fixação do conteúdo pelo estudante; 

 Estimular a criatividade por meio de tarefas que exijam a exploração, criação e 

construção do aluno. Evitar as atividades “passivas” como questionários com 

respostas tipo “marcar x”; 

 Ser claro e objetivo ao definir as regras de comportamento dentro da sala de 

aula, criando, juntamente com a turma, um “código de conduta” simples, com 

poucas palavras, para facilitar a memorização e escrever em uma tabela e 

expor em lugar visível; 

 

Diante das práticas pedagógicas de intervenção para TDAH sugeridas, deve-se ter 

claro que ínfima será a chance de fazer com que o estudante avance academicamente se o 

professor, ao ensinar o aluno, não partir de suas representações, de suas hipóteses. A respeito 

disso, Meirieu reitera: 

 

Não se tem, portanto, nenhuma chance de fazer com que um sujeito progrida se não se 

partir de suas representações, se elas não emergirem se não forem “trabalhadas”, como 

um oleiro que trabalha o barro, ou seja, não para substituí-lo por outra coisa, mas para 

transformá-lo. De fato, seria ilusão acreditar que, quando a representação tiver sido 
identificada por um diálogo, uma encenação ou um desenho, basta exorcizá-la para 

expulsá-la da mente do aluno e substituí-la pela verdade científica. Um sujeito não 

passa assim da ignorância ao saber, ele vai de uma representação a outra mais 

elaborada, que dispõe de um poder explicativo maior e que lhe permite elaborar um 

projeto mais ambicioso que, por sua vez, contribui para estruturá-la (MEIRIEU, 2008, 

p.58/59) 

 

 

O professor, ao utilizar de práticas pedagógicas voltadas para o entendimento acima, 

deverá levar em conta que cada sucesso obtido pelo aluno TDAH deverá ser ultrapassado, 

retrabalhado, reorganizado. Isto quer dizer que o professor não pode confundir o necessário 

com o definitivo, o inútil com o precário. É isso que G. Bachelard, citado por Meirieu (2008), 

explica quando diz: “É no próprio ato de conhecer, intimamente, que surgem, por uma 

espécie de necessidade funcional, lentidões e distúrbios (...)”.  Na verdade, apropriar-se de 

um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal feitos, vencendo aquilo que 



constitui algum obstáculo, é o caminho mais apropriado para o desenvolvimento e formação 

do estudante com TDAH, por meio da aprendizagem, respeitados suas características 

individuais pós-diagnóstico. 

   

2.1. Estratégias de intervenções pedagógicas para o ambiente escolar 

 

 Promover ensino de qualidade para todos, coordenando processos pedagógicos de 

forma participativa em todos os níveis de gestão educacional, é de uma riqueza incalculável 

para a formação integral de cada estudante. Assim sendo, vivências éticas profissionais, 

enfrentamento de desafios e busca de melhores e adequadas soluções para o sucesso 

acadêmico dos alunos, devem ser considerados pelos profissionais da educação. Neste 

entendimento de ensino-aprendizagem, com base em RIEF (1993), algumas estratégias 

pedagógicas para o trabalho com o estudante diagnosticado com TDAH no contexto escolar, 

se delineiam a seguir:  

 Estabelecer combinados, utilizar tom de voz adequado; 

 construir um contrato com o grupo, estabelecendo limites para a convivência no 

coletivo; 

 ensinar regras, dando oportunidades aos alunos praticarem o desejável e apresentando 

a eles um feedback sobre sua adequação; 

 reforçar comportamentos positivos, deixando claro que sua atitude está sendo 

cooperativa e desejável. Ex: gosto quando você pede com licença para passar; 

 trabalhar com prevenção da conduta dentro de sala de aula, trabalhando com uma 

situação organizada, num ambiente tranqüilo; 

 a cada meta vencida, a cada sucesso alcançado que seja comentado com elogios; 

 ensino individualizado sempre que necessário; 

 aproximar-se mais do aluno, antecipando sua movimentação, quando prestes a sair de 

sua carteira, apresentar alterações físicas ou emocionais, buscar mudar o foco, 

sugerindo uma atividade diferente para irrigar seu pensamento; 

 oportunizar atividades e momentos em que o aluno se movimente na classe e em 

outros locais na escola; 

 fornecer exemplos de comportamentos não agressivos, que podem ser utilizados em 

situações que poderiam levar à agressão, com respostas adequadas a ataques físicos e/ 



ou verbais. Lembrar que o aluno necessita ter um leque de alternativas 

comportamentais disponíveis para delas se utilizar em situações do inesperado; 

 realizar atividades em que o aluno possa relacionar o que está aprendendo na escola 

com situações de sua própria vida; 

 dramatizar situações em que o aluno exercite criticamente os diferentes padrões 

possíveis; 

 registrar o tempo máximo em que o aluno consegue ficar envolvido com diferentes 

atividades, sendo solicitado um aumento gradativo de tempo de permanência na 

atividade; 

 evitar  mudanças bruscas de rotina e, quando forem acontecer comunique ao aluno; 

 estruturar o uso do tempo, do espaço, dos materiais e a realização das atividades, de 

forma a diminuir ao máximo o caos que um ambiente complexo pode representar para 

esse aluno; 

 estabelecer contato direto com a família e com a equipe de apoio, realizando na sala de 

aula as ações recomendadas; 

 reconhecer e fortalecer com elogios as mudanças de comportamentos agressivos para 

comportamentos mais desejáveis conquistados; 

 encorajar a interação social dos alunos mais retraídos entre os colegas, designando 

atividades que exijam cooperação; 

 procurar desenvolver uma relação positiva, recebendo-os sempre com simpatia, 

conversando com os alunos em momentos apropriados, reconhecendo explicitamente 

seus ganhos e avanços, procurando identificar seus interesses e motivações; 

 envolver os alunos em todas as atividades cívicas, artísticas, esportivas e sociais da 

escola, juntamente com os demais alunos; 

 agrupar os alunos em forma de U ou semicírculo, para favorecer que todos possam 

manter contato visual com o professor e os demais colegas da sala de aula; 

 usar a proximidade física para encorajar a atenção dos alunos; 

 Reduzir a previsibilidade das ações, variando a forma de apresentação das atividades; 

 organizar atividades individuais nas quais haja poucas oportunidades de distração 

visuais ou auditivas; 

 ajudar os alunos a organizar seu horário, suas atividades na sala de aula, seu material 

de trabalho, sua carteira, aumentando suas responsabilidades e independência 

gradativamente; 



 apresentar modelos sobre como se organizar no trabalho; 

 encorajar os alunos a pensarem antes de falar, exercitando com eles um “tempo para 

pensar” de 5 a 10 segundos, antes de apresentar uma resposta; 

 organizar as carteiras em círculos ou em forma de “U”, estes formatos de organização 

do espaço físico da sala de aula facilita o contato com outros colegas e facilita a 

socialização das ideias articuladas sobre o assunto da aula. 

 

Para que o professor realize este trabalho pedagógico com sucesso, três atributos, de 

acordo com Fazenda (2010), devem estar presentes na prática docente: preparo, espera e 

coragem – preparo na formação profissional inicial e continuada, espera na provocação das 

mudanças e coragem em projetar-se além dos “muros da escola”, exercitando-se com cautela, 

“realimentando-se” de práticas pedagógicas mais “ousadas”. Todo trabalho na escola deve ser 

baseado no acolhimento, continuidade, coerência e consistência. Se o aluno não se sentir 

acolhido, não está preparado para situar-se no ambiente escolar. 

Um professor competente, quando submetido a um trabalho com a memória ativa, 

recupera a origem de seu projeto de vida – isto fortalece a busca de sua identidade pessoal e 

profissional – sua atitude primeira, sua marca registrada, afirma Fazenda (2010). A autora, em 

suas pesquisas, focalizou quatro diferentes tipos de competência exercida pelo professor na 

sua prática pedagógica: 1) Competência Intuitiva - própria de um sujeito que vê além de seu 

tempo e espaço. O professor intuitivo não se contenta em executar o planejamento elaborado 

– ele busca sempre novas e diferenciadas alternativas para o seu trabalho – assim a ousadia 

acaba sendo um de seus principais atributos. O intuitivo competente é sempre uma pessoa 

equilibrada e comprometida – embora aparentemente pareça alguém que apenas inova. Sua 

principal característica é o comprometimento com um trabalho de qualidade. 2) Competência 

Intelectiva – capacidade de refletir e fazer com que seus alunos criem esse hábito com 

naturalidade. É analítico por excelência, privilegia todas as atividades que procuram 

desenvolver o pensamento reflexivo. Adquire confiança e respeito dos alunos e de seus pares 

com facilidade – é aquele que todos consultam quando têm alguma dúvida, pois ajuda a 

organizar ideias, classificá-las, defini-las. 3) Competência Prática -  a organização 

tempo/temporal é seu melhor atributo. Segue a risca o planejado e faz uso de técnicas 

diferenciadas. Ama toda a inovação. Diferentemente do intuitivo, copia o que é bom, pouco 

cria, mas ao selecionar consegue bons resultados. Sua capacidade de organização prática 

torna-o um professor querido por seus alunos. 4) Competência Emocional – o professor 

competente emocional trabalha o conhecimento sempre a partir do auto-conhecimento. Esta 



forma de trabalho dissemina tranqüilidade e segurança ao grupo. Em seu trabalho existe um 

apelo aos afetos. Expõe suas ideias por meio do sentimento, provocando uma sintonia 

imediata. A inovação é sua ousadia maior.  

Importante elucidar sempre o conceito de competência da prática docente. Ampliando-

se o conceito, amplia-se o “olhar pedagógico” para o ato educativo, o qual sugere ações mais 

arrojadas, livres, comprometidas. É essencial que os professores estejam conscientes que o 

problema dos estudantes diagnosticados com TDAH é fisiológico e biológico por natureza, 

independe da criança. Portanto, seu comportamento “agitado”, “desatento”, “hiperativo”, não 

é planejado. A conscientização dos docentes ajuda a manter a paciência, senso de humor e 

colocar em prática a habilidade em lidar com comportamentos indesejáveis de uma maneira 

positiva e firme. Assim, oportunizar momentos de ajuda ao aluno TDAH na organização de 

seu material escolar, bem como definir com ele o espaço que ocupa em sala de aula, na 

dinâmica dos trabalhos em grupo, na tomada de decisões. Seu dia precisa ser estruturado de 

maneira a alternar períodos de atividade e períodos tranqüilos.  

 Sempre que possível proporcionar uma estrutura de trabalho pedagógico que favoreça 

o sucesso do aluno  com TDAH. Este trabalho exige organização pedagógica em conjunto, 

planejamento prévio e avaliação diária dos encaminhamentos. Buscar apoio administrativo e 

pedagógico para desenvolver um planejamento participativo com responsabilidades 

equilibradas entre todos que trabalham com o estudante TDAH. Quando os gestores da 

educação na instituição escolar se envolvem e estão conscientes das características e 

estratégias para atender qualitativamente os estudantes com TDAH, o apoio ao professor no 

seu trabalho se efetiva de fato e o trabalho coletivo é priorizado. Alguns alunos são 

extremamente difíceis de manter em sala de aula e exigem intervenções altamente criativas. O 

professor, nesse caso, precisará de apoio da equipe pedagógico-administrativa da escola. 

 

2.2. Avaliaçõe diagnóstica constante 

 

Respeitar a privacidade do estudante e os aspectos confidenciais é dever da escola e 

direito do estudante. Portanto, as notas individuais, os resultados de testes e provas, as 

modificações especiais para tarefas e projetos, assim como os assuntos relacionados com os 

medicamentos utilizados, não sejam divulgados. 

O desafio costuma motivar o portador do TDAH.  Quando o professor estabelece, 

previamente,  com o aluno a atividade escolar a ser realizada e como e quando será  concluída 

por ele,  confere ao final da produção, uma realidade de envolvimento e participação efetivas.  



Elogiar o aluno com constância, não apenas quando ele termina a tarefa, mas durante o 

transcorrer da mesma, incentivando o seu término, é de certo de sucesso,  uma vez que para o 

estudante com TDAH o concluir a tarefa é bastante difícil, exigindo quase o triplo de 

concentração que os demais. 

Cabe ressaltar que uma determinada atividade e/ou ação que uma criança sem o TDAH 

realiza em 30 minutos, a com TDAH leva até 2 (duas) horas para chegar ao término, 

principalmente em trabalhos de registros por meio da escrita. Assim, ser sensível ao esforço 

físico que representa para o aluno com TDAH escrever algo que parece muito simples aos 

“olhos” da maioria, faz-se necessário à prática docente. A memorização é um sério problema 

no contexto da salal de aula. Cabe ensinar mnemônicos, quadrinhas, parlendas, rimas, pois 

ajudam sobremaneira a ativar a memória. Assim, estabelecer exercícios escolares de 

conclusão rápida, para que o estudante comece as finalizar no tempo combinado, é uma boa 

estratégia pedagógica. 

Se assim proceder o professor, aos poucos poderá inserir maior complexidade e maior 

duração para as tarefas planejadas, visto que o aprendizado de organização para as pessoas 

TDAH é muito penoso. 

Cabe, por fim, levar em conta que o empenho em apresentar melhores práticas 

pedagógicas de intervenção para TDAH, depende de um planejamento conjunto de atividades 

significativas de ensino/aprendizagem que permitam ao aluno atingir os objetivos previstos 

num determinado grau de exigência. Os profissionais da educação, que estão na dinâmica da 

sala de aula, são a principal “via” por onde esses meninos e meninas alicerçarão seus 

conhecimentos acadêmicos frente aos aspectos: cognitivos, afetivos, emocionais, culturais 

desenvolvidos.  

 Nesta perspectiva, compartilha-se da colocação de Schmid, Coelho e Ribeiro (2008), 

quando afirmam que a verdadeira inclusão social vai além de um ato isolado ou de um conceito 

formulado. Incluir significa o respeito à diferença, um reconhecimento acerca das 

“impossibilidades” do sujeito diferente, estabelecendo-se, paralelamente, uma mudança do foco 

para as suas potencialidades.  

Uma atitude sensata por parte dos profissionais da educação em relação à 

aprendizagem dos estudantes TDAH é desfazer qualquer ideia de homogeneidade. 

Importantíssimo ter consciência da riqueza que a diversidade presente na sala de aula traz para 

a comunidade escolar e para o ensino de qualidade. A aprendizagem é algo individual que 

ocorre no âmbito coletivo, portanto, a realização de um trabalho coeso, com práticas 

pedagógicas de intervenção que contemplem tanto o atendimento individualizado como no 



grupo, é a o ponto de partida e de chegada para o sucesso dos estudantes e para os avanços na 

educação inclusiva. 

 

3. Considerações finais  

 

 O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), caracterizado por 

manifestações de atividade motora excessiva, desatenção e impulsividade, tornou-se 

hoje um tema de relevante interesse para profissionais da educação, da psicologia e da saúde, 

devido o grande número de diagnóstico comprovados. Este fenômeno não acontece por acaso, 

de acordo com Herrero (2002), mas justifica-se por diferentes razões, e uma delas é a 

associação que o TDAH mantém com o comportamento “antissocial”, suas implicações 

negativas no funcionamento cognitivo e social do sujeito.  

 Neste sentido, Santos e Paulino (2008) afirmam que construir e cultivar culturas, 

políticas e práticas de inclusão durante a formação do sujeito professor, significa reiterar 

princípios democráticos de acesso e permanência na escola de muitos estudantes que 

enfrentam barreiras à participação e à aquisição da aprendizagem. A ação pedagógica é 

sempre uma ação coletiva, onde as intervenções pedagógicas para estudantes TDAH 

ressaltam a necessidade de se valorizar e formar professores ativos, criativos e 

verdadeiramente comprometidos com o processo de inclusão em educação. 

  A revisão da literatura especializada sobre o tratamento de alunos que possuem este 

transtorno confirma que os procedimentos de intervenção com maior eficácia em curto prazo 

são os tratamentos farmacológicos, mas, é preciso desenvolver, paralelamente, práticas 

pedagógicas de intervenção cognitivo-comportamental para a obtenção de maiores mudanças 

e conquistas na trajetória acadêmica do estudante.  

 O desenvolvimento de técnicas cognitivo-comportamentais está baseado no 

condicionamento operante para produzir mudanças sustentadas e generalizadas no 

comportamento do TDAH. A aproximação cognitivo-comportamental pretende conseguir a 

generalização desejada dos efeitos por meio do uso adequado do “tempo cultural” e dos 

contextos mediante o ensino significativo/criativo de estratégias dirigidas a exercer por si 

mesmo o controle de seu comportamento (HERRERO 2002). A função do professor neste 

contexto consiste em colaborar com o estudante na avaliação dos processos cognitivos, bem 

como, na auto-avaliação dos comportamentos alterados por ele apresentados, impulsionando o 

aluno a delinear/realizar novas experiências positivas de aprendizagem. 



 É preciso então, que o professor, ao utilizar-se das técnicas acima explicitadas em suas 

práticas pedagógicas de intervenção, substitua uma “concepção linear simples”, em que os 

conhecimentos formalizados seriam revelados paulatinamente a um aluno cuja qualidade 

essencial seria “passivo”, por uma concepção mais dinâmica onde esses conhecimentos 

seriam interligados ao sujeito, ou melhor, ao seu “jeito de ser”, cuja qualidade essencial seria 

“ativo”.  

 Lima (2005), ao tratar do tema da diversidade em sala de aula, relata que Leontiev em 

seus estudos, observou, com clareza, que a questão do desenvolvimento da psique infantil se 

dá pela apropriação das formas humanas de ação, como por exemplo, a apropriação dos 

objetos, das ideias e dos conhecimentos produzidos pelo ser humano.  O desenvolvimento 

infantil, nesta perspectiva, não é um processo de adaptação ao meio humano constituído, mas, 

a apropriação do que constitui este meio humano. 

 A função da escola, ao incluir o diverso, é possibilitar apropriações de dimensões 

básicas do desenvolvimento do ser humano. Algumas das dimensões estão ligadas ao 

desenvolvimento da função simbólica, ao desenvolvimento da oralidade, à utilização de 

formas do pensamento lógico como: classificação, seriação, generalização, correspondência 

biunívoca, entre outras.  

 O trabalho de intervenção com alunos TDAH exige um planejamento organizado das 

aulas, com encaminhamento metodológico adequado, que contemple, por exemplo, atividades 

envolvendo símbolos e significados.  O uso de recursos diversificados pelo professor em suas 

aulas possibilitará ao estudante com TDAH experiências acadêmicas perceptivas, integradas e 

dinâmicas. Materiais didático-pedagógicos como o Tangran, lego, blocos lógicos 

(madeira/coloridos), materiais que possam ser cortados, rasgados com as mãos, materiais para 

fazer colagem são possibilidades ricas na resolução de problemas e construção de conceitos.  

 A partir das figuras geométricas tridimensionais, podem ser desenvolvidas inúmeras 

atividades que levam à organização de sequência de ação, à ordenação, à classificação, à 

visualização e à experimentação das transformações. Assim, o trabalho com a planificação e a 

reconstrução de sólidos geométricos na sala de aula, estimula o estudante com TDAH a 

sequenciar o movimento desenvolvido, possibilita também, a experimentação das 

transformações de uma forma a outra e oferecem uma experiência perceptiva tátil e visual do 

processo. Lima (2005) reitera que esta experiência perceptiva, integrada com o próprio 

movimento das mãos em sequência planejada (para dobrar ou desdobrar) contribui para a 

formação de imagens mentais.   



 A apropriação da vida humana inclui comunicação e diálogo. Este é um aspecto 

essencial, porque, muitas vezes, os impedimentos presentes nos processos mentais do aluno 

TDAH pela própria característica do transtorno, podem dificultar a comunicação entre os 

outros estudantes. Neste caso, desenvolver práticas pedagógicas que contemplem o trabalho 

com a linguagem corporal, a linguagem falada, as formas gráficas registradas, como o 

desenho, a pintura, as dramatizações, são bastante úteis e positivas para o aluno.  

 Para o professor desenvolver, dinamicamente, práticas pedagógicas de intervenção 

para TDAH, deve pautar seu trabalho numa perspectiva baseada na teoria histórico-cultural 

do desenvolvimento humano, teoria que defende que há um processo de apropriação 

progressiva da cultura humana pela criança, isto sugere que uma das possibilidades de ação 

pedagógica é trabalhar com o desenvolvimento e o exercício da função simbólica da pessoa 

com diversidade, através de atividades que lidam, especialmente, com a capacidade de 

simbolizar (LIMA, 2005).    

 Um dos encaminhamentos metodológicos importantes de desenvolvimento da 

aprendizagem, direcionada pelo professor em favor do estudante, pode ser constituído via 

processos perceptivos ao movimento, explorados também com o sentido do tato. O ato de 

fotografar, por exemplo, é um exercício de percepção: focar uma cena ou um objeto para 

fotografá-lo é colocar parte do contexto numa “moldura” delimitada pelo foco ocular da 

câmara, levando indivíduo a focar a atenção, pois, introduz a questão do tempo na percepção 

ao deter-se num ângulo. Para uma pessoa com TDAH, este tipo de percepção é muito 

significativa no sentido de seu foco de atenção depender também de estímulos de imagens, 

assim como da imaginação (instigar a pensar).  

 Todas as práticas pedagógicas para TDAH sugeridas neste estudo vêm ao encontro de 

uma educação inclusiva efetiva, séria e dinâmica. Para que tais práticas se efetivem de fato, 

que tenham sucesso e sirvam de auxílio ao professor em sala de aula e para a escola como um 

todo, a equipe docente necessita utilizar-se de diálogo constante, planejamento e 

“cumplicidade” nas ações cotidianas escolares. Perceber este ato permite que as parcerias 

sejam desenvolvidas e, com elas, a efetivação de práticas interdisciplinares intencionais. 

  Não se tem a pretensão de finalizar este estudo, mas a intenção de abrir o campo de 

debates sobre melhores práticas pedagógicas no atendimento ao aluno com TDAH, no sentido 

de ampliar a consciência pessoal do professor no processo de auto-análise profissional, na 

possibilidade da conquista gradativa de construção conceitual autônoma, na potencialidade de 

elaborar, de realizar inferências, de extrapolar e vislumbrar totalidades na educação.  
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