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Janielly Mara Lima da Silva  

 

RESUMO 

Este artigo mostra que a hiperatividade é um conjunto de alterações de 
comportamento, ou melhor, dizendo é um transtorno neurobiológico de origem 
genética ou ambiental transtorno no qual, é caracterizado por problemas 
relacionados como a falta de atenção, agitação e impulsividade. O presente 
artigo tem como objetivo discutir a preparação do professor do ensino comum 
se está ou não preparado para receber alunos com necessidades especiais, 
como também, refletir algumas intervenções específicas para que o professor 
possa fazer para ajudar a criança com TDAH a se ajustar melhor à sala de 
aula, para que o mesmo venha obter bons resultados no processo de 
aprendizagem. O estudo aponta algumas intervenções para um trabalho 
coletivo entre escola e família e orientações para o professor lidar com o 
hiperativo em sala de aula. Ressalta a importância do professor está atento e 
em formação permanente. 
 
Palavras- chave: Hiperatividade; Inclusão; Formação Docente. 
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ABSTRACT 

This article shows that hyperactivity is a set of behavioral changes, or better 
saying is a neurobiological disorder genetic or environmental disorder in which 
is characterized by problems such as inattention, restlessness and impulsivity. 
This article aims to discuss the preparation of the common school teacher 
whether or not prepared to receive students with special needs, but also reflect 
some specific interventions that the teacher can do to help a child with ADHD to 
better fit the classroom, so that it will get good results in the learning process. 
The study suggests some interventions to a collective work between school and 
family and guidelines for the teacher to deal with hyperactive classroom. 
Underscores the importance of the teacher is aware and continuing education. 
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_______________________________________________________________ 
 
Janielly Mara lima da silva - licenciatura plena em pedagogia e pós-graduação em educação 
inclusiva 
Professora na Escola Circulista Bom Jesus 

 



INTRODUÇÃO 
 

Tendo em vista algumas dificuldades apresentadas por professores ao 

avaliar o comportamento e a maneira de agir de alguns alunos é que senti a 

necessidade de desenvolver um trabalho voltado ao estudo desse 

comportamento, quanto à inclusão, preparação do educador e as estratégias, 

priorizando assim o melhor relacionamento entre professores e alunos com 

dificuldades.  

Atualmente, o TDAH vem sendo fonte de dúvidas e debates de pais e 

educadores. Eles relatam falta de capacitação e de orientação diante da 

contribuição do desenvolvimento desses alunos dentro da sala de aula. 

Surgindo assim questionamentos, professores tem tido orientações para lidar 

com criança hiperativa?Professores estão recebendo cursos de 

capacitação?Como chamar a atenção dessas crianças para o aprendizado? 

Como contribuir para o seu desenvolvimento? Como a família pode auxiliar em 

casa? A partir desses questionamentos surgiu o interesse de estudar o tema e 

pensar em orientações voltadas a esse estudo. 

O presente artigo tem como foco definir a hiperatividade, assim como 

fazer um breve histórico desse transtorno: suas características, causas, Como 

também, mostrar como é feito o diagnostico, tratamento e a diferença da 

hiperatividade entre meninos e meninas. 

Adota-se como objetivo para esse trabalho a discussão sobre 

hiperatividade, enfocando orientações pedagógicas ao docente. Tendo o 

cuidado de esclarecer os sintomas da hiperatividade e a forma de como cuidar 

do mesmo, para não cometer o erro de detectar o problema onde não existe. 

Busca-se também analisar se a inclusão para alunos hiperativos esta 

sendo feita de maneira correta, como também, se os mesmos estão sendo 

assistidos pelo Atendimento Educacional Especializado. Sabe-se que não 

adianta o aluno esta incluso, precisa que os professores tenham capacitação 

para avaliar e fazer um atendimento diferenciado aos seus déficits. 

Conforme esclarece Brioso; Sarrià(1995, p.164)  

O conhecimento, por parte do professor [...] é condição necessária 
para que proporcione a resposta adequada às necessidades da 
criança [...] devemos ter em mente suas dificuldades de concentração 
durante tempo prolongado, bem como para selecionar a informação 



relevante em cada problema, de forma a estruturar e realizar uma 
tarefa. 

 

Finaliza-se o trabalho expondo de maneira clara e objetiva todos os 

pontos que se refere à hiperatividade, a inclusão do aluno com TDAH e 

intervenções que o professor usará em sala de aula, onde as mesmas 

possibilitarão aos alunos hiperativos a demonstração de suas habilidades e a 

superação das dificuldades que são encontradas na aprendizagem devido a 

sua inquietação e incapacidade de prestar atenção. 

 

1. CONHECENDO A HIPERATIVIDADE 

A hiperatividade é um conjunto de alterações de comportamento. A 

criança hiperativa é mais ativa que crianças da mesma idade, deixando se 

caracterizar por sinais claros e repetitivos de desatenção, inquietude e 

impulsividade. 

A hiperatividade pode comprometer o desenvolvimento, a expressão 

linguística, a memória e habilidades motoras. Pode afetar crianças, 

adolescentes e adultos. Estudos comprovados mostram que o mais comum 

seja encontrar meninos hiperativos, a razão para que isso aconteça pode ser 

devido a uma diferença biológica de sexo. Os garotos podem ser mais 

vulneráveis a desenvolver o TDAH, mas quando a hiperatividade ocorre nas 

meninas, ás consequências são, preocupantes.  

Para Andrade (online), essa incidência de TDAH em meninos esta 

relacionado também ao hormônio masculino testosterona. 

Acreditava-se que os sintomas de TDAH desapareceriam 

espontaneamente na adolescência, mas Wender (1995) descreveu casos com 

adultos, e o pensamento atual é que a hiperatividade persiste na idade adulta, 

embora sofra algumas modificações com o passar do tempo, os sinais de 

hiperatividade tendem a diminuir, algumas características de impulsividade 

podem persistir e os traços de desatenção são os que mais tendem a pendurar. 

A Hiperatividade só é confirmada a partir de quando a criança começa a 

sua vida escolar, isso em média aos 05(cinco) anos de idade. Muitas vezes os 

professores são os primeiros a perceber e detectar o problema, já que podem 

comparar a conduta entre crianças da mesma idade. ”(...) Embora os 



profissionais não rotulem uma criança antes de ela ter no mínimo cinco anos 

(...)” (GOLDESTEIN, 1998, p.22). 

A hiperatividade não se origina de um problema ambiental ou da relação 

familiar, senão que tem bases neurobiológicas, ou seja, provavelmente se 

transmite de forma genética e se da através de desequilíbrio das substâncias 

químicas do cérebro ou de neurotransmissores que regulam a conduta. Isso 

quer dizer que as causas da hiperatividade se dão de formas genéticas e 

ambientais. 

A hiperatividade é hereditária, ou seja, o pai, a mãe ou ambos são 

hiperativos ou tem código genético característico da hiperatividade, isso nos 

leva a compreender que a criança hiperativa tem quatro vezes mais 

probabilidade de possuir parentes com o mesmo problema. 

Já quando se trata de causas ambientais é importante resaltar que isso 

pode acontecer durante as primeiras fases de desenvolvimento do cérebro da 

criança, como a gravidez, o parto e os primeiros anos de vida. Os principais 

fatores ambientais responsáveis pela mutação genética e de 

subdesenvolvimento do cérebro no qual se origina a hiperatividade, se tornam 

bastante explícito durante a gravidez (mãe consumidora de drogas; exposição 

a produtos químicos; mãe sob stress constante; ambiente familiar problemático; 

traumatismo no feto resultante duma pancada, queda ou acidente) durante o 

parto(falta de oxigênio no cérebro da criança devido a alguma complicação ou 

acidente; parto forçado; nascimento prematuro; nascimento com peso baixo; 

lesão cerebral)e durante a infância(não passar pelas fases naturais da 

locomoção com rastejar, gatinhar e andar; queda ou acidente que possa 

provocar um traumatismo craniano; alimentação, nutrição ou alergias 

alimentares). 

De acordo com Goldstein (2006) o TDAH é caracterizado de quatro 

formas: 

Na forma desatenta a pessoa apresenta pelo menos seis características, 

a mesma é mais frequente em meninas. As crianças parecem fingir que não 

escutam, tem dificuldade de fixar a sua atenção e distrai-se facilmente, 

esquece o que aprendeu e objetos que são necessários para fazer as 

atividades escolares, evita executar tarefas que exigem esforço mental, tem 

dificuldade no seguimento das instruções e na organização. 



Já a forma hiperativa/ impulsiva, acomete mais meninos. A pessoa 

apresenta pelo menos seis dos seguintes sintomas, em pelo menos dois 

ambientes diferentes. A criança hiperativa tem dificuldade em ficar sentada, é 

inquieta, tem necessidade de se mover muito, fala excessivamente, bate nas 

outras crianças, não para um instante e tem dificuldade em engajar-se numa 

atividade silenciosamente. Os impulsivos antecipam respostas antes das 

perguntas a serem elaboradas, ou ate mesmo formuladas, interrompe 

conversas e tem dificuldade em aguardar sua vez, tomando a frente de filas e 

brincadeiras. 

Porém, a forma Combinada ou Mista é caracterizada quando a criança 

apresenta os dois conjuntos das formas, hiperativa/ impulsiva e desatenta. 

Outra forma é Tipo não específico onde a pessoa apresenta algumas 

características, mas em número insuficiente de sintomas para chegar a um 

diagnóstico completo.Esses sintomas, no entanto, desequilibram a vida 

diária.Silva (2007) destaca a baixa autoestima, depressões frequentes, 

caligrafia de difícil entendimento, mudanças rápidas de interesse (começa 

várias coisas e não termina). 

O tratamento de crianças com TDAH exige um esforço coordenado entre 

os profissionais das áreas médicas saúde mental e psicologia, em conjunto 

com os pais. Esta combinação de tratamentos oferecidos por diversas fontes é 

denominada de intervenção multidisciplinar. Um tratamento com esse tipo de 

abordagem deve incluir três modalidades de intervenção: Adequação das 

opções educativas (tratamento comportamental- psicopedagógico para 

aprenderem melhores estratégias e bons hábitos de estudos), Psicoterapia 

(terapia cognitiva-comportamental e com o apoio á família para restabelecer e 

conservar o vínculo adequado) e tratamento farmacológico (na área 

medicamentosa, os psicoestimulantes, são categorias de remédios mais 

utilizadas, porém acaba originando muitos receios por serem tarjas-pretas). Já 

o neurofeedback tem se tornado cada vez mais conhecido e procurado como a 

alternativa não medicamentosa para a reorganização do funcionamento 

cerebral. 

Para Duchesne (2000,), se a hiperatividade não for tratada 

adequadamente na infância, pode deixar sequelas na fase adulta, como 

desorganização para executar tarefas e rotinas diárias, distração excessiva, 



sonolência diurna, cansaço mental. Além disso, a pessoa corre o risco de se 

tornar hipersensível a criticas e com alto grau de irritação apresenta aparente 

falta de motivação e rancor exagerado, bem como, problemas de 

memorização. 

 

2. INCLUSÃO E HIPERATIVIDADE 

O termo inclusão é definido como a capacidade de acolher e entender 

todas as pessoas, sem exceção. É um dos assuntos mais relevantes 

abordados em todas as escolas. Seu objetivo é oportunizar que todas as 

crianças possam ingressar no ensino comum, independente da sua 

diversidade. A educação inclusiva é para os estudantes com deficiência física, 

para os que apresentam comprometimento mental, para os superdotados, para 

a criança que é descriminada por qualquer outro motivo. Pois a mesma 

possibilita aos alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) a 

ocupação de seu espaço na sociedade, valorizando suas vitorias diante de 

preconceitos e direito á educação. 

A inclusão escolar é vista como a melhor alternativa para os alunos 
                                               segregados da escola regular, já que ela: representa um passo muito 

concreto e manejável que pode ser dado em nossos sistemas 
escolares para assegurar que todos os estudantes comecem a 
aprender que pertencer é um direito e não um status privilegiado que 
deva ser conquistado. (SASSAKI, 1997, p.18) 
 

O processo inclusivo se inicia a partir das adaptações para facilitar o 

acesso ao ambiente escolar e ao projeto político pedagógico traçado para 

crianças com necessidades especiais, buscando adaptar mobiliário, 

brinquedos, computadores, alem de elaborar estratégias para utilizar estes 

instrumentos adaptados, respeitando assim a necessidade de cada criança. 

A prática da inclusão social se baseia em princípios diferentes do 

convencional: aceitação das diferenças individuais, valorização de cada 

pessoa, covivencia dentro da diversidade humana, aprendizagem por meio da 

cooperação.  

A integração significa a inserção da pessoa deficiente preparada para 

conviver na sociedade. já a inclusão significa a modificação da sociedade como 

pré requisito para a pessoa com necessidades especiais buscar seu 



desenvolvimento e exercer sua cidadania.Então ,é preciso prepara a escola 

para incluir nela o aluno especial,e não o contrario 

A escola com atendimento as crianças com transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH) deve ter uma metodologia especial, 

professores preparados para lidar com o quadro hiperativo. Para Silva (2004) o 

professor deve estar preparado para receber uma criança com TDAH e a 

avaliação deve ser frequente e imediata, procurando valorizar o potencial e 

habilidade da criança. 

 

2. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PROCESSO DE 

INCLUSÃO 

O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 

Especial, considerando a Constituição Federal de 1988, que estabelece o 

direito de todos à educação; a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, de janeiro de 2008; e o Decreto Legislativo 

nº 186, de julho de 2008, que ratifica a Convenção Sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), institui as Diretrizes Operacionais da 

Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado – AEE na 

educação básica, regulamentado pelo do Decreto nº 6.571, de 18 de setembro 

de 2008. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na 

perspectiva da educação inclusiva, o AEE tem como finalidade identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas (BRASIL, 2008). 

O AEE atende alunos com deficiência (física, intelectual ou sensorial), 

alunos com transtornos globais do desenvolvimento, transtorno degenerativo 

da infância (psicose infantil), transtornos invasivos, alunos com autismo 

clássico, alunos com síndromes (Asperger e Rett) e alunos com altas 

habilidades /superdotação. Onde o mesmo tem o papel de disponibilizar o 

ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização. 

Alem de adequar e produzir materiais didáticos, atendendo assim a 

necessidade especifica dos alunos. Na concepção inclusiva: 



[...] O atendimento especializado deve estar disponível em todos os 
níveis de ensino, de preferência na rede regular, desde a educação 
infantil até a universidade. A escola comum é o ambiente mais 
adequado para garantir o relacionamento entre os alunos com ou 
sem deficiência e de mesma idade cronológica, bem como a quebra 
de qualquer ação discriminatória e todo tipo de interação que possa 
beneficiar o desenvolvimento cognitivo, social, motor e afetivo dos 
alunos em geral. (MANTOAN, 2006, p. 27) 
 

Algo que foi notada diante do Atendimento Educacional Especializado é 

que o mesmo atende alunos com deficiências, transtornos e alunos com altas 

habilidades/superdotação. Mas fica gritante saber que o aluno hiperativo não 

se é citado ou incluso nesse atendimento. Sabendo se então que o aluno 

hiperativo esta excluído de todo processo inclusivo ou até mesmo dos espaços 

escolares. 

O Atendimento Educacional Especializado refere-se somente ao aluno 

com deficiência. 

O Atendimento Educacional Especializado decorre de uma nova 
concepção da Educação Especial, sustentada legalmente, e é uma 
das condições para o sucesso da inclusão escolar dos alunos com 
deficiência. Esse atendimento existe para que os alunos possam 
aprender o que é diferente dos conteúdos curriculares do ensino 
comum e que é necessário para que possam ultrapassar as barreiras 

impostas pela deficiência. (Gomes et al. 2007) 

 

3. FORMAÇÃO DO PROFESSOR NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

A Constituição Federal garante aos portadores de necessidades 

especiais o direito á educação de qualidade no ensino regular em instituições 

publica de ensino. Porem os direitos constitucionais não está sendo 

respeitados, pois a capacitação dos professores para receber os alunos com 

necessidades educacionais especiais deixa a desejar. 

A formação de professor merece destaque quando se é abordado o 

assunto inclusão de alunos com NEE.Muitos professores se sentem inseguros 

e ansiosos diante da possibilidade de receber uma criança com necessidades 

especiais na sala de aula.Isso quer dizer que os educadores não estão 

preparados profissionalmente e emocionalmente pra receber alunos com 

necessidades,e essa falta de preparação poderá prejudicar todo o processo 

inclusivo. 

Educar crianças com necessidades especiais juntamente com seus 
pares em escolas comuns é importante, não apenas para prover 



oportunidades de socialização e de mudar o pensamento  
                                                   estereotipado das pessoas sobre as limitações, mas também para  

ensinar o aluno a dominar habilidades e conhecimentos necessários  
para a vida futura dentro e fora da escola. (MENDES, 2004, p.228) 
 

Para ter bom êxito diante desse processo de inclusão, é necessário não 

somente a capacitação do professor. Diversas pessoas devem estar envolvidas 

neste processo, assim como toda a equipe de funcionários desta escola,já que 

o aluno não estará apenas dentro da sala de aula. 

O caminho para essa mudança conceitual teria que ser construída a 
partir do trabalho colaborativo do professor do ensino comum com o 
professor especializado, além de equipes multiprofissionais que 
atuariam, preferencialmente, dentro da escola e da classe comum. 
(MENDES, 2004, p.227) 

 
4. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E HIPERATIVIDADE 

Há uma grande variedade de intervenções específicas que o professor 

pode fazer para ajudar a criança com TDAH a se ajustar melhor à sala de aula. 

Regras, que ao serem consideradas irão melhorar o comportamento e o 

desenvolvimento pedagógico. 

Ao saber que ira receber um aluno hiperativo é necessário que o 

professor faça um breve estudo sobre esse transtorno, ou consulte pessoas 

que tenha conhecimento (pedagogo, psicólogo infantil, assistente social, 

psicólogo da escola ou pediatra). 

Ao receber o aluno hiperativo é recomendado ao professor, ter uma 

rotina em sala de aula, assim que o mesmo for apresentado o educador deverá 

expor as regras de convivência, onde nela será esclarecido o que se é 

permitido, ou não dentro da sala de aula e ate mesmo do ambiente escolar. 

Para ter certeza que o aluno hiperativo compreendeu as instruções, é 

recomendado que o referido professor certifique-se que ele entendeu. 

Ao perceber que o aluno esta impaciente, permita a ele movimentos que 

recupere seu autocontrole, dê uma função oficial de ajudante do professor 

como: buscar algum material, apagar o quadro, movimentos no qual torne o 

aluno útil em sala de aula. De acordo com Rizzo: ”proporcionar atividades 

variadas que ocupem a criança o maior período de tempo possível dando a ela 

a liberdade de escolha de movimento” (1985, p.307). 



Já em sua aprendizagem é aconselhável trazer esse aluno para perto do 

educador, colocando ele nas primeiras carteiras. E quando for obtido pontos 

positivos referente à sua aprendizagem, o educador deve elogiar esse 

aluno,fazendo assim a elevação da sua auto estima. 

Faça uma introdução do conteúdo que será trabalhado. Fale e escreva o 

que será falado. Muitas crianças com hiperatividade aprendem melhor 

visualmente do que pela voz, isto poderá ser de muita ajuda. 

Deve utilizar materiais calmantes como argila, pintura, areia e água, pois 

qualquer experiência tátil ajuda essas crianças a se concentrarem e se 

tornarem mais conscientes de si mesmas. Colocar música clássica, enquanto 

as crianças pintam massagear as costas ou as mãos das crianças. Utilizar 

exercícios de relaxamento.  

Outra, técnica, é a de despertar na criança o gosto pela leitura, através 

de assuntos e temas de seu interesse e também aguçar a curiosidade por 

conhecer novos livros, revistas e gibis. 

Proporcione trabalho de aprendizagem em grupos pequenos e favoreça 

oportunidades sociais. Grande parte das crianças com TDAH consegue 

melhores resultados na área acadêmica, como também, comportamentais e 

sociais quando no meio de grupos pequenos; Ficar atento ao contexto da sala 

de aula deve ser uma luta permanente do professor para conseguir de forma 

efetiva a aprendizagem de todos. 

 

Adapte suas expectativas quanto à criança, levando em consideração as 

deficiências e inabilidades decorrentes do TDAH. Por exemplo: se o aluno tem 

um tempo de atenção muito curto, não espere que se concentre em apenas 

uma tarefa durante todo o período da aula; 

Nas situações recreativas, permita ao aluno brincadeiras de movimentos 

(pega-pega), jogos de exercícios, sensório-motor, (amarelinha), combinações 

intelectuais (memória, quebra-cabeça) e jogos com regras onde o aluno lidara 



com situações de percas e ganhos, proporcionando o desenvolvimento 

cognitivo e a socialização com outras crianças.  

Ao tratar das travessuras por parte do aluno hiperativo, permita que ele 

compense seus erros pedindo desculpas quando ofender os colegas ou 

convença arrumar a bagunça em classe.  

Observe se há alguma criança provocando, caso isso acontecer o 

educador deve aproximar o aluno hiperativo de colegas que o aceite. Ao notar 

que o aluno esta sendo isolando na sala de aula ou em situações recreativas, 

proporcione um ambiente acolhedor, demonstrando carinho a essa criança, 

fazendo com que os colegas também tomem a mesma atitude. 

Esteja sempre em contato com os pais através de anotações e registros 

na agenda do aluno. È necessário que os pais também estejam presentes 

nessas intervenções, pois o envolvimento dos mesmos é essencial para a 

obtenção de bons resultados. 

Diante de todas essas intervenções, vale lembrar que mesmo a criança 

sendo hiperativa não se descartada a possibilidade de impor de limites. Isso 

quer dizer que é preciso haver uma reorganização da educação dessa criança. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreende-se que a hiperatividade é um transtorno neurobiológico, 

caracterizado pela desatenção, inquietude e impulsividade. Transtorno que se 

transmite de forma genética ou ambiental (ocorrente durante a gravidez, 

durante o parto e durante a infância). 

A hiperatividade pode comprometer o desenvolvimento, a memória, a 

expressão linguística e habilidades motoras. Vale ressaltar, que a 

hiperatividade só fica evidente no período escolar quando é preciso aumentar o 

nível de concentração para aprender. É importante lembrar que o TDAH só 

confirmado em media aos cinco anos de idade, que o mesmo persiste na idade 

adulta, porem fica propicio a ocorrer algumas modificações com o passar do 

tempo. 



O TDAH é um transtorno que merece ser tratado. Seu tratamento deve 

ser administrado de acordo com o grau do transtorno. Para casos leves o 

distúrbio pode ser tratado com terapias e reorientações pedagógicas. Já os 

casos graves necessitam de tratamentos com medicamentos 

psicoestimulantes. 

É notável que a escola, não está preparada para receber esses alunos 

com necessidades, mas cabe ao corpo diretivo buscar orientações e suporte 

das autoridades medica e educacionais, sempre que uma criança for 

matriculada. È essencial que a escola solicite cursos de formação para todos 

os funcionários (professores, merendeiras, serventes, etc.) contribuindo para o 

conhecimento de alguns transtornos. 

Ressalta-se que as intervenções apresentadas não são soluções 

padronizadas para os problemas que os professores virão a enfrentar, mas são 

sugestões, outras intervenções poderão ser formuladas por educadores em 

conjunto com os pais, o importante é conhecer o seu aluno. Devemos ainda 

acreditar que um bom retorno referente à educação dessas crianças 

hiperativas é resultante de um bom trabalho. 
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