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O LÚDICO NO CONTEXTO ESCOLAR COM CRIANÇAS QUE 
APRESENTAM TDAH 

 
 

Susan Cyntian Marques do Brasil * 
 
RESUMO 
 

O artigo enfoca sobre a importância de se usar a ludicidade, através de um 
recurso atrativo e de fácil aplicabilidade que são os jogos, para promover o ensino- 
aprendizagem em crianças que apresentam TDAH em idade escolar, como 
também, fazer uma apreciação reflexiva para entender se verdadeiramente os 
jogos e as brincadeiras podem colaborar no processo de ensino aprendizagem. 
Neste estudo, foi enfatizada a importância dos educadores de terem a real certeza 
dos objetivos que envolvem os jogos e mais, precisam saber analisar as atitudes 
dos educandos para então elaborar táticas de trabalho, percebendo desta forma, 
as dificuldades e os progressos dos alunos. Este estudo está baseado em 
pesquisa bibliográfica de autores que tratam sobre o valor dos jogos e brincadeiras 
no contexto escolar com crianças que apresentam TDAH e a aprendizagem deles 
diante da inclusão em escolas regulares. Conclui-se que a ludicidade presente nas 
atividades escolares é algo que envolve os alunos em sala de aula, motivando os 
mesmos na busca de uma melhor aprendizagem, desde que se tenha um 
significado para eles. 
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ABSTRACT 
 
The article focuses on the importance of using the playfulness, through an attractive 
feature and easy applicability that are the games, to promote the teaching and 
learning on children with ADHD in school age, as well as make a reflective 
assessment to truly understand the games and if these games can collaborate on 
the teaching learning process. In this study case, it was emphasized the importance 
of educators to have a real certainty of goals involving the games and also the need 
to know how analyze the attitudes of students to then draw up tactics, realizing in 
this way, the difficulties and progress of these students. This study case is based on 
bibliographic researches of authors who reflect on the value of games and jokes in 
school with children who have ADHD and their learning process as they are 
included on regular schools. So we can conclude that the playfulness in school 
activities is something that involves the students in the classroom, motivating them 
in the search for a better learning, as long as it has a meaning for them.  
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INTRODUÇÃO 

  

 A ação de brincar é saudável e necessário, e faz grande diferença no 

desenvolvimento de um indivíduo. Quando esse exercício é incorporado à 

aprendizagem isso é ainda melhor, pois o que se aprende brincando, rapidamente 

se torna prazeroso e dificilmente esquecido. O educador pode estabelecer um 

ambiente que incite o lúdico em função de resultados desejados. Há grupos de 

pensadores e alguns confiam que os problemas da criança são emocionais, frutos 

de conflitos em casa, ou seja, lançam possíveis causas (externas ou internas) e 

outros acreditam que mediação é a única saída possível, ou seja, propõem uma 

solução médica. A prática do lúdico vem colocar uma nova forma de aprendizagem 

para essas crianças. 

 Precisamos ultrapassar fronteiras e fazer destes educandos indivíduos 

participantes ativos no processo educacional levando-os a ser curiosos e 

investigativos buscando o próprio saber. Desta forma, surge um questionamento, 

qual a importância da Ludicidade no Contexto do Déficit Atenção e Hiperatividade? 

A partir deste questionamento, faz-se pensar que a utilização do lúdico dentro da 

escola, passa a ser visto como uma nova forma de se trabalhar com essas 

crianças, fazendo com que as mesmas sejam aceitas no grupo de amigos, que 

participem abertamente das discussões em sala, dando suas opiniões sobre os 

mais diversos assuntos, criando assim estratégias para recriar, descobrir e pensar 

dentro de uma sociedade.   

A principal característica da Inclusão é nomear uma escola para todos de 

forma integral. Para isso a escola de forma geral tem que se encontrar preparada 

para as mudanças, pois o processo de inclusão não é fácil, mas de suma 

importância para que os alunos não sejam apontados, ou seja, discriminados pela 

sociedade. O trabalho com as crianças e professores é vital para que os 

preconceitos sejam descartados, dando chance de realização pessoal a todos. 

 Para atingir os objetivos neste estudo, apresentaremos uma fundamentação 

da ludicidade no contexto escolar com crianças que apresentam TDAH, embasada 

nos teóricos que, ao longo dos anos, estiveram à frente de pesquisas e estudos 

sobre a aprendizagem e das teorias psicológicas para orientar caminhos que 

enriquecesse o educador e educando rumo ao conhecimento. 



 2 

1. CONCEPÇÕES SOBRE: O BRINQUEDO, BRINCADEIRA E O  

JOGO 

 

O brincar é uma necessidade básica e um direito de todos. Quando a 

criança deixa se encantar pelo lúdico, ela tem chances de vencer as barreiras do 

isolamento, traumas, aflição e tudo que lhe causa medo e atinge a sua 

sensibilidade. É necessário que o brincar aconteça de forma natural e este deverá 

dá reflexos na maneira de pensar e sentir da criança. 

Consideremos as definições das palavras que compreendem o lúdico: 

Brinquedo-  Brincadeira- Jogo, segundo o dicionário Larousse(2005,p. 54): 

 

    Jogo= Ação de jogar; Folguedo, brinco, divertimento”. Seguem-se 
exemplos: “jogo de futebol; jogos Olímpicos; jogos de damas; jogos de 
azar; jogos de palavras; jogo de empurra”. “Brinquedo= Objeto destinado 
a divertir uma criança”. “Brincadeira= Ação de brincar, divertimento./ 
Gracejo, zombaria./ Festinha entre amigos ou parentes. / Qualquer coisa 
que se faz por imprudência ou leviandade e que custa mais do que se 
esperava: aquela brincadeira custou-me caro.  
 

 

Para Kishimoto (1994,p.25) o brinquedo é visto como um “objeto suporte da 

brincadeira”, ou seja, ele pode ser colocado como bola, carros, bonecas dentre 

outros. Os brinquedos podem ser analisados: estruturados e não estruturados. 

Denomina-se de estruturados todo aquele brinquedo que se é adquirido de forma 

pronta, pré-estabelecido e não estruturado aqueles que não se enquadra na forma 

industrializada que dá a possibilidade da criança manusear, criar e imaginar, dando 

um novo significado. 

Desde o início, o brinquedo é uma maneira que a criança tem de se 

relacionar, de estar inserida em um ambiente, de encontrar o seu mundo seja ele 

físico e principalmente o social.  

É necessário estar ciente sobre a importância que o brinquedo tem para a 

vida da criança, favorecendo o seu desenvolvimento nos diversos aspectos afetivo, 

social, cognitivo e físico. 

Kishimoto (1994) fala que a brincadeira se distingui por alguma estruturação 

e pelo emprego de regras. Por meio das brincadeiras a criança começa a criar 

estratégias para o convívio social, brincadeiras levam as crianças a criar, recriar, a 
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descobrir e pensar. Através das brincadeiras as crianças desenvolvem habilidades 

e esta surge de forma espontânea, criando possibilidades que favoreçam o 

desenvolvimento integral que é aprendido por prazer, sendo gratificante, 

contribuindo para um aprendizado significativo. Poderíamos citar algumas 

brincadeiras que são bem conhecidas no universo infantil como: brincar de 

casinha, estátua, brincar com baldes na areia dentre outras. A brincadeira é uma 

atividade que pode ser realizada de forma grupal ou individualizada.  

Na brincadeira o uso dos combinados não restringe a ação do brincar, a 

criança pode recriá-la, modificá-la ou até mesmo retirar-se quando assim desejar, 

também caso seja necessário, a criança pode incluir novos membros a esta 

brincadeira, modificando as próprias regras, sem que haja alguma mudança no 

objetivo a que se deseja alcançar, existindo enfim uma maior liberdade de ação 

para as crianças.  

Para Cunha (1997) a brincadeira na criança assume diferentes papéis e 

nessa representação age frente à realidade, de maneira não liberal, transferindo e 

substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel 

assumido, utilizando-se de objetos substitutos. Dependendo da idade da criança, o 

imaginário pode variar e como exemplo cadeiras e panos podem transformar em 

castelos, casinhas de bonecas, utilizar o papelão para confeccionar carros. Durante 

os momentos de brincadeira, a criança passa a se perceber, ela tem a 

possibilidade de experimentar, agir e pensar, como também, aprende a controlar 

seus medos e angústias, conhecendo o próprio corpo, compondo assim a sua 

personalidade. 

A concepção de jogo para Kishimoto(1994,p.81) está ligado tanto ao 

objeto(brinquedo) quanto ao próprio brincar. Pode ser vista como uma atividade 

mais elaborada, ou seja, estruturada, que possui conjuntos de regras mais 

específicas. Exemplos clássicos de jogos seriam: jogos de tabuleiros, de blocos de 

encaixe e construção, de faz-de-conta dentre outros. Uma particularidade 

importante do jogo é o seu uso tanto por crianças quanto por adultos, enquanto 

que o brinquedo tem uma ligação mais específica com o universo infantil. 

Como se pode ver o jogo é uma atividade que tem sua própria razão de ser 

e contém, em si mesmo, o seu real objetivo a ser alcançado. Entretanto é de 

fundamental importância saber diferenciar as formas de jogo nas diversas etapas 
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da infância. Para uma criança de menor idade, a ação de brincar significa à 

necessidade de exploração do objeto, diferente para uma de maior idade. 

O jogo auxilia na construção e transformação da criança e da sociedade, 

pois nele a criança pode agir com liberdade e espontaneidade, possibilita uma 

flexibilidade podendo ser desenvolvido em diferentes espaços, materiais, tempo e 

quantidade de participantes. Ao jogar a criança atua na zona de desenvolvimento 

proximal, interage com o meio, colocando em ação as funções psicológicas 

superiores. 

Segundo Vygotsky (1994,p.32): 

 

A aprendizagem é um processo social que possibilita através da área de 
desenvolvimento proximal, isto é, da distância entre a zona de 
desenvolvimento real, determinar através das soluções independentes de 
problemas, o nível de desenvolvimento potencial, ou seja, aquilo que a 
criança ainda não sabe, mas que pode aprender.  
 

O jogo é a maneira natural das crianças interagiram entre si, vivenciando 

situações, manifestando indagações, elaborando estratégias e verificando seus 

acertos e erros e poderem, através deles, reformularem, sem qualquer 

constrangimento, seu planejamento e as novas ações. 

 

O jogo ao ocorrer em situações sem pressão, em atmosfera de 
familiaridade, segurança emocional e ausência de tensão ou 
perigo, proporciona condições para aprendizagem das normas 
sociais em situações de menor risco. A conduta lúdica oferece 
oportunidades para experimentar comportamentos que, em 
situações normais, jamais seriam tentados pelo medo do erro ou 
punição( KISHIMOTO,1998, p.140). 
 
 

O jogo é uma fonte de prazer e descoberta para a criança, enriquecem o 

desenvolvimento intelectual e podem contribuir para o processo de socialização, 

possibilitando à criança a exploração do mundo, descobrindo-se e posicionando-se 

em relação a si mesma e a sociedade a qual está inserida, de uma forma lúdica e 

natural. Portanto, o universo lúdico é abrangente e refere-se aos termos brincar, 

brincadeira, jogo e brinquedo. 

 

2. OS BENEFÍCIOS DO LÚDICO NO CONTEXTO ESCOLAR 
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 Defendemos que utilizar a ludicidade como recurso em sala de aula, abre 

caminhos para o envolvimento de todos aqueles que compõem a comunidade 

escolar em prol de uma melhor aprendizagem dos alunos, independentemente de 

ser pessoas com alguma dificuldade, deficiência ou transtorno com TDAH, centro 

de nossa discussão.   

De acordo com Kelman (2010,p.30) “a escola, como espaço coletivo, 

educacional, constitui-se em lócus privilegiado de convívio solidário entre pessoas 

diferentes”. Afirmamos então que a escola é um espaço de trocas de experiências 

e saberes, é neste ambiente que a criança utilizando-se da socialização com seus 

pares de amigos aprendem a conviver, aceitar e respeitar as diferenças no convívio 

com a pluralidade social.  

Esse lugar alfabetizador deve provocar no aluno formas de se trabalhar 

coletivamente, promovendo uma reciprocidade entre os colegas sendo o professor 

mediador dessa interação dialógica onde todos aprendem e ensinam, ao mesmo 

tempo, produzindo, assim uma educação voltada na aceitação do próximo como 

ser único, com especificidades e necessidades peculiares, etapas importantes para 

a formação de atitudes positivas e a facilitação do aprendizado.  

A sala de aula se tornou um universo diversificado, em que não se pode 

mais aceitar uma escola segregada, que apreciem apenas alunos que se destacam 

e por isso são considerados exemplos a serem seguidos pelos demais, pois 

pessoas com necessidades especiais sejam elas físicas ou psicológicas, são 

também sujeitos que produzem ou podem ser “potencialmente produtivas” nas 

palavras de Kelman (2010,p.45) e ainda “os valores da escola inclusiva propiciam 

aos seus alunos o contato com a diversidade e o subsequente respeito às 

diferenças”, (p.43) quando guiam seus alunos de forma a interagir-se, lucra a 

escola que desempenha com seu papel social no combate a discriminação e ganha 

os alunos que aprendem a conviver com as desigualdades, aceitando cada ser 

humano como ser único dotado de limitações e especialidades.  

 A inclusão de atividades lúdicas na ação pedagógica pode desenvolver 

várias habilidades e ações interessantes no processo educacional, os jogos são 

importantes para o desenvolvimento social. Envolve também a questão 

pedagógica, com a participação do aluno no processo de ensino-aprendizagem, 
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pratica o aprender como motivação. Os conhecimentos que a criança abstrai, 

ajudarão para a sua formação: 

 

O maior desafio do professor consiste em descobrir como as crianças 
com necessidades educativas especiais conseguem atingir os processos 
psicológicos superiores, quais são as estratégias pedagógicas que 
possibilitam os caminhos alternativos para que ocorram processos 
interativos significativos e por conseguinte, o desenvolvimento. 
(KELMAN, 2010,p.24). 

  

 Para utilizar os jogos como estratégia pedagógica, o educador deve levar 

em consideração as características da criança com TDAH, e quais as condições 

em que deverá realizar as atividades, objetivando auxiliar o aluno a desenvolver as 

suas potencialidades para um bom desempenho social, emocional e cognitivo. 

 O jogo vem como um aliado da sala de aula e do processo ensino-

aprendizagem, conforme argumenta Vygotsky,(1994, p.89), que afirma: 

 

O brincar é de extrema importância para os processos de aprendizagem 
e desenvolvimento da criança, pois é através dele que a criança pode 
reproduzir experiências e vivenciar o mundo, relacionando-se com outras 
crianças. 
 
 

Dessa maneira, percebemos a necessidade do professor pensar nas 

atividades lúdicas nas diferentes etapas do seu planejamento. Não esquecendo 

que o jogo e a brincadeira vão exigir das crianças momentos de partilha, conflitos, 

conversações e trocas, promovendo conquistas no âmbito cognitivo, emocional e 

social.  

Kishimoto(1994) fala que os jogos facilitam o desenvolvimento da 

colaboração grupal, faz com que as crianças se ajudem reciprocamente no 

processo da coletividade do conhecimento e permitem a interação de todos dentro 

da sala de aula. As crianças com TDAH aprendem, assim, a conviver socialmente 

de maneira mútua, prazerosa e saudável. 

O jogo define regras que devem seguidas por todos aqueles que desejam 

brincar. Sabemos que os alunos com TDAH apresentam dificuldade em seguir e 

obedecer as regras que fazem parte do jogo, pois eles possuem dificuldades em 

aceitar e executar as regras de convívio social.  
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Quando a criança é apresentada a essas regras que fazem parte do jogo de 

ação educativa, ela passa a entender o porquê de seguir as instruções, e que estas 

regras fazem parte do começo de qualquer atividade lúdica, para que elas 

aconteçam de forma satisfatória é preciso se ter participantes comprometidos, 

atenciosos e engajados em concordar com os combinados que é estipulado tanto 

pelo jogo em si, como pelo grupo e professor. 

O lúdico é um caminho para o conhecimento, ele vem a favorecer as 

habilidades sociais. É por isso que o professor dentro da sala de aula, deve 

promover momentos de ludicidade, enfatizando a necessidade das crianças que 

apresentam TDAH a aprenderem a jogar e brincar seguindo as instruções. 

Para Brougere(2000,p.63), deve-se levar em consideração: 

 

Em situações em que o jogo exija um grau elevado da capacidade de 
atenção, concentração e paciência, o comportamento lúdico das crianças 
consideradas hiperativas certamente será comprometido, pois essas 
crianças possuem menos intensidade de jogo do que as crianças 
normais. 
 

 

Constatamos então que seu comportamento poderá se manifestar de forma 

diferente do das demais crianças, em virtude da inconstância comportamental e 

como consequências, as crianças com TDAH, irão apresentar dificuldades em 

manter e solidificar suas amizades, assim o lúdico também poderá agir como 

mediador das relações interpessoais, fazendo com que as interações sociais sejam 

ampliadas e que os alunos com TDAH possam ter um número maior de amigos 

não só no ambiente escolar mais também no convívio em sociedade. 

Quando o professor for fazer a escolha do jogo que irá aplicar em sua sala, 

ele o faça de maneira adequada, criando uma atmosfera de motivação que permita 

aos alunos participarem ativamente do processo ensino aprendizagem, seguindo 

seus objetivos e as reais finalidades educativas. Os objetivos traçados pelo 

professor devem almejar a participação de todos os alunos, valorizando a 

aprendizagem seja ela de forma individualizada ou grupal, construindo de forma 

eficiente à formação integral de cada indivíduo. 

Considero que por meio dos jogos lúdicos, dos brinquedos e das 

brincadeiras em sala de aula, possamos desenvolver o hábito do pensar nos 
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educandos sem desviá-los do mundo real e de seu cotidiano. O professor precisar 

estar pronto e capacitado para aplicar o jogo que realmente venha a favorecer com 

a necessidade da criança com TDAH, incitando o interesse da criança. A 

comunicação entre escola-família deve ser diária, clara e sincera, para que juntos 

possam ajudar no crescimento da criança com TDAH. 

 

3. ABORDAGEM SOBRE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 

ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 

 

3.1. Hiperatividade 

 

O transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) como é 

conhecido na medicina (CID- 10), é um transtorno neurológico, inicialmente ligado 

a uma lesão cerebral mínima. Esse transtorno pode vim a atingir crianças, 

adolescentes e adultos.  

Na década de 60, devido à dificuldade de falta de comprovação dessa lesão 

cerebral, sua definição ganhou uma perspectiva mais funcional, sendo conceituada 

como uma Síndrome de Conduta, tendo como um dos principais sintomas a 

atividade motora exacerbada, ou seja, excessiva. Por volta do século XX, esse 

distúrbio foi conceituado de Disfunção Cerebral Mínima, passando aser chamada 

algum tempo depois de Hipercinesia ou Hipercinese, logo depois Hiperatividade.  

No ano de 1987, passou a ser conhecido popularmente, como Transtorno de 

Déficit de Atenção/ Hiperatividade, segundo a quarta Edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais ( DSM IV, da Associação 

Americana de Psiquiatria (APA). 

De acordo com Shaywitz, (1999), há discordância sobre a definição do 

TDAH quando se fala de Lesão Cerebral Mínima, já que as crianças que foram 

assim diagnosticadas não apresentavam em seus exames nenhuma lesão no 

cérebro ou deficiência neurológica. Então os estudiosos, mudaram seus estudos e 

focaram para o comportamento dessas crianças, que se mostrava de forma 

excessiva.  
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Estudos apontam que 3% a 6% das crianças que estão em idade de estudo, 

apresentam TDAH. Apesar de muitas vezes a criança hiperativa mostrar uma 

inteligência caracterizada como normal, ou na linha média, a dificuldade está no 

Déficit de Atenção que elas apresentam, é nítido a impulsividade, o comportamento 

descontrolado. 

Shaywitz(1999,p.57) fala que “uma pessoa com TDAH, pode ter 

comprometida sua história acadêmica”, pois as dificuldades apresentadas 

interferem em seu futuro profissional e social.  

Por essa razão é preciso ter mais atenção as nossas crianças que estão na 

fase escolar, pois muitas vezes o diagnóstico de TDAH pode ocasionar 

consequências no futuro desses alunados, quando não diagnosticados 

precocemente e tratados de forma adequada.  

De acordo Shaywitz(1999) em seus estudos, pode-se dizer que uma das 

principais consequências seria a baixa auto-estima. Esta se dá pela várias 

tentativas fracassadas de não conseguir finalizar atividades escolares, sendo 

muitas vezes rotuladas de “preguiçosas”, “desatentas” e por receberem elogios, já 

que apresentam um comportamento difícil e não raro agressivo. 

 Uma parcela significativa de professores não sabe identificar as 

características corretas da hiperatividade, fato que dificulta a percepção e o 

consequente trabalho destes com crianças que apresentam este tipo de distúrbio. 

As pessoas com TDAH podem até saber o que deve ser feito, mas têm a 

inabilidade de poder pensar antes de agir, independentemente do ambiente ou 

tarefa.  

 

3.2. Características do TDAH 

 

 Pessoas diagnosticadas com TDAH recebem constantemente rótulos de 

estigma social que podem ser listados como: falta de atenção, baixa tolerância, 

intensidade de comportamento, problemáticos, desmotivados, avoados, 

malcriados, irresponsáveis ou até mesmo pouco inteligentes. Goldstein (1996, 

p.82) afirma que “crianças hiperativas têm uma grande dificuldade em conquistar 

amizades e até mesmo desenvolver aptidões sociais não tendo assim grandes 

amigos”. Isso está relacionado ao fator predominante que é a impulsividade que 
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eles apresentam, muitas vezes falam alto e não respeitam as regras de uma boa 

convivência social tendo como consequências a exclusão social. 

 Diante do estudo realizado, foi tomado como conhecimento uma lista de 

fatores marcantes que esses indivíduos apresentam e que são sintomas citados 

por Goldstein (1996), para este autor é necessário que esteja presente pelo menos 

3 sintomas como a facilidade em frusta-se; a dificuldade em concentra-se em 

alguma atividade; a falta de relacionamento seja na escola ou mesmo na 

comunidade ao qual está inserido; apresentação de uma inquietação durante o 

sono; geralmente não termina suas atividades e gosta de se movimentar de forma 

constante; interrompe as conversas não sabendo aguardar sua vez; pode 

apresenta agressividade e irritabilidade. 

Segundo o autor, é muito importante evidenciar essas características, pois 

as mesmas tendo uma duração mínima de seis meses e se apresentarem de forma 

constante, irão constatar a presença de TDAH. Para que se faça uma avaliação 

convincente, a criança ou indivíduo deve ser submetido a uma equipe de 

profissionais qualificados, caso o problema seja percebido na escola, após seis 

meses de observação esta criança e ou indivíduo deve ser encaminhado a 

profissionais como psicólogos, pedagogo, psicopedagogo que juntos irão avaliar e 

para então solicitar encaminhamento a um neurologista ou neuropediatra. 

É importante deixar claro, que o professor não está capacitado a fazer 

consultas ou mesmo diagnosticar, sendo o seu papel de observador para assim 

conversar com equipe escolar e pais. Para que, os mesmos levem a profissionais 

mais especializados capazes de realizar testes e exames mais específicos. Uma 

vez recebido o diagnóstico de TDAH, os pais devem imediatamente informar a 

escola e já iniciar o tratamento com equipe multidisciplinar que muito irá contribuir 

dando informações e formas de se trabalhar esse aluno em sala de aula. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por meio deste trabalho teve-se a oportunidade de discutir qual a 

importância que o lúdico proporciona para crianças que apresentam TDAH. Outro 

fator foi quais são as concepções que alguns pesquisadores relatam sobre 
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brinquedo, brincadeira e jogo, os benefícios que o lúdico oferece dentro do âmbito 

escolar. 

A inclusão escolar tem sido um grande desafio para todo o sistema 

educacional, principalmente para professores. Incluir não se trata apenas, dar um 

acesso às crianças com alguma necessidade especial à escola, mas de estar 

mudando toda uma visão de um contexto escolar, sendo assim, necessária a 

capacitação de todos aqueles que estão de qualquer maneira ligados à educação, 

sensibilizando os docentes a favorecer a acessibilidade do alunado com TDAH ao 

ambiente escolar, ressaltando as potencialidades dessas crianças e criando 

estratégias de convívio social. 

Uma das principais dificuldades dos alunos com TDAH são os problemas de 

comportamento no ambiente escolar, que se manifesta pela falta de atenção, 

dificuldade em seguir regras e agitação na sala de aula. Os estudos demonstram 

que crianças com TDAH, podem ser confundidas com outros transtornos ou até a 

má-educação, ao invés de se tentar agregar essa criança ao meio escolar elas são 

isoladas e excluídas.  

O papel do professor cresce diante das inúmeras possibilidades que ele tem 

de conhecer, compreender, desenvolver e incluir essas crianças no contexto 

escolar e um dos principais recursos seria a utilização dos jogos em sala de aula. 

O brincar é um componente essencial, visto que permite ao aluno desenvolver 

aprendizagens de forma lúdica e dinâmica.  

É importante apresentar a rotina da sala para a criança e que a mesma seja 

clara e previsível. Mudanças de rotinas são difíceis de serem ajustadas por 

crianças com TDAH. 

O contato visual é outro fator importante, como o uso de frases curtas e a 

repetição de regras e instruções, pois devido a sua falta de atenção e 

concentração, rapidamente esses crianças esquecem esses comandos. 

O professor deve lembrar sempre dos reforços positivos quando esta criança 

for bem sucedida em alguma atividade, pois isso ajuda a elevar sua autoestima. 

Através dos jogos, são experimentados aspectos físicos e mentais do 

sujeito. Deste modo, por que não aprender Noções Matemáticas, linguagem e 

escrita, de uma maneira mais agradável, interativa, em que compartilhamos pontos 

de vista, aprendemos a conhecer melhor o outro, convivendo de uma maneira 
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harmoniosa e feliz? É preciso aceitar as diferenças e limitações de cada pessoa e 

saber conviver com as mesmas, pois elas têm muito a oferecer. Por mais que haja 

desgaste físico, algumas frustrações, o prazer que sentimos ao jogar, ao brincar é 

inexplicável.  

Este estudo bibliográfico proporcionou a olhar o lúdico de uma maneira mais 

aberta, como algo envolvente e criativo, que desperta um desejo de criar e explorar 

suas imensas possibilidades e que é sim um instrumento de ensino-aprendizagem 

para crianças com histórico de TDAH. 
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